
Programy 
se uskutečňují:
po – pá 8.30 – 16.30 h

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava

EDUKAČNÍ PROGRAMY
2021
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Kontakty:
Jana Sedláková
E: sedlakova@gvuo.cz T: +420 734 437 181

Hedvika Dalecká
E: dalecka@gvuo.cz T: +420 731 691 561

Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky 
v edukační místnosti GVUO. Probíráte například Jana 
Amose Komenského? Přijďte si prohlédnout například 
jeho portrét od Václava Brožíka a popovídejte si s žáky 
o jeho životě a době, ve které žil…

Sdělte nám probírané učivo z dějepisu, literatury, 
přírodovědy, občanské nauky, matematiky či 
geometrie… Pokusíme se pro Vás vybrat umělecké 
dílo z našich sbírek, které se k probírané látce hodí. 
K vybranému dílu připravíme krátký výklad, případně 
po domluvě s Vámi i tvůrčí aktivitu (například vytváření 
trojrozměrných modelů z hlíny, vytváření vlastního 
herbáře, míchání barev z květů), která by formálně, 
či obsahově navazovala. Vaše hodiny získají přesah 
a žáci, či studenti novou inspiraci.

BUĎTE ORIGINÁL, 
UČTE V GALERII!

Délka trvání po dohodě, standardně 45 – 90 minut. 
Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným časovým 
předstihem.

Během výuky můžete využít také naše připojení na 
internet, promítací plátno i notebook. Do výuky Vám 
rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny 
(témata: architektura, design, výtvarné umění, 
fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla, 
památková péče).

NOVÁ NABÍDKA



MAREK SIBINSKÝ / 
BASIS OF GRAY

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

Výstava z cyklu Ostrava sobě představuje tvorbu 
umělce a pedagoga Marka Sibinského. Na výstavě 
jsou zastoupeny grafiky a digitální tisky. Ve svých 
dílech autor reflektuje současnou dobu, zabývá 
se mediálním smogem a zkoumá jeho roli a vliv 
na člověka, mezilidské vztahy a komunikaci.

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

23. 11. 
— 20. 12.
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Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Cena:
30 Kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

Kontakty:
Jana Sedláková
E: sedlakova@gvuo.cz T: +420 734 437 181

Marek Sibinský / Track
2020, serigrafie, majetek autora

Hedvika Dalecká
E: dalecka@gvuo.cz T: +420 731 691 561

ZA ZÁŽITKEM 
A POZNÁNÍM DO GALERIE!

Baví vás trhání papíru a otiskování barvy? Pak 
nezapomeňte přijít k nám! Budeme si hrát s tupováním 
a vrstvením barev přes šablony, které Marek Sibinský 
ve své tvorbě často používá. Necháme se vtáhnout 
do tajemného světa jeho velkoformátových obrazů 
a společně se pokusíme hledat, co se v nich skrývá.
fantazie / komunikace / pocity / tvoření / otisk

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a svět (RVP PV), 
Umění a kultura (RVP ZV).

VYTRHANÉ Z PAPÍRU

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

Co asi mohou autorovy vrstevnaté obrazy 
sdělovat? Jakými způsoby byly vytvořeny? S žáky 
si prohlédneme vystavená díla a popovídáme si 
o grafických a experimentálních technikách. Ukážeme 
si princip sítotisku, který umělec často používá. Pomocí 
šablon z novinových výstřižků a tupováním barvy přes 
nejrůznější rastry vytvoříme vlastní obrazy.
hledání / tvoření / otisk / struktury / experiment

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP ZV), Umění a kultura (RVP ZV).

SKRYTÁ SDĚLENÍ

PRO II. – IX. TŘÍDU ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

Jak vnímáme současný mediální svět? Jak nás 
ovlivňuje? Dokážeme se zorientovat v současném 
informačním balastu? V dialogu se studenty si 
projdeme výstavu a pokusíme se dekódovat obsah děl, 
v nichž autor reflektuje současné dění. V tvůrčí části 
budou studenti pracovat formou koláže s obrazovými 
i textovými informacemi a dotvářet je pomocí různých 
rastrů, sít a šablon.
vjemy / média / komunikace / sdělení / tisk

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komunikace 
(RVP G), Umění a kultura (RVP G).

KÓDY REALITY

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓


