Edukační programy
pro střední školy

září 2020 –
leden 2021

Programy v galerii
Do it to together – use it
together NOVÉ
O zpomalení, nerůstu, stagnaci,
udržitelnosti i empatii, která se
neomezuje jen na člověka. O umění
bez kategorií „umělec a divák“. Nový
program využívá odpadové materiály
ostravských firem a otevírá nový
pohled nejen na současné umění.
Klíčová slova: post-umění, užitečnost,
udržitelnost, kritické myšlení, empatie,
uživatelský obrat
Program inspirovaný materiálovou knihovnou,

Programy ve škole
Otec Fura
Představte si, že tušíte kolem sebe
nehostinné podmínky, zmar a zkázu.
Možná naléhavě prosíte ostatní
o pomoc, radu a oporu, jako od otce
Fury z Pevnosti Boyard.
Záleží na vás, jak se zorientujete
v postapokalyptickém světě. O ekologii
trochu jinak v zahradě PLATO.
Klíčová slova: přežití, antropocén,
utopie/dystopie, apokalypsa,
vanitas, performance, videoart,
site-specific art, objekt

která je součástí výstavy Písek ve stroji.

Edukační program k výstavě Dočasné

V nabídce od 8/9/2020 do 29/1/2021.

struktury 2 (zahrada)

Program k výstavě
finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého 2020 NOVÉ

Odnaučovací proces

Mimořádný program k nejdůležitější
ceně pro české současné umění,
která se z Národní galerie Praha letos
přestěhovala do PLATO.
V nabídce od 20/10/2020 do 29/1/2021.

Pořádné sousto

Máme kino! Za přispění filmu
umělkyně Alžběty Bačíkové
prozkoumáme vsedě, vestoje,
a možná i vleže témata osobnosti
a identity.
Klíčová slova: filmový happening,
videoart, rétorika, tělesnost, identita,
undoing
Edukační program k výstavě

Současné umění?
Update
Akční umění na vlastní kůži.
V prostředí třídy, ve skutečném čase.
Nejúspěšnější program PLATO
ve školách.
Klíčová slova: akční umění,
happening, performance, body art,
konceptuální umění

Současné umění?
Update 2
Žhavá témata, která hýbou světem
současného umění. Konceptuální
přístup, hravost, experiment
zůstanou, kulisy se promění.
Klíčová slova: akční umění,
konceptuální umění, vizuální jazyk,
spolupráce

PLATO Ostrava
příspěvková organizace
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus)
702 00 Ostrava

Dočasné struktury 5 (kino)

O jídle, hostině a rituálech
v současném umění. Edukační
program v galerijním bistru.
Klíčová slova: hostina a rituál, sociální
interakce a komunikace, tolerance,
akční umění, konceptuální umění,
do it yourself – recyklace architektury
Edukační program k výstavě

01/09/2020

Dočasné struktury 1 (bistro)

Cena za žáka: 20 Kč /
mimoostravské edukace 30Kč
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

