
 
 

 

Tisková zpráva, 31.5. 2022 

Opavská kulturní organizace zve na evropský unikát: Výstavu 

botanických kreseb Joy Adamsonové 

Opavská kulturní organizace připravila ve spolupráci se spisovatelkou 

Zuzanou Beranovou výstavu originálů botanických kreseb Joy Adamsonové 

s názvem Flora Africana. Výstava startuje za přítomnosti autorky projektu 

15. června v 17:00 hodin v opavském Obecním domě, v prostoru bývalého 

bankovního trezoru nynější expozice Cesta města. 

„Výstava je naprostým evropským unikátem, protože originály botanických kreseb se 

vystavují jen výjimečně. Do Opavy byly zapůjčeny díky propojení Joy Adamson 

s Opavou,“ říká Zuzana Beranová, autorka projektu.  

 

Vybraná kolekce kreseb ze sbírky nadace Elsa Conservation Trust mapuje období let 

1938 až 1956. „Kolekce obsahuje kresby nejen z expedic, které Joy podnikla se svým 

manželem botanikem Peterem Ballym, ale i pozdější kresby, kdy již byla vdaná za 

George Adamsona. Poslední kresby vznikaly na břehu řeky Ura v Keni, kam Joy 

chodila s milovanou lvicí a kde si zřídila provizorní ateliér,“ dodává Zuzana 

Beranová.  

 

Paralelně s  výstavou Flora Africana probíhá v dalších prostorách expozice Cesta 

města také další výstava s názvem Kořeny Joy Adamsonové. „Výstava mapuje, jak 

opavský původ přispěl k pozdějším celosvětovým úspěchům Joy Adamsonové. Obě 

výstavy si mohou návštěvníci prohlédnout od úterý do neděle vždy od 10:00 do 

18:00 hodin,“ sdělila Naděžda Glincová, vedoucí expozice Cesta města.  

 

Opavská rodačka Joy Adamsonová prožila většinu svého života v Africe. Jejím 

domovem se stala Keňa, kde vrátila do divočiny lvici Elsu, a napsala o tom 

celosvětový bestseller. Byla také talentovanou malířkou a navždy se zapsala do 

historie svými kresbami příslušníků keňských kmenů a botanickými kresbami, které 

jsou pečlivě střeženy v keňském národním muzeu, a jen malý zlomek z nich se dostal 

do Velké Británie, kde o ně pečuje nadace Elsa Conservation Trust.  

Namalovala 700 botanických kreseb, za které mimo jiné získala v Londýně 

Grenfellovu zlatou medaili. Část kreseb byla vystavena, část použita jako ilustrace 

sedmi knih (tři díly Gardening in East Africa, Trees and Shrubs of the Uganda 

Protectorate, Trees and Shrubs of East Africa, Some wild flowers of Kenya, The flora 

of the Belgian Congo.) V Keni jsou některé z nich stále v prodeji. 

 



 
 

 

Výstava potrvá do 10. srpna. Projekt byl finančně podpořen 

Moravskoslezským krajem a nadací Elsa Conservation Trust.   

 

 

Informace: https://cestamesta.cz/ 

www.facebook.com/opavskakulturniorganizace 
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