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Programele propuse de Muzeul Național de Artă al României pentru ciclul 
gimnazial sunt formate dintr-o vizită interactivă și activități practice, creative. 
Acestea se desfășoară în galeriile permanente, muzeele satelit și expozițiile 
temporare. Programele au ca scop familiarizarea elevilor cu operele de artă, 
fixarea unor cunoștiințe dobândite la școală și dezvoltarea creativității. 

Programele se desfășoară la Muzeul Național de Artă al României și la 
Muzeul Colecțiilor de Artă. Toate materialele pentru activitățile creative sunt 
puse la dispoziție de muzeu.

Durata: 90 - 120 minute
Număr de participanți: variabil, în funcție de program
Preț: între 25 - 30 lei/elev



2. Drumul meu spre școală

Pornim la drum prin orașe din trecut cu ajutorul 
tablourilor pictate de Theodor Aman și Theodor Pallady. 
Observăm cum arătau orașele din epoci diferite,  iar la 
final creăm o variantă a drumului nostru spre școală în 
care ținem cont de monumentele orașului, de numele 
străzilor și de forma clădirilor. 

Obiective:
- dezvoltarea spiritului de observație și a gândirii 
analitice;
- dezvoltarea capacității asociative și a percepției 
spațiului; 
-  dezvoltarea imaginației.

Program susținut de Asociația ArtCrowd
Loc de desfășurare: 
Galeria de Artă Românească Modernă 
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7 - max. 30
Cost: 25 lei/elev

Programul se organizează la cerere în zilele 
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: 
educatie@art.museum.ro

1. Ghici cine vine în pictură? 

Vă invităm la un atelier de bandă desenată inspirat 
de două lucrări din Galeria de Artă Românească 
Modernă:  Himera pământului (1927-28) de Dimitrie 
Paciurea, și Cosași odihnindu-se (1925) de Camil 
Ressu. Prin întrebări și răspunsuri ne imaginăm cine 
sunt personajele, ce se întâmplă în fiecare lucrare. 
Împărțiți în două echipe dezvoltăm interacțiunea dintre 
personaje sub forma unor benzi desenate, creând 
o nouă lume. Iar la finalul întâlnirii privim benzile 
desenate și le povestim împreună!

Obiective: 
- dezvoltarea spiritului de observație și a capacității de 
a formula întrebări;
- dezvoltarea spiritului analitic și asociativ pe baza 
relației între limbajul verbal și cel vizual. 

Program susținut de Asociația ArtCrowd
Loc de desfășurare: 
Galeria de Artă Românească Modernă 
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7 - max. 30
Cost: 25 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele 
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: 
educatie@art.museum.ro

Alege unul dintre următoarele programe:



4. Câte bordeie, atâtea obiceie

Zi de zi folosim obiecte – iar unele ne sunt foarte dragi. 
Cercetăm obiecte din Galeria de Artă Europeană pentru 
a afla cum trăiau oamenii în alte vremuri și ce obiceiuri 
aveau. Aflăm poveștile lor întrebându-ne ce este un 
cassone?, cum arată o pendulă astronomică? Alte 
obiecte sunt poate mai cunoscute, de pildă tapiseriile 
(dar oare cum se foloseau ele într-un castel?) sau cupele 
și sticluțele din sticlă cu ornamentele lor speciale.
Încheiem programul cu o provocare creativă pentru 
veritabili inventatori: desenăm ce obiecte vom folosi în 
viitor!

Obiective:
- dezvoltarea spiritului de observație și a gândirii 
analitice prin observarea unor detalii ce țin de estetică, 
funcționalitate, materialitate;
- dezvoltarea gândirii anticipative, schițând modelul 
pentru un „obiect din viitor”.

Program susținut de Alexandra Cucu
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată: 120 minute
Număr de participanți: min. 10 - max. 30
Cost: 25 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele 
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: 
educatie@art.museum.ro

3. Haina îl face pe om?

În unele tablouri pare că adevăratele protagoniste sunt 
hainele, și nu oamenii! Unii pictori s-au întrecut pe ei 
înșiși în realizarea detaliilor vestimentare. Pornind de 
la câteva lucrări, descoperim diferite tipuri de veșminte, 
de la hainele sărăcăcioase ale „fiului risipitor” la cele ale 
unor regi sau aristocrați, de la cele de oameni mari la 
cele de copii. 
Cât de mult spun hainele despre oameni sau despre 
starea lor sufletească? Orice om se poate simți în largul 
lui în orice fel de haină? În ce situații  oamenii încearcă 
„să se îmbrace mai frumos”? Răspundem întrebărilor 
observând cum arătau hainele de acum 500 de ani, 
acum 100 de ani și cele pe care le poartă oamenii azi.
Și ce ușor va fi dacă facem un colaj cu materiale textile 
inspirați de ceea ce am văzut în galerie? 

Obiective:
- dezvoltarea spiritului de observație; 
- dezvoltarea gândirii analitice;
- dezvoltarea gândirii asociative. 

Program susținut de Alexandra Cucu
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată: 120 minute
Număr de participanți: min. 10 - max. 30
Cost: 25 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele 
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: 
educatie@art.museum.ro



6. De-a arhitectura... la muzeu!

Vă invităm să descoperim elementele de arhitectură 
din tablourile Galeriei de Artă Europeană. Vom discuta 
despre perspectivă și ritm în arhitectură privind în paralel 
tablourile și spațiile în care acestea sunt expuse. La 
finalul vizitei toate noțiunile teoretice despre arhitectură 
se vor reuni într-o activitate practică. 

Obiective:
- descoperirea arhitecturii dintr-o dublă perspectivă: 
arhitectura în spațiul pictural și arhitectura propriu- zisă, 
sub îndrumarea unui arhitect;
- familiarizarea cu elemetele de arhitectură specifice 
perioadei Renașterii.

Program susținut de Asociația De-a arhitectura. 
Asociaţia De-a arhitectura dezvoltă, implementează şi 
promovează programe educative pentru copii despre 
arhitectură şi mediu construit, care se desfăşoară în 
şcoli, muzee şi în cadrul evenimentelor de arhitectură 
şi design.

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7 - max. 30
Cost: 30 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele de 
miercuri, joi, vineri numai pe bază de programare 
prin completarea acestui formular, cu minim o 
săptămână înainte.

5. NARATIV – Atelier de povești vizuale Frida

Vă invităm să descoperim împreună portretul feminin 
dintr-o nouă perspectivă – cea a femeilor-artist din 
Galeria de Artă Româneasă Modernă. Vom compara 
lucrările lor cu cele realizate ale artistei mexicane Frida 
Khalo. Vom căuta elemente unificatoare, de la motive 
florale la veșminte, trecând prin imaginarul și fantasticul 
specifice fiecărei artiste în parte. Activitățile din cadrul 
atelierelor NARATIV îmbină pictura cu lectura. Fiecare 
participant primește la sfârșit volumul Frida din seria 
Miranda, publicată la Curtea Veche Publishing.
 

Obiective:    
- dezvoltarea gândirii analitice și a celei asociative prin 
încurajarea lecturii în relație cu arta; 
- dezvoltarea gândirii critice și a capacității de 
contextualizare.

Program susținut de Asociația Curtea Veche

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 
Modernă 
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 7 - max. 30
Cost: 25 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele 
de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o 
săptămână înainte la adresa: 
educatie@art.museum.ro

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU7SubgDf6oy6J8hK7n5K5Kmj2FxNWku9r8po5Q6ZrnWKG3w/viewform


Descoperă colecțiile MNAR!
Poți să distribui această broșură și pe e-mail!
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