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Umělecké vzdělávání a společnost 

Česko-německá konference 
Praha, 22. – 23. listopadu 2017


Doprovodný program: 
Čtvrtek 23. listopadu 2017 

Návštěva a prohlídka Bílkovy vily a prezentace edukačního oddělení Galerie hl. m. Prahy 

Součástí konference bude i návštěva a prohlídka secesně-symbolistní Bílkovy vily, jednoho ze sedmi objektů 
Galerie hl. m. Prahy,  spojená s prezentací edukačního oddělení GHMP se zaměřením na vzdělávací aktivity v 
Bílkově vile (interaktivní prohlídky pro školy, workshopy atd.). Tuto vilu zrealizoval v letech 1910 - 1911 podle 
vlastního návrhu sochař, grafik, kreslíř a autor užitého umění František Bílek, v jehož díle se spojuje secese, 
symbolismus, expresionismus a dekadence. Důležitou částí objektu je rozměrný ateliér, kde jsou 
prezentovány monumentální sochy z různých materiálů, především   ze dřeva - z kmenů stromů, jejichž 
siluetami se umělec inspiroval. Stálou expozici dotváří i obytné prostory rodiny F. Bílka s autorským 
nábytkem, užitým uměním, grafikami, kresbami a dalšími sochami. Půdní prostory jsou koncipovány jako 
místo pro krátkodobé výstavy - nyní se jedná o výstavu Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy – jde o 
konfrontaci jejich ilustrací k nejznámější křesťanské modlitbě, dvou rozdílných stylů a rukopisů.


V rámci doprovodného programu bude představena i zdejší čítárna a studovna odborné literatury a časopisů 
GHMP, jejíž fond aktuálně obsahuje cca 5800 publikací a katalogů zaměřených na výtvarné umění, součástí 
je i specializovaná badatelna orientovaná na tvorbu F. Bílka, který byl sám literárně nadaný a spolupracoval s 
mnoha spisovateli (ilustrace, knižní obálky, ex-libris), vytvořil i vlastní styl písma. 


V rámci přiblížení zdejších edukačních aktivit budou prezentovány konkrétní programy, témata, náměty i 
úkoly (knižní tvorba a písmo, hry s texty a názvy děl, realizace "živých soch", hledání tvarů v siluetách 
stromů, zachycování detailů a symbolů, frotáže, grafické techniky apod.).


Odkazy:


http://ghmp.cz/bilkova-vila/

http://ghmp.cz/citarna/

http://ghmp.cz/frantisek-bilek/

http://ghmp.cz/centrum-frantiska-bilka/

http://ghmp.cz/atelier-frantiska-bilka/

http://www.ghmp.cz/3268-bilkova-vila-tematicka-prohlidka-pro-skoly/

http://www.ghmp.cz/29-edukace/

http://ghmp.cz/otcenas-frantiska-bilka-a-alfonse-muchy/


Termín: 23. 11. 2017

Čas: 14:00 - 17:00

Místo: Bílkova vila, Mickiewiczova 233/1, Praha 6 - Hradčany

Vstupné: zdarma

Organizátoři: 

Národní ústav pro vzdělávání: PaedDr. Markéta Pastorová

Galerie hlavního města Prahy, edukační oddělení: 


PhDr. Magdalena Juříková – ředitelka GHMP

Mgr. Lucie Haškovcová – vedoucí edukačního centra a lektorka

Mgr. Markéta Slachová Goldová – lektorka edukačního centra

Mgr. Kateřina Prokopová – lektorka edukačního centra

Eva Hoffmannová – knihovnice, bude přítomna v průběhu doprovodného programu)

Zuzana Balážová – překladatelka (tlumočení komentované prohlídky, tlumočení edukačního programu)
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Program: 

(1) 14:00 – 15:30 Edukační centrum GHMP a edukace v Bílkově vile  
(2) 15:30 – 17:00 navazující individuální prohlídka 

Ad 1) 
- zahájení ředitelka GHMP PhDr. Magdalena Juříková  
- Prezentace EC GHMP – stručné informace k činnosti edukačního centra GHMP 
- Edukační programy v Bílkově vile 
- Komentovaná prohlídka Bílkovy vily  

Ad 2)  
- Prohlídka půdních prostor (film + krátkodobá výstava)  
- Prohlídka suterénu (čítárna) 

Kontakt: edukace@ghmp.cz, 606 612 987, www.ghmp.cz

Dopravní spojení: zastávka tramvaje Chotkovy sady, stanice metra A Hradčanská
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