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MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ – KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

KOSTKY JSOU VRŽENY
Výstava > Universum | Trienále SEFO 2021 (TROJLODÍ)
Animační program zavede studenty do hlavní expozice Trienále SEFO 2021, která na pří-
kladu současného středoevropského umění tematizuje lidskou potřebu organizovat, popi-
sovat, vytvářet řád ve zdánlivě chaotickém hemžení prvků. Ukážeme si ale, že představený 
systém nemá pevné hranice, právě naopak. Jasný narativ výstavy rozehrajeme do všech 
směrů a mezi pevnými body autorských realizací otevřeme prostor pro dialog. Faktem totiž 
zůstává, že každý z nás si vytváří své vlastní „universum“.
Lekce je rozdělená do dvou částí – nejprve poznávají studenti výstavu samostatně pomocí 
edukačního materiálu Rubik/on. Navazující hlavní část programu je založena na řízené dis-
kuzi vedené muzejními lektory, přičemž tematické zaměření diskuze určují právě studenti.
Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP G Člověk a společnost, Umění a kultura 
s důrazem na rozvoj kompetence k učení, komunikativní, sociální a personální.

1. 9. 2021 – 22. 12. 2021 
animační program pro SŠ
délka programu 90 minut
lektoři > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz) 
David Hrbek 
(hrbek@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod 
zdarma

DEJTE MI PEVNÝ BOD
Výstava > Universum, Jan Pamuła | Trienále SEFO 2021 (TROJLODÍ, SALON, KABINET)
Název animačního programu je převzat ze slavného Archimédova výroku „Dejte 
mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu celou Zemí.“ Z citátu vyplývá, že pevný bod 
neexistuje, přesto po něm, po jakési jistotě, všichni prahneme. První ročník 
největšího výstavního projektu v historii MUO Trienále SEFO 2021 nabízí řadu 
zajímavých exponátů na téma universum, systém, řád, chaos a my se budeme 
snažit hledat v artefaktech a jejich prostřednictvím otázky a odpovědi na ty 
nejdůležitější věci člověka.
Program vychází ze vzdělávací oblasti RVP ZV/ RVP G Umění a kultura  
a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální kompetence.

1. 9.–22. 12. 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

ŘÁD(ĚNÍ) BAREV 
Výstava > Jan Pamuła | Trienále SEFO 2021 (SALON, KABINET)
Pod pokličku teorie barev nahlédneme v rámci animačního programu inspirova-
ného tvorbou polského umělce Jana Pamuły. Společně prozkoumáme výstavu, 
kterou ovládají nejen veselé barvy, ale také přesná matematická pravidla. A právě 
barevné zákonitosti, proměny, kontrasty i souznění budeme poznávat prostřednic-
tvím drobných výtvarných etud. 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.
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.

1. 9.–22. 12. 2021 
animační program pro poslední 
dva ročníky MŠ a 1. stupeň ZŠ
délka programu 60/90 minut
lektorka > Terezie Čermáková 
(cermakova@muo.cz)
vstupné: 20 Kč/os. 
pedagogický doprovod zdarma



CO UMĚNÍ UMÍ
Workshopy dětem hravou formou představí svět výtvarného umění 
a kouzelné prostředí muzea, a to skrze umělecká díla ze stálé expo-
zice 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.

1. 9. 2021 – 22. 12. 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

5. 10. 2021 – 22. 12. 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

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?
Výstava > Století relativity. Stálá expozice výtvarného umění 20. století 
(OBRAZÁRNA)
Expozice Století relativity prošla podstatnou obměnou, a tak na ni 
reaguje i animační program. V konfrontaci se starým uměním, které 
výstavu obohatilo a tvoří zajímavý zásah do prostoru, se tím spíš 
snaží nastolit provokativní otázky po smyslu moderního a součas-
ného 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/ RVP G Umění 
a kultura a podporuje rozvoj komunikativní, sociální a personální 
kompetence.

KRAJINOU UMĚNÍ
Výstava > Století relativity | Stálá expozice výtvarného umění 20. století 
(MANSARDA)
Zážitkový animační program plný tvůrčích úkolů nás zavede do stálé 
expozice muzea, kde budeme s dětmi objevovat rozmanitost vyobrazení 
krajiny v moderním umění. A abychom se mezi vzácnými uměleckými díly 
neztratili, přivoláme si na pomoc štěbetavé průvodce, na jejichž křídlech 
žánrem krajinomalby hravě proletíme.
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.

1. 9. 2021 – 22. 12. 2021 
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

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ – STÁLÁ EXPOZICE

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

PROGRAMY JE MOŽNÉ PO PŘEDCHOZÍ OBJEDNÁVCE NAVŠTÍVIT OD ÚTERÝ DO PÁTKU (ZAČÁTEK NEJDŘÍVE V 10:15 HOD.).
MAXIMÁLNÍ KAPACITA ŽÁKŮ A STUDENTŮ V PROGRAMU JE 30 OSOB.


