
Buďte 
v obraze

október – december 2011

Chcete sa nechať očariť a
dostať bližšie k zmyslu umenia,
k originálom vzácnych
diel v bohatých zbierkach
SNG? Prihláste sa na kurz, kde sa dozviete 

viac o výtvarnom umení. 

www.sng.sk



Praktické informácie 
Dĺžka jedného stretnutia: 90 – 120 min.
Začiatok kurzu: 5. október 2011 o 18.30 hod (streda), na Aukcii 
slovenského súčasného umenia, ktorou vás prevedie Alexandra 
Kusá, generálna riaditeľka SNG
Počet stretnutí: 6 (október – december, približne raz 
za dva týždne, zväčša vo štvrtok o 18.00 hod.)  
Miesto konania: Slovenská národná galéria, Bratislava
Rezervácie: kurz je potrebné si vopred zarezervovať 
(najneskôr do 28. 9. 2011)
Poplatok za kurz: 65 €, treba uhradiť pred začatím kurzu 
(do 28. 9. 2011)

Podrobnejší program a špecifikácia tém jednotlivých stretnutí 
budú zverejnené na webovej stránke SNG od septembra 2011. 

Slovenská národná galéria, Bratislava 
Oddelenie galerijnej pedagogiky
Riečna 1, 815 13 Bratislava

Kontaktná osoba: Marcela Lukáčová
marcela.lukacova@sng.sk 
02/20 47 62 70

Pre priateľov a nadšencov výtvarného 
umenia a všetkých, ktorých 
oslovujú diela starých majstrov 
i modernistov, sme pripravili 
nový večerný kurz pre dospelých. 
V expozíciách, na výstavách 
a v depozitároch Slovenskej 
národnej galérie, v spoločnosti 
originálov slovenských a európskych 
umeleckých diel budeme diskutovať, 
rozoberať, hodnotiť a interpretovať 
staré, moderné i súčasné umenie. 
Vychutnajte si večernú a neformálnu 
atmosféru v galérii, diskusie 
s kurátormi či umelcami a niekedy aj 
pohár vína.  

Čo vám kurz prinesie? 
• zážitok z vnímania originálov umeleckých diel 
• lepšiu orientáciu vo výtvarnom umení
• hlbšie porozumenie galerijným exponátom
• stretnutie s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy 
• nazretie do zákulisia SNG – najväčšieho múzea umenia 
  na Slovensku 

Kurz odporúčame pre najširšiu verejnosť, všetkým dospelým 
záujemcom, priateľom umenia a kultúry, ktorých zaujíma 
vizuálne umenie, zbierky a galérie, alebo by sa o nich chceli 
dozvedieť viac. Kurz nie je určený pre deti, ani pre profesionálov 
študujúcich a pracujúcich v oblasti vizuálneho umenia a kultú-
ry. Účasť na kurze nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu znalosť 
dejín umenia, ale Váš záujem o túto oblasť je vítaný. 

Tento kurz je pilotný, prinesie len niekoľko tematických 
okruhov, v prípade záujmu účastníkov na ne v budúcnosti radi 
nadviažeme v špecifickejších kurzoch. 

Okruhy tém 

   Naživo    

ruky hore! 
trh so súčasným slovenským umením, aukcie a dražby, 
stretnutie s umelcom / návšteva ateliéru
 

   Staré umenie   

ako sa menil význam a forma sôch a obrazov v gotike 
a baroku, charakteristické črty umenia jednotlivých období, 
ich porovnávanie v stálych expozíciách SNG od gotiky po 
19. storočie

   Moderné a súčasné umenie   

nebojme sa súčasného umenia! zbierka moderného 
umenia SNG – tradícia a moderna 

   Zo zákulisia   

ako sa budujú zbierky – stratégie a možnosti, nahliadnutie do 
práce  reštaurátorov: ochrana a starostlivosť o výtvarné diela


