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Anotace programů naleznete
na webových stránkách galerie
a v propagačních materiálech GVUO.

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

Na edukační programy, výtvarné dílny
a workshopy se rezervujte na GVUO.CZ.

Edukační programy oživují a zpřístupňují zážitkovou
formou aktuální výstavy dětem, žákům, studentům
i jiným skupinám. Jejich náplní jsou interaktivní prohlídky
a tvořivé aktivity, které probouzejí zájem o umění a kreativitu. Dotýkají se oblastí rámcově vzdělávacích programů
i průřezových témat a rozvíjí jejich klíčkové kompetence.
Podporují svobodný projev, vedou k poznávání sebe
sama, společnosti, kultury a reagují i na současné dění ve
světě. Prostřednictvím neformálního vzdělávání získávají
malí i velcí jedinečnou příležitost proniknout do světa
umění a tvořit přímo před originály uměleckých děl ve
výjimečném prostředí.

MUZIKOTERAPIE /
ZVUK A TICHO
Uvolněte se od starostí a ruchů všedního dne a ponořte se do zvukové lázně. Nechte na sebe působit
harmonizující vibrace a rezonance krásných nástrojů.
V závěru programu si můžete hru na některé z nástrojů
i vyzkoušet (tibetské mísy a činelky, melodické bubny,
šamanský buben, Ocean drum, zvonkohry Koshi,
kalimby, rotující zvukové vlny, dešťové hole, zvonečky
Energy Chimes, perkusní nástroje atd.)
tóny / melodie / uvolnění / meditace / harmonie

↑↑↑ PROCHÁZKA
KRAJINOU HUDBY A TICHA

PRO MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
A JINÉ SKUPINY Z ŘAD VEŘEJNOSTI

↑↑↑ ZA ZÁŽITKEM
A POZNÁNÍM DO GALERIE

EDUKAČNÍ PROGRAMY
PRO ŠKOLY

PRVNÍ SEZNÁMENÍ S GALERIÍ
A SVĚTEM UMĚNÍ ↓↓↓

poznání / zábava / vzdělávání / komunikace / inspirace

GVUO
PRO NEJMENŠÍ

JINÉ AKCE
GVUO

SPOLUPRÁCE
S PEDAGOGICKOU FAKULTOU
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

PRO DĚTI OD 1,5–5 LET
V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY

Pravidelně připravujeme dílny a workshopy v rámci
různých svátků, akcí či školních prázdnin. Patří mezi
ně například jarní a podzimní dílna, Noc s Andersenem
v GVUO, Mikulášská dílna. Každoročně se také účastníme Ostravské muzejní noci a Dne dětí s bohatým
doprovodným programem.

Máte rádi umění a kulturu? Zajímá vás prostředí a chod
galerie? Studentům Pedagogické fakulty Ostravské
univerzity nabízíme možnost spolupráce v rámci
recipročních aktivit v tvůrčím prostředí galerie. Pod
odborným vedením edukátorů GVUO mohou studenti
prohlubovat své vědomosti a získávat zkušenosti
v tvůrčí práci s veřejností. Součástí recipročních aktivit
jsou náslechy edukačních programů pro školy, jejich
vedení, případně vytváření vlastních koncepcí doprovodných programů edukačního centra.

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu za uměním!
Navštivte s dětmi galerijní dílnu, ve které vás čeká
spousta tvůrčích aktivit. Děti se zábavnou formou
seznámí s prostředím galerie a výtvarným uměním.
Společně si budete hrát a vytvářet jedinečná díla.
Budete zkoumat barvy, tvary, struktury, zvuky a mnoho
dalšího. Náplně dílen mohou být zaměřeny na aktuální
výstavy, nebo vybraná umělecká díla.
hra / dotek / inspirace / tvoření / poznání

LETNÍ ZÁŽITKOVÉ
DÍLNY GVUO

GVUO
PRO DĚTI

PRO DĚTI OD 6–12 LET
BEZ DOSPĚLÉHO DOPROVODU

PRO DĚTI OD 6–12 LET
BEZ DOSPĚLÉHO DOPROVODU

Letní zážitkové dílny nabízejí pět dní plných tvůrčích
aktivit a zážitků v Domě umění i mimo něj.
Nabízíme široké spektrum tvůrčích činností s přesahy do hudby, dramatiky a pohybových aktivit, které
navazují na aktuální výstavy. Vyzkoušíme si tradiční
i netradiční výtvarné techniky a práci s nejrůznějšími materiály. Děti seznámíme s galerií a společně
nahlédneme do míst, která jsou běžným návštěvníkům
nepřístupná. Dílny rozvíjejí tvůrčí myšlení, vnímavost,
fantazii a jsou zakončeny vernisáží, na jejíž přípravě
a realizaci se děti podílejí.

Výtvarné dílny nabízejí dětem možnost vyzkoušet si
tradiční i netradiční techniky z oblasti kresby, malby
i prostorové tvorby. V přímém kontaktu s uměleckými
díly děti skrze dialog s lektorem rozvíjí komunikaci,
tvůrčí myšlení, fantazii a pronikají do světa umění. Dílny
oživujeme začleněním muzikoterapeutických nástrojů.

zábava / poznání / experiment / tvoření / citlivost

tvoření / hra / poznání / fantazie / zábava

GVUO
PRO OSOBY S RŮZNÝM
TYPEM HENDIKEPU
PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE
Již od roku 2006 realizujeme výtvarné dílny v rámci
projektu Svět podle nás / neobyčejná setkání s uměním
pro lidi s hendikepem. Účastníci se seznamují s uměním v přímém kontaktu s vystavenými díly. Mohou si
vyzkoušet různé tradiční i netradiční výtvarné techniky
a užít si spontánní radost z procesu tvorby. Náplně
dílen vycházejí vstříc potřebám členů skupin a mohou
být oživeny muzikoterapeutickými nástroji.
tvoření / vnímání / soustředění / komunikace / prožívání

GVUO
PRO DOSPĚLÉ

SOBOTNÍ DÍLNY
GVUO PRO
RODINY S DĚTMI

Výtvarné dílny nabízejí dospělým poznání, zážitek,
zábavu, experimentování a tvoření v interakci s uměleckými díly.
Přijďte nasát inspirativní atmosféru, dejte průchod
své imaginaci a kreativitě. Užijte si tvorbu v příjemném
kolektivu. Náplně dílen jsou různé, bývají tematicky
zaměřené, formálně či obsahově provázané s aktuálními výstavami.

PRO DĚTI OD 5–12 LET
V DOPROVODU DOSPĚLÉ OSOBY
Hravé výtvarné dílny nabízejí kreativně strávené odpoledne s rodinou.
Ponořte se společně do víru barev, tvarů, linií a zvuků
a nechte se vtáhnout do samotného procesu tvorby.
Dejte průchod své fantazii, experimentujte a bavte se.
Náplně dílen jsou tematické, jejich součástí může být
i prohlídka aktuálních výstav.

tvoření / poznání / kreativita / imaginace / orientace

ZÁŽITEK A POZNÁNÍ
SKRZE UMĚNÍ A SVOBODNÝ
VÝTVARNÝ PROJEV ↓↓↓

fantazie / zábava / experimentování / kreslení / malování

GVUO
PRO SENIORY
Výtvarné dílny nabízejí kultivovanou zábavu seniorům.
Vstupte do krajiny obrazů a světa umění, prohlédněte
si výstavy v dialogu s edukátorem a nechte se jimi inspirovat. Vyzkoušejte si výtvarné i jiné tvořivé činnosti
propojené s využitím aktivizačních i receptivních technik arteterapie a muzikoterapie, které příznivě působí
na psychické, fyzické i duševní zdraví.
zážitek / tvoření / vzpomínka / uvolnění / komunikace

