BUĎTE ORIGINÁL,
UČTE V GALERII!

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

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

EDUKAČNÍ PROGRAMY
2022

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).

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

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

Změna programu vyhrazena!

Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky
v edukační místnosti GVUO. 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.

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava

Programy
se uskutečňují:
po – pá 8.30 – 16.30 h

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

PŘIROZENÍ / 1989–1992 /
Ostravští divocí

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

26. 9.
— 16. 12.

10. 10.
— 16. 12.

POST-OBJEKTIV
Přijďte zhlédnout fotografie, které GVUO nakoupila
během několika předchozích let. Jedná se o výběr
snímků, které vznikly na přelomu devadesátých let
20. století a nultých let 21. století. Výstava i její název
odkazují k post-konceptuálním přístupům, kdy se
fotografie rozchází s modernistickou tradicí, pracuje
s formální nekorektností, tematizuje všednost, využívá
nová média, experiment a materiálové přesahy.
Zastoupena budou díla Michala Kalhouse, Markéty
Othové, Lukáše Jasanského a Martina Poláka
i dalších.

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

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓

ZACHUMLANÁ RADOST BEZ ZÁBRAN

PŘES OKRAJ!

V HLEDÁČKU

Pojďme si společně užít radost z tvorby stejně jako
skupina Přirození. Ponoříme se do světa barev,
tvarů a budeme v nich hledat, co nám připomínají.
Uvolníme se a budeme přirození. Pomuchláme papíry,
budeme do nich kapat barvy a pozorovat, jak se
rozpíjí. Prohlídku výstavy oživíme drobnými etudami
a pohybovými aktivitami.
radost / hravost / lehkost / fantazie / tvoření

Co pro vás znamená sdílení? Co a jakým způsoben
sdílíte? Jste součástí nějaké skupiny, která se setkává
i mimo sociální sítě? Pro skupinu Přirození bylo právě
osobní setkávání důležité a inspirativní. Pojďme
tedy společně prožívat ponor do tvůrčího procesu.
Vyzkoušíme si techniku monotypu a pokusíme se
spontánně vyjádřit naše momentální rozpoložení
pomocí linií, tvarů a barevné plochy.
světlo / ticho / rodina / jídlo / tvorba

S dětmi si popovídáme o tom, co je fotografie, jak
vzniká, kdo je fotograf a co může fotit. Projdeme si
výstavu a inspirujeme se vystavenými fotografiemi.
Budeme vytrhávat šablony z papíru, lepit je,
dokreslovat a vytvářet z nich vykrývané obrazy.
Součástí programu budou i drobné tvůrčí aktivity.
antazie / vytrhávání / kresba / radost / komunikace

V dialogu se studenty si prohlédneme výstavu,
popovídáme si o autorech a vystavených dílech.
Přiblížíme si pojem konceptuální fotografie.
Budeme výtvarně reagovat na témata, jako je
například „zastavený čas“, „v pohybu“ nebo „místa“.
K tvorbě využijeme pauzové a novinové papíry,
černé fixy a tužky.
kresba / světlo / stín / vrstevní / vyjádření

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

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

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

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

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

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓

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

NA KOUSKY

NA NIC SI NEHRAJ!

ZÁZNAM PROSTORU

Společně si projdeme výstavu a necháme se inspirovat
různorodou tvorbou umělců. Budeme trhat papíry,
lepit je na podklad a dokreslovat pastely a fixy.
Součástí programu bude i hra podporující fantazii
a kreativní myšlení.
kreativita / skládání / fantazie / komunikace / uvolněnost

Co znamená být přirozený? Daří se nám to?
Můžeme dělat vždy to, co právě chceme? Nad tím
a mnoho jiným se zamyslíme při prohlídce výstavy
a popovídáme si také o autorech a tom, co je spojovalo.
Vyzkoušíme si techniku dokreslované koláže, jejímž
prostřednictvím se pokusíme vyjádřit, co nám
v současném světě vadí a co omezuje naši přirozenost.
komunikace / tvoření / přirozenost / svoboda / koláž

Kde se probouzíš? Kudy chodíš do školy? Kde
trávíš čas odpoledne? Inspirujeme se sérií fotografií
Lukáše Jasanského a Martina Poláka a vytvoříme
dokumentární záznam prostoru, ve kterém se během
dne pohybujeme. Součástí programu bude prohlídka
výstavy v dialogu s lektorem.
pohyb / místo / prostor / vnímání / kresba

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

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

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

Výstava představuje výtvarnou skupinu Přirození,
která působila v letech 1989–1992 v Ostravě. Její
členové, jako například Jan a Daniel Balabánovi,
Jiří Surůvka, Hana Puchová, Petr Pastrňák a další,
hráli od druhé poloviny 80. let 20. století významnou
roli v rámci celorepublikové svobodné tvorby mimo
oficiální scénu. Zastoupeny budou jejich díla z oblasti
kresby, malby, grafiky i prostorové tvorby.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Cena:
30 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ
KONTAKTY:
Jana Sedláková: sedlakova@gvuo.cz, +420 734 437 181
Hedvika Dalecká: dalecka@gvuo.cz,+420 731 691 561

PRO II. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

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

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

Změna programu vyhrazena!

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

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

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Cena:
30 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ
KONTAKTY:
Jana Sedláková: sedlakova@gvuo.cz, +420 734 437 181
Hedvika Dalecká: dalecka@gvuo.cz,+420 731 691 561
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Změna programu vyhrazena!

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

