EDUKAČNÍ PROGRAMY

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava

Programy
se uskutečňují:
po – pá 8.30 – 16.30 h

galerie—kavárna—knihovna
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

JACQUES CALLOT /
ZRCADLO SVĚTA

15. 11.
— 22. 3.

Výstava představí jeden z nejrozsáhlejších projektů
osobité české umělkyně, která se zaměřuje
na sociálně laděné happeningy, jimiž se snaží
nabourávat zažité stereotypy. Klíčovou roli v její
tvorbě hraje člověk, vztahy, prostor a komunikace.

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

AUTOBUSEM
DO
LONDÝNA
pro MŠ a I. třídu ZŠ

NEZAPOMEŇ
NA
SVAČINU
pro II. až V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Už jste někdy viděli telefonní budku v galerii? Vešlo
by se do galerie i město? Seznámíme se s tvorbou
a akcemi umělkyně, která dělá z obyčejných věcí
a situací neobyčejné události. Cvakneme si jízdenku
a vydáme se červeným autobusem na vyhlídkovou
jízdu. Čeká nás spousta zajímavých zastávek. Budeme
si hrát a povídat.
pospolitost / komunikace / hra / zábava / tvoření

Inspirujeme se akcemi umělkyně a společně si
uděláme malý happening přímo v prostoru výstavního
sálu. Narušíme stereotyp toho, co se v galerii smí
a nesmí. Součástí programu je prohlídka výstavy
s dalšími aktivitami. Pojďme objevovat, hrát si a lelkovat!
Na tento program je nutné, aby si děti s sebou přinesly
svačinu.
hra / komunikace / narušení / prostor / lelkování

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

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

NULTÝ
POLEDNÍK
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

ZŘÍM
TĚ!
pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

SKRYTÉ
VRSTVY
pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

Překročíme společně poledník i zažité stereotypy.
Ocitneme se v Londýně a také v malém městečku
zvaném Bedřichovice. Žáci se dozvědí, co je
to instalace a happening. Prostřednictvím hry
vyzkoušíme, jak je důležité vnímat jeden druhého a jak
jsme schopni fungovat jako celek.
komunikace / vztahy / propojení / akce / reakce

Posadíme se na nábřeží Temže a budeme si povídat
o tom, co nás spojuje, co nás rozděluje a co může bořit
hranice mezi námi. Studentům se pokusíme přiblížit
pojmy jako sociální intervence, sociální architektura
a happening, které bývají spojovány s tvorbou
umělkyně. Součástí programu budou i různé dílčí
aktivity a vzájemná spolupráce.
vztahy / porozumění / přítomnost / vnímavost / tolerance

Objevme, co je běžnému pohledu skryto. Callotovy
grafické listy vznikaly pod lupou i mikroskopem
a obsahují mnoho detailů. Pojďme se bavit jemnou
kritikou soudobé společnosti, pojďme se bát hrůz
třicetileté války. Seznámíme se s principem tisku
z hloubky a vyzkoušíme si techniku suché jehly.
otázky / historie / tvoření / vyjádření / inspirace

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
70200 Ostrava

Cena:
30 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

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

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

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

Výstava představí dílo lotrinského umělce
a mědirytce Jacquese Callota, jehož grafiky zachycují
momenty tehdejšího života na pozadí významných
historických událostí. Součástí expozice je také
interaktivní zóna.

Programy začínají od 10. 2. 2020
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.

POD
LUPOU
pro MŠ a I. třídu ZŠ

DETAILY
VYPRÁVÍ
pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Pojďme si vytvořit loutky z Callotových postav, které
zachycoval na svých grafikách. Vyrobíme si dvorní
dámu, mušketýra, nebo koníka a zahrajeme si s nimi
stínové divadlo. Už jste někdy drželi v ruce lupu?
Víte, k čemu slouží? Její pomocí pronikneme do
miniaturního světa Callotových grafik a vyzkoušíme si
rytí do měděné destičky. Pro ty nejmenší návštěvníky
máme ve výstavě připraveny schůdky.
zkoumání / hra / zábava / tvoření / divadlo

Co mají společného tři mušketýři s Callotovými
grafikami? Jaká byla doba vrcholného baroka?
Během interaktivní prohlídky prozkoumáme umělecká
díla pod lupou a jejich zvětšeniny na obrazovkách.
Poslechneme si příběhy třicetileté války a zapojíme
se do skládání velkoformátového puzzle grafiky
Dobytí La Rochelle. Seznámíme se s pojmem grafika,
základními principy tisku a vyzkoušíme si papíroryt.
detail / hledání / historie / příběh / tvoření

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

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (RVP ZV),
Umění a kultura (RVP ZV).

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (RVP G),
Umění a kultura (RVP G).

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

Změna programu vyhrazena!

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

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

22. 1.
— 22. 3.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
70200 Ostrava

Cena:
30 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

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

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

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

Změna programu vyhrazena!

KATEŘINA ŠEDÁ /
BEDŘICHOVICKÝ
POLEDNÍK

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

MARTA
KOLÁŘOVÁ

29. 1.
— 15. 3.

Výstava maleb Marty Kolářové je inspirována
industriální krajinou Ostravy. Autorka často zachycuje
opuštěná místa a tajemná zákoutí ve smogu, dešti,
večer, nebo nad ránem. V každé chvíli se v nich
skrývá krása i melancholie zároveň.

Programy začínají od 10. 2. 2020
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.

MLHOU
PŘIKRYTÉ
pro MŠ a I. třídu ZŠ

ODNIKUD
NIKAM
pro II. – IX. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Mohou k nám obrazy promlouvat? Co v nás vyvolávají?
Ponoříme se do tajuplného světa, který malířka
zachycuje na plátna, zkorodované kusy kovu či kartony.
Už jste někdy vytvářeli mlhu? Pojďme ji namalovat
pomocí pigmentů a suchých pastelů. Můžeme do ní
pak zahalit třeba město vytržené z papírů.
barva / šablony / rozmazávání / tvoření / vnímání

Co nám mohou barvy a způsob práce s nimi
sdělovat? Prozrazují něco o malířce? Na svitky plátna
společně ztvárníme panorama města. Popovídáme
si o autorce a námětech, které zpracovává. Třeba
společně objevíme skrytou krásu omšelých věcí
a opuštěných míst.
představivost / malba / krajina / světlo / tma

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

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (RVP ZV),
Umění a kultura (RVP ZV).

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

SILUETY
PRÁZDNA
pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny
Pojďme si popovídat o tradičních i netradičních
malířských postupech. Je malba přežitým uměleckým
oborem? Můžeme skrze ni komunikovat se světem?
Jak obtížná je umělcova cesta životem? Inspirujme
se tvorbou malířky a malujme na netradiční povrchy,
například zkorodovaný kov, látku…
existence / nebarva / melancholie / pomíjivost / prázdno

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
70200 Ostrava

Cena:
30 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

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

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

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

Změna programu vyhrazena!

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost (RVP G),
Umění a kultura (RVP G).

