KREATÍVNY LABYRINT
PRE RODINY

Je potrebné vopred kontaktovať oddelenie
galerijnej pedagogiky:

Príďte sa zrelaxovať s celou rodinou
a zažiť bezprostredný kontakt
s umením na vlastnej koži.

Mgr. Viera Ballasch Dandárová
dandarova@vsg.sk
0917 472 307

Východoslovenská galéria

Mgr. Petra Filipiaková
ﬁlipiakova@vsg.sk
0905 615 032
Vzdelávacie programy prebehnú
v budove na Hlavnej 27
a Alžbetinej 22
Program si môžete stiahnuť aj na
našej web stránke www.vsg.sk v sekcii
vzdelávanie/deti.

Každá druhá nedeľa v mesiaci
od 14:00 do 15:30 hod.
3 € vstup pre vaše dieťa (tretie
dieťa a viac zdarma)/rodičia majú
vstup ZDARMA.
Maximálna kapacita je 14 detí.
Vhodné pre deti od 3 do 12 rokov.
Je potrebné nahlásiť vek účastníkov, aby
sme dokázali vyhovieť vašim potrebám.

Program tejto galérie podporil
z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia.

KREATÍVNY LABYRINT
september—
december
2017

— 1. 10. 2017

— 12. 11. 2017

Alexander Eckerdt
Hra s mesiacom maľba/kresba/graﬁka

Alexander Eckerdt
Hra s mesiacom maľba/kresba/graﬁka

Výstava k 25. výročiu úmrtia Alexandra Eckerdta košického autora, absolventa Hložníkovho
ateliéru s novým moderným prejavom a so
záujmom o novú výrazovú formu. Vo výstave si
predstavíme autorovo dielo, no zoznamovať sa
budeme najmä s jeho maliarskou časťou, ktorou
sa inšpirujeme aj pri našich ďalších aktivitách
v ateliéri.

Alexandra Eckerdta si predstavíme aj ako
ilustrátora obľúbených detských kníh či ako
graﬁka. Naučíme sa veľa zaujímavostí o rôznych
graﬁckých technikách. Inšpirovaní obľúbenými
rozprávkami si vytvoríme vlastné ilustrácie.

Marko Blažo: Sﬁ nga a víťazný oblúk, 2002, serigraﬁ a, Východoslovenská galéria

— 26. 11. 2017
Vypovedaní
Téma Cigánov vo výtvarnom umení 19. a 20.
storočia

— 15. 10. 2017
Odmäk
Šesťdesiate roky zo zbierok Galérie
Klatovy/Klenová
Výstava malieb a plastík českých autorov pôsobiacich počas takzvaného „odmäku“ v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia zo zbierok
Galérie Klatovy/ Klenová. Umelecké smery
a tendencie vtedy nemali prísnu hranicu. Tieto
roky predstavujú dobu experimentov a väčšina
autorov nezostala len pri jednom výrazovom
prostriedku. V tomto duchu budeme viesť aj náš
Kreatívny labyrint.

Východoslovenská galéria pripravuje v priestoroch na Alžbetinej 22 v termíne od 12. 10. 2017
do 21. 01. 2018 tematický výstavný projekt Vypovedaní – Cigáni vo výtvarnom umení 19. a 20.
storočia. Prostredníctvom tvorby výtvarných
umelcov (L. Mednyánszky, A. Jaszusch, J. Bendík, J. Jakoby, M. Kurth a ďalší) pochádzajúcich
z nášho územia sa pokúsime verejnosti priblížiť
spôsob života Cigánov, ich temperament, odev,
obydlia či zvyky v danom dobovom kontexte.
Kreatívny labyrint bude pokračovať v priestoroch na Alžbetinej.

— 10. 12. 2017
Po moderne

— 29. 10. 2017
Zbierky VSG
Opäť si priblížime diela zo zbierok Východoslovenskej galérie. Vedeli ste, že galérie nemajú
vo svojich zbierkach len obrazy a sochy, ale aj
umeleckopriemyselné predmety ako šperky,
gobelíny a keramické výrobky? Vybrané diela si
predstavíme a vyskúšame si rôzne ručné techniky.

Rozsiahlejší tematický výstavný projekt, ktorý
sleduje časové obdobie po roku 1945 do roku
1989, pričom mapuje výtvarnú scénu košického
regiónu v povojnovom období. Našich malých
umelcov zoznámime s umením, ktoré bolo vytvorené v časoch, keď boli ich rodičia ešte deťmi
a toto „retro“ vložíme aj do tvorivých aktivít
v ateliéri.

— GallerySchooling
Program je určený pre mamičky a oteckov, ktorí
sa rozhodli vzdelávať svoje ratolesti doma. Raz
mesačne nás navštívte aj vy na tvorivom vzdelávacom programe venovanom aktuálnej výstave.
Vždy vo štvrtok vo vopred dohodnutom termíne
o 10:00 hodine v Kreatívnom ateliéri s lektorkami
Východoslovenskej galérie.

