Edukační programy
pro základní školy

září 2020 –
leden 2021

Programy v galerii

Světlo ve tmě

Programy ve škole

Pomalu a hravě

„Experimentem proti úpadku.“
Připravili jsme pro vás bojovku.
Prozradit můžeme jediné – když
budeme spolupracovat, přežijeme.
Klíčová slova: apokalypsa, zahrada
budoucnosti, obnova, péče, respekt,
maska, totem

Franta, tužka, Mančuška

NOVÉ

Co znamená být v dnešním světě
udržitelný? Jak a pro koho? A proč
už podle některých nemá smysl
rozdělení na umělce a diváky?
Zavaříme mozkové závity při tvorbě
„něčeho užitečného“ z odpadových
surovin ostravských firem a dozvíme
se o empatii a nových trendech
současného umění.
Klíčová slova: post-umění, užitečnost,
udržitelnost, kritické myšlení, empatie,
uživatelský obrat
Program inspirovaný materiálovou
knihovnou, která je součástí výstavy
Písek ve stroji.
V nabídce od 8/9/2020 do 29/1/2021.

Edukační program k výstavě
Dočasné struktury 2 (zahrada)

Ke stolu!
O jídle, stolování a rituálech
v umění i v životě. Staňte se součástí
uměleckého happeningu.
Klíčová slova: spolupráce,
komunikace, sdílení, rituál,
happening, stolování, hostina
Edukační program k výstavě

Program k výstavě
finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého 2020 NOVÉ

Dočasné struktury 1 (bistro)

Raději knihu!

Mimořádný program k nejdůležitější
ceně pro české současné umění,
která se z Národní galerie Praha
letos přestěhovala do PLATO.

Kdy se kniha stává uměleckým
artefaktem? Kdy se propojuje
výtvarné umění s literaturou?
Klíčová slova: knihovna, lettrismus,
vizuální báseň, kniha jako artefakt

V nabídce od 20/10/2020 do 29/1/2021.

Edukační program k výstavě

Jaký je rozdíl mezi kresbou
a malbou? Jak se stane kresba akcí /
procesem? Kresba s překážkou
nebo mimo prostor papíru a jiné
zábavné techniky současných umělců.
Klíčová slova: kresba, linka, emoce,
princip náhody, proces, Ján Mančuška,
Jiří Franta, David Böhm

Vstup zakázán
Jak by škola vypadala, kdyby
pravidla a předpisy vytvářeli
její žáci?
Akční umění na vlastní kůži
v prostředí vaší školy.
Klíčová slova: happening,
performance, akční umění, hranice,
pravidla a předpisy, morálka,
socializace

Dočasné struktury 1 (knihovna)

01/09/2020

Připraveno zvlášť
pro Ⅰ. a pro Ⅱ. stupeň ZŠ
Cena za žáka: 20 Kč /
mimoostravské edukace 30 Kč
Délka programů: 60–90 minut
Čas i obsah programu lze přizpůsobit
potřebám skupiny.
Některé programy lze po domluvě
provést v angličtině.
∆ Objednávky a další informace:
Mgr. Iveta Horáková
iveta.horakova@plato-ostrava.cz
(+420) 727 952 712
PLATO Ostrava
příspěvková organizace
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus)
702 00 Ostrava

