
komentované prohlídky

ne 19. 5. | 15:00 | MMU – Trojlodí  |  vstup volný 
(začátek prohlídky MMU, AMO od 16:30)  
speciální komentovaná prohlídka dvou výstav : Václav Cigler | Kresby (MMU) 
& Václav Cigler, Michal Motyčka | Světlem (AMO)

st 29. 5. | 16:30 | MMU – Trojlodí  |  vstup do muzea 100 / 50 Kč 
komentovaná prohlídka výstavy Václav Cigler | Kresby

st 5. 6. | 16:00 | MMU – Trojlodí | vstup do muzea 100 / 50 Kč  
(začátek prohlídky MMU, AMO od 17:30)  
speciální komentovaná prohlídka dvou výstav : Václav Cigler | Kresby (MMU) 
& Václav Cigler, Michal Motyčka | Světlem (AMO)

Jana Šindelová a Michal Motyčka představí tvorbu sochaře, architekta 
a pedagoga Václava Ciglera (*1929), jenž patří ke světově uznávaným 
autorům umělecké generace nastupující na počátku šedesátých let 
20. století. Jeho tvorba je zaměřena na plastické objekty z broušeného 
optického skla, návrhy a realizace světelných struktur a šperků, kresby, 
projekty do krajiny a kompozice pro architekturu.  

Výstava Václav Cigler | Kresby prezentuje Ciglerovy práce na papíře, které 
zachycují proces, odkrývají silnou autentickou výpověď a hluboký intelek-
tuální podtext, jež je současně i nepřímo doprovázen krátkými texty. 

Výtvarná intervence Václava Ciglera a Michala Motyčky Světlem 
v Arcidiecézním muzeu v Olomouci odkazuje ke konkrétním věcem – 
k vědomí místa i k událostem; vytváří dialogický vztah našeho způsobu 
vnímání přítomnosti i minulosti. Světlo a voda jako nadčasové principy 
či prostředky vizuálního umění překračující hranice zažitých kulturních 
stereotypů utvářejí novou skutečnost a prostřednictvím spoluúčasti 
diváka a performativního charakteru instalace nám dovolují sdílet 
zkušenost viditelného. 

út 7. 5. | 11:00 | MMU – Trojlodí  |  vstupné 20 Kč 

NECHEJ TO PLAVAT 
komentovaná prohlídka výstavy Václav Cigler | Kresby  
pro seniory spojená se zážitkovým programem
Muzeum moderního umění Olomouc pořádá pravidelné první úterky 
v měsíci pro seniory, které jsou spojené s nevšedním zážitkem, jenž pomá-
há nejen svým výkladem, ale hlavně atraktivní aktivitou přímo v prostoru 
muzea zprostředkovat lektor. Na základě konkrétních vybraných děl se 
účastníci seznámí s výstavou autora a sami se pokusí přiblížit jeho myšle-
ní konkrétní aktivitou, jež vychází z představovaných artefaktů. 

Délka programu: 60 minut 
Na program se zájemci nemusí hlásit předem.

D O P R O V O D N Ý  P R O G R A M

autoři výstavy    
Michal Motyčka, Jana Šindelová

K u r áto ř i    
Gina Renotière, Olga Staníková, Jana Šindelová,  
Miroslav Kindl, Ondřej Zatloukal

D o p r ovo D n é a v zD ě l ávac í  p r o g r a m y 
Terezie Čermáková, David Hrbek

v í c e i n fo r m ac í   www.muo.cz

U příležitosti výstavy vyšla autorova publikace  
Václav Cigler Kresby I. Pole.

VÁCLAV C I GLER |  K RESBY 

2 1 / 3  ————— 2 3 / 6 / 2 019
( MMU )  MUZEUM MODERNÍHO UMĚNÍ – TROJLODÍ 
DENISOVA 47, OLOMOUC  
 
VÁCLAV C I G LER – MICHA L MOTYČK A |  SV Ě TLEM 
UMĚLECK É INT ERV ENCE 

2 5 / 4  ————— 2 7 / 10 / 2 019
(A MO)  ARCIDIECÉ ZNÍ MUZEUM OLOMOUC 
VÁCL AVSK É NÁM. 3 ,  OLOMOUC 
 

VÁCLAV C I G LER – MICHA L MOTYČK A |  Z V NĚ JŠNĚNÍ 
UMĚLECK É INT ERV ENCE

6 / 6  ————— 2 7 / 10 / 2 019
ARCIBISKUPSK Ý Z ÁMEK A K V Ě T NÁ Z AHR ADA V K ROMĚŘÍŽI  



přednášky

st 22. 5. | 16:30 | MMU – Trojlodí  |  vstup volný 
rezervace:  pokladna@muo.cz  |  585 514 241

VÁCLAV CIGLER | PROSTORY / PROJEKTY
Jana Šindelová představí vizionářské práce Václava Ciglera, které 
byly určeny do krajiny a vznikaly od počátku šedesátých let 20. století 
po současnost. Zaměří se na pohled diváka, jenž se stává součástí děje 
díla. Téma člověka a proměny jeho životního prostředí nebo fascinace 
vesmírem v souvislosti s budováním meziplanetárních laboratoří inspi-
rují Václava Ciglera v jeho sochařských projevech stejně intenzivně jako 
organické tvary v přírodě. 

út 11. 6. | 17:00 | AMO –Mozarteum  |  vstup volný 
rezervace:  pokladna@muo.cz  |  585 514 190

VÁCLAV CIGLER, MICHAL MOTYČKA: DIALOG 20 LET  
SPOLUPRÁCE – 80 SPOLEČNÝCH PROJEKTŮ
Přednáška Jany Šindelové formou obrazového diskursu interpretuje 
společné projekty Václava Ciglera a Michala Motyčky z let 1999–2019 
ukazující široký záběr společného uvažování v mnoha rovinách – 
od smyslové zkušenosti vnímání prostoru až k chápání implicitních 
symbolických významů díla. Obrazová dokumentace bude doplněna 
o technické parametry děl nebo to, jak byly práce zamýšleny. 

pravidelné workshopy pro veřejnost

út 7. 5. | 10:00 a 16:00 | MMU – Trojlodí 
vstupné 20 Kč / dítě (doprovod zdarma)

KRAJINA (DUHOVÉHO) SVĚTLA 
workshop z cyklu CO UMĚNÍ UMÍ pro děti od 2 do 6 let
Co umění umí nás tentokrát zavede do výstavy kreseb českého 
umělce Václava Ciglera. Děti se mohou těšit na povídání o barvách, 
experimenty se světlem a samozřejmě na výtvarné tvoření, které 
ovládne čarovná duha.   

Rezervace nutná!  |  Délka programu: 60 minut 
Lektorka: Terezie Čermáková  |  cermakova@muo.cz   
Program je určen pro děti od 2 do 6 let v doprovodu dospělé osoby.

ne 16. 6. | 14:00–18:00 |  | MMU – Trojlodí  |  vstupné 20 Kč 

FONTÁNA PRO PANA CIGLERA 
rodinný výtvarný workshop
Popusťte uzdu fantazie a tvořivosti na nedělním výtvarném workshopu 
v Muzeu umění Olomouc! Inspirací našeho tvoření budou především 
návrhy Václava Ciglera na fontánu pro Expo ´58, ale také motivy vody, 
světla a barevné duhy zachycené ve výstavě umělcových kreseb. 
Program je určený především pro rodiny s dětmi, ale vítaní jsou všichni 
bez ohledu na věk.

Workshop probíhá průběžně od 14 do 18 hodin. 
Lektorka: Terezie Čermáková  |  cermakova@muo.cz   

speciální autorské workshopy

so 18. 5. | 14:00 | MMU | vstupné 20 Kč 

cílová skupina: 15–99 let

KONCEPT MÍSTA 
workshop s Michalem Motyčkou zaměřený  
na výstavní architekturu
Tématem workshopu je koncept místa určeného pro umění a otázky 
týkající se instalačních prostředků prostoru. Může to být správné seřazení 
věcí, které svým umístěním do kontextu mohou změnit svou obsahovost. 
Co je tedy „zorné pole“ umění? Je to důraz na vnímání objektu a jeho umís-
tění, na osvětlení a zasazení předmětu, člověka do konkrétního prostředí? 

Michal Motyčka (*1974) je architekt a umělec, absolvoval Fakultu architek-
tury ČVUT v Praze, ateliér Sklo v architektuře u prof. Mariana Karla na VŠUP 
v Praze, studijní stáž na Škole architektury u prof. Emila Přikryla na AVU 
v Praze a u prof. Bruca Chaa na Rhode Island School of Design v Providence 
v USA. Zabývá se přesahem mezi architekturou a současným vizuálním 
uměním. Od roku 1999 spolupracuje s Václavem Ciglerem.

Rezervace nutná!  |  Délka programu: 90–120 minut 
Informace: Terezie Čermáková  |  cermakova@muo.cz  

ne 15. 9. | 14:00 | AMO | vstupné 20 Kč 

cílová skupina: 0–99 let

TĚLO A TVÁŘ 
rodinný výtvarný workshop s Janou Šindelovou
Tématem workshopu je zkušenost se specifickými estetickými a význa-
movými možnostmi vrstvení a překrývání několika materiálů různé kvality 
a kresby, estetika mizení, pohyb, vnímání jemnosti a hledání tvaru, proporce 
a měřítka, pochopení celku a části.

Jana Šindelová je vizuální umělkyně, teoretička umění a kurátorka. 
Studovala výtvarnou výchovu na PdF a Teorii a dějiny umění na FF UP 
v Olomouci, absolvovala AVU v Praze (profesor Jiří Lindovský a profesor 
Milan Knížák) a Internationale Sommerakedemii v Salzburku u Kiki Smith. 
Zabývá se kresbou, grafikou a site specific. Od roku 1992 vystavuje 
na výstavách v České republice i v zahraničí, její práce jsou zastoupeny 
ve sbírce National Gallery of Art ve Washingtonu, D. C.; Galerie Klatovy / 
Klenová, v soukromých sbírkách v České republice a v zahraničí. Od roku 
2002 spolupracuje s Václavem Ciglerem a s Michalem Motyčkou, společ-
ně připravili 80 projektů a výstav, vydali 9 publikací.

Rezervace nutná!  |  Délka programu: 90–120 minut 
Informace: Terezie Čermáková  |  cermakova@muo.cz  

animační programy pro školy

2. 4. – 21. 6. 2019 | MMU – Trojlodí 
vstupné 20 Kč / osoba (pedagogický doprovod zdarma)

ČERNOBÍLÁ DUHA 
animační program k výstavě Václav Cigler | Kresby 
pro poslední dva ročníky MŠ a 1. ročník ZŠ

V rukou našich nejmladších muzejních návštěvníků tentokrát ožijí 
černobílé kresby Václava Ciglera. Pomocí výtvarných a světelných 
pokusů budeme s dětmi objevovat tajemství duhy a umělcova 
díla, samotný prostor výstavy budeme pozorovat, proměňovat, 
rozkládat a zrcadlit.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí Dítě a jeho psychika / 
Dítě a společnost (RVP PV), Umění a kultura (RVP ZV) a podporuje 
rozvoj smyslového vnímání a tvořivosti.

Délka programu: 60 minut 
Lektorka:  Terezie Čermáková  |  cermakova@muo.cz   

2. 4. – 21. 6. 2019 | MMU – Trojlodí 
vstupné 20 Kč / osoba (pedagogický doprovod zdarma)

NA HRANICI SVĚTLA 
animační program k výstavě Václav Cigler | Kresby 
pro 2. až 5. ročník ZŠ
Výstavou Václava Ciglera, který se proslavil především svou 
prací s optickým sklem, nás bude provázet motiv světla. Během 
animačního programu se žáci seznámí s umělcovými kresbami 
a texty, které tvoří osobní a bezprostřední záznamy autorových 
myšlenek. Společně prozkoumáme principy protikladu, kontrastu 
nebo odrazu a čekají nás také tvořivé experimenty, které prověří 
smyslové vnímání žáků.

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV Umění a kultura, 
Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda s důrazem na rozvoj 
smyslového vnímání a kompetence k řešení problému.

Délka programu: 90 minut 
Lektorka:  Terezie Čermáková  |  cermakova@muo.cz   

2. 4. – 21. 6. 2019 | MMU – Trojlodí 
vstupné 20 Kč / osoba (pedagogický doprovod zdarma)

NECHEJ TO PLAVAT 
animační program k výstavě Václav Cigler | Kresby 
pro II. stupeň ZŠ a SŠ
Výstava Václava Ciglera, jehož doména patřila vždy práci se sklem, 
se poprvé v takové šíři věnuje jeho kresebnému vyjádření. Kresba 
jako taková je mnohem osobnější, mnohem intimnější. Podobá se 
práci rockového muzikanta, který má odvahu své písně zahrát před 
publikem takzvaně „unplugged“, svlečené z efektního aranžmá 
na samotnou podstatu. Prostřednictvím symbolu vody, pro autora 
důležitého živlu, budeme společně zkoumat vidění světa a jeho oso-
bitého ztvárnění. Dalším projevem Ciglerova svobodného ducha je 
dotek s landartem. Žáci a studenti se o tomto fenoménu dozvědí něco 
víc a vyvrcholením programu pak bude instalace v městské krajině. 

Program vychází ze vzdělávacích oblastí RVP ZV a RVP G Jazyk  
a jazyková komunikace, Člověk a společnost a Umění a kultura a pod-
poruje rozvoj kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, 
sociální a personální.

Délka programu: 90 minut 
Lektor:  David Hrbek  |  hrbek@muo.cz  


