
program edukačního 
oddělení pro školy
říjen –> prosinec 2017dětem

KAŽDÝ SVÉHO OSUDU STRŮJCE?
Výstava Olomoucká synagoga (1897–1939)
Arcidiecézní muzeum Olomouc | GALERIE
Téma začlenění se do společenství a přijímání jinakosti druhých jsou 
témata, která se dotýkají všech lidí. Výstava Olomoucká synagoga (1897–
1939) představuje na několika židovských osobnostech a historii chrámo-
vé stavby, jak mohou tyto společenské procesy vypadat či jaké mohou 
mít následky, když nedochází k jejich naplnění. Starší žáci ZŠ a studenti 
SŠ se na výstavě ujmou několika rolí, které vychází ze skutečných život-
ních příběhů, a pokusí se pojmout a rozvinout vypůjčený osud. Výsledkem 
hry nebude jen poznání historických událostí a uměleckých předmětů, ale 
rovněž získání svého osobního postoje k vytyčenému problému.
Program rozvíjí klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, komuni-
kativní, sociální a personální, občanské) a zaměřuje se rovněž na rozvoj 
smyslové citlivosti.

24. 10. 2017 – 5. 1. 2018 
animační program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Hana Lamatová 
tel. > 585 514 174 
lamatova@muo.cz

KAM ZALETĚL STEHLÍK?
Výstava Ke slávě a chvále II. | Stálá expozice 
Arcidiecézního muzea Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc | STÁLÁ EXPOZICE
Během animačního programu se díky stehlíkovi na obra-
zech seznámíme podrobněji se dvěma díly z olomoucké 
obrazárny. Stehlík nás také podnítí k tvorbě vlastního 
obrázku. Závěrem si zašvitoříme a ozvučíme pomocí 
tabletů společnou fotografii. Po skončení programu zašle 
lektorka záznam v digitální podobě paní učitelce a dětem 
na památku.

3. 10. 2017 – 30. 6. 2018 
animační program 
pro MŠ a 1. třídu ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Lenka Trantírková 
tel. > 585 514 213 
trantirkova@muo.cz

MIMOŘÁDNÉ PROGRAMY 
NA ŽIDOVSKÉ OBCI V OLOMOUCI
Prohlídka Židovské obce Olomouc spojená s komentářem 
předsedy Federace židovských obcí ČR i olomoucké obce 
Petra Papouška, doplněná krátkou edukační etudou. 
Kapacita osob je omezená na 30.
vždy od 10 a  od 13 hodin 
13. 11. | Co je a není košer 
20. 11. | Židovská komunita v ČR a Olomouci 
27. 11. | Synagoga, náležitosti židovské modlitby

komentovaná prohlídka 
a animační program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Hana Lamatová 
tel. > 585 514 174 
lamatova@muo.cz

SKLEPEM, SÁLEM, 
PODKROVÍM…
Výstava Ke slávě a chvále | Stálá expo
zice Arcidiecézního muzea Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc |  
STÁLÁ EXPOZICE
Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo pro 
Českou republiku jako první prestižní označení 
„Evropské dědictví“ (European Heritage Label).  
To dokládá význam tohoto místa pro kulturní 
dějiny celé Evropy. Komentovaná prohlídka 
představí žákům a studentům historii celého 
areálu, dále několik osobností evropského 
významu, jejichž život byl s Olomoucí osudově 
spjat. Samozřejmě nebudou opomenuta vybraná 
umělecká díla ze stálé expozice Ke slávě a chvále 
II., která dokumentují evropskou duchovní tradici 
od počátků křesťanské éry po vrcholné baroko.
Prohlídka je interaktivní, žáci a studenti během ní 
využívají pracovní listy.

3. 10. 2017  
– 30. 6. 2018 
komentovaná prohlídka 
pro SŠ
délka programu 90 minut
lektoři > Hana Lamatová
a Marek Šobáň 
tel. > 585 514 174 
soban@muo.cz

ARCIDIECÉZNÍ MUZEUM OLOMOUC SEN BISKUPA KARLA
Výstava Ke slávě a chvále II. | Stálá expozice 
Arcidiecézního muzea Olomouc
Arcidiecézní muzeum Olomouc | STÁLÁ EXPOZICE
Díky interaktivní aplikaci v tabletu nás stálou expozicí 
Arcidiecézního muzea bude provázet samotný biskup 
Karel II. z Lichtensteinu Castelkorna, který byl význačným 
mecenášem umění a shromáždil obrazovou sbírku celoev-
ropského významu. Měl velkou zásluhu na rozkvětu morav-
ských měst po třicetileté válce a zásadně ovlivnil podobu 
Olomouce. Čeká nás devět zastavení napříč staletími od 
románského slohu po baroko. Aplikace vyžaduje čtenářské 
dovednosti. K dispozici je až 30 tabletů.

3. 10. 2017 – 30. 6. 2018 
samoobslužná prohlídka 
s tabletem v doprovodu 
lektora pro ZŠ a nižší stupně 
víceletých gymnázií
délka programu 60 minut
lektorka > Lenka Trantírková 
tel. > 585 514 213 
trantirkova@muo.cz

24. 10. 2017  
– 5. 1. 2018 
animační program  
pro 1. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Hana Lamatová 
tel. > 585 514 174 
lamatova@muo.cz

ŽLUTÁ A MODRÁ JE ZELENÁ 
ANEB ASIMILACE BAREV
Výstava Olomoucká synagoga (1897–1939)
Arcidiecézní muzeum Olomouc | GALERIE
Téma začlenění se do společenství a přijímání jinakosti druhých 
jsou témata, která se dotýkají všech lidí. Výstava Olomoucká 
synagoga (1897–1939) představuje na několika židovských osob-
nostech a historii chrámové stavby, jak mohou tyto společenské 
procesy vypadat či jaké mohou mít následky, když nedochází k je-
jich naplnění. Pro žáky 1. stupně ZŠ se alegorickým průvodcem 
v nastíněném problému stanou barvy. V programu se seznámí 
s vybranými historickými osobnostmi olomoucké židovské obce, 
tématy jako tolerance a asimilace či základy fascinující teorie 
barev. Závěrem si vytvoří zjednodušenou verzi vitraje z okna 
olomoucké synagogy.
Program rozvíjí klíčové kompetence (k učení, k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a personální, občanské) a zaměřuje se 
rovněž na rozvoj smyslové citlivosti.
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POSVIŤ SI A OHNI TĚLO
Výstava Jozef Jankovič | Plynutí času
Muzeum moderního umění | TROJLODÍ

Animační program vychází z reprezentativní průřezové expozice, 
která je charakterizovaná silným existenciálním a tísnivým pocitem 
z vystavených exponátů. Ty jsou místy odlehčeny nadsázkou, ironií a až 
groteskním autorským gestem. K vyznění výstavy přispívá speciální 
nasvícení výstavy, které bude jedním z několika východisek k animač-
nímu programu, jenž bude tentokrát více než jindy zaměřen zážitkově. 
A to především aktivitami, které v celé své škále budou maximálně 
využívat aktivní zóny v expozici. Společně s účastníky programu bu-
deme hledat nové možnosti nasvětlení exponátů a zkoumat, zda a jak 
se mění jejich emocionální účinek na diváka. Součástí programu bude 
také výtvarná intervence, tedy tvůrčí reakce jednotlivých účastníků na 
vystavená díla, která se v závěru programu stanou na chvíli součástí 
expozice. Výtvarnou činnost doplní dramatické i jiné aktivizační etudy.

24. 10. 2017– 9. 3. 2018 
animační program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek 
tel. > 585 514 213 
hrbek@muo.cz

MALÍ ARCHITEKTI
Výstava Bydlet společně |  
České kolektivní domy  
a jejich proměny v čase
Muzeum moderního umění | SALON, KABINET
Jak vypadá náš domov a jak dobře ho známe? 
Jak pracuje architekt či projektant? Co 
znamená dispozice bytu? Během galerijní 
animace se žáci naučí pracovat s redukova-
ným architektonickým plánem a seznámí se 
s novými pojmy, které se vážou k fenoménu 
bydlení. Vytvoří společný dům pro celou svou 
třídu, v němž nastaví a prodiskutují pravidla 
vzájemného soužití. Galerijní animace nava-
zuje na rámcově vzdělávací program – Člověk 
a jeho svět, rozvíjí klíčové kompetence k řeše-
ní problémů, komunikativní a sociální.

20. 11. 2017 – 16. 2. 2018 
animační program pro 1. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektorky > 
Michaela Soukupová 
tel. > 585 514 299 
soukupova@muo.cz
Hana Lamatová 
tel. > 585 514 174 
lamatova@muo.cz

20. 11. 2017 – 16. 2. 2018 
animační program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektorky > 
Michaela Soukupová 
tel. > 585 514 299 
soukupova@muo.cz
Hana Lamatová 
tel. > 585 514 174 
lamatova@muo.cz

ARCHITEKTEM NA ZKOUŠKU
Výstava Bydlet společně | České kolektivní 
domy a jejich proměny v čase 
Muzeum moderního umění | SALON, KABINET

Jak architektura formuje svět, ve kterém žijeme? Studenti 
si vyzkouší modelovou práci architekta ve velkém i menším 
měřítku a budou se zamýšlet nad otázkami sdílení a vzájemné 
kooperace. Proč je sdílení výhodné a jaké sociální dovednosti 
a pravidla jsou ke sdílení potřeba? V prostoru výstavy se 
žáci mimo jiné dozvědí, co je to cohousing, a že myšlenka 
společného bydlení sahá hluboko do minulosti. Galerijní 
animace navazuje na rámcově vzdělávací program – Člověk 
a jeho svět, rozvíjí klíčové kompetence k řešení problémů, 
komunikativní, sociální a občanské.

CHAOS A ŘÁD
Výstava Josef Jankovič | Plynutí času
Muzeum moderního umění | TROJLODÍ

V zážitkovém programu si děti prožijí chaos i řád 
prostřednictvím pohybových a výtvarných etud 
ve vyznačeném galerijním prostoru a dozvědí 
se, co je to reliéf. Společně oživí a rozveselí 
panáčky, kteří se na reliéfech nacházejí, a najdou 
pro ně místo v připraveném formátu. Program 
rozvíjí emocionální a prosociální cítění, vzájemný 
respekt a spolupráci.

24. 10. 2017 – 9. 3. 2018 
animační program 
pro MŠ a 1. třídu ZŠ
délka programu 60 minut
lektorka > Michaela Soukupová 
tel. > 585 514 299 
soukupova@muo.cz

PROMĚNA
Výstava Josef Jankovič | Plynutí času
Muzeum moderního umění | TROJLODÍ

Co se skrývá uvnitř soch? Jak prostředí ovlivňuje 
vzhled a proč se nám nějaká bytost líbí, nebo 
nelíbí? I na tyto otázky budeme hledat odpovědi 
v galerijní animaci zaměřené na poznávání lid-
ského těla a jeho částí. Zajímat nás budou také 
deformace a proměny těla jako reakce na různé 
společenské vlivy a události, které mohou člo-
věka formovat či deformovat zevnitř. Výstupem 
bude umělecká instalace.

24. 10. 2017 – 9. 3. 2018 
animační program pro 1. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektorka > Michaela Soukupová 
tel. > 585 514 299 
soukupova@muo.cz

3. 10. 2017 – 30. 6. 2018 
animační program pro 1. st. ZŠ
délka programu 90 minut
lektor > Michaela Soukupová 
tel. > 585 514 299 
soukupova@muo.cz

ABECEDA NARUBY
Výstava Století relativity |  
Stálá expozice výtvarného 
umění 20. století
Muzeum moderního umění |  
STÁLÁ EXPOZICE
V galerijní animaci zaměřené na písmo 
a obraz ve 2. polovině 20. století budeme 
pracovat s obrazem Eduarda Ovčáčka, 
jehož celoživotní prací se stalo písmo 
a znak. Vysvětlíme si, jak vznikla písmena, 
jak moc jsou důležitá a co jsou to pikto-
gramy. Vymyslíme si vlastní vytleskávanou 
abecedu a pokusíme se písmena vyjádřit 
tělem. Součástí animace budou i výtvarné 
etudy s písmem.

TAJEMSTVÍ OBRAZŮ
Výstava Století relativity | Stálá  
expozice výtvarného umění 20. století 
Muzeum moderního umění | MANSARDA
Animační program ke stálé expozici se soustředí 
na několik konkrétních obrazů, např. Kamila 
Lhotáka, Václava Špály, Josefa Čapka, Oskara 
Hellera a Bedřicha Wachsmanna. Každý obraz 
je osobním sebevyjádřením jeho autora. Žáci 
a studenti se budou pod vedením lektora snažit 
proniknout do příběhu jednotlivých exponátů, 
zkoumat jejich vnitřní motivace, odhalovat 
tajemství skrytá v malbách, a to vše s vědomím 
kontextu, v němž díla vznikla.

3. 10. 2017 – 30. 6. 2018 
animační program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek 
tel. > 585 514 213 
hrbek@muo.cz

MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ

JE TO JEŠTĚ UMĚNÍ?
Výstava Století relativity| Stálá expozice 
výtvarného umění 20. století 
Muzeum moderního umění | OBRAZÁRNA
Animační program se snaží odpovědět na provo-
kativní otázku: Je to ještě umění? Studenti spolu 
s lektorem podniknou cestu od postmoderny zpět 
ke konceptuálnímu umění a happeningu a budou se 
snažit odpovědět na otázku – Je to ještě umění? A co 
je umění? Program bude zakončen akcí ve veřejném 
prostoru a účastníci si tak na vlastní kůži budou moci 
zažít dosud nepoznané dobrodružství.

3. 10. 2017 – 30. 6. 2018 
program pro 2. st. ZŠ a SŠ
délka programu 90 minut
lektor > David Hrbek 
tel. > 585 514 213 
hrbek@muo.cz


