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O VÝSTAVĚ V GALERII U BÍLÉHO JEDNOROŽCE
Osobitá kresebná a průzračná malba Ondřeje
Malečka snoubí intelekt výšek s hloubkami
citu. Přes svoji zdánlivou jednoduchost je plná
ikonografických, literárních a sémantických
odkazů. Zdánlivě nekomplikovaný výtvarný
výraz řeší závažná témata, a představuje tak
jeden z vrcholů našich současných
neoromantických tendencí. Jako pravověrný
romantik se Maleček vztahuje především ke
třem úběžníkům, kterými jsou láska, smrt
a příroda. Dalším důležitým aspektem jeho
tvorby je příběh. Jeho přístup je tak v podstatě
konceptuální a tvorba může být interpretována
jako dokumentace cesty romantického
poutníka.

Pivoňka, růže, artyčok, kopřiva, 2015

Kurátorka výstavy : Lucie Šiklová

O PROGRAMU
V první části programu si s dětmi projdeme výstavu a formou dialogu
se seznámíme s vybranými díly. Poodhalíme společně roušku
tajemství - co se vlastně skrývá za jednotlivými malbami a co
inspirovalo tvorbu Ondřeje Malečka. S dětmi budeme hledat
souvislosti mezi jednotlivými malbami a jejich vlastními zážitky.
V druhé části programu si děti vyzkouší techniku, která připomíná
efekt tzv. zmrzláže, který se objevuje na obrazech Ondřeje Malečka.
Vytvoříme si plasticky vypadající obrázek, který bude ilustrovat
působení základních elementů - voda, vzduch, oheň, země.
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Programy jsou koncipovány na 60 minut, je možno je ale flexibilně
upravit.
Určeno pro maximální počet 30 žáků / účastníků, pro lepší průběh
programu doporučujeme třídu do 25 žáků.
Program připravily a lektorují Vlasta Hrabětová a Lucie Bočková.
Program je možné realizovat v dopoledních a odpoledních
termínech od pondělí do pátku.
Pro více informací a objednávky, prosím kontaktujte
Vlastu Hrabětovou na tel. 731 068 807, email:
hrabetova@gkk.cz, či edukace@gkk.cz.
Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-Kč.
Pro učitele nabízíme možnost komentované
prohlídky výstavy před animačním programem zdarma.
Fotografie z animací budou použity pouze pro propagační účely
GKK.
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