Koľko máme prichystaných miest?
Pre 14 malých umelcov.

Vzdelávacie programy prebehnú v budove na Hlavnej
27 a Alžbetinej 22.

Čo si treba priniesť?
Všetok tvorivý materiál, tričká, aby sa malí umelci nezašpinili, vstupy do galérií, umeleckých ateliérov, desiatu,
obedy a dobrú náladu zabezpečí Východoslovenská
galéria.

Program si môžete stiahnuť aj na našej web stránke
www.vsg.sk v sekcii vzdelávanie/deti.
Zmena programu je vyhradená.

Aká je cena 4–dňového tábora?
Deti sa u nás zabavia od pondelka do štvrtka len za 70 €.

VSG MINI / NAJMENŠÍM V GALÉRII
Od 24. 9. 2018 otvárame druhý ročník úspešného projektu pre rodičov na materskej dovolenke a ich ratolesti
od 1,5 do 3 rokov. Program je zameraný na rozvoj jemnej
motoriky, symbolického myslenia, poznávacích schopností, a to všetko prostredníctvom zážitkového vzdelávania a zoznamovania sa s umením.
Viac informácií sa dozviete a prihlásiť sa môžete na kurz
do 31. 7. 2018 na emailovej adrese filipiakova@vsg.sk
alebo telefónnom čísle 0905 615 032.

DEŇ UMENIA A HIER
S VÝCHODOSLOVENSKOU GALÉRIOU II
12. 7. 2018 / Východoslovenská galéria, Alžbetina 22
14.00 — 19.00 hod.
Vstup voľný
Zažite dobrodružstvo s Východoslovenskou galériou. Už
druhýkrát sa výstavná sieň a átrium budovy na Alžbetinej 22 premení na hravé bojisko plné umeleckej zábavy.
Tento rok sa inšpirujeme výstavou: Umenie 19. storočia
na východnom Slovensku zo zbierok Východoslovenskej
galérie. K tomu máme pre vás prichystané množstvo
tvorivých umeleckých aktivít zameraných na portréty,
zátišia a krajinky. Dospelí si môžu prezrieť výstavu so
sprievodom kurátora a deti spoznajú výstavu formou
súťaženia s galerijnými pedagogičkami.
Program tejto galérie z verejných zdrojov
podporil Fond na podporu umenia.

KREATÍVNY LABYRINT PRE RODINY
Príďte si oddýchnuť s celou rodinou a zažiť
bezprostredný kontakt s umením na vlastnej koži.
Každá druhá nedeľa v mesiaci od 14.00 do 15.30 hod.
3 € vstup pre vaše dieťa (tretie dieťa v rodine a viac zdarma) / rodičia majú vstup zdarma.
Dieťa môže Kreatívny labyrint navštíviť len v sprievode
rodiča.
Rodič je za dieťa zodpovedný.
Maximálna kapacita je 14 detí.
Odporúčaný vek detí je od 3 do 12 rokov.
Je potrebné nahlásiť vek účastníkov, aby sme dokázali
vyhovieť vašim potrebám.
Pre prihlásenie na Kreatívny labyrint je nutné vopred
kontaktovať oddelenie galerijnej pedagogiky:
Mgr. Viera Ballasch Dandárová:
dandarova@vsg.sk / 0917 472 307
Mgr. Petra Filipiaková:
filipiakova@vsg.sk / 0905 615 032

v 90. rokoch až po súčasnosť. Na výstave objavíme
námety, ktoré sa v autorovej tvorbe často opakujú, ako
architektúra, hravosť a animované postavičky. V ateliéri
sa zahráme na súčasných maliarov.
11. 3. 2018

Jaro Varga / Situácia po príchode poplašnej
hliadky
Jaro Varga je súčasný slovenský umelec, ktorý pracuje
s históriou, ale vždy ju prepája so súčasnosťou. Na výstave
zistíme, že autor veľmi často vo svojich inštaláciách využíva knihy, aj keď to na prvý pohľad nie je jasné. Kreatívny
labyrint venujeme spoločnej tvorbe a vlastnej inštalácii.
11. 2. 2018

Po moderne / Metropola východu 1945 — 1989
Výstava vám predstaví autorov, ktorí tvorili počas socialistického realizmu (to znamená, že museli tvoriť, tak ako
im to niekto prikázal, tzv. umenie diktátu), ale aj takých,
čo sa proti tomu búrili. Spoločne preskúmame vystavené
diela a na Kreatívnom labyrinte si predstavíme, aké to
bolo tvoriť v období obmedzenej slobody.
25. 2. 2018

Marko Blažo / Horror Vacui
Výstava Horror Vacui košického výtvarníka Marka Blaža,
jedného z najvýznamnejších autorov strednej a mladšej
generácie, predstavuje výber prác od raného obdobia

Noc múzeí a galérií
V rámci programu Noci múzeí a galérií pripravujeme
niekoľko workshopov a komentovaných prehliadok
pre rodiny s deťmi od 17.00 do 00.00 v priestoroch na
Hlavnej 27.

Zo zbierok VSG / textil
Zbierky Východoslovenskej galérie ukrývajú mnoho pokladov a my sa tentokrát zoznámime s textilným
umením. Vysvetlíme si pojmy ako je tapiséria, art protis
a vytvoríme si závesné textilné dielo podľa vlastného
námetu.
25. 3. 2018

Po moderne / Metropola východu 1945 — 1989
Dozvieš sa, že po druhej svetovej vojne v Košiciach pribudlo veľmi veľa nových sídlisk, verejných sôch a mnoho
iných zaujímavostí. Zahráme sa na detektívov a pokúsime sa vypátrať, kde niektoré realizácie stáli, prípadne
ešte stoja a spoločne domyslíme, ako by sme dotvorili
súčasnú mestskú krajinu.
8. 4. 2018

28. 1. 2018

19. 5. 2018

Peter Demek
Peter Demek je súčasný slovenský sochár. Na výstave
zistíme, že vo svojej tvorbe využíva najmä moderné
materiály a pochopíme, čo je to sochársky minimalistický
prístup. V ateliéri si vytvoríme vlastný objekt.
22. 4. 2018

19. storočie
Východoslovenská galéria má svoje najväčšie poklady
ukryté vo vzácnych obrazoch z 19. storočia. Na výstave
zistíme, že ani „staré“ umenie nie je až také nudné, ako
sa možno doteraz zdalo. Že sú v ňom zašifrované rôzne
skryté texty a príbehy, ktoré postupne na workshope
odhalíme. Výstava aj workshop bude prebiehať na Alžbetinej 22.
13. 5. 2018

Po moderne / Metropola východu 1945 — 1989
Našich malých umelcov zoznámime s umením, ktoré
bolo vytvorené v časoch, keď ich rodičia boli ešte deťmi.
Uvidíme monumentálny reliéf od sochárky Márie Bartuszovej a vytvoríme si vlastné reliéfne dielo, ktoré bude
pripomínať kov.

1. 6. 2018

Deň detí vo VSG
Spoločne oslávime Deň detí. Okrem toho, že v tento deň
majú deti vstup do galérie zadarmo, pripravujeme aj
tematické workshopy k aktuálnym výstavám a zábavnú
komentovanú prehliadku prispôsobenú veku najmladších návštevníkov. Aktivity budú prebiehať v priestoroch
na Hlavnej 27 od 14.00 do 16.30 hod.
10. 6. 2018

Zo zbierok VSG / šperk
Opäť si priblížime diela zo zbierok Východoslovenskej
galérie. Vedeli ste, že okrem klasických obrazov a sôch
sa v našom depozitári ukrývajú aj šperky? Spoločne ich
preskúmame, zistíme z akých materiálov sú vyrobené
a Kreatívny labyrint venujeme tomu, že sa zahráme na
dizajnérov šperkov.
24. 6. 2018

Mark Ther
Mark Ther je súčasný český umelec, ktorý sa venuje vytváraniu objektov, inštaláciám a videoartu. Zistíme, ako
sa dajú pri vytváraní umeleckých diel využiť moderné
technológie a niečo podobné si vyskúšame aj v ateliéri.

UMELECKÝ TÁBOR PRE DETI 2018
23. 7. — 26. 7. 2018 / pre deti vo veku od 7 — 10 rokov
30. 7. — 2. 8. 2018 / pre deti vo veku od 11 — 14 rokov
Už piaty rok vám ponúkame kvalitný program v rámci
denného umeleckého tábora, ktorý je plný tvorivých aktivít, návštev umeleckých ateliérov a galérií, spoznávania
Košíc a zbierok Východoslovenskej galérie.
Ako sa prihlásiť?
Do 31. 5. 2018 na email: dandarova@vsg.sk alebo na tel.
čísle 0917 472 307.

