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MŠ a I. TŘ. ZŠ
Edukační programy k výstavě
Černá země? Mýtus a realita
Programy začínají od 1. 10. 2018
Výstava představí výtvarnou a uměleckou
scénu Ostravy a širšího regionu mezi léty
1918–1938. Je členěna do sekcí, v nichž jsou
zastoupeny známé i méně známé umělecké
osobnosti, včetně německých a židovských
malířů a sochařů, uměleckého řemesla
a reklamního designu.

V Případě zájmu o rezervaci kontaktujte:
Jana Sedláková: sedlakova@gvuo.cz, + 420 734 437 181
Hedvika Dalecká: dalecka@gvuo.cz, + 420 731 691 561
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 minut.

tatrovkou do porcelánu
pro MŠ a I. třídy ZŠ

S dětmi se vydáme na vyhlídkovou jízdu světem
umění. Zastávkami budou malířská a sochařská
díla, skutečný model Tatry V 570 i malovaný
porcelán. V tvůrčí části programu se necháme
inspirovat lidovými a pohádkovými motivy, které
děti rozpohybují novými příběhy.

POJĎME NA PROCHÁZKU!

zážitek / pohádky / příběhy / radost / tvoření
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika,
Dítě a svět (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují
rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální, personální,
rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti.

pro MŠ a I. třídy ZŠ

Vydáme se na dobrodružnou výpravu malebnými
krajinami Beskyd. Cestou potkáme řadu zvířátek,
budeme se však muset pozorně dívat kolem sebe,
abychom je našli. Zvířátka nás budou inspirovat
také v tvůrčí části programu.
procházka / krajina / objevování / zvířata /
dobrodružství
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika,
Dítě a svět (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV), jež podporují
rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální, personální,
rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

CENA:
30 Kč / osoba

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

ZŠ, zuŠ a jiné skupiny
Edukační programy k výstavě
Černá země? Mýtus a realita
Programy začínají od 1. 10. 2018
Výstava představí výtvarnou a uměleckou
scénu Ostravy a širšího regionu mezi léty
1918–1938. Je členěna do sekcí, v nichž jsou
zastoupeny známé i méně známé umělecké
osobnosti, včetně německých a židovských
malířů a sochařů, uměleckého řemesla
a reklamního designu.

V Případě zájmu o rezervaci kontaktujte:
Jana Sedláková: sedlakova@gvuo.cz, + 420 734 437 181
Hedvika Dalecká: dalecka@gvuo.cz, + 420 731 691 561
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.

SUNDEJTE SI ČERNÉ BRÝLE

pro II. – V. tř. ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny

V programu se zaměříme skrze umění na různé
lokality regionu. Žáci sami se stanou tvůrci jejich
proměny, vizionáři, staviteli, urbanisty. Černá země
je minulostí, o tom co příjde, rozhoduje současnost.
proměna / fantazie / architektura / místo / mapa
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Umění a kultura (RVP
ZV) a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového vnímání a tvořivosti.

BAREVNÉ CHVĚNÍ

pro I. a II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny
To, co je zde, si sami utváříme. Co kdybyste mohli
něco změnit? Co by to bylo?
Vytvoříme společně vrstvený obraz Ostravy
z barevných průsvitů na pauzových papírech.
imaginace / genius loci / město / proměna / barva
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková
komunikace RVP ZV, Člověk a společnost a Umění a kultura
a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální, rozvíjí smyslové vnímání
a tvořivost.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

CENA:
30 Kč / osoba

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

ZŠ, zuŠ a jiné skupiny

ROZSVIŤME SI!

pro II. stupeň ZŠ, ZUŠ a jiné skupiny
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.
Seznámíme žáky s uměním regionu let 1918–1938,
obdobím velkých změn. Připomeneme si letošní
výročí 100 let od založení první republiky, dotkneme
se toho, jakými proměnami region prošel, co zde
mizí, co zůstává a společně se pokusíme „rozsvítit
tvář černé země“.
historie / poznání / světlo / čas / transformace
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Jazyk a jazyková
komunikace RVP ZV, Člověk a společnost a Umění a kultura.
Podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální, rozvíjí smyslové vnímání
a tvořivost.

NENÍ VŠECHNO ZLATO,
CO SE TŘPYTÍ

pro II. stupeň ZŠ, SŠ, ZUŠ a jiné skupiny
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.

V rámci prohlídky výstavy pohovoříme o událostech
1. pol. 20. století. Zaměříme se na sekci výstavy
věnující se sociálnímu umění, ale přeneseme se
z chmurů minulosti do současnosti. Zamyslíme
se nad tím, co nám v dnešní době vadí, s čím
nesouhlasíme, v čem tušíme hrozby a jaké jsou
možnosti změny a také nad tím, co nám otevřenost
dneška přináší. Své reflexe a myšlenky vyjádří
studenti v tvůrčí částí programu technikou linorytu.
iluze / myšlení / otevřenost / minulost / současnost
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk s společnost,
Umění a kultura, podporuje rozvoj komunikativní kompetence,
smyslového vnímání a tvořivosti.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

CENA:
30 Kč / osoba

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

SŠ a VŠ
Edukační programy k výstavě
Černá země? Mýtus a realita
Programy začínají od 1. 10. 2018
Výstava představí výtvarnou a uměleckou
scénu Ostravy a širšího regionu mezi léty
1918–1938. Je členěna do sekcí, v nichž jsou
zastoupeny známé i méně známé umělecké
osobnosti, včetně německých a židovských
malířů a sochařů, uměleckého řemesla
a reklamního designu.

V Případě zájmu o rezervaci kontaktujte:
Jana Sedláková: sedlakova@gvuo.cz, + 420 734 437 181
Hedvika Dalecká: dalecka@gvuo.cz, + 420 731 691 561
Všechny programy jsou určeny pro min. 6 osob.
Délka programu 60 min., po dohodě 90–120 min.

ZŘENÍ SE MĚNÍ
pro SŠ a VŠ

Černá země? přetrvávající mýtus, nebo realita?
Nad tím a mnoho dalším se budeme zamýšlet při
prohlídce výstavy. Pokusíme se společně přijít na to,
co určuje směr našeho smýšlení a nazírání. Jsme-li
tvůrci našich životů a reality, pojďmě si v tvůrčí části
programu vyzkoušet, co by se stalo kdyby…

KOKOSCHKA V OSTRAVĚ

pro SŠ a VŠ

mýtus / realita / tvorba / myšlení / vnímání
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk s společnost,
Umění a kultura, podporuje rozvoj komunikativní kompetence,
smyslového vnímání a tvořivosti.

V rámci programu se zaměříme na osobnost
a expresivní tvorbu Oskara Kokoschky, který je ve
výstavě zastoupen portrétem Mechtilde Lichnovské.
Oskar Kokoschka byl pozván do Ostravy v roce
1937, aby namaloval pohled na město. Setkal se zde
se svým vídeňským přítelem, jehož bratr požádal
Kokoschku, aby namaloval autoportrét. Toto dílo
bylo pak vystaveno na kontroverzní výstavě „Zvrhlé
umění“ v Mnichově. Budeme se zamýšlet nad
vnímáním progresivního umění v kontextu doby
a v tvůrčí části se budeme věnovat výrazu a barvě.
výraz / barva / progrese / malba / portrét
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk s společnost,
Umění a kultura, podporuje rozvoj komunikativní kompetence,
smyslového vnímání a tvořivosti.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

CENA:
30 Kč / osoba

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

