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Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
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Muzeum umění Olomouc 
Denisova 47

Olomouc

Krajská galerie  
výtvarného umění ve Zlíně

INSPIRACE Z POHLEDNICE | Galeřiště

Dnešní inspirace potěší především děti od 2 do 5 let. Lektoři z Krajské 
galerie výtvarného umění ve Zlíně si pro vás totiž připravili Galeřiště. Co 
to? No přece výtvarné hřiště! Prostor stvořený ke hraní, tvoření a zážitkům 
mezi uměleckými díly. Můžete ho navštívit i  z  pohodlí svého pokojíku 
a zahrát si třeba na cukrárnu.
Nevěříte? Tak se přesvědčte na vlastní oči a užijte si tvoření inspirované 
obrazem Ulice malíře Antonína Procházky!

Online workshop GALEŘIŠTĚ: Hurá do cukrárny 
najdete na YouTube kanále Krajské galerie výtvarného 
umění ve Zlíně.

Ahoj Martine,

jako uvědomělý zlínský rodák 

Ti kromě srdečných pozdravů 

posílám z Olomouce do 

města na řece Dřevnici také 

partu tvořivých dětí. Prosím 

Tě, namíchejte jim v galerii 

ze svého lektorského umu 

osvěžující koktejl, ať se olizují 

za ušima a jiskry létají od 

nůžek a pastelek. Srdečné díky 

a někdy zase na viděnou!

Marek

Ahoj Marku,

děkuji moc za pozdrav z Olomouce a posílám mnoho pozdravů ze Zlína. Ano, všechno je již připraveno, tvořivý koktejl namíchán, že se děti budou olizovat nejen za ušima. Hasicí přístroj nachystán pro případ, kdyby se jiskry od nůžek a pastelek vzňaly.
Mějte se krásně a těším se  na další brzké setkání!

Martin

Tomáš Baťa
muzeum výroby obuvi
mrakodrap 
„jednadvacítka“
páternoster
Le Corbusier

baťovské domky
Zlínské filmové ateliéry
Dětský filmový festival
univerzitní město
zámek
Barum Czech Rally

Zlín v kostce
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Město Zlín! To nejsou jen baťovské domky 
z červených cihel, unikátní mrakodrap z konce 

třicátých let dvacátého století a rozsáhlé 
parky, ale i Galeřiště za dveřmi krajské galerie. 

Pojďme spolu na tvořivou návštěvu!

Psst, na webových stránkách 
galerie v sekci O nás/Galerie 

ONLINE objeví zajímavou inspiraci 
také starší děti, a dokonce i rodiče.


