POZVÁNKA NA PROGRAM
dovolujeme si Vám nabídnout programy, který Severočeská galerie výtvarného
umění v Litoměřicích připravila k výstavě Z dálky / Z blízka. KRAJINOMALBA 19.
STOLETÍ. SEVERNÍ ČECHY:

NÁVRAT DO KRAJINY
Termín: 5. 1. 2018 – 5.3. 2018
Určeno pro: mateřské školy, přípravné třídy a 1. – 4. třídu základních
škol
Výstava s názvem Z dálky / Z blízka. KRAJINOMALBA 19. STOLETÍ. SEVERNÍ
ČECHY představuje krajinomalby (grafiky i oleje). Pestrost zdejšího regionu nabízela
umělcům mnoho atraktivních námětů, od úrodných, převážně zemědělských oblastí
Roudnicka, Litoměřicka a Českolipska po hornaté pohraničí Krušnohoří, Jizerských a
Lužických hor, včetně Českého středohoří a Českého Švýcarska. Nejprve si
prohlédneme vybraná díla na výstavě, u kterých budeme sledovat změny oproti
tomu, jak vypadá krajina dnes. Hravou formou si připomeneme věci, které jsme na
obrazech a grafikách viděli. Na závěr se pokusíme nakreslit krajinu současnou i tu
historickou.
Klíčová slova:
současnost

krajina,

příroda,

zříceniny,

hrady,

cestování,

minulost,

ORIGINÁL NEBO VLASTNÍ VERZE?
Termín: 5. 1. 2018 – 5 .3. 2018
Určeno pro: 5. – 9. třídu základních škol, gymnázia a střední odborné
školy
Tato výstava nás zavede do krajiny z pohledu poutníků a výletníků, zabývá se i
lázeňskou krajinou a přírodou v krajinomalbě. Sleduje také rozvoj měst a venkovskou
krajinu. Po prohlídce výstavy dostane každý žák malou část obrazu, kterou se pokusí

dokreslit v duchu 19. století podle svých představ. Následně budeme konfrontovat
nově vzniklá díla s originály. Podaří se nám dodržet v novém díle duch 19. století?
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Umění a kultura
Klíčová slova: proměna krajiny, poutnictví a výletnictví v 19. století, rozvoj
měst, průmyslová revoluce, vývoj krajinomaleb

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Termín: 5. 1. 2018 – 5. 3. 2018
Určeno pro: gymnázia a střední odborné školy
Pokud budete mít zájem o komentovanou prohlídku výstavy s autorkou, je možné ji
objednat alespoň dva dny dopředu na mailu alena.berankova@galerie-ltm.cz

Pokud Vás tato nabídka zaujala, můžete se objednat osobně nebo
telefonicky v pokladně nebo u PhDr. Olgy Kubelkové út - ne
9 – 12 a 13 - 17 na tel.: 416 732 382, 775 291 903 nebo na mailu
olga.kubelkova@galerie-ltm.cz.
Vstupné pro žáka je 5,- Kč (pedagogický doprovod má vstup zdarma).
Cena programu pro celou skupinu je 50,- Kč.
Každou první středu je vstup do galerie i na všechny programy zdarma.

