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INSPIRACE Z POHLEDNICE | Umění u mě na gauči

O tom, že se obývák, kuchyň nebo koupelna může hravě proměnit v umě
lecký ateliér plný inspirace, vás přesvědčí lektorky z  Oblastní galerie 
Liberec. V cyklu Umění u mě na gauči nabízejí celou řadu tipů pro všechny 
tvořivé a zvídavé děti, ale také pro jejich rodiče či prarodiče. Postupně si 
tak můžete společně vytvořit vlastní domácí galerii.

Tak se pusťte do toho! Stahujte, studujte, tiskněte, stříhejte, kreslete, 
malujte, lepte, tvořte a výsledky nezapomeňte sdílet.

Ahoj Petro,

z placaté Hané za Tebou posílám 

pod Jizerské hory takovou 

tvořivou partičku. Mohla by ses 

prosím dětí ujmout a posadit je 

na chvíli, co já vím, třeba někam 

na gauč? Když jim půjčíš pár 

výtvarných potřeb, určitě se 

samy zabaví a něco vytvoří. Však 

to s návštěvníky v Liberci tak 

skvěle umíte!

Srdečné díky – 

Marek

Ahoj Marku,

ahoj návštěvníci! Vítejte u nás! Posaďte se na gauč a nechte se výtvarně zaujmout našimi kreativními recepty, k nimž vám bude stačit to, co máte přímo u sebe. Kdo je milovník umění a rád 
tvoří, přijde si na své. Všechny tipy 
najdete v našem cyklu Umění u mě 
na gauči.
Přejeme všem krásné tvořivé léto 
z lesa, od moře i na gauči!

Vaše díla můžete posílat na oblgal@ogl.cz.
Srdečně –
Petra

Valdštejnské domky
novorenesanční radnice
motoristická minulost
Kavárna Pošta
Městské lázně
Nová synagoga  
(Stavba smíření)

rozhledny
Ještěd
Botanická zahrada
levharti
IQpark 

Liberec v kostce
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Kdo nebyl na Ještědu, jako by nebyl, přátelé! 
Tak si honem nasaďte imaginární batůžky  

a až se nabažíte pohledu z kopce, vezměte to 
kolem naparáděné liberecké radnice přímo  

do galerie za lektorkou Petrou!

Umělecká galerie u nás doma? 
Super! Uspořádáme slavnostní 
vernisáž a pozveme i babičku 

s dědou.

Pracovní listy najdete na webových stránkách  
www.ogl.cz v záložce Vzdělávání/Online aktivity.

A bude dort!


