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OFERTA EDUCATIVĂ 2019OFERTA EDUCATIVĂ 2019--20202020  

CICLUL PREȘCOLARCICLUL PREȘCOLAR  

Programele dedicate învățământului preșcolar cuprind o 

vizită interactivă în galeriile permanente sau în 

expozițiile temporare și activități practice, 

creative.  

Ele sunt special concepute pentru a putea fi incluse în 

proiectele educative ale grădinițelor, generând 

corespondențe directe cu cele două arii 

curriculare specifice învățământului preșcolar:  

 Cine sunt/suntem?  

 Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?  

 

Programele se desfășoară la Muzeul 

Național de Artă al României sau la 

Muzeul Colecțiilor de Artă.  

Toate materialele pentru activitățile creative 

sunt puse la dispoziție de muzeu.   

Durată: 90 minute   

Număr de participanți: min. 7 - max. 30   

Preț: 27 lei/copil  

Informații suplimentare la educatie@art.mnar.ro  

 

mailto:educatie@art.museum.ro
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CĂLĂTORIE PRIN ANOTICĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURIMPURI  

Program susținut de Asociația Artelier D  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească Modernă 

sau Muzeul Colecțiilor de Artă  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de marți, 

miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână 

înainte la adresa: educatie@art.museum.ro 

Programul include o vizită interactivă, un moment 

de teatru și o activitate creativă. Descoperim 

culori și fenomene legate de anotimpuri în 

tablouri semnate de I. Andreescu, N. Tonitza, I. 

Țuculescu, I. Iser, Șt. Luchian,    J. Steriadi, Th. 

Pallady. Învățăm despre formă și conținut în 

pictură și despre arta pictorilor români moderni 

prin dialog, jocuri și aplicații. Participăm la o 

scenetă de teatru despre aventurile unui șoricel și 

ale unei ciocănitori iar la final realizăm o lucrare 

de artă inspirată de tabloul studiat.  

 

 

ÎNTÂMPLĂRI DIN GRĂDIÎNTÂMPLĂRI DIN GRĂDINĂNĂ  
Program susținut de Asociația Artelier D  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte 

la adresa: educatie@art.museum.ro  

Flori, legume și fructe sunt personajele unei 

povești captivante, istorisită de o albină și un 

fluture, mari maeștri ai teatrului de păpuși. 

Întâmplările se petrec chiar în tablouri! Din ele 

învățăm despre culori, forme, gusturi, despre 

numere și spațiu. Și pentru a nu uita ce am 

învățat din pictură despre natură, desenăm și 

colorăm fructe, flori și legume.  

 

Obiective: 

 - dezvoltarea creativității și abilităților de exprimare 

artistică; 

 - dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea de 

legături între artă și realitate, între artă și alte domenii 

ale cunoașterii;  

- dezvoltarea spiritului de observație prin identificarea 

unor detalii și a unor elemente de limbaj plastic.  

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de observație prin identificarea 

formelor și elementelor din pictură; 

 - facilitarea experiențelor prin care operele de artă 

devin relevante pentru fiecare copil în parte.  

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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SUNETELE ANOTIMPURILSUNETELE ANOTIMPURILOR OR   

LA PIETER BRUEGHEL CEL TÂNĂRLA PIETER BRUEGHEL CEL TÂNĂR  
Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la 

adresa: educatie@art.museum.ro.  

 

Oare ce sunete are primăvara? Dar toamna? 

Observăm cele patru tablouri și recunoaștem 

activitățile specifice fiecărui anotimp. După ce 

privim cu atenție cele patru imagini, ne folosim 

imaginația pentru a încerca să le „auzim”. 

Identificăm sunetele specifice fiecărui anotimp iar, 

apoi, folosind instrumente muzicale tradiționale 

sau improvizate creăm noi povești sonore.  

 

 

DESPRE ANIMALE ȘI PODESPRE ANIMALE ȘI POVEȘTILE LORVEȘTILE LOR  

Program susținut de Alexandra Cucu 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă sau Muzeul Colecțiilor de Artă  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în Galeria de Artă 

Românească Modernă în zilele de miercuri, joi, vineri, 

sau în Muzeul Colecțiilor de Artă în zilele de luni și 

marți prin înscriere cu minim o săptămână înainte la 

adresa:  educatie@art.museum.ro.  

Multor oameni le place să aibă animale – uneori doar de 

dragul de a avea un prieten de încredere, alteori pentru a 

avea un ajutor în muncă sau pentru a trage diferite 

foloase de pe urma lor. La acest program vom descoperi 

în lucrările de artă diferite specii de animale, vom 

observa felul în care artistul le-a redat și vom discuta 

despre pasiunea de a crește animale. 

 

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de observație și a 

capacității asociative;  

-  dezvoltarea gândirii sinestezice prin asocierea 

sunet - ritm - corespondent vizual.  

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de observație și a 

capacității asociative;  

- dezvoltarea imaginației.  

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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Programele dedicate ciclului primar cuprind o vizită 

interactivă în galeriile permanente sau în expozițiile 

temporare și activități practice, creative. Ele se bazează pe 

elemente ludice special concepute pentru a facilita integrarea 

cunoștințelor dobândite în învățământul preșcolar și a 

permite consolidarea celor noi. Programele contribuie la 

dezvoltarea capacității de a comunica în limba română, la 

sensibilizarea elevilor și la dezvoltarea capacităților de a se 

exprima plastic.  

 

OFERTA EDUCATIVĂ 2019OFERTA EDUCATIVĂ 2019--20202020  

CICLUL PRIMARCICLUL PRIMAR  

Programele se desfășoară la Muzeul Național de 

Artă al României și la Muzeul Colecțiilor de 

Artă. Toate materialele pentru activitățile creative 

sunt puse la dispoziție de muzeu.  

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Preț: 27 lei/copil 

Informații suplimentare la 

educatie@art.mnar.ro  

mailto:educatie@art.museum.ro
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Program susținut de Asociația Artelier D  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă sau Muzeul Colecțiilor de Artă 

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de marți. 

miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână 

înainte la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Programul include o vizită interactivă, un moment 

de teatru și o activitate creativă. Descoperim culori 

și fenomene legate de anotimpuri în tablouri 

semnate de I. Andreescu, N. Tonitza, I. Țuculescu, 

I. Iser, Șt. Luchian, J. Steriadi, Th. Pallady. 

Învățăm despre formă și conținut în pictură și 

despre arta pictorilor români moderni prin dialog, 

jocuri și aplicații. Participăm la o scenetă de teatru 

despre aventurile unui șoricel și ale unei 

ciocănitori iar la final realizăm o lucrare de artă 

inspirată de tabloul studiat.  

 

CREIOANE COLORATECREIOANE COLORATE 

Program susținut de Asociația Artelier D  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă sau Galeria de Artă Europeană 

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte 

la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Explorăm povestea culorilor roșu, albastru, 

verde, galben în diferite tablouri. Luăm parte la 

aventura creioanelor colorate, pusă în scenă în 

fața noastră, apoi, în atelier, obținem nuanțe 

noi pentru a realiza o lucrare creativă, altfel 

decât în realitate.  

Un atelier este dedicat explorării unei singure 

culori, așa cum se reflectă în 2-3 tablouri.  

CĂLĂTORIE PRIN ANOTICĂLĂTORIE PRIN ANOTIMPURIMPURI  

Obiective: 

 - dezvoltarea creativității și abilităților de 

exprimare artistică; 

 -   dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea de 

legături între artă și realitate, între artă și alte 

domenii ale cunoașterii;  

- dezvoltarea spiritului de observație prin 

identificarea unor detalii și a unor elemente de 

limbaj plastic.  

Obiective: 

 - dezvoltarea creativității și abilităților de exprimare 

artistică; 

 - dezvoltarea gândirii asociative prin realizarea de 

legături între culori, exprimare artistică și lumea 

reală. 

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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CARTEA CUBISTCARTEA CUBISTĂĂ  CU M. H. MAXYCU M. H. MAXY  

Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă  

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte 

la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Vă propunem o abordare inedită a portretului prin 

intermediul tabloului Madona electrică de M.H. Maxy. 

Forme și culori diferite, îmbinate într-o manieră ingenioasă, 

compun un portret neobișnuit, care dezvoltă atât 

imaginația, cât și creativitatea. Pornind de la acest tablou 

explorăm legătura dintre portret și diferite forme 

geometrice pentru ca apoi să punem în practică cele 

observate recompunând diferite elemente într-o carte 

cubistă a portretelor.  

PORTRETUL ÎN COLECPORTRETUL ÎN COLECȚIA MUZEULUI ȚIA MUZEULUI 

SAU CUM SĂSAU CUM SĂ--ȚI DESENEZI COLEGIIȚI DESENEZI COLEGII  

 
Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă, Galeria de Artă Europeană, Muzeul Colecțiilor de 

Artă 

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27 lei/ copil 

Programul se organizează la cerere în Galeria de Artă 

Românească Modernă sau Galeria de Artă Europeană în 

zilele de miercuri, joi, vineri, sau în Muzeul Colecțiilor de 

Artă în zilele de luni și marți prin înscriere cu minim o 

săptămână înainte la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Portretul reprezintă în istoria artelor o tematică esențială, fie că 

este vorba de portrete de familie, autoportrete, portrete 

fotografice, portrete realizate în tehnica colajului 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? La 

finalul atelierului elevii vor realiza portete în mișcare, crochiuri 

observaționale inspirate de proprii colegi și portrete în echipe.  

 

 

Obiective: 

 -  dezvoltarea capacității de a înțelege o 

imagine care nu imită fidel natura;  

-  dezvoltarea imaginației;  

- dezvoltarea expresivității, creativității 

și a exprimării plastice.  

Obiective: 

- dezvoltarea simțului de observație 

prin analizarea detaliilor anatomice 

în operele de artă și în realitate; 

- dobândirea unor noțiuni elementare 

pentru realizarea unui portret. 

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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ANOTIMPURILE LA BRUEANOTIMPURILE LA BRUEGHELGHEL 

Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană 

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la 

adresa: educatie@art.museum.ro. 

Oare care sunt activitățile specifice agriculturii primăvara? Dar 

vara, toamna sau iarna? Vă invităm să descoperiți 

anotimpurile din perspectiva picturii lui Pieter Brueghel. Vom 

analiza fiecare anotimp în parte, iar ne vor imagina proprile 

anotimpuri, închipuind scene specifice, pe care apoi le vom 

decupa și asambla într-o adevărată lucrare de gen.  

 

TU CE TE FACI CÂND VTU CE TE FACI CÂND VEI FI MARE?EI FI MARE? 

Program susținut de Alexandra Cucu 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă 

Românească Modernă sau Muzeul Colecțiilor 

de Artă  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 10- max. 30  

Cost: 27 lei/ copil  

Programul se organizează la cerere în Galeria 

de Artă Românească Modernă în zilele de 

miercuri, joi, vineri, sau în Muzeul Colecțiilor 

de Artă în zilele de luni și marți prin înscriere 

cu minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro. 

Niște foarte interesante personaje din picturi sau sculpturi 

ne vor face cunoștință cu diferite ocupații și meserii. Cât de 

ușor recunoaștem meseria personajelor din felul cum sunt 

acestea reprezentate? Ce are această meserie plăcut, sau 

neplăcut? Oare ați vrea să aveți și voi acea meserie? Iar dacă 

nu, care este ocupația care vă atrage și de ce? 

Obiective: 

- dezvoltarea spiritului de observație 

prin descoperirea detaliilor din fiecare 

tablou; 

- dezvoltarea gândirii asociative prin 

realizarea unor conexiuni între 

imaginea pictată și realitate. 

Obiective: 

 -   dezvoltarea creativității și imaginației; 

 - dezvoltarea gândirii asociative prin 

realizarea de legături între artă și alte 

domenii ale cunoașterii;  

-  dezvoltarea spiritului de observație prin 

identificarea unor detalii.  

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro


 10 

 

OFERTA EDUCATIVĂ 2019OFERTA EDUCATIVĂ 2019--20202020  

Ciclul  gimnazialCiclul  gimnazial  

 

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 27-30 lei/copil 

Programele propuse de Muzeul Național de Artă al 

României pentru ciclul gimnazial sunt formate 

dintr-o vizită interactivă și activități practice, 

creative. Acestea se desfășoară în galeriile 

permanente, muzeele satelit și expozițiile 

temporare. Programele au ca scop familiarizarea 

elevilor cu operele de artă, fixarea unor cunoștiințe 

dobândite la școală și dezvoltarea creativității.  

Programele se desfășoară la Muzeul Național de 

Artă al României și la Muzeul Colecțiilor de 

Artă.  

Toate materialele pentru activitățile creative sunt 

puse la dispoziție de muzeu.  

Informații suplimentare la 

educatie@art.mnar.ro  

mailto:educatie@art.museum.ro
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PEISAJE URBANE VERSUPEISAJE URBANE VERSUS PEISAJE RURALE S PEISAJE RURALE   

Program susținut de Asociația ArtCrowd 

Loc de desfășurare: Muzeul Colecțiilor 

de Artă 

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30 

Cost: 27 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele 

de luni, marți și miercuri prin înscriere cu 

minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro. 

Vă invităm  la Muzeul Colecțiilor pentru a descoperi peisajele 

rurale ale artistului Nicolae Grigorescu și cele urbane ale 

pictoriței Lucia Dem. Bălăcescu. Vom discuta despre rolul 

peisajelor în istoria artelor și despre diferitele tipuri de peisaje. 

Ce anume găsim la oraș dar nu găsim la țară? Vom descoperi și 

schița elementele interesante din mai multe tipuri de peisaj, 

creând noi peisaje, iar la final vom prezenta alegerile noastre 

grupului. 

DRUMUL MEU SPRE ȘCOADRUMUL MEU SPRE ȘCOALĂ LĂ   

Program susținut de Asociația ArtCrowd  

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă  

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la 

adresa: educatie@art.museum.ro  

Pornim la drum prin orașe din trecut cu ajutorul 

tablourilor pictate de Theodor Aman și Theodor 

Pallady. Observăm cum arătau orașele din epoci 

diferite, iar la final creăm o variantă a drumului 

nostru spre școală în care ținem cont de 

monumentele orașului, de numele străzilor și de 

forma clădirilor.  

 

Obiective: 

-  dezvoltarea spiritului de observație 

și a capacității de a formula întrebări; 

- dezvoltarea spiritului analitic și 

asociativ pe baza relației între 

limbajul verbal și cel vizual. 

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de observație și a gândirii 

analitice;  

- dezvoltarea capacității asociative și a percepției 

spațiului;  

- dezvoltarea imaginației.  

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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HAINA ÎL FACE PE OM? HAINA ÎL FACE PE OM?   

 Program susținut de Alexandra Cucu 

 Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană  

Durată: 120 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev 

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, joi, 

vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro.  

În unele tablouri pare că adevăratele protagoniste sunt hainele, și nu 

oamenii! Unii pictori s-au întrecut pe ei înșiși în realizarea detaliilor 

vestimentare. Pornind de la câteva lucrări, descoperim diferite tipuri de 

veșminte, de la hainele sărăcăcioase ale „fiului risipitor” la cele ale unor 

regi sau aristocrați, de la cele de oameni mari la cele de copii. Cât de mult 

spun hainele despre oameni sau despre starea lor sufletească? 

Răspundem întrebărilor observând cum arătau hainele de acum 500 de 

ani, acum 100 de ani și cele pe care le poartă oamenii azi. Și ce ușor va fi 

dacă facem un colaj cu materiale textile inspirați de ceea ce am văzut în 

galerie?  

CÂTE BORDEIE, ATÂTEA OBICEIE CÂTE BORDEIE, ATÂTEA OBICEIE   

Program susținut de Alexandra Cucu 

 Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană  

Durată: 120 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte 

la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Zi de zi folosim obiecte – iar unele ne sunt foarte dragi. 

Cercetăm obiecte din Galeria de Artă Europeană pentru a afla 

cum trăiau oamenii în alte vremuri și ce obiceiuri aveau. Aflăm 

poveștile lor întrebându-ne ce este un cassone?, cum arată o 

pendulă astronomică? Alte obiecte sunt poate mai cunoscute, 

de pildă tapiseriile (dar oare cum se foloseau ele într-un 

castel?) sau cupele și sticluțele din sticlă cu ornamentele lor 

speciale. Încheiem programul cu o provocare creativă pentru 

veritabili inventatori: desenăm ce obiecte vom folosi în viitor! 

Obiective: 

- dezvoltarea spiritului de observație și a 

gândirii analitice prin observarea unor 

detalii ce țin de estetică, funcționalitate, 

materialitate;  

- dezvoltarea gândirii anticipative, schițând 

modelul pentru un „obiect din viitor”.  

Obiective:  

- dezvoltarea spiritului de 

observație;  

- dezvoltarea gândirii analitice 

și a gândirii asociative. 

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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DIN LEGENDE CITIREDIN LEGENDE CITIRE  

Program susținut de Alexandra Cucu 

 Loc de desfășurare: Galeria de Artă 

Europeană  

Durată: 120 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele 

de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu 

minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro. 

În Galeria de Artă Europeană sunt răspândite câteva 

personaje legendare, ale căror povești le vom afla – sau poate 

că unele ne sunt deja cunoscute. Artiștii au fost inspirați din 

cele mai vechi timpuri de eroi. Iar faptele prin care au trecut 

eroii de demult ne țin adesea cu sufletul la gură! 

 

 

SĂ DESCÂLCIM PERSPECTIVASĂ DESCÂLCIM PERSPECTIVA  

 
Program susținut de Asociația De-a 

arhitectura 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Europeană 

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 30 lei/elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de 

miercuri, joi, vineri numai pe bază de programare 

prin completarea acestui formular, cu minim o 

săptămână înainte. 

În acest program descoperim elementele de 

arhitectură din tablourile Galeriei de Artă 

Europeană. Vom discuta despre perspectivă și 

ritm în arhitectură privind în paralel tablourile și 

spațiile în care acestea sunt expuse. La finalul 

vizitei toate noțiunile teoretice despre 

arhitectură se vor reuni într-o activitate practică.  

Obiective: 

- descoperirea arhitecturii dintr-o dublă perspectivă: 

arhitectura în spațiul pictural și arhitectura propriu- 

zisă, sub îndrumarea unui arhitect;  

- familiarizarea cu elemetele de arhitectură specifice 

perioadei Renașterii. 

Obiective: 

- dezvoltarea gândirii asociative prin 

realizare unor paralele între artă și 

alte domenii ale cunoașterii;  

- dezvoltarea  spiritului de observație 

și a imaginație.  

mailto:educatie@art.museum.ro
http://www.de-a-arhitectura.ro/proiecte/ateliere-in-saptamana-scoala-altfel-b/
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OFERTA EDUCATIVĂ 2019-2020 

Liceu 

Programele pentru liceu propuse de Muzeul Național de 

Artă al României se desfășoară atât în galeriile permanente 

și muzeele satelit, cât și în expozițiile temporare. Acestea 

sunt concepute ca o vizită activă în muzeu sau ca o vizită 

urmată de o activitate creativă. Pe lângă dezvoltarea 

culturii artistice, aceste programe propun 

recontextualizarea unor cunoștințe dobândite la școală și 

corelarea lor cu operele de artă, dezvoltând gândirea 

asociativă si critică.  

Programele se desfășoară la Muzeul Național de Artă 

al României și Muzeul Colecțiilor de Artă.  

Toate materialele pentru activitățile creative sunt puse la 

dispoziție de muzeu.  

Durata: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7- max. 30  

Preț: 10-27 lei/elev 

Informații suplimentare la 

educatie@art.mnar.ro  

mailto:educatie@art.museum.ro
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TURUL CAPODOPERELOR TURUL CAPODOPERELOR   

DIN GALERIA DE ARTĂ DIN GALERIA DE ARTĂ EUROPEANĂ EUROPEANĂ   

Loc de desfășurare: Galeria de Artă 

Europeană 

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 15 lei / elev  

Vizita ghidată se organizează la cerere în 

zilele de miercuri, joi, vineri prin înscriere cu 

minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro 

 

Programul este conceput ca un tur de inițiere în tainele 

artei europene. Vom descoperi împreună ce înseamnă 

Renașterea și Barocul în diferite zone ale Europei și 

vom afla numele celor mai importanți artiști ai 

perioadei. La finalul vizitei vom discuta despre 

impresionismul în arta franceză privind operele 

semnate Rodin și Monet.  

TURUL CAPODOPERELOR TURUL CAPODOPERELOR   
DIN GALERIA DE ARTĂ DIN GALERIA DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ ROMÂNEASCĂ 
Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă 

Durată: 90 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 15 lei / elev  

Vizita ghidată se organizează la cerere în zilele de 

miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână 

înainte la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Vom descoperi împreună principalele transformări 

prin care trece arta românească în secolele XIX și 

XX. Pornind de la artiști importanți ca Aman, 

Grigorescu și Luchian, parcursul cronologic al 

galeriei pune în evidență relația dintre arta 

tradițională și cea de avangardă, creând o imagine 

complexă a fenomenului artistic româneasc până la 

jumătatatea secolului al XX-lea.  

Obiective:  

- dezvoltarea gândirii asociative pornind de la 

imaginea plastică în raport cu alte domenii ale 

cunoașterii;  

- familiarizarea cu cele mai importante nume de 

artiști români din sec. XIX și XX.  

Obiective:  

-  dezvoltarea spiritului de observație și a 

gândirii asociative;  

- familiarizarea cu cele mai importante 

curente din arta europeană (Renaștere, 

Manierism, Baroc, Impresionism, etc); 

 - însușirea unor noțiuni ca: perspectivă, 

narativism, scene religioase, scene 

mitologice, portret de aparat, scenă de gen.  

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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COLECȚII ȘI COLECȚIOCOLECȚII ȘI COLECȚIONARINARI  

Loc de desfășurare: Muzeul Colecțiilor de 

Artă 

Durată: 60 minute 

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 10 lei / elev  

Vizita ghidată se organizează la cerere în 

zilele de luni, marți, miercuri prin înscriere 

cu minim o săptămână înainte la adresa: 

educatie@art.museum.ro.  

Ce-ar fi să descoperim arta dintr-o nouă perspectivă? 

Colecționarul de artă este un iubitor al frumosului care aduce în 

viața sa cele mai diferite obiecte artistice. Familiarizarea cu cei mai 

importanți colecționari de artă români înseamnă descoperirea 

artei românești moderne, dar și o incursiune în arta decorativă sau 

arta orientală.  

OAMENI DIN TRECUT OAMENI DIN TRECUT    

 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Veche 

Durată: 60 minute  

Număr de participanți: min. 7 - max. 30  

Cost: 10 lei / elev  

Vizita ghidată se organizează la cerere în zilele de 

miercuri, joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână 

înainte la adresa: educatie@art.museum.ro. 

Arta veche românească este preponderent religiosă, 

reprezentată de icoane, dar și de cele mai felurite obiecte 

liturgice. Cine au fost însă oamenii din spatele marilor edificii 

religioase ale trecutului? Vă invităm să descoperiți marile 

personalități ale trecutului într-o nouă ipostază, cea de 

comanditari de artă. Negoe Basarab, Vasile Lupu sau Șerban 

Cantacuzino nu sunt priviți doar ca domnitori, dar și ca 

iubitori ai strălucitei arte vechi românești. 

 

Obiective: 

- dezvoltarea capacității de formula 

întrebări; 

- dezvoltarea gândirii analitice și 

asociative. 

Obiective:  

-  familiarizarea cu diferitele tipuri 

de colecții și colecționari;  

- dezvoltarea gândirii critice și 

asociative. 

mailto:educatie@art.museum.ro
mailto:educatie@art.museum.ro
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DIFERIȚI, DAR ÎMPREUDIFERIȚI, DAR ÎMPREUNĂ NĂ   

Program susținut de Alexandra Cucu 

Loc de desfășurare: Galeria de Artă Românească 

Modernă  

Durată: 90 minute  

Număr de participanți: min. 10 - max. 30  

Cost: 27 lei / elev  

Programul se organizează la cerere în zilele de miercuri, 

joi, vineri prin înscriere cu minim o săptămână înainte la 

adresa: educatie@art.museum.ro. 

Pornind de la câteva momente semnificative din istoria 

României, ne vom concentra asupra relațiilor dintre români și 

reprezentanții altor naționalități. Cum ne raportăm la 

„celălalt”, la cei care au alte obiceiuri decât noi? Care sunt 

limitele, cum îi privim pe cei care sunt diferiți? Cât de mult îi 

judecăm pe ceilalți? Și ce avantaje și dezavantaje au 

stereotipurile sociale?  

Obiective:  

- dezvoltarea gândirii asociative și 

analitice;  

- dezvoltarea spiritului de observație, 

a creativității și a empatiei.  

mailto:educatie@art.museum.ro
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Accesați http://www.mnar.arts.ro/invata/scoli  

 

UNDE NE GĂSIȚI:UNDE NE GĂSIȚI:  

Muzeul Național de Artă al României 

Calea Victoriei 49-53, sector 1, București 

Muzeul Colecțiilor de Artă 

Calea Victoriei nr. 111 , sector 1, București 

Vă așteptăm!Vă așteptăm!  

VREȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE DETALII?VREȚI SĂ AFLAȚI MAI MULTE DETALII?  

Telefon 021.313.30.30  int. 923 sau  

pe email la educatie@art.museum.ro. 

SAU CONTACTAȚISAU CONTACTAȚI--NE DIRECT LANE DIRECT LA  

http://www.mnar.arts.ro/invata/scoli
mailto:educatie@art.museum.ro

