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Muzeum umění Olomouc 
Denisova 47

Olomouc

GASK – Galerie  
Středočeského kraje

INSPIRACE Z POHLEDNICE | Spolu… ve stavu nouze

Pokud se vydáte na výlet do Galerie Středočeského kraje, určitě prozkou
mejte stálou expozici s pomocí rodinného průvodce Spolu… Samoobslužný 
program otevírá prostor pro poznávání nejen uměleckých děl, ale také 
sebe samých – a prostřednictvím dialogových listů představuje vybrané 
dvojice autorů, kteří jsou v příbuzenském vztahu.

Skvělý tým lektorek zdejšího edukačního oddělení ale v  době uzavření 
instituce připravil také sérii online příspěvků inspirovaných zmíněným 
průvodcem. Tvůrčí aktivity si tak může užít celá rodina také u kuchyňského 
stolu.

Ahoj Karin,

moc Tě zdravím tady z toho 

olomouckého vedra. Teď to 

bude znít nejspíš jako protimluv, 

ale neměla bys něco, co by nás 

pořádně rozpálilo? A když píšu 

„nás“, tak tím myslím celou 

širokou rodinu. Od těch úplně 

malých až po prarodiče, aby si to 

prostě užili všichni společně. 

Dej mi prosím vědět, na co se 

můžeme těšit. 

Díky moc!

David

Ahoj, Davide,
moc Ti děkuji za pozdrav. Moc mě těší, 
že vysíláš zájem do Kutné Hory.Pokud jde o společný zážitek, tak píšeš 

zcela trefně. Máme totiž cyklus Spolu… 
pro rodiny. Je to soubor krásných listů 
do stálé expozice. Vybírali jsme umělce, 
kteří jsou v rodinné nebo partnerské 
vazbě. Listy jsou sice delší, ale rodiče 
a prarodiče s dětmi se k nim mohou 
vrátit doma a připomenout si konkrétní 
dílo – a hlavně atmosféru jezuitské 
koleje, kde GASK sídlí. Mimochodem i ke 
koleji máme list Spolu… jezuitskou kolejí.
Doufám, že naše listy Spolu… rodiny 
na cestách zaujmou. A máme i jejich 
internetovou verzi v drobných výzvách 
na sociálních sítích Lektorského centra 
GASK.
Srdečně zdravím z Kutné Hory –Karin

památky UNESCO
chrám sv. Barbory
gotické klenby
vinice
středověký důl
stříbro
Dačického dům
Kamenná kašna
alchymistická dílna
Kostnice

Muzeum čokolády
morový sloup
jezuitská kolej
Zdeněk Pešánek
GASK pod širým nebem
Vlašský dvůr
Jiří Orten
Josef Kajetán Tyl
Kamenný dům

Kutná Hora v kostce
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Tentokrát se vypravíme do GASKu v nádherné 
Kutné Hoře. Samotný název GASK zní tak trochu 
jako gurmánské pomlaskávání po skvělém jídle. 
A GASK opravdu patří na kulinářské menu mezi 

našimi galeriemi a muzei. 

Mamííí! Máme doma 
nějaké staré noviny 

a časopisy? 

Cyklus Spolu... ve stavu nouze najdete 
na facebookovém profilu Lektorského centra GASK 
v záložce Fotky/Alba.


