
 

 

Společnost DUHA, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou se sídlem v Trutnově, získala v červnu 2000 při 
příležitosti slavnostního vyhodnocení ročního plnění projektu „Nemysli jen na sebe“ dva úžasné unikáty. 
Jedním je proslulé dílo Mona Lisa, druhým je Sixtinská Madona.  
 
Obě díla jsou vytvořena poskládáním říčních mušliček v počtu cca 100000 ks. To číslo není chybné! Při pohledu na obě díla 
zjistíte, že mušličky u obrazu Mona Lisa mají v průměru 3 mm, u obrazu Sixtinská Madona jsou v průměru ještě menším. A 
další zvláštností je to, že nejsou mušličky malované, jsou v původní, přírodní barvě. Tedy sběr a třídění mušliček, které 
nutně předcházelo samotné „instalaci“ v obraz, bylo stejně náročné jako samotné zhotovení díla. Každé dílo bylo zhotoveno 
samostatně, není podmalované, práce trvala jeden rok a i samotné lepidlo je přírodnina. Stáří děl je deset let.  
 
Výnosy z prezentací obou děl, z uzavřených finančních kontraktů mají pomoci v poskytnutí odborné lékařské péče dětem, 
které se staly obětí válečných konfliktů např. v Iráku, Balkáně. Druhá část výtěžku má pomoci dětem v zemích, kde 
politická situace je úzce spjata s diktátorskými režimy, a třetí část výnosů má pomoci postiženým dětem v ČR. České děti 
pak prostřednictvím české nadace získávají prospěch z děl, které pro ně vytvořil neznámý autor v daleké cizině. To je 
smyslem projektu „Mona Lisa dětem“. Každý kdo tato díla vidí na vlastní oči, může postižené děti podpořit finančním 
příspěvkem. 
Dovolujeme si Vás na stávající prezentace pozvat. Spatříte něco co je pozoruhodné, co jste dosud neviděli… 
 

Výstava děl proběhne v pátek 13.6.2008 
 

od 9 do 16 hodin v ledečské synagoze 
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