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edukační programy k výstavě

DESET
současné německé umění ze sbírky Adam Gallery
výstava představí tvorbu současných německých 
autorů ze sbírky Adam Gallery, zastoupeny jsou 
malby, kresby, tisky i objekty.

Programy začínají od 28. 1. 2019
všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut, po dohodě 90–120 min.

STOPY DOTekU
pro všechny věkové skupiny

co je to abstrakce? Jak ji můžeme vnímat? 
Nechme se zavát do křehkosti intuitivních kompo-
zic Thilo Heizmanna a monochromních tajuplných 
obrazů Thomase Helbiga. Budeme využívat jemné 
materiály a pigmenty, dotýkat se papíru, kreslit, 
perforovat, rozmazávat…

čistota / kompozice / lehkost / citlivost / intuitivní 
tvorba

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RvP 
Zv) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového 
vnímání a tvořivosti.

HOĎ SI kOSTkOU!
pro I. stupeň ZŠ

Budeme pronikat do světa maleb, kreseb i pro-
storových objektů. Seznámíme děti s expresivní 
malbou i jemností intuitivních kompozic. v tvůrčí 
části programu se zaměříme na akční kresbu 
a kompozici.

akce / zábava / exprese / prostor / kompozice

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RvP 
Zv) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového 
vnímání a tvořivosti.

MAlBA?
pro SŠ, vOŠ a vŠ

vstupte s námi do světa současného německého 
umění, kde se seznámíte s různými malířskými 
tendencemi – konceptualismem, minimalismem, 
neoexpresionismem i figurativní malbou. Studenti 
si formou experimentu vyzkoušejí různé způsoby 
malby i práci se spreji.

exprese / gesto / koncept / asociace / abstrakce

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, 
Umění a kultura (RvP Zv) a podporuje rozvoj komunikativní kom-
petence, smyslového vnímání a tvořivosti.

ČÁRY MÁRY
pro MŠ a I. třídu ZŠ

Necháme se vtáhnout divokou barevností 
expresivních maleb André Butzera do víru vlast-
ního tvoření a objevování. formou hry budeme 
s dětmi vytvářet velkoformátový obraz z prolí-
najících se linií, tvarů a barevných ploch. Tvůrčí 
aktivita rozvíjí prožitek ze hry, podporuje vnímání 
druhých a schopnost spolupráce.

hra / zážitek / náhoda / hledání / spontaneita

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika, dítě 
a společnost (RvP Pv), Umění a kultura (RvP Zv), jež podporují 
rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální, personální, 
rozvoj vnímání a tvořivosti.

UvOlNI Se
pro II. stupeň ZŠ

edukační program seznámí žáky s pojmy exprese, 
gesto, strukturální malba. v tvůrčí části si sami 
vyzkoušejí různé způsoby malby a práci se 
špachtlemi a jinými materiály. Budou zkoumat 
malbu a její limity.

experiment / gesto / exprese / struktura / barva

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost, 
Umění a kultura (RvP Zv) a podporuje rozvoj komunikativní kom-
petence, smyslového vnímání a tvořivosti.

MÍSTO kONÁNÍ:
Dům umění, Jurečkova 9 
702 00 Ostrava
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Změna programu vyhrazena.

vÍce NA:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

vÍce NA:
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ceNA:
30 kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

ceNA:
30 kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma

v případě zájmu o rezervaci kontaktujte:
Jana Sedláková 
e: sedlakova@gvuo.cz 
T: + 420 734 437 181

Hedvika Dalecká
e: dalecka@gvuo.cz
T: + 420 731 691 561
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edukační programy k výstavě

(Kon)TExTy Jána Mančušky
výstava (kON)TeXTY představuje poprvé v Ostravě 
dílo Jána Mančušky, jednoho z nejvýznamnějších 
českých současných umělců. Budou zde zastou-
peny textové instalace inspirované konceptuál-
ními tendencemi, které mají kořeny v USA v 60. 
letech 20. století. Autor pojímá text jako umělecký 
prostředek přenosu informace a nástroj pro práci 
s obsahem.

POSUŇ TO DÁl!
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Program nás zavede do prostoru textových insta-
lací s otevřenými možnostmi čtení a výkladu. Po-
noříme se do jejich struktur a inspirujeme se jimi 
pro vlastní tvůrčí činnost. formou hry se slovy se 
budou žáci společně podílet na utváření nových 
příběhů.

text / sdělení / slovo / vnímání / příběhy

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komu-
nikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RvP Zv) a podporuje 
rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

NekONeČNý PŘÍBĚH
pro I. stupeň ZŠ

Může být text vnímán jako umění? Jak může 
souviset text s prostorem a s pohybem našeho 
těla? Na textových instalacích si ukážeme možné 
způsoby jejich čtení, z nichž se nám před očima 
odvíjí nit nejrůznějších příběhů. Budeme navlé-
kat slova jako korálky do osnovy naší představi-
vosti. S dětmi se vydáme na objevnou cestu do 
mnohovrstevnaté krajiny slov. Budeme si se slovy 
hrát a experimentovat.

krajina / představivost / hledání / zážitek / písmena

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komu-
nikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RvP Zv) a podporuje 
rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

MeZI SlOvY
pro SŠ, vOŠ a vŠ a jiné skupiny

Studenti se seznámí s tendencemi konceptuálního 
umění. Připomeneme si osobnost a přístupy Mar-
cela Duchampa, jeho zpochybňování zavedených 
forem výtvarného umění a analytickou práci s jazy-
kem a textem Josepha kosutha. Studenti se pokusí 
o společnou tvorbu textu, který budou skládat do 
vymezeného prostoru.

akce / prostor / pohyb / místo / sdělení

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komu-
nikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RvP G) a podporuje 
rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

cO kDYŽ?
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Budeme se inspirovat vystavenou videoprojekcí, 
která prolíná a proměňuje text. Ten je postupně 
mozaikovitě rozkrýván a obsahově konstruován. 
Žáci budou pracovat s dekonstrukcí obsahu textu 
a jeho opětovným složením, na němž se budou 
společně podílet.

proměna / dekonstrukce / konstrukce / doplňování / 
fantazie

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková komu-
nikace, Umění a kultura, Mediální výchova (RvP Zv) a podporuje 
rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

Programy začínají od 28. 1. 2019
všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut, po dohodě 90–120 min.

v případě zájmu o rezervaci kontaktujte:
Jana Sedláková 
e: sedlakova@gvuo.cz 
T: + 420 734 437 181

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

ceNA:
30 kč / osoba
pedagogický doprovod zdarma


