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První setkání s nevidomými  návštěvníky probíhá vždy v ateliéru Lektorského oddělení; lektoři se 

představí, nastíní průběh výtvarné dílny a poskytnou nezbytné informace k prostorové orientaci v budově, 

následně společně skupina odchází do expozice. 

 Co může ovlivnit poznávání díla     
a následný výtvarný projev? 

 

• výběr díla; motiv, námět 
 

• způsob vyprávění příběhu díla 
 

• atmosféra prostředí 



zaskleno ve vitríně 



replika k hmatovému zkoumání 
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