
Programe Școala Altfel pentru  clase primare 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. În cele ce urmează vă prezentăm programele pentru clasele primare:

1. Animale de companie la Iosif Fekete- bandă desenată sau NOU! teatru de umbre

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 sculptorul modernist Iosif Fekete din Galeria de Artă Românească Modernă. Vom 
observa cum este realizată această lucrare, desenând schițe din mai multe unghiuri, pentru ca apoi să 
putem crea o mică bandă desenată a cărui personaj principal este un câine, bineînțeles!
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2. Portretul în colecția Muzeului- cum să-ți desenezi colegii, in diferite expoziții  NOU!

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 este un Selfie?
În mod practic vom realiza portete în mișcare, crochiuri observaționale și portrete în echipe de câte 2.

4.  Madona cu pruncul de Domenico Veneziano – narațiune desenată

De-a lungul istoriei artelor Madona cu pruncul a fost reprezentată în numeroase ipostaze și locuri. Pictorul
italian Domenico Veneziano a ales să o reprezinte într-o grădină feerică plină de trandafiri. Împreună vom 
studia cu atenţie grădina cu trandafiri din această lucrare și ne vom imagina o poveste extraordinară în 
care o furtună uriașă se abate peste aceasta și asupra personajelor inventate de noi special pentru poveste.
Scriind și desenând vom răspunde la aceste întrebări, inspirați fiind de una din cele mai frumoase picturi 
ale Renașterii italiene din Galeria de Artă Europeană.
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3. Madona electrică- carte cubistă

Într-adevăr, actorii și actrițele pot emana o rază electrică ce îi cuprinde pe spectatori, fie că este vorba 
despre spațiul teatral sau de cel al filmului! Pictorul cubist Max Hermann Maxy a surprins o actriță, o 
cunoștință a sa personală, exercitând această energie electrizantă asupra publicului său bucureștean de la 
început de secol 20. Și noi ne vom manifesta energia creatoare și electrică în acest atelier în care ne vom 
juca cu forme și culori....cubiste, sub forma unei cărți inspirate de curentul cubist. La final vom prezenta 
publicului nostru ce am realizat electrizându-l bineînțeles cu talentul și elocvența noastră!

Durată: 1h30’ (vizită + atelier)
Preț 27 lei/elev per ședință, ce include 10 lei bilet intrare, 17 lei atelier și costul materialelor. 
Număr minim de participanți 7, număr maxim : 30, disponibile de miercuri până vineri
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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