PRACOVNÍ LIST
K VÝSTAVĚ
UMĚNÍ V NOUZI!?
KUNST IN NOT!?

➊
Nacházíte se na výstavě
Umění v nouzi!? Kunst in Not!?, navazující
částečně na výstavu Teplice za 1. republiky.
Prohlédněte si důkladně výstavu
a zkuste přemýšlet, co může znamenat její
název? Proč je název uveden dvojjazyčně?
Napište:

➋
Výstava mapuje činnost Sekce
pro výtvarné umění Muzejní společnosti
Teplice – Šanov v letech 1932–1938.
Co všechno toto sdružení dělalo? Najděte
v doprovodných textech. Napište:

➍
Víte, co znamená slovo
kurátor/kurátorka?
Nápověda: slovo je odvozeno
z latinského curare, což znamená pečovat.

Emma Meisel
✳1885 Opava
†1941 Osvětim.
➌
Význačnou osobností Sekce byla Emma Meisel.
Nezachoval se žádný portrét této pedagožky,
kurátorky a umělecké kritičky. Najděte ve výstavě
její životopisné údaje. U symbolů pod jménem vepište
rok a místo * narození a † úmrtí. Do rámu nakreslete,
jak si myslíte, že asi vypadala.
VÍTE, KDY BYLO V ČESKOSLOVENSKU
UZÁKONĚNO VOLEBNÍ PRÁVO ŽEN? BYLO BĚŽNÉ,
ŽE BYLY ŽENY AKTIVNÍ VE VEŘEJNÉ SFÉŘE?
PŘEMÝŠLEJTE, DISKUTUJTE.

➎
Termín Kunsthalle se používá
i v českém prostředí v oblasti výstavnictví
a galerijního provozu. Je nějaký rozdíl mezi
Kunsthalle a muzeem (muzeem umění)
případně galerií? Přemýšlejte, napište:

➏
Vystavená díla můžeme zařadit
především ke stylům nové věcnosti,
expresionismu či sociálního civilismu.
Přiřaďte obrázky k názvům stylů. Zkuste
popsat základní rysy obrazů.
a) Expresionismus
b) Nová věcnost
c) Sociální civilismus

➐
Sekci se podařilo vybudovat v tomto domě ↑
kvalitní galerijní prostor, tzv. Kunsthalle. Víte, kde
se tato budova, postavená v letech 1912–1914 nachází
a jakým účelům dříve sloužila? Zkuste umístění domu
označit v mapě ↓ (dříve ulice Waisenhausgasse).

Heribert
Fischer-Geising
Květina
August Brömse
Návrat z pohřbu
➑
Využijte interaktivní exponát. Vžijte se do role
kurátora/kurátorky výstavy a zkuste vymyslet
a instalovat vlastní výstavu. Navrhněte název výstavy.
Krátce nám o své výstavě poreferujte (o čem je,
na co je zaměřená, co má divákům přinést…)
Rudolf Kraus
Spící muž

