Tisková zpráva
Milan Dobeš Museum pro milovníky umění ale i pro středoškoláky
Ostrava, 16. 1. 2018 – Před půl rokem bylo v Multifunkční aule Gong v Dolních Vítkovicích slavnostně
otevřeno muzeum, jež nese jméno evropského představitele op - artu a průkopníka dynamického
konstruktivismu Milana Dobeše. Od té doby sem zavítaly stovky návštěvníků, proběhla řada
komentovaných prohlídek, ale vznikly zde také jedinečné vzdělávací programy pro středoškoláky.
Od otevření muzea bylo jasné, že se nebude jednat o statickou expozici bez života. Samotný soubor
vystavovaných děl poskytuje návštěvníkům záruku nevšedních zážitků a jedinečné podívané. Dolní
Vítkovice staví veškeré své aktivity na vzdělávacích, kulturních a společenských principech, a v tomto
duchu přistoupily také k náplni samotného muzea. „Velmi oblíbené komentované prohlídky vyhledávají
především dospělí návštěvníci a milovníci umění. Chtěli jsme ale do prostředí muzea dostat také školní
skupiny, a tak vznikl program Různé úhly pohledu, který je určen středoškolákům,“ říká výkonný ředitel
Dolních Vítkovic Petr Koudela. Žáci středních škol se v devadesátiminutovém programu dozví, jak se ve
výtvarném umění prolíná pohyb, světlo a geometrie. Program, který probíhá přímo v prostředí muzea,
vedou lektoři Světa techniky. Je určen pro žáky prvních a druhých ročníků středních škol.
Milan Dobeš Museum sdružuje celou řadu mimořádných výtvarných děl. Význam muzea dokazuje i
zájem tradičních zahraničních uměleckých institucí. „Například jedno z dominantních děl Milana
Dobeše Terč, či Červeno – zelená struktura Zdenka Sýkory jsou spolu s dalšími díly toho času zapůjčeny
na výstavě The Other Trans – Atlantic v Museum of Modern Art ve Varšavě,“ dodává Koudela s tím, že
tak expozice doznává stále nových změn.
Dolní Vítkovice spustily od nového roku zbrusu nový web muzea. Návštěvníci zde najdou základní
informace o muzeu, fotografie z akcí a mohou zde sledovat také aktuální dění či plánované akce.
Vstupenky do muzea stejně jako reklamní předměty a vybrané publikace je možné zakoupit přes e shop Dolních Vítkovic.
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