EDUKAČNÍ PROGRAMY
2022

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9
Ostrava

Programy
se uskutečňují:
po – pá 8.30 – 16.30 h

Více na:
facebook.com/gvuostrava
gvuo.cz

MARIUS KOTRBA /
VELKÝ OKAMŽIK

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
V UMĚNÍ

28. 3.
— 3. 6.

1. 3.
— 29. 5.

Přijďte se seznámit s tvorbou významného sochaře,
malíře a pedagoga Maria Kotrby (1959–2011). Výstava
představí malby a sochy, jejichž robustní, rourovité
a propletené tvary připomínají lidské figury. Odráží se
v nich autorovo zaujetí mezilidskými vztahy a jejich
složitostí. Kotrba proslul také řadou výrazných
realizací ve veřejném prostoru, jako například sochou
sv. Kryštofa, která stojí v blízkosti dálničního obchvatu
nedaleko Olomouce.

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

PRO MŠ A I. TŘÍDU ZŠ ↓

PRO II. STUPEŇ ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

TERMÍNY ↓

ZAMOTANÉ SOCHY

ŽIVÉ FORMY

Víte, kdo je to sochař a s jakým materiálem může
pracovat? Projdeme se mezi sochami spletitých i
rourovitých tvarů a pokusíme se je napodobit a oživit.
Pojďme se trochu zamotat! Společně se budeme
splétat a zase rozplétat, propojovat barevné, ohebné
trubky a vytvářet z nich nejrůznější tvary.
propojení / tvar / hra / fantazie / tvoření

Seznámíme se s tvorbou sochaře Maria Kotrby,
prohlédneme si jeho díla a pokusíme se zjistit, jakými
tématy se zabývá. Mezilidské vztahy vyjádříme
prostřednictvím našich těl, kresbou pastelem, nebo
tvorbou sochy z modelíny.
vztahy / propojení / kreativita / komunikace / tvoření

18. 3. / 21. 3. / 25. 3. / 4. 4. / 6. 4. / 8. 4. /
11. 4. / 3. 5. / 6. 5. / 11. 5.
dle Vašich časových možností

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

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

PRO II. – V. TŘÍDU ZŠ, ZUŠ A JINÉ SKUPINY ↓

PRO SŠ, VOŠ, VŠ A JINÉ SKUPINY ↓

V ROUŘE

PEVNÉ VAZBY

Dají se sochy oživit? Jakou řečí k nám promlouvají? Co
mohou vyjadřovat? Podpoříme vzájemnou komunikaci
a interakci dětí pohybovou hrou. Zauzlíme naše těla,
budeme je splétat, rozplétat a pokusíme se jimi vyjádřit
různé figurální kompozice. Z měkkých rour a modelíny
vytvoříme vlastní sochy.
pohyb / zábava / spolupráce / představivost / kreativita

V dialogu se studenty si prohlédneme výstavu,
popovídáme si o autorovi a jeho tvorbě. Zamyslíme
se nad současným děním ve společnosti a kvalitou
mezilidských vztahů. Prostřednictvím kresby nebo
modelování se pokusíme toto téma ztvárnit.
vztahy / vyjádření / komunikace / kresba / modelování

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

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

Cena:
30 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

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

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

Změna programu vyhrazena!

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Přednáška navazuje na výstavu s názvem Velikonoční
příběh v umění. Téma pašijí zajímalo umělce již
od počátku křesťanství a dodnes je ve výtvarném
umění živé. Jak bylo vnímáno Kristovo ukřižování
ve středověku a jak v baroku? Jak se měnila
jeho ikonografie? Jak téma Velikonoc zpracoval
malíř a grafik Albrecht Dürer a jak fotograf Ivan
Pinkava? Lze tuto problematiku ještě uchopit
zcela novou formou? Najdeme společně odpovědi
na tyto otázky?.

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Cena:
20 Kč/osoba
pedagogický doprovod zdarma

Přednášky jsou určeny pro min. 6 osob.

Délka programu 60 minut.

REZERVACE PROGRAMŮ NA GVUO.CZ

Kontakt:
Gabriela Pelikánová
E: pelikanova@gvuo.cz T: +420 731 691 565

Změna programu vyhrazena!

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVĚ

BUĎTE ORIGINÁL,
UČTE V GALERII!

Místo konání:
Dům umění, Jurečkova 9
702 00 Ostrava

Délka trvání po dohodě, standardně 45–90 minut.
Neváhejte nás kontaktovat s dostatečným
časovým předstihem.
Během výuky můžete využít také naše připojení
na internet, promítací plátno i notebook. Do výuky
Vám rádi zapůjčíme odborné publikace z naší knihovny
(témata: architektura, design, výtvarné umění,
fotografie, odívání, typografie, umělecká řemesla,
památková péče).

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

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

Změna programu vyhrazena!

Zpestřete si výuku! Nabízíme Vám možnost výuky
v edukační místnosti GVUO. Sdělte nám probírané
učivo z dějepisu, literatury, přírodovědy, občanské
nauky, matematiky či geometrie… Pokusíme se pro
Vás vybrat umělecké dílo z našich sbírek, které se
k probírané látce hodí. K vybranému dílu připravíme
krátký výklad, případně po domluvě s Vámi i tvůrčí
aktivitu (například vytváření trojrozměrných modelů
z hlíny, vytváření vlastního herbáře, míchání barev
z květů), která by formálně, či obsahově navazovala.
Vaše hodiny získají přesah a žáci, či studenti
novou inspiraci.

