
Programe Școala Altfel pentru clase gimnaziale 2020 la Muzeul Național de
Artă al României

Dragi profesori și părinți,

Cu ocazia desfășurării programului național Școala Altfel, Muzeul Național de Artă al României- MnaR 
împreună cu Asociația ArtCrowd-Artiști în educație organizează ateliere creative, în perioada 20 ianuarie –
29 mai 2020, între orele 10:00-17:30, în zilele de miercuri, joi și vineri, la sediul din Calea Victoriei nr 49-
53, sector 1, București și în zilele de luni și marți la Muzeul Colecțiilor de Artă din Calea Victoriei nr. 111, 
sector 1, București. În cele ce urmează vă prezentăm programele pentru gimnazii:

1.  Portretul în colecția Muzeului- cum să-ți desenezi colegii, in diferite expoziții!

Portretul reprezintă în istoria artelor o tematică esențială, fie că este vorba de portrete de familie, 
autoportrete, portrete fotografice, portrete în colaj 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 tehnici se pot folosi pentru a realizat un portret? Cum este diferit 
un portret în bronz față de unul în desen? Ce este un Selfie?
În mod practic vom realiza portete în mișcare, crochiuri observaționale și portrete în echipe de câte 2. 
Disponibil de miercuri până vineri.
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2. Ghici cine vine în pictură - Bandă desenată 

Fiecare artist își alege zona de cercetare preferată și acestea pot fi foarte variate de la un artist la altul. 
Dacă unii preferă zona simbolică și mitică, alții sunt atrași de zona socială și contemporană. Acesta este 
cazul sculptorului Dimitrie Paciurea și a pictorului Camil Ressu, artiști importanți în arta românească 
modernă, dar cu preocupări esențial diferite. Noi vom admira două lucrări ale lor și le vom observa pe 
rând şi posibilele lor poveşti. Vom crea apoi în echipe câte o bandă desenată pornind de la această 
narațiune, respectând convențiile genului.  La finalul şedinţei vom prezenta în fața colegilor și vom bucura 
de lumile astfel construite. Disponibil de miercuri până vineri.

3. Rural versus Urban

În această şedinţă vom merge la Muzeul Colecţiilor pentru a descoperi peisajele rurale ale artistului 
Nicolae Grigorescu şi cele urbane ale artistei Lucia Dem Bălăcescu. Vom discuta despre rolul peisajelor în 
istoria artelor și despre diferitele tipuri de peisaje. Ce anume găsim la oraş dar nu găsim la ţară și invers? 
Unde locuiesc majoritatea oamenilor și cum a evoluat locuirea de-a lungul timpului? Care sunt avantajele 
și dezavantajele locuirii în fiecare tip de aşezare? Practic vom schița elementele interesante din mai multe 
tipuri de picturi și vom prezenra alegerile noastre grupului. Disponibil de luni până miercuri 
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4. Drumul meu spre școală 

Theodor Aman, unul dintre cei mai importanți pictori români ai secolului al 19-lea, a pictat numeroase 
peisaje rurale și semi-urbane, descriind modul de petrecere a timpului a claselor sociale înstărite. Theodor
Pallady, la rândul său, a trăit în Franța și a creat și peisaje urbane, tipice pentru orașele franceze de început
de secol 20. Împreună vom compara cele 2 tipuri de peisaje și, în echipe vom crea o hartă de mari 
dimensiuni a traseelor noastre zilnice prin oraș. Disponibil de miercuri până vineri.

Durată: 1h30’ (vizită + atelier)
Preț: 27 lei per elev/ă per ședință, ce include 10 lei bilet intrare, 17 lei atelierul și costul 
materialelor. Număr minim de participanți 7, număr maxim : 35
Datele vor fi stabilite de comun acord, programări cu minimum 1 săptămână înainte de vizita dorită.
Înscrieri  la 0748 034 239, la  adresa artcrowd1@gmail.com sau educatie@art.museum.  ro

IMPORTANT! Atelierele se pot ține și în limbile engleză sau germană. Prețul suplimentar este:

5 lei per elev/ă pentru grupuri mai mari de 20 de elevi, 10 lei per elev/ă pentru grupuri de până la 20 
elevi. Vă rugăm să ne anunțați dacă doriți atelierul într-o limbă străină la momentul programării.

Vă așteptăm cu drag!

Echipa ArtCrowd
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