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INSPIRACE Z POHLEDNICE | Tvůrčí tipy lachtana Serafína

V Galerii výtvarného umění v Ostravě na děti čeká lachtan Serafín, symbol 
zdejšího edukačního oddělení. Jeho sochu od umělce Jana Laudy mohou 
návštěvníci Domu umění potkat v mezipatře nad schody, kde Serafín bed-
livě sleduje, co se kolem něj děje. Netradiční jméno mu vybraly děti, které 
do galerie chodí na programy.
Lachtan Serafín má ale také spoustu zajímavých nápadů s výtvarnými 
úkoly na doma. Z tipů na tvoření si vybere opravdu každý, však lektorky 
GVUO připravily více než padesát originálních pracovních listů. Tak co, 
děti, který si zkusíte jako první?

Pracovní listy s tvůrčími tipy najdete 
na webových stránkách www.gvuo.cz 
v MENU v záložce Dokumenty.

Ahoj Jani a Hedviko,

zdravím z Olomouce! 

Rádi bychom na prázdniny 

připravili pro naše malé muzejní 

návštěvníky dobrodružnou cestu 

za uměním a hned v prvním 

červencovém týdnu chceme 

zamířit právě do Ostravy. Dobře 

vím, že ve Vaší galerii jsou děti 

vítány a máte pro ně vždy něco 

zajímavého připraveno. Poradíte 

nám, co u Vás určitě nemáme 

přehlédnout? 

Těším se na Vaše tipy –

Terezie

Ahoj Terezie,posíláme pozdrav z Ostravy! Děti by 
mohla zaujmout výstava současného 
umění, která představuje vizuálně-
zvukové objekty a instalace z hybridních 
a netradičních materiálů.Chystáme pro ně také velkou letní 

novinku – interaktivního průvodce 
GALERIE V KOSTCE! Lachtan Serafín 
v něm seznámí malé návštěvníky 
s galerií, představí umělecká díla z našich 
sbírek a bude rádcem u zajímavých 
úkolů a námětů na tvoření v galerii, doma 
i venku. K tomuto průvodci si budou 
moci děti zapůjčit pojízdnou bedýnku 
s nejrůznějším výtvarným materiálem 
a pomůckami. Tak hurá k nám!Zdraví Jana, Hedvika a lachtan Serafín

technické památky
Dolní Vítkovice
Velký Svět Techniky
hornické dědictví
Halda Ema
Colours of Ostrava
Landek park
důlní vláček

lovci mamutů
vyhlídka Nové radnice
ZOO
sloni
Plato Ostrava
Ostravské muzeum
Divadlo loutek Ostrava

Ostrava v kostce
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Hurá, prázdniny jsou tady! A náš výlet 
za výtvarnou inspirací začíná. Kam máme 

dnes namířeno? Do Ostravy! Podívejte, 
lektorky Jana a Hedvika už na nás čekají  

se spoustou tvořivých nápadů.

Já prozkoumám Stíny 
věcí! To bude určitě 

strašidelné.  

Mně se líbí Šitá kresba. 
Už si chystám jehlu a nit.


