Dotkni se – poznávej – tvoř
Zajímá vás, jak vypadala barokní obrazárna?
Jak fungují zákony perspektivy,
nebo čím se ve své tvorbě inspiruje Inge Kosková?
Přijďte objevovat odpovědi do Muzea umění Olomouc!
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Arcidiecézní muzeum Olomouc

Muzeum moderního umění
suterén

1. patro
q trojlodí | výstava

Abstrakce.PL

UKŁADANKA JERZEGO
KAŁUCKIEGO

q nová síň | stálá expozice

NENÍ JEŽÍŠEK JAKO JEŽÍŠEK

do 19/8

Objevujte rozmanité možnosti kompozičního řešení
geometrické skládanky a zkuste si poskládat obraz.

q trojlodí | výstava

Abstrakce.PL

SVĚTELNÝ STŮL

do 19/8

Že všichni Ježíškové na gotických sochách
madon nevypadají stejně, si ověříte na této
edukační pomůcce. Zvládnete najít tu
správnou sochu, když budete mít v ruce jen
fotografii Ježíškovy hlavy?

přízemí

Wojciech Fangor dokázal ve svých malbách zachytit
vztah mezi převážně zářivými barvami, světlem
a prostorem. Nechejte se inspirovat jeho pulsujícími
obrazy a vytvořte si svůj vlastní.

q trojlodí | výstava

q kočárovna | stálá expozice

Ke slávě a chvále II
BISKUPŮV KOČÁR

Skládání obrázků baví všechny. Zde budete doplňovat
výřezy z pohledu na kočár biskupa Ferdinanda
Julia Troyera na správné místo.

Abstrakce.PL

NEKONEČNÝ DETAIL

do 19/8

Staňte se součástí Nekonečného detailu Muzea
umění Olomouc. Ten je nejen reakcí na dílo Romana
Opalky, ale hlavně specifickým záznamem času trvání
výstavy. Na panel, který je před vámi, pište řadu čísel tak,
jak jdou za sebou.

q kabinet | výstava

q galerie | výstava Kresby

starých mistrů ze sbírky
Arcibiskupství olomouckého

Inge Kosková | Kresby

VĚNOVÁNO INGE KOSKOVÉ
Nasaďte si sluchátka s oblíbenou skladbou
Inge Koskové a kreslete, co vám hudba napoví.

Ke slávě a chvále II

do 22/7

VIDĚT NEVIDITELNÉ
Na výstavě nic neobvyklého vedle vystavených
exponátů neobjevíte, dokud se nevydáte
do potemnělého prostoru se speciální baterkou,
pak odhalíte neviditelné kresby Ondřeje Moučky.

do 19/8

2. patro

1. patro

q obrazárna | stálá expozice

q salónek

LABORATOŘ UMĚNÍ

Vstupte do perspektivní kresby v prostoru. Je
vytvořená zářícími úsečkami a pomůže vám pochopit,
jakým způsobem zákony perspektivní kresby fungují.

Století relativity

Umělce k tvorbě inspirovaly i fyzikální zákony
jako například fungování magnetického pole.
V naší laboratoři si můžete vyzkoušet, jak se
vám bude dařit pomocí magnetizmu zanechat
kresebnou stopu v grafitovém prachu.

q obrazárna | stálá expozice

Století relativity

DOTYKOVÁ ŽALUZIE
Poprvé si můžete libovolně osahat všechny
materiály, ze kterých jsou vytvořená umělecká díla u nás v muzeu. A pokud budete
jednotlivými díly žaluzie otáčet, můžete si
seskládat vlastní obraz se zajímavou povrchovou strukturou.

q obrazárna | stálá expozice Století relativity

OBRAZOVÁ ŽALUZIE
Představte si, že současné umělecké dílo je
vytvořené podle stejných tvůrčích principů
jako dílo staré více než 150 let. A cože mají
společného? To vám ukáže obrazová žaluzie.
Jejím otáčením si navíc můžete z obou obrazů
vytvořit proláž (koláž vznikající prolínáním
pásků obrazu).

ZÁŘÍCÍ PERSPEKTIVA

do 19/8

q obrazárna | stálá expozice

Ke slávě a chvále II
KUKÁTKA

Hledejte kukátko od dveří ve stěně s obrazy a najdete
ukrytý celý malý svět. Nakoukněte do barokní obrazárny
i ateliéru barokního umělce.

q obrazárna | stálá expozice Ke

slávě a chvále II

OBRAZOVÉ KOSTKY
Seskládejte velké kostky tak, aby vám vznikla
kompozice jednoho ze slavných obrazů. Pak je
můžete po vlastní ose otáčet a obraz se vám
promění před očima.

q erbovní sál | stálá expozice

Ke slávě a chvále II
ERBY

Erby visí všude kolem, aby vás inspirovaly. Sestavte si
osobní erb a promyslete si, jaké povahové rysy do něj
promítnete. Budete mít na erbovním poli lva, nebo myš?

