
Tisknu, tiskneš, tiskneme

Fotogramy

Východočeská galerie v Pardubicích

Programy pro Mateřské školy

Výtvarné workshopy jsou zaměřené na osvojení si některých z výtvarných technik. 
Napomáhají kultivaci motorické a řemeslné dovednosti, nebývají uplatněny v kontextu 
probíhajících výstav. 

Výtvarné workshopy

Jak vznikla kniha? Kdo vynalezl knihtisk? Na tyto otázky
si hravou formou odpovíme během seznámení
se se základními grafickými technikami. V rámci
tvůrčí aktivity si vytvoříme autorské tisky z koláže.

Workshop žáky seznámí s tvorbou stínových obrazů
neboli fotogramů. Během tvůrčí části si vyzkoušíme
práci se zvětšovákem a exponujeme vlastní fotogram,
který si následně vyvoláme.

Edukační expozice založená na souboru výtvarných
a didaktických her přibližuje život pánů z Pernštejna. 
Prostory s interaktivními prvky jsou určeny především
k samostatnému zkoumání dětí. Nahlédněte do expozice 
na www.vcg.cz.  

Pět století na zubra neplatí
(Dům U Jonáše do 10.10. 2021)
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O Jonášovi a velrybě

Smyslová krajinomalba

Animační (edukační) program je činnost řízená lektorem přímo v prostředí galerie. 
Nejedná se pouze o slovní výklad k výstavě, ale především o zážitkovou aktivitu
s výtvarnými a dramatickými prvky. Cílem je rozvíjet vizuální gramotnost,
tedy schopnost porozumět výtvarnému dílu na základě aktivní komunikace. 

Animační programy

Nejmladší návštěvníci galerie se seznámí s biblickým
příběhem Jonáše a velryby, jehož výjev můžeme spatřit
na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Následuje skladba
dílčích aktivit převádějící příběh do dramatické podoby
s řadou zvukových a vizuálních efektů.

Galerijní animace přiblíží žákům expozici Reflexe krajiny
a přírody. Během programu využijí některé svoje smysly
a prostřednictvím výtvarných a dramatických etud se
seznámí s výtvarnými díly a podobami vystavených
krajinomaleb.

Abeceda (od 29.10.)

Program se věnuje tvorbě ilustrátora Zdenka Seydla.
Pomocí abecedy a krátkých edukačních her se děti
seznámí s jeho veselou knižní tvorbou, grafikou,
malbou či návrhy divadelních kostýmů.

Programy trvají 60 - 90 minut a po dohodě je lze přizpůsobit
konkrétním potřebám skupiny dětí. Cena pro školní kolektiv
do 30 žáků činí 400 Kč, pedagog zdarma.

Na všechny programy je nutné se předem objednat
na atelier@vcg.cz nebo tel. 720 991 274

Zámek
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O Jonášovi a velrybě

Léto u moře (do 10.10.)
Zažijte léto u moře přímo v galerii. S dětmi vyrazíme
na výlet k moři a seznámíme se s příběhy vybraných
českých děl. Například Jan Zrzavý a Bohumil Kubišta. 

Dům U Jonáše
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