Skola
v galérii
komentované prehliadky,
tvorivé dielne, výstavy

PONUKOVÝ LIST
PRE ŠKOLY

–
I. polrok školského roka
SEPTEMBER 2019 – JANUÁR 2020

DETSKÉ PROGRAMY /
Dielne pre školy
a organizované skupiny
Vstupné: žiak / 1 € – 1,50 €; doprovod /
zadarmo; v cene prehliadka výstavy a výtvarný
materiál. Program je určený pre MŠ, ZŠ, ZUŠ.
Doba trvania: cca 60 – 90 min. Na tvorivú
dielňu je potrebné sa 1 deň vopred objednať.
Na dielne odporúčame priniesť si vlastný
ochranný odev. Lektorky galérie:
Mgr. Anna Timková, Mgr. Zuzana Juháziová
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TVORIVKY /
Mediácia umením
SEPTEMBER 2019 – NOVEMBER 2019

DECEMBER 2019 – JANUÁR 2020

pondelok – piatok / 9.00 – 16.00

pondelok – piatok / 9.00 – 16.00

FIGURÁLNA MAĽBA
Doba trvania: 60 min.
Tvorba figurálnej maľby jednoduchými a rýchlymi ťahmi za pomoci špachtlí. Podnetom
a inšpiračným zdrojom sú pre žiakov diela
na výstave Paulína Halasová: You deserve art!
Vybrané dielne bude lektorovať autorka
osobne.

UMELECKÝ ŠPERK
Doba trvania: 60 min.
Technika výroby šperkov a modelovanie
pútavých doplnkov z alobalu v konfrontácii
s autorskou tvorbou na jubilejnej výstave
spišského umelca a pedagóga Imricha Svitanu.

SPRIEVODCA ZÁHRADAMI
Doba trvania: 60 min.
Chápať umenie zelene vytvorenej ľuďmi si
osvojíte na výstave Záhady záhrady aj vďaka
sprievodcovi so zaujímavými interpretačnými
úlohami. Do 15. 10. bude súčasťou dielne
prehliadka exteriérovej expozície Záhrada
umenia s ďalšími tvorivými úlohami.

IKONOGRAFIA
Doba trvania: 60 min.
Interpretácia diel priamo na výstave Sacral
Elementum IV. – čo je objekt a inštalácia.
Výsledkom skupinovej práce bude realizácia
obdobného typu objektu so sakrálnou
tematikou.

FOTOKOLÁŽ
Doba trvania: 60 min.
Skladanie obrázkov do nového obrazu: tvorba
koláže z fotografií, ústrižkov z tlače a dokresľovaním, a to v priamom dialógu s dielami priamo
na výstave Hommage à Albert Marenčin.
TOPKY ZO ZBIERKY Iba do 29. 9. 2019 !
Doba trvania: 60 min.
Hry s umením rôznymi výtvarnými technikami
k výstave z galerijnej zbierky s kreatívnym
skicárom – detským sprievodcom výstavou
Top akvizície 2017 – 2018 s 29 dielami
od 16 autorov.

*
Pripravujeme...
Nové mediácie umenia zo stálych expozícií
a aktuálnych výstav s akcentom na
hravé interpretácie priamo v expozíciách
s prizvanými výtvarníkmi.

TVORIVKY /
Tvorivé dielne ku kalendáriu

EDU-ART /
Jeden deň v galérii

SEPTEMBER = PRÍCHOD JESENE
KORUNA STROMU
Spoznávanie a spájanie primárnych, sekundárnych a terciárnych farieb hravým spôsobom
s tematikou prírodnín a príchodu jesene.

Vstupné: žiak / 2,50 €; doprovod / zadarmo
Program prispôsobíme adekvátnej skupine
žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ. Je potrebné sa vopred
objednať!

OKTÓBER = DEŇ STARÝCH RODIČOV
POZDRAV PRE STARKÝCH
Tvorba dekoratívnej pohľadnice z papiera
kombinovanou technikou – scrapbooking.
Vypíšete pohľadnicu s blahoželaním
ku Dňu starých rodičov (8. 10.).
NOVEMBER
= MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠTUDENTSTVA
KĽÚČOM KU SLOBODE
Venované 30. výročiu nežnej revolúcie
(17. 11.). Výroba papierových zvonov technikou
kašírovania s aplikáciou starého kovového
FAB kľúča umiestneného v strede zvonu.
Program prioritne určený pre žiakov základných a stredných škôl.
DECEMBER
= MEDZINÁRODNÝ DEŇ POŠTOVEJ ZNÁMKY
UMENIE FILATELIE
Medzinárodný deň poštovej známky a filatelie
(18. 12.). ako námet pre vytvorenie „maxi“
známky vo formáte A4 s vianočnou tematikou
a to technikou tlače z výšky špeciálnymi
farbami na ručnom grafickom lise.

Novinka!
Unikátny celodenný edukačný program
zameraný na výchovu umením prostredníctvom
prednášok a obrazových prezentácií, spojených s tvorivými dielňami korešpondujúcimi
s aktuálnymi výstavami, interpretáciou jednotlivých diel a vybranými aspektmi z dejín a teórie
výtvarného umenia. Podrobné informácie
a časový harmonogram na webovej stránke:
gus.sk/index.php/navigacia/programy/
pre-skoly
Edu-témy pre I. polrok šk. roku 2019 / 2020:
1. Sloboda v umeleckom prejave /
Venované Dňu boja za slobodu a demokraciu.
2. TOPKY – O zbierke /
Predstavenie zbierkotvornej činnosti galérie.
3. Tajomný Csontváry /
Život a dielo významného stredoeurópskeho
maliara z prelomu 19. a 20. storočia.

JANUÁR = NOVÝ ROK
PF 2020
Nový kalendárny rok 2020 začneme vo veľkom
štýle: príprava netradičného novoročného
pozdravu „PF – ky“ očami detí. Maľovanie na
sklenenú tabuľku s originálnymi farbami na sklo,
ktoré vo svojej finálnej podobe imituje klasické
vitrážové okno.

*

Program EDU-ART
09 / 2019 – 01 / 2020
na vyžiadanie

STÁLE EXPOZÍCIE /
Komentované prehliadky
–
TERRA GOTHICA / JOZEF HANULA /
ZÁHRADA UMENIA (do 15. 10.) /
PRÍBEH CSONTVÁRYHO (do 15. 10.)

Skola
v galérii
komentované prehliadky,
tvorivé dielne, výstavy

AKTUÁLNE VÝSTAVY /
Komentované prehliadky
SEPTEMBER 2019 – NOVEMBER 2019
24. 7. 2019 – 24. 11. 2019

DECEMBER 2019 – JANUÁR 2020
4. 12. 2019 – 31. 3. 2020

PAULÍNA HALASOVÁ: YOU DESERVE ART!
Expresívne figurálne maľby mladej spišskej
výtvarníčky zo sveta fiktívnych žien. Realizmus
rafinovane spojený s komiksovou štylizáciou
a ironickým odkazom na pop-kultúrny fenomén.
Z cyklu výstav NOVÉ MENÁ – NOVÉ MÝTY.
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická – GUS.

IMRICH SVITANA
Výstava „umelca Spiša“ uvedie komplexný výber komornej aj monumentálnej autorskej tvorby,
vrátane ojedinelých dokumentačných záznamov
z autorovho archívu a to za obdobie vyše päť
dekád. Z cyklu výstav PROFILY. Kurátorky:
Mgr. Lucia Benická, Mgr. Mária Šabľová,
Mgr. Zuzana Juháziová – GUS.

ZÁHADY ZÁHRADY
J. Alexy; J. Berger; D. Brunovský; J. Hrnčiarik;
J. Jakoby; V. Kralicová; G. Mallý; J. Martiška;
J. Nováková; M. Podstrelencová; M. Schurmann;
J. Sušienka; E. M. Šimerová; A. Ľ. Valenčíková
Unikátna výstava prezentuje vybrané diela
14-tich slovenských výtvarníkov, reflektujúcich
záhrady ako výtvarnú výzvu v rôznych žánroch
a to od začiatku 20. st. po súčasnosť. Z cyklu
výstav TÉMA. Kurátorka: Mgr. Zuzana Gažíková.
HOMMAGE à ALBERT MARENČIN
Pocta významnej osobnosti slovenského kultúrneho života, predstaviteľa surrealizmu Alberta
Marenčina (*1922 – †2019). Príbeh koláží je
sprevádzaný ukážkami kníh, filmov a fotografií
zo súkromných archívov jeho synov. Z cyklu
výstav PROFILY. Kurátor: Juraj Mojžiš.
TOP AKVIZÍCIE 2017 – 2018 Iba do 29. 9. 2019 !
E. Alexy-Olexák; S. Durkaj; R. Hofer; E. Hriňák;
Z. Jeřábek; R. Neupauer; V. Olgyai;
V. Rónaiová; M. Rudavská; V. Slaminka; P. Smik;
I. Svitana; E. Szepesi-Kuszka; S. Štulerová;
A. Ľ. Valenčíková; V. Weiss.
Výstava prezentuje výber 29 diel od 16 autorov,
ktoré boli nadobudnuté v r. 2017 – 2018, a to
v generačnej rozdielnosti, ako i v rôznych druhoch a žánroch. V tomto období galéria získala
do zbierky celkom 169 diel od 44 autorov.
Z cyklu výstav ZBIERKA. Kurátorka:
Mgr. Mária Šabľová – GUS.

SACRAL ELEMENTUM IV.
Š. Bačinský; S. Biháryová; P. Červeniak;
M. Čorejová; P. Hábl (CZ); M. Hreha; R. Janák;
M. Kacvinský; M. Kopták; J. Švestka;
M. Žlobanič
Výstava nadväzuje na predošlé tematické
realizácie konceptov galérie o sakrálnych tendenciách v súčasnom umení. Voľne nadväzuje
na projekt Sacreon s akcentom na tematizáciu
sakrálneho priestoru. Z cyklu výstav TÉMA.
Kurátor: Mgr. art. Adam Macko.

OTVÁRACIE HODINY
PRE ŠKOLY
pondelok – piatok
8.30 – 16.00
možnosť osobitých
dohovorov
VSTUPNÉ
Podľa programovej
ponuky, 1 € – 2,50 €.
Akceptujeme Kultúrne
poukazy 2019 na platbu
za vzdelávacie
programy
a tvorivé dielne.

KONTAKT / INFO
Lektorky galérie:
Mgr. Anna Timková,
Mgr. Zuzana Juháziová
Zimná 46, 052 01 SNV
0948 882 719,
programy@gus.sk

PROGRAM:
8.45 – 9.00 / Príchod žiakov do GUS.
9.00 – 9.10 / Privítanie žiakov a učiteľov
v koncertnej miestnosti, rozdelenie do skupín,
odchod do expozícií s lektormi galérie.
9.10 – 9.45 / Prednáška
Edukácia 1 / Spoločná prednáška
pre všetkých žiakov
—
Prednáška a diskusia so žiakmi na danú tému,
napr. predstavenie umeleckého smeru, výtvarného umenia v kontexte významných udalostí,
histórie, atď. Na prednáške sa žiaci oboznámia
s teoretickou rovinou danej problematiky
a následne na nadväzujúcich dielňach si nadobudnuté poznatky vyskúšajú v praxi.
Lektorky – GUS.

JEDEN DEŇ V GALÉRII
Edukačný program pre základné školy
september – január (zameranie podľa témy)
Termín: podľa dohovoru, čas: 9.00 – 12.45
Kontaktná osoba: Mgr. Anna Timková,
tel. 053 4174 628, 0948 882 719,
programy@gus.sk
Vstupné: žiak / 2,50 €; doprovod / zadarmo
(v cene vstupného sú zahrnuté prehliadky
výstav, prednáška a tvorivé dielne).
—
ZÁKAZ JEDENIA A PITIA
V EXPOZÍCIÁCH GALÉRIE!
Aktuálne informácie na www.gus.sk

9.50 – 10.50 / Skupina A (max. 25 ž.),
11.15 – 12.15 / Skupina B (max. 25 ž.)
Edukácia 2 / tvorivá dielňa k vybranej téme
(galerijný ateliér)
—
Tvorivá dielňa venovaná vytváraniu zaujímavých
a pútavých prác, ktoré sa budú viazať k tematike projektu. Žiaci sa zamerajú na skúmanie
netradičnej formy umenia, ktorá sa dotýka
hľadania správnej rovnováhy medzi človekom
a výtvarným dielom. Lektorky – GUS.
9.50 – 10.50 / Skupina B (max. 25 ž.),
11.15 – 12.15 / Skupina A (max. 25 ž.)
Edukácia 3 / Prehliadka aktuálnej výstavy
a tvorivá dielňa
—
Komentovaná prehliadka aktuálnej výstavy
(podľa ponuky), s následnou tvorivou dielňou,
ktorá bude pracovať s mediáciou jednotlivých
diel z aktuálnej výstavy. Lektorky – GUS.
10.50 – 11.15 / Desiatová prestávka
(galerijný ateliér a klub).
12.30 /
ZÁVER – ukončenie edukačných aktivít,
odchod jednotlivých skupín do školy.

