
MÚZA PŘIPRAVUJE 

MMÚÚZZYY  NNAA  HHRRAADDĚĚ  
V RÁMCI FESTIVALU ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL 

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE MUZIÁDA 2020 POŘÁDÁ MÚZA  

VVÝÝTTVVAARRNNOOUU  PPŘŘEEHHLLÍÍDDKKUU    

PPRRAACCÍÍ  ŽŽÁÁKKŮŮ  ZZUUŠŠ..    
AKCE JE ROVNĚŽ SOUČÁSTÍ PROJEKTU „ZUŠ OPEN 2020“. 

 

 

Termín: 15. 5. 2020 – 16. 6. 2020 

Vernisáž: 14. 5. 2020  

 

V roce 2020 se uskuteční další výtvarná přehlídka ZUŠ organizovaná 

MÚZOU. Prostor moderního Světa techniky vystřídají podkrovní prostory 

Slezskoostravského hradu. Podmínkou účasti je souhlas s veřejnou 

prezentací výtvarných prací a jejich použitím k propagaci kulturních akcí 

MÚZY.  

Máte-li zájem prezentovat práce svých žáků na společné výstavě, 

zašlete přihlášku do 31. 1. 2020 e-mailem na adresu 

babinec2@zuszb.cz.  

 

Po shromáždění přihlášek bude rozvržen výstavní prostor přihlášeným 

školám a bude rozeslán prostorový plánek s podrobnými informacemi o 

způsobu instalace. 

 

 



MÚZY NA HRADĚ 

V roce 2020 se uskuteční další výtvarná přehlídka ZUŠ organizovaná MÚZOU. 

Prostor moderního Světa techniky vystřídají podkrovní prostory Slezskoostravského 

hradu. Řada ZUŠ v těchto prostorách již vystavovala v rámci krajských přehlídek 

pořádaných KVIC pod názvem Ostrava naposledy v roce 2015. 

Prostory jsou vhodné zejména pro vystavování prostorových prací a výtvarných 

projektů. To je i důvodem, proč pro tento ročník nevolíme jednotné motivující téma, 

ale dáme přednost kreativitě škol. Pro každou školu bude připraven prostor oddělený 

trámovými sloupy, v němž může instalovat výtvarná díla jak plošného, tak i 

prostorového charakteru bez omezení techniky či námětu. Půjde o představení 

výtvarných oborů našich ZUŠ. Výstava bude přístupna všem návštěvníkům areálu 

hradu a nebude hlídána, tak jak to bylo v případě krajských přehlídek OSTRAVA. 

Návštěvníci si tedy musí zaplatit vstupné na hrad. Této přehlídky je zároveň možno 

využít k akcím konaným v rámci projektových dnů mimo školu (Šablony II), 

zorganizovat v areálu hradu pro žáky práci v plenéru, workshop a podobně. 

Do expozice můžete nahlédnout na webových stránkách bývalé přehlídky: 

   http://www.vg2007.wz.cz/ 

Místo bude rozděleno na základě zaslaných přihlášek. Přihlášky k účasti na výstavě 

zašlete do konce ledna na adresu babinec2@zuszb.cz. 

Termín instalace: středa 13. 5. 2020 

Vernisáž: čtvrtek 14. 5. 2020 v 15:00 

Ukončení výstavy a odvoz prací: středa 17. 6. 2020  

Podrobné informace budou rozeslány po uzávěrce přihlášek. 

Za organizátory Mgr. Zdeněk Babinec 

 

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VÝTVARNÉ PŘEHLÍDCE PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ 

Škola (celý název): 

Odpovědný vyučující: 

Kontakt (telefon + e-mail): 

Přihlášku zašlete do konce ledna 2020 na adresu babinec2@zuszb.cz 

Další informace obdrží přihlášení do poloviny února 2020. 

http://www.vg2007.wz.cz/
mailto:babinec2@zuszb.cz

