
Programe pentru Grădinițe 2020 la Muzeul Național de Artă al României

Dragi educatoare și părinți,

Pe parcursul anului 2020, Muzeul Național de Artă al României- MnaR împreună cu Asociația ArtCrowd-
Artiști în educație organizează ateliere creative, în perioada 20 ianuarie – 12 iunie 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 noastre:

1. Animale de companie la Iosif Fekete- 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 în creion, pentru ca apoi să le transformăm în 
figurine pentru teatru de umbre.
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2. NOU! Brueghel cel Tânăr –  Modelaj creativ

Oare ce sunete are primăvara? Dar toamna? vara? iarna? După vizionarea seriei de patru lucrări ale 
faimosului pictor neeerlandez alcătuim mici compoziții vizuale în creion pe care apoi le transformăm în 
forme tridimensionale. Găsim pentru fiecare element vizual un corespondent 3D și apoi alcătuim pentru 
scurt timp propria noastră compoziție de grup. 

3. Madona electrică și muzicală

Imaginați-vă o actriță pe scenă, care electrizează întreg publicul din fața ei, astfel încât aceștia o vor 
denumi ”Madona electrică”. Acesta este titlul unui portret al unei prietene a pictorului avantgardist român 
Max Hermann Maxy, pe care îl vom viziona împreună și pentru care vom crea în atelier o coloană sonoră. 
Ne vom dezvolta astfel abilitățile muzicale și cunoștințele despre arta cubistă.

4.  NOU! Descoperim forme noi în Galeria Avantgardei Românești– Modelaj creativ

În acest atelier vom discuta despre diferite tipuri de animale, despre natură și ecosisteme, pornind de la 
câteva sculpturi de animale din Galeria  Avantgardei Românești. Vom observa cum sunt realizate lucrările 
de către mari artiști români moderniști, pentru ca apoi să desenăm schițele proprii și să le transformăm în 
figurine modelate chiar de noi.

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
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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