
MDD 
v SNG

Rodina

Pozývame všetky deti, detské
kolektívy, žiakov, študentov
a ich pedagógov i rodičov na
Medzinárodný deň detí
v Slovenskej národnej galérii.
Pripravili sme pre vás divadlo, 
workshopy a animačné aktivity 
k výstavám. Všetky objednané 
skupiny majú vstup zdarma.    
 
Na program MDD je potrebné sa vopred objedať 
a zarezervovať si miesto e-mailom alebo telefonicky. 
Program je rozdelený na rôzne aktivity, môžete ich 
absolvovať všetky alebo si vybrať iba niektorú/niektoré 
z nich. Všetky objednané a zarezervované školské skupiny 
a kolektívy detí (+ ich pedagógovia) majú vstup do SNG 
zdarma. Ďalšie informácie Vám radi poskytneme na 
uvedených kontaktoch: 
Marcela Lukáčová, marcela.lukacova@sng.sk
Eva Kotláriková, eva.kotlarikova@sng.sk 
Vladislav Malast, lektori@sng.sk 
tel. č: 02 / 20 47 62 70

streda 1. jún 2011 / 10.00 – 14.00 hod.

  Pohybovo-výtvarné aktivity     tvorivé dielne     divadlo   

Slovenská národná galéria
Oddelenie galerijnej pedagogiky
www.sng.sk



Divadlo 
Theatro Štvorkolka: Dlhý – Široký – Bystrozraký
10.00 – 11.00 hod. / VK, 1. posch.
Sympatické marionetové spracovanie klasickej rozprávky, 
v ktorej princ za pomoci troch kamarátov vyslobodzuje svoju 
princeznú z rúk čarodejníka. Dynamická zmes akčného 
napätia a nežnej romantiky, pretkaná jemne pôsobiacim 
posolstvom, že život je dobré brať s humorom a v športovom 
duchu. Predstavenie je určené pre deti od 3 rokov, určite však 
zaujme aj učiteľov, mamy a otcov, babky a dedkov. 

Pohybovo-výtvarné workshopy pre deti
11.00 – 12.00 / 12.30 – 13.30 hod. / VK, 2. posch.
Deti sa môžu zapojiť do oživovania výtvarných diel cez 
pohyb a spoločne s našimi tanečníkmi a výtvarníkmi 
reagovať na vystavené exponáty. 

Animačné programy k výstavám  
10.00 – 14.00 hod. 

Ten správny tvar – na výstave Posledný klasik | 
Ernest Zmeták – umelec a zberateľ / EP
Pomocou tvorivých aktivít, farebných fólií a meotaru sa 
žiaci oboznámia s výtvarnými výrazovými prostriedkami 
– tvarom, plochou, líniou a rytmom obrazovej skladby diel 
E. Zmetáka. 

Oltár ako kniha 
expozícia Gotické umenie na Slovensku / VK, 2. posch.
Na obsah bohaté obrazové cykly krídlových oltárov, ktoré 
možno „čítať“ ako knihu, reč predmetov (tzv. atribútov) 
a mnohovravných gest zobrazených postáv prezradí veľa 
o dnes už tajomnej kultúre stredoveku plnej skrytých 
symbolov a inšpiruje k tvorivej interpretácii. Program je 
možné spojiť aj s prácou v tvorivej dielni.

F. X. Messerschmidt a jeho charakterové hlavy 
expozícia Barokové umenie na Slovensku / EP
Svetoznáme dielo sochára zobrazuje tie najrôznejšie 
vlastnosti, nálady a pocity človeka prostredníctvom 
mimiky tváre v kolekcii jeho tzv. charakterových hláv 
vytvorených prevažne v Bratislave. Formou hry, pohybu 
a výtvarnej aktivity je program zameraný na poznávanie 
bezhraničného sveta ľudských emócií.

VK – Vodné Kasárne, Rázusovo nábrežie 2
EP – Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4


