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INSPIRACE Z POHLEDNICE | Tvoříme s OGV
 
Ve stálé expozici Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě vás přivítá lektorka 
Pavlína, která si na dobrodružnou cestu světem umění přizvala pomocníky 
z  řad dětí. Ty vám prozradí, co si o vybraných uměleckých dílech myslí, 
a pomohou vám jim lépe porozumět. Těšit se můžete nejen na zajímavé 
povídání, ale také na originální nápady na tvoření.

A  výtvarná inspirace, kterou jsme pro vás vybrali, bude opravdu 
prázdninová. S  obrazem malíře Jana Zrzavého se totiž vypravíme na 
palubách červených lodí na moře. Napnout plachty, vyplouváme!

Milá Pavlíno,  

moc Tě zdravím z Olomouce!

Rádi bychom spolu s Tebou 

nahlédli do stálé expozice vaší 

galerie. Jako zvědaví návštěvníci 

se těšíme na Tvé doporučení, 

který obraz nebo sochu bychom 

si měli zvláště prohlédnout? 

A můžeme Tě poprosit, že bys 

pro nás přichystala návod, jak 

nad dílem přemýšlet a jak se jím 

nechat inspirovat? 

Děkuji a přeji Ti krásné léto, 

Hanka

Ahoj Hanko,moc mě těší Váš zájem o naši galerii!
A co bych Vám doporučila? Nejzajímavější díla jsme si prohlédli 

společně s dětmi a všechna setkání natočili. Můžete se na ně 
podívat na YouTube kanále galerie! 
A až k nám přijedete, nezapomeňte 
si vyzvednout mapu Jihlavy a jejího 
okolí, kterou jsme pro děti připravili 
na letošní prázdniny. Zavede Vás 
i na méně známá místa v našem 
městě.

Těšíme se na Vás a pozdravujte v Olomouci!Pavlína

podzemní labyrint 
chodeb
historické opevnění
hornická naučná stezka
ZOO bez mříží 
v lesoparku
Brána Matky Boží

vyhlídková věž s krovy 
kostela sv. Jakuba
Gustav Mahler
skatepark Český mlýn
cyklostezky
hraniční kameny

Jihlava v kostce
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Moc se mi líbí krátká videa pro děti,  
která si připravila lektorka Pavlína (Pitrová) 

z Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Z každého 
takového videa se těším, protože když vidím Pavlínu 
naživo, mám pocit větší blízkosti. Představuji si, že 
jsem v galerijním prostoru s ní, přestože nás dělí 

velká vzdálenost.

A můžu namalovat  
třeba pirátskou loď?

No jasně! Záleží jen 
na tobě, jak bude tvůj obraz 

s mořem vypadat.

Celý cyklus videí Tvoříme s OGV najdete na YouTube 
kanále Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. V dnešní 
inspiraci vám doporučujeme lekci Jan Zrzavý – 
Červené lodě.


