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Edukační programy k výstavě

RUDOLF SIKORA /
KONEC SVĚTA
Ekologický komiks

Edukační programy k výstavě

OTTO GUTFREUND / 
BOD ZLOMU

Výstava je koncipována jako naléhavá výzva 
k řešení znepokojivého stavu naší planety. Autor 
svými obrazy, digitálními tisky a texty poukazuje na 
ekologická témata a nabádá k zamyšlení.

Výstava nás seznámí s dílem českého 
modernistického sochaře Otto Gutfreunda. 
Představí dvě jeho tvůrčí polohy, kubistickou 
a civilistní.

16. 10.
— 12. 1.

16. 10.
— 12. 1.

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

ŽLUTÁ, MODRÁ,
ZELENÁ, VÍME,
CO TO ZNAMENÁ
pro MŠ a I. třídu ZŠ

Víš, jak vypadá Petlahvoň Odhozenec? Společně si 
budeme povídat o rozšířených invazivních druzích, 
které zamořují naši přírodu, a pokusíme se je 
přetvořit v umělecké dílo. Vydáme se na procházku 
krajinou vykřičníků, otazníků a písmenek a budeme 
společně luštit, co znamenají. Po cestě se seznámíme 
s autorem a dozvíme se spoustu zajímavostí 
o jeho tvorbě.
recyklace / příroda / otázky / komunikace / tvoření

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a svět (RVP PV), jež 
rozvíjí vztah k životnímu prostředí, Dítě a jeho psychika (RVP PV) 
a Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj smyslového vnímání, 
paměti, pozornosti, tvořivosti a fantazie.

KAM SE SCHOVALY?
pro MŠ a I. třídu ZŠ

Jak voní čtverec? Jaký zvuk může mít kruh? Chutná 
trojúhelník jako čokoláda? Ponoříme se do smyslových 
vjemů a pomocí nich se pokusíme proniknout 
do tvorby umělce. Děti se vydají na pátrací akci 
za objevováním skrytých tvarů. Společně budeme 
pozorovat, jak na nás působí a co nám připomínají. Na 
závěr si také budeme hrát a experimentovat s hlínou.
zážitek / hra / hledání / tvary / tvoření

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika 
(RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj smyslového 
vnímání, paměti, pozornosti, tvořivosti a fantazie.

ZAČNI U SEBE
pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

„Náš čas se neuvěřitelně zkrátil, ekologickou situaci 
dnes pociťujeme jako velké celoplanetární memento – 
vykřičník, který se nad naší civilizací vznáší,“ řekl 
Rudolf Sikora. Své otázky, úvahy a reflexe z výstavy 
zaznamenáme textem a budeme z nich také vycházet 
v tvůrčí části programu, kdy se je studenti pokusí 
vyjádřit prostorovou koláží.
ekologie / otázky / myšlenky / vyjádření / symboly

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda 
(RVP G), Umění a kultura (RVP G), dotkne se i průřezového tématu 
Environmentální výchova (RVP G).

PODMAŇ SI HMOTU
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

S žáky nahlédneme pod závoj umělcovy sochařské 
tvorby a odhalíme příčinu zlomu v jeho uměleckém 
snažení. Seznámíme se s významnými uměleckými 
směry, které ho ovlivnily a necháme se jimi inspirovat. 
Naše zkamenělé postavy se stanou předlohou 
k tvoření. Ovládne hmota nás, nebo my ji?
vnímání / spolupráce / pohyb / socha / stylizace

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

ZVUK ZLOMU
pro SŠ, VOŠ, VŠ a jiné skupiny

„Umění je rezonanční deskou, která násobí záchvěvy 
života dle toho, jak ruka hrajícího umělce dotýká 
se kláves,“ napsal ve svém deníku Otto Gutfreund. 
Nechme se tóny unést do krajiny soch, které 
zrcadlí umělcův tvůrčí zápas a snahu vypořádat se 
s existenciálními zážitky. Výstavu projdeme v dialogu 
se studenty. Na závěr programu se pokusíme téma 
zlomu ztvárnit pomocí hlíny a vyjádřit zvukem.
existence / tvorba / hmota / prostor / vidění

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost 
(RVP G), Jazyk a jazyková komunikace (RVP G), Umění a kultura 
(RVP G) a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální.

VYTVOŘ SVÉHO
ODPADOUŠE!
pro ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Dostaneme se pod kůži umělce, který vytváří 
digitální tisky plné znaků, hesel a textů týkajících se 
ekologických témat. Společně budeme reagovat 
na jejich sdělení a výzvy využitím recyklovaných 
materiálů. Může se z odpadu stát umělecké dílo? 
Jak vdechnout starým věcem život? V tvůrčí části 
programu si žáci vytvoří objekt ze zbytků látek, 
záclon, sáčků, kousků PET lahví…
objekt / odpad / tvoření / umění / upcyklace

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět (RVP ZV), 
jež rozvíjí vztah k životnímu prostředí, Člověk a příroda (RVP ZV), 
Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj komunikativní 
kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

MYSLI SMYSLY
pro II. až V. třídu ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

Co všechno se v sochách ukrývá? Mohou nám 
prozradit něco o životě umělce? Na tyto otázky 
budeme hledat odpovědi pomocí svých smyslů. 
V tvůrčí části se ponoříme do zkoumání soch 
a budeme v nich hledat konkrétní tvary, které nám 
poslouží jako základ pro další tvorbu.
představivost / kreativita / smysly / zkoumání / 
modelování

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

Místo konání:
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Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

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

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9 
702 00 Ostrava

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

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



Edukační programy k výstavě

KATEŘINA ŠEDÁ /
BEDŘICHOVICKÝ
POLEDNÍK
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.

6. 11.
— 26. 1.

Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

AUTOBUSEM
DO LONDÝNA
pro MŠ a I. třídu ZŠ

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

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika (RVP 
PV), Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj smyslového 
vnímání, paměti, pozornosti, tvořivosti a fantazie.

NULTÝ POLEDNÍK
pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ 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

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková 
komunikace (RVP ZV), Člověk a společnost (RVP ZV), Umění 
a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj smyslového vnímání, paměti, 
pozornosti, tvořivosti a fantazie.

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

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

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost 
(RVP G), Jazyk a jazyková komunikace (RVP G), Umění a kultura 
(RVP G) a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální.

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

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 Jazyk a jazyková 
komunikace (RVP ZV), Člověk a společnost (RVP ZV)
Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují rozvoj smyslového vnímání, 
paměti, pozornosti, tvořivosti a fantazie.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9 
702 00 Ostrava

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

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 Zm
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