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CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Barvy jsou všude kolem nás. Okouzlující jsou pestrá křídla motýla, okvětní 
lístky květu i sedm barev duhy. Barvy využívají umělci i reklamní agentury. 
Barvy upoutávají naši pozornost, sdělují poselství, dokáží oklamat,                          
ale i správně naladit. A nikdy nás nepřestanou fascinovat! 

Pokud chcete nahlédnout do tajů barevného světa, přijměte naše skromné 
pozvání na tuto interaktivní výstavu a staňte se na chvíli fyzikem, biologem, 
umělcem, historikem i psychologem. 

Výstava je určena zejména pro školy, svým záběrem zahrnuje učivo fyziky, 
přírodovědy, biologie a výtvarné výchovy. K výstavě jsou připraveny dva 
edukační programy: Barevný svět přírody a Barevný svět umění. 

Výstava vychází ze vzdělávacího projektu Muzea regionu Valašsko, p. o., 
oceněném zvláštní cenou v národní soutěži Gloria Musaealis 2015.



CHARAKTERISTIKA VÝSTAVY
Barvy jsou všude kolem nás. Okouzlující jsou pestrá křídla motýla, okvětní 
lístky květu i sedm barev duhy. Barvy využívají umělci i reklamní agentury. 
Barvy upoutávají naši pozornost, sdělují poselství, dokáží oklamat,                          
ale i správně naladit. A nikdy nás nepřestanou fascinovat! 

Pokud chcete nahlédnout do tajů barevného světa, přijměte naše skromné 
pozvání na tuto interaktivní výstavu a staňte se na chvíli fyzikem, biologem, 
umělcem, historikem i psychologem. 

Výstava je určena zejména pro školy, svým záběrem zahrnuje učivo fyziky, 
přírodovědy, biologie a výtvarné výchovy. K výstavě jsou připraveny dva 
edukační programy: Barevný svět přírody a Barevný svět umění. 

Výstava vychází ze vzdělávacího projektu Muzea regionu Valašsko, p. o., 
oceněném zvláštní cenou v národní soutěži Gloria Musaealis 2015.

OBSAH VÝSTAVY 

17 ks interaktivních stanovišť 
24 ks panelů (tisk na plátno, rozměr A0)
12 ks vycpaných exponátů zvířat
10 ks výstavních rámečků s přírodninami 
3 ks modelů hub
6 ks barvířských rostlin
5 ks keramiky a glazur
1 ks malířova sada 
13 ks obrazů s  vysvětlením použité techniky
10 ks panelů s barevnými a optickými klamy 
30 ks fotografií
2 ks temné komory



EDUKAČNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 
K výstavě Barevný svět jsou připraveny 2 edukační programy: Barevný svět 
přírody a Barevný svět umění. Programy jsou vhodné pro děti MŠ, žáky ZŠ 
a SŠ jako doplnění a zpestření výuky. Programy pro MŠ navazují na RVP                  
ve vzdělávacích oblastech Dítě a svět, Dítě a společnost a program pro ZŠ                 
a SŠ navazují v oblastech Člověk a svět, Člověk a společnost. Edukační 
programy podporují rozvoj klíčových kompetencí a naplnění průřezových 
témat. Délka programů je minimálně 45 minut a jsou k nim připraveny              
metodické a pracovní listy.
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INSTALACE A PŘEPRAVA
Výstava je rozdělena do čtyř základních částí (Barvy a fyzika, Barvy 
a biologie, Barvy a umění, Barvy a technika), které lze libovolně rozložit 
do 3–5 místností. Pro optimální instalaci výstavy v celém rozsahu je 
doporučen prostor o podlahové ploše 150–200 m2. Přeprava výstavního 
materiálu vyžaduje 2 jízdy dodávky typu Transit. Prostorově nejnáročnější 
jsou 2 ks skládací samonosné temné komory, je možno je případně n
ahradit tmavým prostorem v prostoru zapůjčovatele. 

REZERVACE A NÁJEMNÉ
Minimální doba zapůjčení je 2 měsíce, a to v ceně 30 000 Kč. 
Každý další měsíc je zpoplatněn částkou 6 000 Kč. 
Maximální doba výpůjčky je 6 měsíců.

V CENĚ JE ZAHRNUTA

V CENĚ NENÍ ZAHRNUTO

KURÁTOR VÝSTAVY
Mgr. Jan Husák, husak@muzeumvalassko.cz, +420 606 535 262

KONTAKTNÍ OSOBA PRO REZERVACI
Ing. Jan Marek, marek@muzeumvalassko.cz, +420 604 604 872

práce kurátora výstavy – pomoc s instalací výstavy, převzetí 
a pomoc s balením (jeden aždva dny), cestovné, stravné, 
konzultace v průběhu výstavy a nezbytné opravy v průběhu výstavy 

škody na půjčených nesbírkových předmětech způsobené běžným 
opotřebením

pojištění škod způsobených vnějšími vlivy (vandalismus, požár, nedba-
lost…), doprava, vykládka, propagace


