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Lumină și umbră la El Greco
În acest atelier elevii vor învăța despre arta marelui artist grec
în fața lucrărilor sale din Galeria de Artă Europeană și despre cum
se construiește volumul prin intermediul umbrei și a luminii și a
unei tehnici numită clar-obscur. Copiii vor cerceta principalele
forme care se regăsesc atât în natură cât și în artă și vor învăța
să deseneze și să picteze volumul unor obiecte din viața
de zi cu zi folosind diferite forme de iluminare.

Obiective:

dezvoltarea simțului de observație;
dezvoltarea creativității și exprimării plastice.

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

Portretul în colecția Muzeului:
cum să-ți desenezi colegii
Portretul reprezintă în istoria artelor o temă esențială, ﬁe că
este vorba de portrete de familie, autoportrete, portrete
fotograﬁce, portrete realizate în tehnica colajului sau din bronz.
Împreună vom parcurge repere din istoria portretului, pornind de
la întrebări precum: Ce este un portret și care poate ﬁ scopul său?
Ce ne spun portretele realizate la diferite vârste? Ce este un
„selﬁe"? La ﬁnalul atelierului elevii vor realiza portrete în
mișcare, crochiuri observaționale inspirate de propriii
colegi și portrete în echipe.

Obiective:

dobândirea unor noțiuni elementare pentru
realizarea unui portret;
dezvoltarea simțului de observație prin
analizarea detaliilor anatomice în operele de
artă și în realitate.

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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Să descâlcim perspectiva
În acest program 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 propriuzisă, sub îndrumarea unui arhitect;
familiarizarea cu elementele de arhitectură
speciﬁce perioadei Renașterii.
Program susținut de Asociația De-a arhitectura
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană
Durată: 90 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

Graﬁcă realizată de Lucian David, voluntar MNAR, 2021

De-a detectivii urbani 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 diferite 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,
observând speciﬁcul acesteia.

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

