ORAVSKÁ GALÉRIA
V DOLNOM KUBÍNE

ŽUPNÝ DOM

SÉRIA EDUKAČNÝCH PODUJATÍ
V STÁLYCH EXPOZÍCIÁCH
Program so sériou aktivít, zameraných na lepšiu orientáciu vo
výtvarnom umení, pochopenie jeho základných foriem, slohového
a štýlového vývoja, vizuálnych znakov a symbolov.
X
Aktivity sú určené pre vekovú kategóriu 5+, deti, študentov,
organizované školské skupiny, rodiny i individuálnych návštevníkov.

TVÁR AKO MÉDIUM - mobilné televízne štúdio
Workshop s využitím svetla a kamery pri práci s portrétmi
a ľudskou mimikou.
Aké úlohy na vás čakajú:
Práca so svetlom a tieňom. Práca s mimikou. Imitácia výrazu.
Aktivita pre skupiny. Práca s atribútom.

MOBILNÝ KRÍDLOVÝ OLTÁR
Workshop zameraný na prácu so symbolmi a geometrickými tvarmi
na princípe obsahovej a významovej skladby gotických krídlových
oltárov.
Aké úlohy na vás čakajú:
Zobrazovanie príbehov cez geometrické tvary na princípe gotických
krídlových oltárov. Cvičenie obrazotvornosti, postrehu a pamäte.

MOBILNÁ MODERNA A JEJ PRINCÍPY

Multifunkčný mobilný box
pre edukačné aktivity
predstavuje návštevníkom
galérie
výtvarný svet jej stálej expozície
netradičnými
formami.
Vytvára
platformu pre dialóg návštevníka
s obrazmi. Pri procese poznávania
sa stáva
aj
on
samostatným
interpretom.
Projekt z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia, ktorý je
hlavným partnerom projektu.
Dofinancovaný bol z prostriedkov
Žilinského samosprávneho kraja
a Oravskej galérie.

Workshop v expozícii venovanej Slovenskej výtvarnej moderne,
zameraný na vygenerovanie formálnych prvkov (líniotvary
a farboplochy) z vystavených diel.
Aké úlohy na vás čakajú:
Experimenty so svetlom, líniami a farebnými plochami ako
výrazovými prostriedkami, ktoré využívala slovenská moderna.

ŽIVÉ SOCHY - mobilná skladačka
Workshop - voľné parafrázovanie objektov v expozícii cez mobilný
multifunkčný box transformovaný do veľkorozmernej skladačky.
Aké úlohy na vás čakajú:
Návštevníci sa zahrajú na umelcov a vo výsledku použijú aj vlastné
telá a stanú sa súčasťou diel.

Termín: september – december 2019
XXX Na každý program je potrebné sa vopred objednať
telefonicky a podrobnejšie informácie získate na tel. čísle:
043 586 32 12 u galerijnej pedagogičky Žofie Mäsiarovej.

Oravská galéria v Dolnom Kubíne
Hviezdoslavovo námestie 11, Dolný Kubín
+421 43 586 3212, ogaleria@nextra.sk; orgaldk@vuczilina.sk
Facebook: Oravská galéria

www.oravskagaleria.sk

