DOPROVODNÉ PROGRAMY PRO ŠKOLNÍ A DĚTSKÉ SKUPINY
V MĚSTSKÉ OBRAZÁRNĚ
Na doprovodné programy v Městské obrazárně, která se se nachází ve 2. patře Státního zámku Litomyšl,
se lze objednávat od května do konce září.

Doprovodné programy pro MŠ a I. st. ZŠ:
HRÁTKY S UMĚNÍM
Zajímá Vás, jaké poklady se ukrývají ve sbírkách Městské galerie Litomyšl? Navštivte Městskou obrazárnu v II. patře
litomyšlského zámku a učte se „naslouchat“ obrazům.
Doprovodný program je určený především dětem předškolního věku, které se skrze hravé a kreativní aktivity seznámí
se základními podobami výtvarného umění. Společně se projdeme stálou expozicí a odkryjeme tajemství vybraných
uměleckých děl od J. Mařáka, A. Dvořáka, J. Matičky, V. Boštíka a O. Zoubka. Cílem programu je rozvíjet schopnost
vnímání uměleckých děl a interpretovat jejich smysl, obsah i formu.
Předpokládaná délka programu je cca 45 minut.

Doprovodné programy pro I. stupeň ZŠ:
ZÁPISNÍK POZORNÉHO NÁVŠTĚVNÍKA
Objevte špičková díla českého výtvarného umění… hravě, tvořivě a vlastním tempem! Seznamte se s neobyčejným
příběhem galerie a především s rozmanitými příběhy krásných obrazů a soch.
Hledáte nová témata, zábavu a poučení? Zamiřte do Městské obrazárny na samoobslužný doprovodný program
pro dětské a školní skupiny ke stálé expozici Městské galerie Litomyšl. Zápisník pozorného návštěvníka obsahuje tvořivé
pracovní listy a úkoly, pomocí kterých se samy děti seznámí s vybranými uměleckými díly. Jednotlivé listy můžete
vyplňovat během prohlídky v galerii nebo je později rozvést ve škole.
Zápisníky budou zdarma k vyzvednutí na pokladně v Městské obrazárně. Požadovaný počet zápisníků hlaste alespoň
jeden den předem.
Předpokládaná délka programu je cca 45 minut.

Doprovodné programy pro ZŠ, SŠ a VOŠ:
PŘÍBĚHY PSANÉ OBRAZY
Každý obraz má své příběhy – kdo ho namaloval, jak a kdy vznikl, co zobrazuje?
A kudy vedla jeho cesta až do sbírkového fondu galerie?
V městské obrazárně jsou prezentována díla, která lze pro jejich kvalitu zařadit ke špičkám českého výtvarného umění
19. a 20. století. Pojďte se ponořit do jejich rozmanitých příběhů a seznámit se s nejvýznamnějšími českými výtvarníky,
jejichž tvorba je spjatá s Litomyšlí a jejím okolím. V průběhu doprovodného programu se seznámíte s originálními
výtvarnými díly, naučíte se je charakterizovat a zamyslíte se nad úlohou galerie pro společnost. Doprovodný program
se skládá z komentované prohlídky doplněné o výtvarné úkoly a práci s pracovním listem.
Předpokládaná délka programu je 90 minut.
MALOVÁNÍ MEZI OBRAZY
Prožijte hodiny výtvarné výchovy jinak. Zavítejte do Městské obrazárny v Litomyšli a malujte jako mistři.
Přijďte se inspirovat mistry! Díla předních českých výtvarníků jakými bezesporu jsou J. Mařák, M. Švabinský, J. Čapek,
E. Filla nebo V. Boštík vás okouzlí. V rámci programu si společně s galerijní lektorkou projdete stálou expozici
Městské galerie Litomyšl, na vybraných obrazech si ujasníte charakteristické znaky výtvarného umění 19. a 20. století,
na vlastní oči si prohlédnete originální díla reprezentující moderní umělecké směry, objevíte různé přístupy v technice
malby a poté si na vlastní kůži vyzkoušíte proces tvorby obrazu. Cílem programu je skrze praktickou výtvarnou činnost
rozvíjet schopnost vnímání uměleckých děl a interpretovat jejich smysl, obsah i formu.
Veškerý materiál a výtvarné pomůcky jsou zahrnuty v ceně programu.
Předpokládaná délka programu je 90 minut.
Téma doprovodného programu lze upravit. Rádi připravíme bohatý program podle Vašich představ. Nutná konzultace
alespoň dva týdny předem.

Otevírací doba Městské obrazárny:
út – ne: 10.00 - 12.00 / 13.00 - 16.00 (duben – květen), 10.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00 (červen – září)
Programy lze upravit podle časových možností třídy a věku studentů.
Cena doprovodných programů činí 20 Kč / žák, student; pedagogický doprovod má vstup zdarma.
V případě zájmu kontaktuje Městskou galerii Litomyšl na tel. čísle 461 653 488
nebo na emailové adrese edukace@galerie.litomysl.cz.

