
MŠ, ZŠ
KRAJINA 
výklad+aktivita

Inšpiráciou bude umelec M. A. Bazovský a tiež dvojica Miloš Kopták & 
Rai Escalé, ktorí pracujú na dielach spoločne. Hlbšie nazrieme na mož-
nosti, ako krajinu vnímať a na základe toho, ako ju výtvarne spracová-
vať.

ZŠ, SŠ
ILUSTRUJEMEEE
výklad+aktivita

Okrem maľby sa Lipták venuje divadelnej a filmovej 
scénografii, ilustráciám, grafike a objektom. Skúsme spoločne 
nahliadnuť do jeho tvorby a zistiť aké prvky sú pre neho typické. 

ZŠ, SŠ
UKÁŽ ČI VIEŠ 
výklad+aktivita

Máme viacero druhov výtvarného umenia. Vieme však všetky rozoznať? 
Kedy sa prelínajú a spájajú? Skúsme spoločne zábavnou formou hlbšie 
porozumieť jednotlivým kategóriam umenia.

Ako opísať obraz? Krajina, portrét, figúra, kompozícia....dom, strom, nebo 
je modré... Výrazové prostriedky možno použiť všemožne. Zahrajme sa 
v priestore a pomocou svojich kamarátov nájdime tie správne obrazy.

Maľba Vincenta Hložníka sa štylisticky postupne presúvala od expresionismu 
k expresívne  surrealistickému spôsobu tvorby, kde jeho tvorbu sprevádzala 
kompozícia v dynamických farebných a svetelných kontrastoch. Spolu si 
vyskúšame napodobniť jeho vybrané dielo, kde sa budeme snažiť vyjadrovať 
hlavne vo výrazných kontrastoch.

ZŠ, SŠ
POJMY, DOJMY
výklad+aktivita

Farbu ako vlastnosť povrchu predmetov je možné vnímať 
vďaka odrazu svetla a pohltivosti materiálov. Biela 
a čierna farba sa, v pravom zmysle slova, nepovažujú za farby.
Spoločne si vysvetlime symboliku čiernej a bielej.  Spoločne si vysvetlime symboliku čiernej a bielej.  

ZŠ, SŠ
PORTRÉTISTI
výklad+aktivita

Načo slúži portrét? Ako vzniká? Kto všetko ho tvoril a aké sú jeho 
základné princípy? Pomocou portrétov Turčianskych 
umelcov si priblížime ich tvorbu. Tiež si ukážeme, priamo 
na sebe, ako taký portrét vzniká…na sebe, ako taký portrét vzniká…
 

MŠ, ZŠ
VYTVOR, NÁJDI, POVEDZ
výklad+aktivita

Poď sa hrať pexeso. A kde? Aké? V našej Stálej expozícii, s našími 
vlastnými obrazmi. Vďaka hravému spôsobmu si užiješ zábavau 
so spoližiakmi a k ktomu získaš nové poznatky.

Podujatie je dokumentované kamerovým
a fotograckým záznamom. 
Záznam je umiestnený na www.turiecgallery.sk
a facebookovej stránke TG.

Turčianska galéria v Martine
Daxnerova 2, 036 01  Martin
GPS: N49°3’46” E18°55’14”

+421/43 422 44 48
turcianskagaleria@vuczilina.sk
http://www.turiecgallery.sk

Fb: Turčianska galéria v MartineFb: Turčianska galéria v Martine

Návštevné hodiny: 
utorok - piatok: 9.00 – 17.00 h
sobota: 11.00 – 17.00 h
       

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Za bezpečnosť detí počas sprievodných aktivít zodpovedá ich pedagogický dozor.

Animačný
program


