program edukačního
oddělení pro školy
říjen –> prosinec 2020

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
1. 10. 2020 – 30. 6. 2021
galerijní animace
pro poslední dva ročníky MŠ
délka programu 60 minut
lektor > Marek Šobáň
(soban@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.

KROKUJ, ODHADUJ… POZNÁVEJ!
Výstava > Ke slávě a chvále II | Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc

Vzdělávací program pro nejmenší návštěvníky představí muzejní instituci jako prostor pro poznání a tvořivou hru. V těsné blízkosti originálních děl starého umění a v unikátních historických prostorách budou
děti vyzvány k řešení několika zadání, při nichž uplatní svůj úsudek a kreativitu. To vše pod vedením
lektora, jenž má mnoholetou pedagogickou zkušenost s danou věkovou kategorií. Galerijní animace
využívá tvořivé metody výtvarné a dramatické výchovy.

pedagogický doprovod zdarma

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika / Dítě a ten druhý / Dítě a společnost
(RVP PV). Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

1. 10.–18. 12. 2020

galerijní animace pro 1. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
(soban@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

PETRŮV… A JINÉ

Výstava > Výstava Ke slávě a chvále II | Stálá expozice Arcidiecézního muzea Olomouc
Zážitkově pojatý vzdělávací program představí účastníkům část expozice Arcidiecézního muzea Olomouc: Obrazárnu olomouckých biskupů a arcibiskupů, barokní umění v Martově a Jupiterově sále. Před
vybranými obrazy, sochami a předměty uměleckého řemesla se žáci seznámí s příběhem jedné důležité
biblické postavy, poznají její atribut, napíšou svůj osobní vzkaz andělům a nakonec se promění ve známou barokní stavbu. Výklad doplňují drobné výtvarné a dramatické etudy.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění
a kultura. Rozvíjí kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

SNOVÉ ZÁSNUBY

1. 10.–18. 12. 2020

animační program
pro 2. st. ZŠ a nižší ročníky SŠ
délka programu 90 minut
lektor > Marek Šobáň
(soban@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.

Výstava > Výstava Ke slávě a chvále II | 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.

pedagogický doprovod zdarma

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

1. 10. 2020 – 30. 6. 2021
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

SKLEPEM, SÁLEM, PODKROVÍM…
Výstava > Výstava Ke slávě a chvále II | 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,
Umění a kultura. Rozvíjí kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.

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.

MUZEUM UMĚNÍ OLOMOUC / MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ, DENISOVA 47 / ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC, VÁCLAVSKÉ NÁM. 3 WWW.MUO.CZ NAJDETE NÁS I NA

1. 10. 2020 – 30. 6. 2021
výtvarný workshop
pro děti od 2 do 6 let
délka programu 60 až 90 minut
lektorka > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

1. 10. 2020 – 30. 6. 2021

animační program pro poslední
dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ

CO UMĚNÍ UMÍ

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ / ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC
Workshopy dětem hravou formou představí svět výtvarného umění a kouzelné prostředí muzea, a to skrze
umělecká díla ze stálých expozic Arcidiecézního muzea Olomouc či Muzea moderního umění. Hlavní důraz je
u programu kladen na výtvarnou činnost dětí, která je ale úzce propojena s aktivitami přímo v muzejní expozici. Konkrétní tematické zaměření workshopu je stanoveno po individuální domluvě zájemců s lektorkou.
Minimální kapacita workshopu je 5 dětí / maximální kapacita 15 dětí.

KDO SI HRAJE…TVOŘÍ!

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

délka programu 60 minut

Tvůrčí hra má své důležité místo i ve výtvarném umění. Nevěříte? Tak se o tom přijďte na vlastní oči přesvědčit k nám do muzea. V našem vyprávění nakoukneme do tajemného světa moderního umění. Mezi sochami
a obrazy slavných osobností prozkoumáme rozmanitost přístupů při práci s barvou, tvary i materiály
a hlavně budeme společně tvořit.

lektorka > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.

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 a kooperativních dovedností.

pedagogický doprovod zdarma

1. 10. 2020 – 30. 6. 2021
animační program
pro 2. až 5. ročník ZŠ

délka programu 90 minut

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

PROMLOUVAT BEZE SLOV

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

MÍSTO – MĚSTO – JÁ

3. 11. 2020 – 5. 3. 2021
animační program
pro 2. až 5. ročník ZŠ

Výstava > O městě, krajině, umění. Olomouc 1919–1989 (TROJLODÍ)
Nahlédněme společně do výstavy, která vypráví příběh jednoho města. Příběh o dávné historii i snech
budoucnosti, o živé proměnlivosti krajiny, velkolepých vizích či podmanivém kouzlu klikatých uliček. Mezi
obrazy, sochami, plány i fotografiemi se budeme ptát: Má rozmanitost města nějaký řád? A pokud ano, jaké
v něm může mít místo každý z nás? Nejen na tyto otázky si žáci pod vedením lektorky najdou odpovědi
přímo ve výstavě i během společných tvůrčích úkolů, které jim poodhalí význam pojmu urbanismus.

délka programu 90 minut
lektorka > Terezie Čermáková
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os.
pedagogický doprovod zdarma

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, Člověk a společnost s důrazem na
rozvoj kompetence sociální a personální, kompetence k řešení problémů a kooperativních dovedností.

1. 10. 2020 – 30. 6. 2021
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

6. 10.–23. 12. 2020
animační program
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

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 RVP ZV a RVP G Umění a kultura a podporuje rozvoj komunikativní,
sociální a personální kompetence.

POEZIE KONTEXTU
Výstava > Jiří Kolář: BABYLUNA (GALERIE)

délka programu 90 minut

Na první pohled komorní, ale obsahem a přesahem nabitá výstava je skutečnou potravou jak pro přemýšlení, tak pro poetické vnímání skutečnosti. Na jedné straně si žáci a studenti rozšíří slovní zásobu o pojmy
jako třeba textogram, obrazová konfrontáž či epigram, na straně druhé budou moct proniknout do způsobu
autorova vnímání prostřednictvím jeho tvůrčí metody. I když se jí budou pod vedení lektora držet, pokaždé
může vzniknout dílo původní, dílo neokoukané, protože vždy znovu a nově bude obrazová konfrontáž působit v novém okamžiku a v novém významovém kontextu.

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

pedagogický doprovod zdarma

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

3. 11. 2020 – 5. 3. 2021

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

pedagogický doprovod zdarma

POKUS O ŽIVOT

Výstava > O městě, krajině, umění. Olomouc 1919–1989 (TROJLODÍ)
Každý z nás se cítí dobře (anebo naopak) v různém prostředí. Domov (pokoj či jen jeho malou část) si můžeme
vytvořit k obrazu svému. Ale co město? Navíc město, v němž se denně pohybujeme a jehož okolí nás, ať si to
uvědomujeme nebo ne, ovlivňuje. Výstava nás provede podstatnou částí dvacátého století v Olomouci a předestře příběh, s nímž se možná setkáte poprvé. Příběh, který nám může klást otázky: Jak se buduje město, jak
se město přizpůsobuje krajině a jak se krajina přizpůsobuje městu? Je to spíš rozhovor, nebo více souboj? Jak
Olomouc v průběhu let působila na umělce a jak oni sami město ovlivnili? To jsou jen některé otázky, na něž si
žáci a studenti pod vedením lektora budou snažit i prostřednictvím tvůrčích úkolů odpovědět.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk
a příroda, Člověk a společnost s důrazem na rozvoj kompetence občanské, sociální a personální a kompetence
komunikativní.

