
WOrkshOpy
sítOtisk
Oslňte vlastním designem!
Workshop trvá 2 - 5 hodin
rezervace nutná na duul@ujep.cz

Chtěli byste se podívat do nově vznikající 
sítotiskové dílny a dozvědět se něco více 
o této výjimečné technice? V rámci dílny 
si s ilustrátorkou Adélou Bierbaumer můžete 
vytvořit vlastní šablonu a vytlačit plakát,
či potisknout triko nebo tašku. V případě 
zájmu třídy či skupiny zavolejte a rezervujte 
si termín. Náplň worskshopu lze přizpůsobit 
vašim časovým požadavkům.

sOBOtNí 
VýtVArNé dílNy
10/3 
razítkování 
společnými silami si vyrobíme razítkovací 
sadu z různých materiálů. Bude jen na vaší 
fantazii, jaké motivy vytvoříte. 

14/4 
karel, papír, kámen, klacek a tužka jsou 
ideální nástroje pro kreativní a zábavné 
hry. Z klacků postavíme most bez použití 
hřebíků, z papíru uděláme katapult a prak, 
s tužkou objevíme galaxii nebo si zahrajeme 
fotbal a s kamenem si zaskáčeme panáka 
nebo postavíme křivou věž, která nespadne.
 
23/6 
plackohrátky 
Chcete dětem vyrobit odznáčky s letními 
motivy nebo k příležitosti různé události, 
oslavy, výletu nebo radosti. Nakreslené 
obrázky společně zalisujeme do placky. 
Malé obrázky na špendlíku Vám pomůžou 
vyladit Váš vzhled, nebo pomocí nich 
můžete vyjádřit svůj názor nebo propagovat 
všechno, co máte rádi!
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Dům umění Ústí nad Labem
Klíšská 1101/129a

Ústí nad Labem

Otevřeno:
út — so 10 — 18 hod.

vstup zdarma
duul.cz

zastávka Klíše – lázně 
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27

vedle vysokoškolských kolejí K1, K2

duuluj! aneb jak se dělá výstava? 
25/5
16 – 22 hodin

Vyzkoušejte si roli umělce, technika, 
kurátora a přijďte nám pomoct vytvořit 
novou malířskou výstavu v prostorách 
naší galerie. Čeká Vás výtvarná dílna 
podle francouzského malíře henryho 
Matisse, sítotisk, venkovní hry
a příjemná atmosféra na klíši!
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iluZe desigNu
15/2 — 17/3

skupinová výstava představí mladé autory, 
studenty a absolventy českých vysokých 
škol s uměleckým zaměřením, a jejich 
přístupy k designu a umělecké tvorbě.
pojďme se společně zkoumavým okem 
podívat na to, jakým způsobem se studenti 
a absolventi umělecky zaměřených  
vysokých škol vyjadřuji k tématu designu
a umění. 

Ač se to nezdá, oba tyto póly mohou 
nalézt společnou cestu. prostřednictvím 
jednotlivých uměleckých děl, která 
podrobíme našemu myšlenkovému 
přepadení, se dozvíme, jaké strategie 
umělci při své práci využívají, kam tyto 
jejich postupy vedou a jak se hranice 
mezi uměním a designem mohou přiblížit. 
Odhalíme informace o jednotlivých 
uměleckých dílech a vlastními silami tyto 
informace využijeme k formování našeho 
vlastního kreativního projektu.

Vzdělávacími oblastmi, které je možné 
propojit s tématy výstavy jsou Člověk 
a společnost či umění a kultura. 
průřezovými tématem pak může být 
Multikulturní výchova.

MONA VAtAMANu 
A FlOriN tudOr 

This Is Not About Sugar
29/3 — 19/5

Výstava rumunské autorské dvojice 
představí různé vyjadřovací strategie 
a zkoumá symboly kolektivní vzpoury 
a sociální solidarity, které propojují 
minulost a přítomnost s budoucností.

lepší a spravedlivější svět? je to takový 
svět možné vytvořit? prostřednictvím 
umělecké práce dvojice rumunských 
autorů budeme mít možnost nahlédnout 
pod povrch různým mezioborovým 
přístupům, kterými se inspirují a díky 
nim okolo sebe vytvářejí svůj vlastní svět. 
Budeme se zajímat o jejich tvorbu tak, 
abychom témata, která vyvstanou na 
povrch mohli využít k našemu vlastnímu
a novému pojetí světa kolem nás.

V rámci programu se budeme pohybovat 
ve vzdělávacích oblastech Člověk
a společnost či Člověk a jeho svět. 
Během programu se dotkneme také 
průřezových témat Osobnostní a sociální 
výchova a Multikulturní výchova.

diplOMky 18 

31/5 — 28/6

Výstava magisterských a bakalářských 
prací studentů Fakulty umění a designu 
univerzity jana evangelisty purkyně 
v Ústí nad labem.

Čím budeš až vyrosteš? určitě se vás na 
tuto otázku už někdo zeptal. Někteří to 
možná ani neví. A ti, co už jsou velcí, by 
si možná ani v tom nejbláznivějším snu 
neuměli představit, že by se někdy mohli 
stát designery nebo fotografy. pojďme 
se tedy podívat na výstavu závěrečných 
magisterských prací uměleckých oborů 
a možná i  jak to vypadá, když se sen 
stane skutečností.

Vzdělávací oblastní pro tuto výstavu je 
umění a kultura či Člověk a jeho svět.

teMAtiCké pr●grAMy pr● šk●ly A ZájMOVé skupiNy → žáky Zš, Mš i studeNty Vš

jedná se o pravidelný program pro
základní i střední školy v Ústeckém kraji
a spolupráci Fakulty umění a designu 
ujep s Činoherních studiem, kteří 
iniciovali tuto možnost. V tomto případě 
je možné účastnit se zájezdu do Ústí 
nad labem na komentovanou prohlídku 
probíhající výstavy v domě umění 
a aktuální divadelní představení
v Činoherním studiu. Zájezd nabízíme 
školám, které mají zájem vypravit své 
pedagogy a studenty k návštěvě domu 
umění a představení v Činoherním studiu. 
Náklady na cestu plně hradí dům umění, 
účastníci si platí pouze 100 kč 
za představení v Činoherním studiu.

VeZMěte děti ZA uMěNíM

A My jiM d●kážeMe,

že V gAlerii rOZh●dNě

NeMusí Být tiCh● A NudA!

ZájeZdy 
ZA uMěNíM

CO si předstAVit pOd pOjMeM
gAlerijNí ANiMACe?

Galerijní animace je specifický druh 
edukace v prostředí výstavní instituce, 
díky které je návštěvník seznámen nejen 
s tím, co lze na dané výstavě uvidět, ale 
je také zaměřena na práci s konkrétními 
tématy, která se v jednotlivých dílech 
skrývají. 

Program galerijní animace je založen 
na oživujících aktivitách vytvořených na 
míru dané skupině, stupni vzdělání či 
tematickému zaměření probíraného 
učiva v rámci vaší výuky tak, aby 
podněcovaly kritické myšlení a kreativitu. 
Program je možné zahrnout do školního 
vzdělávacího plánu.

Galerijní animace a komentované prohlídky 
jsou realizovány pod vedením lektorky 
Maro Hajrapetjan ve spolupráci s Katedrou 
výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP. 

V rámci doprovodného programu výstav 
je možné objednat také komentovanou 
prohlídku s lektorem.

VstupNé
galerijní animace: 20,- kč / žák
komentovaná prohlídka: 10,- kč / žák
(pedagogický doprovod zdarma)

program animací a komentovaných 
prohlídek objednávejte minimálně 
týden dopředu a pro více informací
nás neváhejte kontaktovat:
duul@ujep.cz
+420 475 285 188

Milí uČitelé, žáCi A studeNti,
VyBerte si prOgrAM Z jArNí 
NABídky VZděláVACíCh prOgrAMů 
prO škOly A ZájMOVé skupiNy.


