ODBORNÁ EXKURZE DO OLOMOUCE
pátek 7.

listopadu 2014 od 10.00 do 16.30 h, vstupné zdarma

doprava individuálně, např. autobusem z ÚAN Zvonařka v 8.15 h s příjezdem na olomoucké
autobusové nádraží v 9.35 h, poté k budově Muzea moderního umění cca 20 minut rychlé chůze

sraz v 10.00 h před vstupem do Muzea moderního umění
Program:

Muzeum moderního umění, Denisova 47
začátek 10.00 h (odchod cca 11.30 h)
– komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy Karel Malich: Vnitřní světlo (Galerie)
a představení výsledků ze dvou výtvarných programů Čára a světlo z edukačního cyklu
Co umění umění z předchozího dne k této výstavě (Mgr. Michaela Johnová Čapková,
edukátorka Muzea umění Olomouc a zároveň doktorandka katedry výtvarné výchovy Pedagogické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
– dle zájmu možnost individuální návštěvy dalších výstav v muzeu: Na hlubinu: malířské výstavy
při Akademických týdnech na Svatém Kopečku v letech 1938–1940 (Salon a Kabinet), LLUKAS
a MOJEK: autorská kniha (Café´87), Jdou, Bergel, udělaj mi fontánu! Alfred Bergel: Kresby
z Terezína (Divadlo hudby)
11.30–13.00 h volno s individuálním programem: oběd + přechod k Arcidiecéznímu muzeu

Arcidiecézní muzeum Olomouc, Václavské náměstí 3
začátek 13.00 h (odchod cca 15.00 h)
– komentovaná prohlídka krátkodobé výstavy
Ivan Theimer: Via Lucis (Galerie a Stálá expozice)
a teoretické i praktické představení programů
Pozor! Želva v muzeu!!! (výtvarná akce pro malé
i velké) a Mytologie místa (animační program
pro 2. stupeň ZŠ a SŠ), představení edukačního
programu Muzeum na hraní (komentovaná prohlídka
Arcidiecézního muzea Olomouc pro předškoláky)
(Mgr. Marek Šobáň, edukátor Muzea umění Olomouc
a zároveň doktorand katedry výtvarné výchovy
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci)
M. Šobáň během animace v expozici AMO. Foto AS 2012.

15.00–15.30 h volno s individuálním programem: občerstvení + přechod zpátky k MMU

Muzeum moderního umění, Denisova 47
začátek 15.30 h (odchod cca 16.30 h)
– tvorba muzejních pracovních listů z pohledu grafika (Petr Šmalec, grafik Muzea umění
Olomouc, výtvarník, spisovatel, více viz http://www.baobab-books.net/petr-smalec)
Kdo se zúčastníte, přihlaste se do čtvrtka 6. listopadu 2014 do 14.00 h na e-mailovou adresu
alicestuchlikova@mail.muni.cz.
dr. Alice Stuchlíková

