dětem

program edukačního
oddělení pro školy
leden –> březen 2018

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
1. 2. – 13. 4. 2018

animační program
pro MŠ a 1. třídu ZŠ
délka programu 60 minut
lektorky >
Lenka Trantírková
tel. > 585 514 213
trantirkova@muo.cz
Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz

HOP A SKOK!

Výstava Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře císaře Leopolda I.
Arcidiecézní muzeum Olomouc | GALERIE
Přijměte s dětmi pozvání na dvorní slavnost císaře Leopolda I. Společně si
vytvoříme a osedláme několik koníků, abychom mohli nacvičit choreografii
koňského baletu. Ukážeme si, jak historické oslavy probíhaly, či kdo se
jich účastnil. Především si představíme oslavu sňatku císaře Leopolda I.
a Markéty Terezy, kterým na závěr balet s koňmi zatančíme.
Část aktivit bude probíhat venku, proto prosíme děti obléct
v závislosti na počasí.

1. 2. – 13. 4. 2018

animační program
pro 1. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektorky >
Lenka Trantírková
tel. > 585 514 213
trantirkova@muo.cz

1. 2. – 13. 4. 2018

mimořádný animační
program pro 2. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektorky >
Lenka Trantírková
tel. > 585 514 213
trantirkova@muo.cz
Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz

BAROKNÍ SPEKTÁKL

Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz

KROK, KLUS, CVAL, TRYSK!

Výstava Výstava Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře
císaře Leopolda I.
Arcidiecézní muzeum Olomouc | GALERIE
Jak si grafik z období baroka poradil se zachycením pohybu
koní při koňském baletu? A jak vytvořil koňský pohyb animátor
na aktuální výstavě? Žáci se během programu dozvědí, jakým
způsobem se vyvíjelo zachycování pohybu. Sami si rozpohybují
koně pomocí netradiční optické hry. Jejich roztančení koně se tak
stanou součástí slavností na dvoře císaře Leopolda I.
Program rozvíjí žáky v oblasti vzdělávání: Umění a kultura, Člověk
a svět práce a také Filmové a audiovizuální výchově.

Výstava Koně v piškotech | Slavnosti
na dvoře císaře Leopolda I.
MORAVSKÉ DIVADLO OLOMOUC

Ve spolupráci s Moravským divadlem
v Olomouci si lektorky Muzea umění
připravily speciální program v návaznosti
na výstavu Koně v piškotech. S žáky
si společně porovnáme, jak probíhaly
slavnosti na dvoře císaře Leopolda I. s tím,
jak vypadá moderní divadelní instituce.
Najdeme mnoho společného mezi minulostí
a přítomností a letmo si tak ozřejmíme vývoj
divadla. Dramatickými etudami a dobovými
kostýmy oživíme pomyslné barokní jeviště.
Program bude probíhat v Moravském divadle
v Olomouci. S ohledem na provoz divadla
ho bude možné navštívit pouze ve vybrané
termíny. Ty budou upřesněny před začátkem
výstavy na našich webových stránkách.
Děkujeme za pochopení.
Program rozvíjí žáky v oblasti vzdělávání:
Umění a kultura, Český jazyk a literatura
a Dramatická výchova.

1. 2. – 13. 4. 2018

komentovaná prohlídka
pro SŠ
délka programu 60 minut
lektorka >
Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz

CHCEŠ-LI ZACHOVAT MÍR,
OSLAVUJ!

Výstava Koně v piškotech | Slavnosti na dvoře
císaře Leopolda I.
Arcidiecézní muzeum Olomouc | GALERIE
Studenti se seznámí s tématem výstavy na komentované
prohlídce. Budou uvedeni do barokního období zcela
jinými prostředky, než bývá běžné – skrze divadelní hry,
operetní árie, koňské balety a spektakulární slavnosti na
císařských dvorech ve Vídni a v Paříži. Již tehdy fungovala
panovnická propaganda a souboje se nevedly pouze se
zbraněmi, ale také na prknech, pro která se vžilo přízvisko,
že znamenají svět. Prohlídka bude vedena lektorkou
a budou při ní využívány tablety.
Program rozvíjí studenty v oblasti vzdělávání: Umění
a kultura, Evropské dějiny a Český jazyk a literatura.

2. 1. – 29. 6. 2018

komentovaná prohlídka
pro 1. st. ZŠ

délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@olmuart.cz

PETRŮV…. A JINÉ

2. 1. – 29. 6. 2018

Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expozice
Arcidiecézního muzea Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc | STÁLÁ EXPOZICE

Na účastníky čeká zážitkově pojatá komentovaná prohlídka
části stálé expozice Arcidiecézního muzea Olomouc. Projdeme společně Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů
a barokní umění v Martově a Jupiterově sále. Před vybranými
obrazy, sochami a předměty uměleckého řemesla si představíme příběh jedné důležité biblické postavy, poznáme její
atribut, napíšeme svůj osobní vzkaz andělům a nakonec se
proměníme ve známou barokní stavbu. Výklad doplňují drobné výtvarné a dramatické etudy.
Program je vhodný jako doplněk výuky předmětu Člověk
a jeho svět, Výtvarné výchovy a Jazyka českého a literatury
na 1. st. ZŠ.

komentovaná prohlídka
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@muo.cz

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
2. 1. – 9. 3. 2018

animační program
pro poslední 2 ročníky MŠ
a 1. třídu ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Terezie Čermáková
tel. > 585 514 299
cermakova@muo.cz

CHAOS A ŘÁD

Výstava Jozef Jankovič | Plynutí času
Muzeum moderního umění | TROJLODÍ

V zážitkovém programu si děti prožijí chaos i řád
prostřednictvím pohybových a výtvarných etud
ve vyznačeném galerijním prostoru a dozvědí se,
co je to reliéf. Společně oživí a rozveselí panáčky,
kteří se na reliéfech nacházejí, a najdou pro ně
místo v připraveném velkém formátu.
Program rozvíjí emocionální a prosociální cítění,
vzájemný respekt a spolupráci.

2. 1. – 11. 3. 2018

animační program
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek
tel. > 585 514 213
hrbek@muo.cz

2. 1. – 16. 2. 2018

animační program pro 1. st. ZŠ
od 2. třídy
délka programu 90 minut
lektorka > Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz

MALÍ ARCHITEKTI
Výstava Bydlet společně

| České kolektivní domy
a jejich proměny v čase

Muzeum moderního umění | SALON, KABINET

Jak vypadá náš domov a jak dobře ho známe?
Jak pracuje architekt či projektant? Co
znamená dispozice bytu? Během galerijní
animace se žáci naučí pracovat s redukovaným architektonickým plánem a seznámí se
s novými pojmy, které se vážou k fenoménu
bydlení. Vytvoří společný dům pro celou svou
třídu, ve kterém nastaví a prodiskutují pravidla vzájemného soužití. Galerijní animace
navazuje na rámcově vzdělávací program –
Člověk a jeho svět, rozvíjí klíčové kompetence
k řešení problémů, komunikativní a sociální.

SKLEPEM, SÁLEM,
PODKROVÍM…

Výstava Ke slávě a chvále II. | Stálá expozice
Arcidiecézního muzea Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc | STÁLÁ EXPOZICE
Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo pro Českou republiku
jako první prestižní označení „Evropské dědictví“ (European
Heritage Label). To dokládá význam tohoto místa pro kulturní
dějiny celé Evropy. Komentovaná prohlídka představí žákům
a studentům historii celého areálu, dále několik osobností
evropského významu, jejichž život byl s Olomoucí osudově
spjat. Samozřejmě nebudou opomenuta vybraná umělecká
díla ze stálé expozice Ke slávě a chvále II., která dokumentují
evropskou duchovní tradici od počátků křesťanské éry po
vrcholné baroko.
Prohlídka je interaktivní, žáci a studenti během ní využívají
pracovní listy.

2. 1. – 9. 3. 2018

animační program pro 1. st. ZŠ od 2. třídy
délka programu 90 minut
lektorka > Terezie Čermáková
tel. > 585 514 299 | cermakova@muo.cz

PROMĚNA

Výstava Jozef Jankovič | Plynutí času
Muzeum moderního umění | TROJLODÍ

Co se skrývá uvnitř soch? Jak prostředí ovlivňuje
vzhled a proč se nám nějaká bytost líbí, nebo
nelíbí? I na tyto otázky budeme hledat odpovědi
v galerijní animaci zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí. Zajímat nás budou také
deformace a proměny těla jako reakce na různé
společenské vlivy a události, které mohou člověka formovat či deformovat zevnitř. Výstupem
bude umělecká instalace.

POSVIŤ SI A OHNI TĚLO
Výstava Jozef Jankovič | Plynutí času
Muzeum moderního umění | TROJLODÍ

Animační program vychází z reprezentativní průřezové expozice, která je charakterizovaná silným existenciálním a tísnivým pocitem z vystavených exponátů. Ty jsou místy
odlehčeny nadsázkou, ironií a až groteskním autorským gestem. K vyznění výstavy přispívá speciální nasvícení výstavy, které bude jedním z několika východisek k animačnímu
programu, jenž bude tentokrát více než jindy zaměřen zážitkově. A to především aktivitami, které v celé své škále budou maximálně využívat aktivní zóny v expozici. Součástí
programu bude také výtvarná intervence, tedy tvůrčí reakce jednotlivých účastníků na
vystavená díla, která se v závěru programu stanou na chvíli součástí expozice. Výtvarnou
činnost doplní dramatické i jiné aktivizační etudy.

2. 1. – 16. 2. 2018

animační program
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz

ARCHITEKTEM NA ZKOUŠKU
Výstava Bydlet společně | České kolektivní

domy a jejich proměny v čase

Muzeum moderního umění | SALON, KABINET

Jak architektura formuje svět, ve kterém žijeme? Studenti
si vyzkouší modelovou práci architekta ve velkém i menším
měřítku a budou se zamýšlet nad otázkami sdílení a vzájemné
kooperace. Proč je sdílení výhodné a jaké sociální dovednosti
a pravidla jsou ke sdílení potřeba? V prostoru výstavy se
žáci mimo jiné dozvědí, co je to cohousing, a že myšlenka
společného bydlení sahá hluboko do minulosti. Galerijní
animace navazuje na rámcově vzdělávací program – Člověk
a jeho svět, rozvíjí klíčové kompetence k řešení problémů,
komunikativní, sociální a občanské.

PROGRAMY JE MOŽNÉ PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE NAVŠTÍVIT OD ÚTERÝ DO PÁTKU (ZAČÁTEK NEJDŘÍVE V 10.00 HODIN).
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