
Info & kontakt
Kompletnú ponuku programov  
nájdete na www.sng.sk. 
 
Aktuálnu ponuku programov k pripravovaným výsta-
vám nájdete na www.sng.sk 
Na každý program je potrebné sa vopred objednať e-
-mailom alebo telefonicky. Všetky programy realizujeme 
s prihliadnutím na potreby vekovej a cieľovej skupiny 
účastníkov. Odporúčaný počet žiakov v jednej skupine je 
do 20 (max. 25).  

Web umenia  
V roku 2015 SNG sprístupnila na stránke www.webu-
menia.sk on-line katalóg výtvarných diel slovenských 
galérií. Diela si tam môžete detailne prezrieť, stiahnuť 
vo vysokom rozlíšení , nájsť o nich ďalšie informácie 
a využiť ako učebné pomôcky pri rôznych vyučovacích 
predmetoch. Pre tieto účely sú vytvorené aj kolekcie diel 
s námetmi na výtvarné a motivačné aktivity počas váš-
ho vyučovania. 

Cenník
deti MŠ 0,70 € 
žiaci ZŠ, SŠ 1,20 € 
študenti VŠ 1,30 € 
pedagogický dozor zdarma 
študenti SŠ a VŠ výtvarného,  
umenovedného zamerania  
a architektúry zdarma

Milí učitelia, 
žiaci  
a študenti,
spoznajte 
lepšie staré 
umenie 
február –  
jún 2016

Peter Pivoda  
peter.pivoda@sng.sk 
lektori@sng.sk 
02 / 204 96 270 
0915 786 712 
www.sng.sk

Slovenská národná galéria 
oddelenie galerijnej pedagogiky



NESTEX – Nestála expozícia SNG 
nepretržite

Nestála a dočasná expozícia zbierok 
gotického a barokového umenia SNG ponúka 
bezprostredný kontakt s našimi najdôležitejšími 
artefaktmi umenia 14. – 18. storočia. Tieto 
diela odzrkadľujú základy našej kultúry. A hoci 
odvtedy prešlo už niekoľko storočí, ich odkaz 
je zreteľný aj v dnešnej spoločnosti. Netradičná 
architektúra výstavy predstavuje gotické 
a barokové maľby a sochy v špecifickej atmosfére. 
Tematické usporiadanie diel zase odhaľuje na 
prvý pohľad skryté kontexty.

Zlato 
1.-2. ročník ZŠ/ 90 min. 
Témy: zlato, svetlo, odraz, farba, materiál, symbol 
Zlato je ušľachtilý žltý, stály a veľmi kujný kov 
známy už od staroveku. Je elektricky aj tepelne 
dobre vodivý. Okrem toho pohľad na zlato vďaka 
jeho žiarivej farbe v nás takmer vždy vyvolá 
slávnostný pocit a dodá predmetom vznešenosť. 
V našej kultúre však nie je zlato len drahým 
materiálom, ale aj symbolom. Vďaka dielam gotiky 
a baroka zistíme, že nie je všetko zlato, čo sa blyští 
a remeslo má zlaté dno.

Odevy 
1. stupeň ZŠ/ 90 min. 
Témy: textúra, tvar, aranžovanie, móda 
Čo o nás prezrádza oblečenie, aké boli pravidlá 
odievania v stredoveku, ako látka a jej štruktúra 
môžu ovplyvniť tvar sochy, čo všetko sa skrýva za 
farbou oblečenia postáv na obrazoch zistíme, keď 
si „prelistujeme“ výstavu ako módny časopis. Byť 
návrhárom podľa zadania nie je vôbec jednoduché!

Anča kráča, auto fičí 
2. až 4. ročník ZŠ/ 90 min.

Legenda aurea 
2. stupeň ZŠ/ 90 min. 
Témy: príbeh, legenda, inšpirácia,  
štruktúra diela a textu 
Za bežnými menami svätcov na výstave sa skrývajú aj ich 
neobyčajné príbehy a vlastnosti. Tie inšpirovali ľudí už od 
stredoveku. My sa nimi na chvíľu tiež necháme viesť a pri 
tvorivej činnosti tentoraz nevytvoríme výtvarné dielo, ale 
nové slová a kreatívne písaný text. 
Program ponúkame aj vo variante pre 2. stupeň ZŠ s rozší-
reným obsahom a ďalšími novými pojmami.

Architektúra 
8. a 9. roč. ZŠ, SŠ/ 90. min. 
Témy: gotika a barok, slohové znaky architektúry,  
pôvod diel a ich pozícia v interiéri 
Hoci sú diela v nestálej expozícii SNG Nestex nenávratne 
vyňaté zo svojho prirodzeného prostredia – katedrál, kos-
tolov a kaplniek, pokúsime sa ich tam vrátiť. Každá pozícia 
diela v architektúre má svoj význam. Pri programe sa do-
zvieme viac o základných princípoch gotickej a barokovej 
architektúry a podporíme svoju priestorovú predstavivosť.

Flash 
SŠ / 90 min. 
Témy: spoločné a odlišné slohové znaky,  
obsah a forma 
Font písma, suvenír z dovolenky, dizajnová kabelka či 
logistický plán. Vrcholné obdobie gotiky a baroka delia 
od seba tri storočia, nás odvtedy ďalších päť. A zdanlivo 
nesúvisiace veci zrazu celkom logicky súvisia. Prostred-
níctvom predmetov našej každodennej potreby, porov-
návaním a analýzou odhalíme charakteristické znaky 
gotiky a baroka v nestálej expozícii SNG Nestex.

Tematické prierezové programy
Pozri sa na mňa 
1. stupeň ZŠ/ 90 min. 
Témy: portrét, reprezentácia, realita,  
subjektívne vnímanie 
Prezentácia jednotlivca zohrávala v každom období de-
jín výraznú úlohu. Podliehala nielen dobovým konven-
ciám a postaveniu, ale podľa potreby sa dala aj všelijako 
inak ohýbať. Ako chcem, aby ma videli ostatní, ako vi-
dím ostatných ja, ako sa vo svojom diele zašifroval jeho 
autor a čo je naozaj, zistíme pri portrétoch na všetkých 
poschodiach galérie.

Umenie v pohybe 
2. Stupeň ZŠ, SŠ/ 90 min. 
Témy: pohyb, svetlo, dynamika, kompozícia 
Barokoví svätci mávajú svojimi odevmi, Nizozemci pobe-
hujú po obrazoch, ešte aj šperky Antona Cepku sú kinetic-
ké. Čo všetok pohyb znamená? Zdá sa, že umenie a pohyb 
idú vedno ruka v ruke naprieč dejinami. Odhaľme spolu 
tajomstvo účinku pohybu v umení! Odkryme jeho význam 
a posvieťme si na jeho prostriedky.

Jednotky a nuly 
2. stupeň ZŠ/ 90 min. 
Témy: vnímanie originálu diela, využitie  
digitálneho obsahu, interaktivita 
Číslice 1 a 0 sú základom binárnej sústavy používanej 
v informačných technológiách. Tá sa využíva aj v prostredí 
zdanlivo tak vzdialenom svetu počítačov pri uchovávaní 
diel a aktívnom zapojení návštevníkov do samotného diela. 
Postupne naprieč výstavami i v ateliéri odhalíme možnosti 
a úskalia práce s originálom a digitálnou informáciou. 

Od hora dole  
2. stupeň ZŠ, SŠ/ 90 min. 
Témy: aktivity galérie, výskum, reštaurovanie,  
akvizícia, digitalizácia 
Väčšinou pri návšteve galérie vidíme len jej úlohy sú-
visiace s prezentáciou umenia. To je však len zlomok zo 
všetkých jej aktivít. Popri aktívnych zadaniach sa pri 
prechádzke viacerými poschodiami zameriame netradič-
ne aj na výskum, reštaurovanie, proces získavania diel 
i práve prebiehajúcu digitalizáciu.


