program edukačního
oddělení pro školy
leden –> březen 2020

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC

KE 3171 O 96: OBJEVUJ A TVOŘ

28. 1.– 6. 3. 2020

animační program MŠ a 1. stupeň ZŠ
délka programu 60/90 minut
lektorka > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.

Výstava > Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší (AMO Galerie)
Co se skrývá pod tajuplným kódem KE 3171 O 96? A co si můžeme představit pod slovem
interpretace? Odpovědi nejen na tyto otázky budou žáci objevovat na netradiční výstavě věnované
tradičnímu žánru zátiší. Žáci pod vedením lektorky nahlédnou do světa výtvarného umění, budou
objevovat možnosti „čtení“ obrazů a prostřednictvím tvořivých etud se pokusí co nejvíce přiblížit
vybranému uměleckému dílu.

pedagogický doprovod zdarma

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika/Dítě a společnost (RVP PV), Umění
a kultura/Jazyk a jazyková komunikace (RVP ZV) s důrazem na rozvoj smyslového vnímání
a tvořivosti. Dílčí aktivity jsou zaměřeny na rozvoj kooperativních dovedností a komunikativní
kompetence.

28. 1.– 6. 3. 2020

animační program
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

28. 1.– 6. 3. 2020

komentovaná prohlídka s autory
výstavy pro studenty pedagogických
a uměnovědných oborů
lektoři > Hana Lamatová
(lamatova@muo.cz)
Marek Šobáň (soban@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

KE 3171 O 96: OBJEVUJ A DISKUTUJ

Výstava > Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší (AMO Galerie)
Výtvarné umění, a obrazy zvlášť, mají jednu velkou přednost. Působí na diváka bezprostředně, najednou.
Jsou obrazy, které jen vezmeme tzv. na vědomí, žádné emoce, žádný zájem v nás nevyvolají. Ale pak jsou
díla, která, aniž bychom aktuálně věděli proč, nás zastaví, připoutají a my se od nich nejsem s to hnout.
Proč?
Prostřednictvím umění se můžeme hodně dozvědět o sobě samých. Stačí si položit první otázku – proč
právě tento obraz mně tolik uhranul? Které citlivé struny ve mně se dotkl? Co to o mně samotném
vypovídá? Je to příjemné, nebo naopak? Abychom si uměli na tyto otázky odpovídat, je dobré rozumět
našemu zprostředkovateli takového rozhovoru – tedy obrazu. A právě těmto nastíněným otázkám se
budeme v našem programu věnovat.

KE 3171 O 96: POD POKLIČKOU

Výstava > Pokus o maximální přiblížení KE 3171 O 96 | Prostorová interpretace zátiší (AMO Galerie)
Netradiční výstavou, která zájemcům nabízí do tří místností rozprostřenou interpretaci
zátiší, provedou studenty její kurátoři. Kromě návodu, jak je možné k vnímání koncepčně
pojatého prostoru přistoupit, se zájemci dozví i východiska pro tvorbu jednotlivých částí
a poznají zvolené metodické a uměnovědné přístupy k danému tématu. Nahlédnou
takříkajíc pod pokličku tvorby edukačně pojaté výstavy.

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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ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
7. 1.– 26. 6. 2020

komentovaná prohlídka
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
(soban@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ
7. 1.– 26. 6. 2020

animační program pro poslední
dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
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.

NA DOSAH

Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století (MMU Obrazárna)
Přestože nejdůležitější pravidlo každého muzea zní, že na exponáty se nesahá, v zážitkovém programu
budeme mít umělecká díla (téměř) na dosah. V našem vyprávění se totiž zaměříme na obrazy a budeme
zkoumat jednotlivé vrstvy a materiály, které je tvoří. Na příkladech z expozice výtvarného umění 20. století si ukážeme, jakými jedinečnými způsoby mohou umělci pracovat. Inspirováni netradičními postupy
se také společně s dětmi pustíme do vlastních výtvarných experimentů.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika/Dítě a společnost (RVP PV), Umění a kultura (RVP
ZV) s důrazem na rozvoj smyslového vnímání. Dílčí aktivity jsou zaměřeny na rozvoj kooperativních dovedností
a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky.

PROMLOUVAT BEZE SLOV

7. 1.– 26. 6. 2020

animační program
pro 2. až 5. ročník ZŠ

Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století (MMU Obrazárna)

délka programu 90 minut

Písmeno, slovo, věta – základní princip komunikace, který nás provází každý den. Co se ale stane,
když přestávají platit zažitá pravidla a písmenka se nám zatoulají do obrazů slavných umělců?
Jak máme rozluštit jejich význam? A jakými způsoby k nám promlouvají nehybné, tiché sochy?
Odpovědi na tyto otázky budou žáci objevovat ve stálé expozici Muzea moderního umění.
Otevřeme téma možností komunikace, vyjadřování emocí a žáci si prostřednictvím výtvarných
a pohybových etud vyzkouší expresivní interpretaci uměleckého díla.

lektor > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace s důrazem na rozvoj kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální.

7. 1.– 28. 2. 2020

animační program
pro 2. až 5. ročník ZŠ

délka programu 90 minut

lektor > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

Ó – TISK

Výstava > Art & Print | Post.Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc (MMU Trojlodí, Kabinet, Salon)
Animační program zavede žáky do aktuální výstavy Art & Print | Post.Print a seznámí je s hlavním principem grafiky. Představíme si základní grafické techniky a do objevování tohoto druhu
výtvarného umění zapojíme všechny smysly. Nahlédneme také do historie a vysvětlíme si,
jaký význam měla grafika v minulých dobách. Pro žáky je rovněž připravena drobná výtvarná
aktivita, při které budou mít možnost ověřit si nově získané poznatky.
Program vychází ze vzdělávacích oblasti RVP ZV Umění a kultura, Člověk a společnost
a podporuje rozvoj kompetence pracovní, smyslové citlivosti a tvořivosti.

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?

7. 1.– 26. 6. 2020

animační program
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.

Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století (MMU 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.

pedagogický doprovod zdarma

7. 1. – 28. 2. 2020
animační program
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.

pedagogický doprovod zdarma

JEDNOU MÁLO, PODRUHÉ TAKY

Výstava > Art & Print | Post.Print | Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc (MMU Trojlodí, Kabinet, Salon)
Co se chce (možná) tajemně znějícím názvem sdělit? To se dozvědí účastníci animačního programu,
který vychází z konkrétně vybraných grafik expozice, na nichž se bude demonstrovat, jakým způsobem
ovlivňuje proces vzniku grafického obrazu naše vnímání okolního světa a zase naopak. Studenti si hbitě
oživí základní techniky grafiky (nebo se s nimi poprvé seznámí). Druhá část programu bude zaměřena na
ryze praktickou aktivitu, aby nezůstávalo u slov, naopak, aby vše směřovalo k činům.
Program vychází ze vzdělávacích oblasti RVP ZV Umění a kultura, Člověk a společnost a podporuje rozvoj
kompetence pracovní, smyslové citlivosti a tvořivosti.

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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