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Călătorie prin anotimpuri
Programul include o vizită interactivă, un moment de teatru și o activitate
creativă. Descoperim culori și fenomene legate de anotimpuri în
tablouri semnate de I. Andreescu, N. Tonitza, I. Țuculescu, I. Iser, Șt.
Luchian, J. Steriadi, Th. Pallady. Învățăm despre formă și conținut în
pictură și despre arta pictorilor români moderni prin dialog, jocuri
și aplicații. Participăm la o scenetă de teatru despre aventurile
unui șoricel și ale unei ciocănitori iar la ﬁnal realizăm o lucrare
de artă inspirată de tabloul studiat.

Obiective:

dezvoltarea creativității și abilităților de
exprimare artistică;
dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea
de legături între artă și realitate, între artă și
alte domenii ale cunoașterii.

Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Colecțiilor de Artă
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 5 - max. 20
Cost: 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

În arena circului
O artistă și un poet, Margareta Sterian și Gellu Naum, ne vor
introduce în lumea circului. Ghidați de pinguinul Apolodor și de
personajele colorate imaginate de Margareta Sterian, cei mici
vor intra într-o lume fascinantă, cu personaje și întâmplări
spectaculoase. Copiii vor face o vizită în muzeu, vor asculta
o scurtă poveste, adaptată după literatura pentru copii, iar
la ﬁnal vor desena animale și vor învăța despre forme,
dimensiuni, culori și sunete.

Obiective:

dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea
de legături între artă și literatură;
dezvoltarea imaginației și abilităților artistice.

Program susținut de Asociația Artelier D
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 5 - max. 20
Cost: 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro
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Botanică într-un buchet.

Plantele la Jan Brueghel cel Bătrân
Vă invităm să descoperiți interesul pentru botanică al pictorilor ﬂamanzi
din secolul al XVII-lea. Buchetele lor spectaculoase reunesc plante de pe
tot globul și din toate anotimpurile, plante pe care copiii le vor
recunoaște și desena. Florile realizate se vor decupa și se vor
recompune într-un buchet, oferind un bun prilej pentru a învăța
despre compoziție, mărime și contraste între culori. Voi cui vreți
să îi dăruiți minunatul buchet nou creat?

Obiective:

dezvoltarea spiritului de observație prin
identiﬁcarea unor detalii;
realizarea unor conexiuni între artă și alte
domenii ale cunoașterii.

Program susținut de Asociația ArtCrowd
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 5 - max. 20
Cost: 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Himerele lui Paciurea
Vă propunem o întâlnire cu sculptura și mitologia. Lucrările lui
Dimitrie Paciurea din Galeria de Artă Românească Modernă
reprezintă un bun prilej pentru a discuta despre tehnicile de
turnare speciﬁce sculpturii în bronz dar și despre personajele
fantastice ale mitologiei. După ce învățăm ce înseamnă o
himeră, o gorgonă sau un faun în viziunea vechilor greci, vom
construi și noi propriile noastre animale fantastice, folosind
diferite tehnici artistice. Deși imaginația este cea mai
importantă, nu vom uita să acordăm atenție nici
compoziției, proporțiilor sau linilor.

Obiective:

dezvoltarea capacității de a înțelege o imagine
care nu imită ﬁdel natura;
dezvoltarea expresivității, creativității și a
exprimării plastice.

Program susținut de Asociația ArtCrowd
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 5 - max. 20
Cost: 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro
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Animale de companie
la Iosif Fekete
Ce fel de animale avem acasă? Ne plac pisicile, câinii, hamsterii sau
poate papagalii? În acest atelier vom discuta despre îndrăgitele
noastre animale de companie și despre rolul lor în viața
noastră, pornind de la sculptura Ogar de Iosif Fekete. Vom
observa cum este realizată această lucrare, desenând
schițe din mai multe unghiuri, pentru ca apoi să putem
crea o mică bandă desenată al cărei personaj
principal este un câine, bineînțeles!

Obiective:

dezvoltarea creativității și a simțului
de observație;
dezvoltarea abilităților de
exprimare artistică.

Program susținut de Asociația ArtCrowd
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă, Muzeul Colecțiilor de Artă
Durată: 90 minute
Număr de participanți: min. 5 - max. 20
Cost: 30 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

Graﬁcă realizată de Lucian David, voluntar MNAR, 2021

De-a detectivii la MNAR
Cu ajutorul „ochelarilor de detectivi", vă invităm să observați
Bucureștiul așa cum îl vede un arhitect: cu detalii, proporții și
culori. Pornind de la Muzeul Național de Artă al României, copiii
vor observa arhitectura fostului Palat Regal în care este
adăpostit muzeul, mergând apoi într-o adevărată expediție.
Micii detectivi vor identiﬁca diferitele funcţiuni ale clădirilor
din jurul lor, vor găsi reperele zonei, vor învăța să se
orienteze pe hartă şi pe stradă și vor interacţiona cu
locuitorii zonei, observându-i speciﬁcul.

Obiective:

dezvoltarea simțului de observație și a orientării
în spațiu;
deprinderea unor noțiuni de arhitectură sub
îndrumarea unui arhitect.
Program susținut de Asociația De-a arhitectura
Loc de desfășurare: MNAR și traseu pietonal
Durată: 120 minute
Număr de participanți: min. 5 - max. 20
Cost: 35 lei/copil
Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim
o săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro

