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INSPIRACE Z POHLEDNICE | Art List na doma

Z Východočeské galerie v Pardubicích nám posílají pozdrav nejen lektorky 
Veronika a Jolana, ale také kreslený Jonáš. Protože měla galerie dlouho 
zavřeno, bylo Jonášovi mezi uměleckými díly docela smutno. A  tak pro 
děti připravil spoustu zajímavých nápadů, aby mu mohly na oplátku 
posílat svoje veselé obrázky.

Pojďme se s Jonášem seznámit i my! S jeho Art listy na doma se určitě 
nudit nebudete. V každé lekci vám představí vybraného umělce a jeho díla 
a čeká vás celá řada tvořivých úkolů. Jakou inspiraci si z nabídky vyberete, 
záleží jen na vás.

Ahoj Jolano a Veroniko,

léto je v plném proudu, a tak 

s dětmi hledáme, co se kde děje 

zajímavého. Máme v plánu si 

druhou polovinu prázdnin užít 

na pořádné tvůrčí vlně. Napadlo 

mě, že v galerii máte vždy moře 

dobrých nápadů. Neporadily 

byste nám?

Z Olomouce zdraví –

Denisa

PS: Jak se daří Jonášovi?

Ahoj Deniso, zdravíme Tě a Tvé kolegy 
z Východočeské galerie v Pardubicích,to bys nevěřila, ale u nás v galerii 

probíhá celé léto… „u moře“. Je to totiž 
název jedné z výstav, ale především 
je celá galerie letně naladěna. Můžete 
se u nás těšit na několik výstav plných 
obrazů, fotografií i soch. Pro děti máme 
připraveny edukační pomůcky do expozic 
i kreativní koutek. Na dvorku vás potom 
čeká relaxační zóna se slunečníky 
a křesílky a také dětský tvůrčí bar. Zde 
si můžete namíchat vizuální koktejly 
z uměleckých děl z výstav.Jonáš se má moc dobře, děkujeme 

za optání. Je mu trošku horko, ale má 
radost, že děti tvoří a posílají mu své 
výtvory z Art listů.
Srdečné pozdravy do Olomouce –Jolana a Veronika
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Omamná vůně perníku linoucí se ulicemi 
a z dálky se ozývající dusot dostihových 

koní. Poznáte, o jakém městě mluvím? Ano, 
jsou to Pardubice! Tímto vás zvu na výlet do 

východních Čech.

S Jonášem budeme určitě 
kamarádi. Malování mě totiž moc 
baví a doma pořád něco vyrábím.

Pracovní listy najdete na webových stránkách  
www.vcg.cz v záložce Programy/Galerie online.


