PROGRAM PRO MŠ A I. ST. ZŠ

PROGRAM PRO I. ST. AŽ SŠ

PROGRAM PRO II. ST. ZŠ A SŠ

PÍSEŇ HOR

STÍNOHRANÍ

VSTOUPIT DO OBRAZU

celoročně
program ke stálé sochařské expozici Jana Štursy
Během programu se děti dozví, jak se dříve žilo,
připomenou si některé lidové písničky a hry….
Program lze zahrnout do oblastí: Člověk a jeho
svět, tematické okruhy Místo, kde žijeme, Lidé
kolem nás, Lidé a čas. Dále pak Člověk
a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

do 29. 3. 2015
program k výstavě Kovové variace
Kreativně laděný program vycházející z vizuální
stránky kovaných objektů a jimi vytvářených
(vrhanných) stínů, které vytváří. Dle dané
věkové skupiny si vymyslíme příběh, zahrajeme
stínové divadlo a vytvoříme svůj vlastní stínový
svět, který si každý návštěvník programu také
odnese.

do 24. 5. 2015
program k výstavě Vcházení do obrazů
Krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc. putuje
a znovunalézá zobrazovaná místa krajinářů
Vysočiny. Program je tak zaměřen na rozdíl mezi
krajinou současnou a krajinou před více jak
padesáti lety, kterou zachytili Oldřich Blažíček,
Josef Jambor a další. Při programu se bude
pracovat s pracovním listem, v němž studenti
najdou tip na výlet do blízkého okolí.

Délka programu: 60 - 90 minut
(po domluvě lze upravit)
Lektor: Bc. Simona Divilová Zobačová

Délka programu: 60 - 90 minut
(po domluvě lze upravit)
Lektor: Mgr. Eva Kulková

Délka programu: 60 - 90 minut
(po domluvě lze upravit)
Lektor: Mgr. Eva Kulková

PROGRAM PRO II.ST. ZŠ A SŠ

DÍLNY PRO VŠECHNY

PROGRAM PRO MŠ AŽ II. ST. ZŠ

OBLEČ RANĚNÉHO

VELIKONOČNÍ DÍLNY

KOUZELNÉ NŮŽKY

celoročně
program ke stálé sochařské expozici Jana Štursy
Program věnovaný dílu novoměstského sochaře
a tématu I. sv. války. Skrze Štursova poválečná díla
si vysvětlíme význam dobrovolnických oddílů
působících na zahraničních bojištích. Vysvětlíme si
zobrazování válečné a legionářské tematiky
v umění a nezapomeneme ani na stěžejní Štursovo
dílo Raněný.

březen 2015
Dílny s velikonoční tematikou pro různé věkové
kategorie školních kolektivů. Na výrobu kraslic je
nutné si donést vyfouklá vajíčka. Cena dle techniky.
pro MŠ a I. st. ZŠ
Kraslice ala čeští ilustrátoři /50 Kč/
Zdobení voskem /50 Kč/

26. 2. - květen 2015
program k výstavě Kornelie Němečkové
Kdo by neznal znělku oblíbených Zpívánek? Obrázky
výtvarnice Kornelie Němečkové provází už několik
generací dětí a jsou stále živé a poutavé. Přijďte
potěšit oko a vyzkoušet šikovnost svých prstů…
Děti se seznámí s dílem této výtvarnice a sami si
vytvoří obrázek s jarním motivem inspirovaným
vystavenými pracemi. Žáci II. stupně si s sebou
přinesou ostré špičaté nůžky.

Délka programu: 60 - 90 minut
(po domluvě lze upravit)
Lektor: Mgr. Eva Kulková

pro II. st. ZŠ a SŠ
Vosková batika na vajíčka /50 Kč/
Pletení z pedigu, z proutí /100 Kč/
Délka dílen: 90 - 120 minut
Bližší informace najdete na www.horackagalerie.cz

Délka programu: 60 - 90 minut
(po domluvě lze upravit)
Lektor: Bc. Simona Divilová Zobačová

PROGRAMY
HORÁCKÉ GALERIE
V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ

Nechcete-li navštívit program, ale plánujete
návštěvu Horácké galerie ve větší skupině, zveme
vás na komentované prohlídky, které je možné
objednat ke všem probíhajícím výstavám
a ke stálým expozicím. Minimální počet
návštěvníků komentované prohlídky je 10 osob.
Časové rozpětí je od 30 do 90 minut, ale rádi
p ro h l í d ku p ř i z p ů s o b í m e va š i m ča s o v ý m
potřebám. Všechny komentované prohlídky
se konají ve všední den a je nutné se předem
přihlásit. Pokud máte zájem o víkendovou
prohlídku, kontaktujte nás prosím s dostatečným
předstihem.
Mgr. Eva Kulková, Tel: 566 654 216, 603 210 321,
E-mail: kulkova@horackagalerie.cz

otevřeno denně 9 - 12 a 13 - 17
kromě pondělí a státních svátků
(listopad - březen otevřeno
v sobotu 9 - 13 a v neděli 14 -18)
www.horackagalerie.cz

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

DOPROVODNÉ PROGRAMY:

PŘIPRAVUJEME:

Na všechny programy je nutné se předem přihlásit
na webových stránkách www.horackagalerie.cz,
případně přímo u lektorů. Pokud není uvedeno
jinak, je cena za program 20,- Kč za žáka, pedagog.
doprovod zdarma.

březen
VELIKONOČNÍ ÚTERKY

Bližší informace k programům poskytnou:
Bc. Simona Divilová, Tel: 566 654 225
E-mail: divilova@horackagalerie.cz
Mgr. Eva Kulková, Tel: 566 654 216, 603 210 321
E-mail: kulkova@horackagalerie.cz
Chcete-li získávat aktuální informace H G
o programech, přihlaste se k odběru novinek.

14. 5. v 17 hodin
Odrazy II. sv. války v hudbě
dále:
Novoměstské Slunohraní

změna programu vyhrazena

STÁLÉ EXPOZICE
A VÝSTAVY:
Z díla Jana Štursy, Z tvorby Vincence Makovského,
Krajinářská expozice (O. Blažíček, J. Jambor,
R. Hanych, B. Lacina aj.), zámecká komnata
Josef Toufar – kněz a mučedník z Číhoště
(do 22. února 2015)
Výstava vycházející z knihy Miloše Doležala, věnovaná
mučedníkovi a římskokatolickému knězi, který byl
v roce 1950 obviněn z tzv. Číhošťského zázraku.
Kovové variace (do 29. března 2015)
Studentská výstava, prezentující umělecko-řemeslné
zpracování kovů skrze práce studentů SPŠ v Třebíči.
Photographia Natura 2014 (do 5. dubna 2015)
Repríza jihlavské výstavy fotografií na téma Staré
cesty, úvozy, aleje a pěšiny.
Kornelie Němečková (26. února - 17. května 2015)
Výstava ilustrátorky a výtvarnice, pro jejíž dílo
je typická vystřihovaná grafika, tapiserie a koláž.
Bohumil Puchýř (5. března - 17. května 2015)
Retrospektivní výstava krajinomaleb Vysočiny
k umělcovu loňskému 100. výročí narození.
Vilém Reichmann (do června 2015)
Výstava fotografií brněnského fotografa.
Miroslava Špačková (do srpna 2015)
Sochařská tvorba současné sochařky.
Vstoupit do obrazu (do 24. května 2015)
Krajinný ekolog doc. Ing. Jan Lacina, CSc. putuje
a znovunalézá zobrazovaná místa tradičních krajinářů
Vysočiny, jako například J. Jambora, O. Blažíčka...
Jaroslav Svoboda - výběr z díla (do května 2015)
Autorské a sympoziální objekty i věci z autorských
kolekcí ze Škrdlovic a Karlova.
více na www.horackagalerie.cz

