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Programele dedicate ciclului primar cuprind o vizită 

interactivă în galeriile permanente sau în expozițiile 

temporare și activități practice, creative. Ele se bazează pe 

elemente ludice special concepute pentru a facilita integrarea 

cunoștințelor dobândite în învățământul preșcolar și a 

permite consolidarea celor noi. Programele contribuie la 

dezvoltarea capacității de a comunica în limba română, la 

sensibilizarea elevilor și la dezvoltarea capacităților de a se 

exprima plastic.  

 

OFERTA EDUCATIVĂ 2019OFERTA EDUCATIVĂ 2019--20202020  

CICLUL PRIMARCICLUL PRIMAR  

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 minute  

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Preț: 27 lei/copil 

Informații suplimentare la 

educatie@art.mnar.ro  

mailto:educatie@art.museum.ro
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Program susținut de Asociația Artelier D  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă sau Muzeul Colecțiilor de Artă 

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de marți. 

miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână 

înainte la adresa: educatie@art.museum.ro. 

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.  

 

CREIOANE COLORATECREIOANE COLORATE 

Program susținut de Asociația Artelier D  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă sau Galeria de Artă Europeană 

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 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. 

Explorăm povestea culorilor roșu, albastru, 

verde, galben în diferite tablouri. Luăm parte la 

aventura creioanelor colorate, pusă în scenă în 

fața noastră, apoi, în atelier, obținem nuanțe 

noi pentru a realiza o lucrare creativă, altfel 

decât în realitate.  

Un atelier este dedicat explorării unei singure 

culori, așa cum se reflectă în 2-3 tablouri.  

CĂLĂTORIE PRIN ANOTICĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURIMPURI  

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;  

- dezvoltarea spiritului de observație prin 

identificarea unor detalii și a unor elemente de 

limbaj plastic.  

Obiective: 

 - dezvoltarea creativității și abilităților de exprimare 

artistică; 

 - dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea de 

legături între culori, exprimare artistică și lumea 

reală. 

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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CARTEA CUBISTCARTEA CUBISTĂĂ  CU M. H. MAXYCU M. H. MAXY  

Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă  

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27 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. 

Vă propunem o abordare inedită a portretului prin 

intermediul tabloului Madona electrică de M.H. Maxy. 

Forme și culori diferite, îmbinate într-o manieră ingenioasă, 

compun un portret neobișnuit, care dezvoltă atât 

imaginația, cât și creativitatea. Pornind de la acest tablou 

explorăm legătura dintre portret și diferite forme 

geometrice pentru ca apoi să punem în practică cele 

observate recompunând diferite elemente într-o carte 

cubistă a portretelor.  

PORTRETUL ÎN COLECPORTRETUL ÎN COLECȚIA MUZEULUI ȚIA MUZEULUI 

SAU CUM SĂSAU CUM SĂ--ȚI DESENEZI COLEGIIȚI DESENEZI COLEGII  

 
Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă, Galeria de Artă Europeană, Muzeul Colecțiilor de 

Artă 

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27 lei/ copil 

Programul se organizează la cerere în Galeria de Artă 

Românească Modernă sau Galeria de Artă Europeană în 

zilele de miercuri, joi, vineri, sau în Muzeul Colecțiilor de 

Artă în zilele de luni și marți prin înscriere cu minim o 

săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Portretul reprezintă în istoria artelor o tematică esențială, fie că 

este vorba de portrete de familie, autoportrete, portrete 

fotografice, portrete realizate în tehnica colajului sau din bronz. 

Împreună vom pargurge repere din istoria portretului, pornind de 

la întrebări ca: 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 portete în mișcare, crochiuri 

observaționale inspirate de proprii colegi și portrete în echipe.  

 

 

Obiective: 

 -  dezvoltarea capacității de a înțelege o 

imagine care nu imită fidel natura;  

-  dezvoltarea imaginației;  

- dezvoltarea expresivității, creativității 

și a exprimării plastice.  

Obiective: 

- dezvoltarea simțului de observație 

prin analizarea detaliilor anatomice 

în operele de artă și în realitate; 

- dobândirea unor noțiuni elementare 

pentru realizarea unui portret. 

mailto:educatie@art.museum.ro
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ANOTIMPURILE LA BRUEANOTIMPURILE LA BRUEGHELGHEL 

Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană 

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27 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. 

Oare care sunt activitățile specifice agriculturii primăvara? Dar 

vara, toamna sau iarna? Vă invităm să descoperiți 

anotimpurile din perspectiva picturii lui Pieter Brueghel. Vom 

analiza fiecare anotimp în parte, iar ne vor imagina proprile 

anotimpuri, închipuind scene specifice, pe care apoi le vom 

decupa și asambla într-o adevărată lucrare de gen.  

 

TU CE TE FACI CÂND VTU CE TE FACI CÂND VEI FI MARE?EI FI MARE? 

Program susținut de Alexandra Cucu 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă 

Românească Modernă sau Muzeul Colecțiilor 

de Artă  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 10- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în Galeria 

de Artă Românească Modernă în zilele de 

miercuri, joi, vineri, sau în Muzeul Colecțiilor 

de Artă în zilele de luni și marți prin înscriere 

cu minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro. 

Niște foarte interesante personaje din picturi sau sculpturi 

ne vor face cunoștință cu diferite ocupații și meserii. Cât de 

ușor recunoaștem meseria personajelor din felul cum sunt 

acestea reprezentate? Ce are această meserie plăcut, sau 

neplăcut? Oare ați vrea să aveți și voi acea meserie? Iar dacă 

nu, care este ocupația care vă atrage și de ce? 

Obiective: 

- dezvoltarea spiritului de observație 

prin descoperirea detaliilor din fiecare 

tablou; 

- dezvoltarea gândirii asociative prin 

realizarea unor conexiuni între 

imaginea pictată și realitate. 

Obiective: 

 -   dezvoltarea creativității și imaginației; 

 - dezvoltarea gândirii asociative prin 

realizarea de legături între artă și alte 

domenii ale cunoașterii;  

-  dezvoltarea spiritului de observație prin 

identificarea unor detalii.  

mailto:educatie@art.museum.ro
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