
MUO OTEVŘENÝ ATELIÉR! 
VSTUPTE PROSÍM...
ВІДЧИНЕНИЙ АТЕЛЬЄВІДЧИНЕНИЙ АТЕЛЬЄ!  
ЛАСКАВО ПРОСИМО,ЛАСКАВО ПРОСИМО,  
ЗАХОДІТЬЗАХОДІТЬ...
KDY → Středa 10:00—12:00 
          → Středa 15:00—18:00

KDE → Edukační ateliér, Muzeum umění  
       Olomouc, Denisova 47

↓ PROGRAM: KVĚTEN
 
04 05 → FROTÁŽ 
prokreslování povrchů a struktur

11 05 → MRAMOROVÁNÍ 
dekorování papíru

18 05 → STRUKÁŽ  
ANEB KOUZLO  
STARÝCH FOTOGRAFIÍ 
malování vývojkou

25 05 → KRAJINA POD LUPOU 
vlastní mini krajiny v podobě přívěsku
 
Dílnami vás provedou naši zkušení lektoři  
edukačního oddělení a tlumočníci  
ukrajinštiny UPOL.

VSTUP ZDARMA 
KONTAKT → tessenyi@muo.cz

КОЛИКОЛИ → СередаСереда 10:00—12:00 
           → СередаСереда 15:00—18:00

     ДЕ     ДЕ → Навчальний ательє, Музей Навчальний ательє, Музей 
        мистецтва Оломоуц, Денісова 47        мистецтва Оломоуц, Денісова 47

↓ ПРОГРАМА: ТРАВЕНЬ
 
04 05 → ФРОТАЖФРОТАЖ  
перемалювання поверхонь і структурперемалювання поверхонь і структур

11 05 → МАРМУРОВІСТЬМАРМУРОВІСТЬ 
оформлення папериоформлення папери

18 05 → СТРЮКАЖ АБО  СТРЮКАЖ АБО  
МАГІЯ СТАРИХ ФОТОГРАФІЙМАГІЯ СТАРИХ ФОТОГРАФІЙ 
живопис фотографічним розробникомживопис фотографічним розробником

25 05 → ПЕЙЗАЖ ПІД ПЕЙЗАЖ ПІД 
ЗБІЛЬШУВАЛЬНИМ СКЛОМ ЗБІЛЬШУВАЛЬНИМ СКЛОМ 
власні маленькі пейзажі як кулонивласні маленькі пейзажі як кулони
 
Через майстерні йтимете з нашими Через майстерні йтимете з нашими 
досвідченими лекторами навчального досвідченими лекторами навчального 
відділу і перекладачами на українську мову відділу і перекладачами на українську мову 
з Університету Палацкого в Оломоуци.з Університету Палацкого в Оломоуци.

БЕЗКОШТОВНИЙ ВХІД 
КОНТАКТКОНТАКТ → tessenyi@muo.cz

Muzeum umění Olomouc přidává nový typ pravidelných 
výtvarných dílen pro rodiny s dětmi. Otvíráme brány muzea, 
abychom nabídli všem, včetně dětí a rodin z Ukrajiny, krea-
tivní prostor pro aktivní setkání s uměním. Na rozdíl od tra-
dičních workshopů jsou tyto výtvarné dílny zdarma a lze je 
navštívit kdykoliv v určených časech bez předchozí regist-
race. Muzejní lektoři pro vás každý týden připraví zajímavou 
aktivitu a materiál pro samostatnou tvůrčí činnost. Díky spo-
lupráci s dobrovolníky z Univerzity Palackého v Olomouci 
bude na každé dílně přítomen tlumočník do ukrajinštiny. 
Otevřený ateliér na vás čeká. Vstupte, prosím!

Музей мистецтва Оломоуц пропонує новий тип регулярних Музей мистецтва Оломоуц пропонує новий тип регулярних 
художніх майстер-класів для сімей з дітьми. Відкриваємо двері художніх майстер-класів для сімей з дітьми. Відкриваємо двері 
музею щоб ми запропонували усім, також дітям і сім’ям з Укра-музею щоб ми запропонували усім, також дітям і сім’ям з Укра-
їни, простір для творчість та зустріч з мистецтвом. Ціє май-їни, простір для творчість та зустріч з мистецтвом. Ціє май-
стерні, в контрасту з останніми, безкоштовні і до них можна стерні, в контрасту з останніми, безкоштовні і до них можна 
зайти в любой визначений термін без потреби реєстрації. Лек-зайти в любой визначений термін без потреби реєстрації. Лек-
тори з музею для вас кожний тиждень підготовлять інтересні тори з музею для вас кожний тиждень підготовлять інтересні 
діяльності і матеріали до самостійної творчої діяльності. Разом діяльності і матеріали до самостійної творчої діяльності. Разом 
з волонтерами із Університету Палацкого в Оломоуци буде з волонтерами із Університету Палацкого в Оломоуци буде 
у кожні майстерні перекладач на українську мову. Відчинений у кожні майстерні перекладач на українську мову. Відчинений 
ательє вас уже чекає. Заходьте, ласкаво просимо!ательє вас уже чекає. Заходьте, ласкаво просимо!

MUO.CZ


