888888888888888888888888888888888888888888888

ANIMAČNÍ PROGRAM

K VÝSTAVĚ

KOSMOS
do 12. 1. 2020
V GALERII U BÍLÉHO JEDNOROŽCE

PROGRAMY PRO MŠ, 1. TŘÍDU ZŠ
A DALŠÍ ZÁJMOVÉ SKUPINY

www.gkk.cz

O VÝSTAVĚ
„Pro výstavu s tématem vesmír jsem vybral umělce
různých generací od již nežijících přes starší až po
poměrně nedávné absolventy uměleckých škol, kteří k
tématu přistupují z různých úhlů pohledu, vnímají ho na
základě rozdílných zkušeností a využívají rozmanité
výrazové prostředky od malby, grafiky a objektu až k
videu a instalaci. Vesmír je velmi inspirativní z různých
důvodů. Nikdy nemůžeme beze zbytku poznat
zákonitosti, kterými se řídí. Umělci k němu mohou
přistupovat trochu jiným způsobem než vědci, mají
odlišnou zkušenost a druh vzdělání. Vedle exaktního
Hvězdicová kompozice I, 1999, Kamil
zkoumání jeho nekonečných dálek a souvislostí, které
Linhart
často nedokážeme odhalit, se řídí především intuicí.
Ke klasikům, kteří se vesmírem zabývali, nesporně patří František Kupka, Vojtěch
Preissig, Josef Šíma, Jiří Hejna nebo Václav Boštík. Důležitým tématem se stal pro
Vladimíra Škodu, Rudolfa Sikoru, Jiřího Matouška, Zdenka Hůlu nebo Josefa Žáčka.
Věnují se mu Vladimír Merta, Margita Titlová – Ylovsky, Daniel Hanzlík, Pavel Mrkus,
Richard Loskot a Pavla Sceranková.
Univerzum je nesporně jedním ze základních témat, která umělce odjakživa zajímají a
k nimž v každé době přistupují jinak v závislosti na stupni vědeckého poznání, na
současném vývoji výrazových prostředků i na stavu společnosti.“
Kurátor výstavy: Jiří Machalický

O PROGRAMECH
Programy jsou koncipovány na 60 minut, je možno je ale flexibilně upravit.
Určeno pro maximální počet 30 žáků/účastníků, pro lepší průběh doporučujeme
třídu do 25 žáků.
Program připravila a lektoruje Vlasta Hrabětová.
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, emailu: hrabetova@gkk.cz či edukace@gkk.cz
Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-Kč.
Pro vyučující nabízíme možnost komentované prohlídky před animačním
programem zdarma.
Fotografie z animací budou využity pouze pro archivační účely GKK, případně
propagaci doprovodných akcí.

www.gkk.cz

ANIMAČNÍ PROGRAM PRO MŠ A 1. TŘÍDU ZŠ
V animačním programu se děti seznámí s vybranými díly prostřednictvím
názorných ukázek a formou dialogu. Při procházce výstavou se volně
seznámí s exponáty a hlavním tématem výstavy: kosmem. Budeme si
povídat o planetě Zemi a různých přírodních jevech, se kterými se děti
mohou setkat v běžném životě. V praktické části se zaměříme na rozvoj
haptických dovedností dětí a grafomotoriku. Děti se vytvoří mléčnou
dráhu, kterou si po skončení programu budou moci odnést domů.

Composition cosmogonique, 1969, Jiří Hejna

Reklama na nekonečno, 1991, Vladimír Merta

Nikde, 1973, Jiří Kolář
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