Programy pro

ŠKOLY

Východočeská galerie v Pardubicích

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

Tisknu, tiskneš, tiskneme
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 linorytem nebo
suchou jehlou.
Cílová skupina: ZŠ - SŠ

Dům U Jonáše

Fotogramy
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.
Cílová skupina: MŠ - ZŠ

Dům U Jonáše

Nekonečný příběh
Jaká technika byla nejvíce oblíbená v 60. letech 20. stol.
a v období Pop artu? - Ano, byl to sítotisk, s jehož historií
a nejvýznamnějšími představiteli jako Andy Warhol se žáci
seznámí. Během tvůrčí aktivity si poté vytvoří vlastní
šablonu a vyzkouší tisk na textil nebo papír.
Cílová skupina: ZŠ - SŠ

Dům U Jonáše
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Akustická kresba a malba
Co si představit pod pojmem akustická kresba či malba?
Jak se asi taková díla tvoří? To vše zjistíte a zažijete
v tomto akčním workshopu, který se zabývá vztahem
obrazu, zvuku a prostoru, jenž je inspirovaný dílem
českého umělce Milana Grygara.
Cílová skupina: 6. třída ZŠ - SŠ

Dům U Jonáše

Animační programy
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.

Kdopak by se barev bál
Edukační program je zaměřen na primární seznámení
s barvou. Děti naučí jak namíchat odstíny, co nám o sobě
barvy říkají a jak na nás působí. Setkání probíhá v expozici
Reﬂexe krajiny a přírody, kde se zmíněné principy budou
vztahovat k dílům české krajinomalby.
Zámek
Cílová skupina: 1. - 3. třída ZŠ

Smyslová krajinomalba
Galerijní animace přiblíží žákům expozici Reﬂexe krajiny
a přírody. Během programu využijí všechny svoje smysly
a prostřednictvím výtvarných etud se seznámí s výtvarnými
díly a podobami vystavených krajinomaleb.
Cílová skupina: MŠ - ZŠ

Zámek

Jak funguje galerie
Edukační program koncipovaný jako soubor metodických
her přibližující galerijní prostředí. Děti zjistí, jak galerie
funguje, k čemu slouží, kdo v ní pracuje, jak se vystavují
umělecká díla a jak vzniká výstava.
Cílová skupina: 1. - 5. třída ZŠ

Dům U Jonáše
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Na skok za Pernštejny (do 10.10.)
Animační program koncipovaný jako souborná hra, která
žákům přiblíží počátek období české renesance. Seznámíme
se s rodem Pernštejnů v Pardubicích, jejich sídly nebo
renesanční architekturou. Navazuje na edukační expozici Pět
století na zubra neplatí.
Cílová skupina: 4. - 6. třída ZŠ

Dům U Jonáše

Léto u moře (do 10.10.)
Zažijte léto u moře přímo v galerii. Zprostředkována
budou díla významných českých autorů, například Jan
Zrzavý, Václav Špála nebo Bohumil Kubišta.
Cílová skupina: MŠ - ZŠ

Dům U Jonáše

Současná fotograﬁe (do 10.10.)
Edukační program žákům představí téma dokumentární
fotograﬁe Evžena Sobka. Cílem je přiblížit různé způsoby
digitálních záznamů.
Cílová skupina: ZŠ - SŠ

Dům U Jonáše

Těsné formy (do 7.11.)
Edukační program je zaměřen na sochařská díla
ze sbírek VČG, především z období od 60. do 80. let
minulého století. Přiblížíme si tvorbu významných autorů
jako Věra Janoušková, Eva Kmentová nebo Radoslava
Kratinu.
Cílová skupina: ZŠ - SŠ

Zámek

Abeceda (1.11. 2021 - 6. 2. 2022)
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.
Cílová skupina: MŠ - ZŠ

Dům U Jonáše
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Jedno místo prázdné
(stálá expozice od 1.11.)
Animační program se zabývá českým uměním 2. poloviny
20. století. S žáky si budeme povídat o moderních
uměleckých směrech a o dílech umělců jako Vladimír
Preclík, Eva Kmentová, Jiří Sopko.
Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ - SŠ

Dům U Jonáše

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
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