dětem

program edukačního
oddělení pro školy
leden –> březen 2019

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
2. 1.–28. 6. 2019

2. 1.–28. 6. 2019

délka programu 60 minut
lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK

délka programu 60 minut
lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK

komentovaná prohlídka
pro předškoláky z MŠ

pedagogický doprovod zdarma

MUZEUM NA HRANÍ II.
VZHŮRU DO PODZEMÍ!

komentovaná prohlídka
pro předškoláky z MŠ

pedagogický doprovod zdarma

Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expozice
Arcidiecézního muzea Olomouc

Pokračování oblíbené interaktivní prohlídky Arcidiecézního
muzea pro mateřské školy. Tentokrát nejmenší návštěvníci
navštíví kromě románského biskupského paláce Jindřicha
Zdíka také pozůstatky Nového hrádku ve sklepní části stálé
expozice. Věku přiměřený výklad lektora je doplněn o tvořivou
činnost z oblasti výtvarné a dramatické výchovy. Děti z vlastních těl vytvoří průchozí gotickou křížovou klenbu s lomeným
obloukem, dále prostřednictvím komentované kresby zrekonstruují předpokládanou podobu přemyslovského hradu.

MUZEUM NA HRANÍ

Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc
Záměrem interaktivní komentované prohlídky je představit nejmenším dětem instituci
muzea umění a seznámit je s vybranými výtvarnými, sochařskými a uměleckořemeslnými
díly. Pod vedením muzejních pedagogů, kteří mají praktické zkušenosti s uvedenou věkovou skupinou dětí, se stanou účastníci prohlídky např. živým obrazem, rozpohybovaným
živlem či zkamenělou sochou. Zážitkový program je vhodný pro poslední dva ročníky MŠ.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV Dítě a ten druhý a Dítě a svět a podporuje
rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.

2. 1.–28. 6. 2019

komentovaná prohlídka
pro 1. st. ZŠ

délka programu 90 minut

animační program
pro 2. st. ZŠ a nižší ročníky SŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expozice
Arcidiecézního muzea Olomouc

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
pedagogický doprovod zdarma 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.

lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP PV Dítě a ten druhý
a Dítě a svět a podporuje rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.

2. 1.–28. 6. 2019

PETRŮV . . . . A JINÉ

SNOVÉ ZÁSNUBY

Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expozice
Arcidiecézního muzea Olomouc
Předmětem galerijní animace je jeden z nejpůsobivějších
barokních obrazů stálé expozice Arcidiecézního muzea
Olomouc – Mystické zasnoubení sv. Kateřiny Alexandrijské
od Antonína Martina Lublinského. Ukázková interpretace
řízená lektorem představí účastníkům programu dvě verze
legendy, které se staly námětem obrazu, dále hlavní a vedlejší postavy této monumentální kompozice a atributy
světice. Výklad bude inspirací pro expresivní tvorbu žáků,
ti se pokusí vytvořit abstraktní variantu části obrazu. Svůj
osobní postoj k vybrané postavě vyjádří také metodou
tvůrčího psaní.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění
a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení
problémů, komunikativní, sociální a personální.

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

19. 2.–19. 5. 2019

animační program
pro 8. a 9. tř. 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Hana Lamatová
tel. > 585 514 174
lamatova@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

AŽ NA ATOMY MALBY
Výstava Křížová cesta z Orlice |
restaurování 2010–2018 | GALERIE

Animační program dá nahlédnout žákům do tajů práce
restaurátora olejomaleb. Zjistí, že takový člověk nemusí
být jenom nadaným malířem, ale rovněž by měl disponovat
značným přehledem v oblasti teorie barev, v chemii a ve
fyzikálních zákonech. Všechny tyto dovednosti a vědomosti
potom dokáže restaurátor využít k tomu, aby zachoval krásu
umění, mnohdy poničeného, pro následující roky. S ohledem
na věkovou skupinu lektor mladé návštěvníky provede
výstavou i dílnou restaurátora a to nejen prostřednictvím
drobných praktických etud v edukačním ateliéru (například
si vyzkoušíme jednoduché čištění povrchu malby, osaháme
si práci s olejovými barvami). Během programu si žáci prohlédnou také ostatním návštěvníkům běžně nepřístupnou
autentickou restaurátorskou dílnu Muzea umění Olomouc.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk
a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura
a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů,
komunikativní, sociální a personální.

2. 1.–28. 6. 2019

komentovaná prohlídka
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
tel. > 585 514 174
soban@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM…

Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc
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.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění
a kultura a podporuje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
2. 1.–25. 1. 2019

animační program pro poslední
dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Terezie Čermáková
tel. > 585 514 299
cermakova@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

BAREVNÉ VARIACE

2. 1.–25. 1. 2019

Výstava Rozlomená doba 1908–1928 |
Avantgardy ve střední Evropě
• TROJLODÍ, KABINET, SALON
Zajímá vás, jak voní červená nebo jakým tónem hraje
modrá barva? A podle jakých pravidel rozlišujeme barvy
na veselé a smutné? Nejen na tyto otázky budeme
společně s dětmi hledat odpovědi během zážitkového
animačního programu, inspirovaného obrazy malířů
expresionismu a také barevnými partiturami Miroslava
Ponce. Prostřednictvím výtvarných, hudebních i dramatických etud nahlédneme do teorie barev a prozkoumáme působení barev na lidské vnímání.

animační program
pro 2. až 5. ročník ZŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Terezie Čermáková
tel. > 585 514 299
cermakova@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho tělo/
Dítě a jeho psychika (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV)
a podporuje rozvoj komunikativní kompetence, smyslového
vnímání a tvořivosti.

2. 1.–28. 6. 2019

animační program pro poslední
dva ročníky MŠ a 1. st. ZŠ
délka programu 60/90 minut
lektorka > Terezie Čermáková
tel. > 585 514 299
cermakova@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

DŮM PLNÝ UMĚNÍ

BYLO NEBYLO, VYPRÁVÍ
BRATŘI ČAPKOVÉ
Výstava Rozlomená doba 1908–1928 |
Avantgardy ve střední Evropě
• TROJLODÍ, KABINET, SALON

Pohádkové knihy bratří Čapků doprovází již několik generací
dětí. Na výstavě Rozlomená doba 1908–1928 se Karel a Josef
promění v zasvěcené průvodce, tentokrát po vybraných
uměleckých dílech. Děti prostřednictvím metody vyprávění
příběhů (storytelling) nahlédnou do tehdejšího uměleckého
světa. Bratři je vezmou například na setkání pátečníků, kde
se seznámí s některými kulturními tématy.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost s důrazem
na rozvoj kompetence komunikativní a občanské.

2. 1.–28. 6. 2019

Výstava Století relativity | Stálá expozice
výtvarného umění 20. století
• OBRAZÁRNA, MANSARDA

Zážitkový animační program nás zavede do stálé expozice výtvarného umění 20. století a představí mladším
dětem instituci muzea umění. Prostřednictvím tvořivých
a dramatických etud si prozradíme, co vše takový Dům
umění ukrývá a také se naučíme vysvětlit pojmy jako
portrét, zátiší nebo například reliéf. Program je připraven
ve dvou variantách – pro MŠ a 1. třídu ZŠ v délce 60 minut, pro 1. stupeň ZŠ od 2. třídy v délce 90 minut.

animační program
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek
tel. > 585 514 213
hrbek@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

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

2. 1.–25. 1. 2019

animační program
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek
tel. > 585 514 213
hrbek@muo.cz
vstupné: děti 20 CZK
pedagogický doprovod zdarma

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

Výstava Století relativity | Stálá expozice
výtvarného umění 20. století
• OBRAZÁRNA

Animační program se snaží odpovědět na provokativní otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu
s lektorem podniknou cestu od postmoderny zpět
ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou
se snažit odpovědět na otázku – Je to ještě umění?
A co je umění? Program bude zakončen akcí ve
veřejném prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži
budou moci zažít dosud nepoznané dobrodružství.
Program vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura
a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

ZTRACENI VE MĚSTĚ
Výstava Rozlomená doba 1908–1928 |
Avantgardy ve střední Evropě
• TROJLODÍ, KABINET, SALON

Český výtvarný umělec a básník Jiří Kolář, který se etabloval jako významný
autor koláží, říkal, že kdykoli se vydal do lesa, po několika minutách chůze
mu hned projelo hlavou, co by za tu dobu udělal práce v ateliéru nebo s kolika známými z umělecké branže by teď mohl sedět v kavárně Slavia u stolu
a debatovat o umění. Pro někoho město zkrátka reprezentuje svobodu, pro
jiného je symbolem úpadku a krize lidského ducha. Účastníci animačního
programu si budou všímat různých poloh a úhlů pohledu na město jako
civilizační fenomén a při té příležitosti se budou snažit nezabloudit.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková
komunikace, Člověk a společnost s důrazem na rozvoj kompetence komunikativní
a občanské.

Spolufinancováno
z programu Evropské unie
Kreativní Evropa
PROGRAMY JE MOŽNÉ PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE NAVŠTÍVIT OD ÚTERÝ DO PÁTKU (ZAČÁTEK NEJDŘÍVE V 10:00 HOD.). MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŽÁKŮ A STUDENTŮ V PROGRAMU JE 30 OSOB.
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