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KRÁ¼OVSTVO  GALÉRIE

AJ JA CHCEM BY� MALIAR!

Zatíšte sa prosím! ZÁTIŠIE

AJ SVÄTCI BOLI ¼UÏIA!

ŠIFRA MAJSTRA STANETTIHO

POKLADY KRAJINY BANÍKOV

Veselá prvá prehliadka galérie pre najmenšie deti . Èo je to galéria, èi depozitár? 
Po zážitkoch a vedomostiach je pripravená malá výtvarná dielnièka a hry.
Vhodné pre deti MŠ a žiakov I. stupòa  ZŠ cca 1,5 hod., vstupné: 0,50 €
 

Program neformálne predstaví život a tvorbu štiavnických autorov Jozefa  Kollára a Edmunda Gwerka. 
V galerijnom ateliéri deti pod¾a pripravených podkladov vytvoria vlastné verzie vystavených diel.
Vhodné pre žiakov I. a II. stupòa  ZŠ cca 2 hod , vstupné: 1 €

Èo je to zátišie? Je aj pre dnešných maliarov stále zaujímavé? Prezentácia, diskusia, prehliadka
vybraných vystavených diel. V tvorivej dielni si deti zostavia a nama¾ujú „uletené“ zátišie. 
Vhodné pre žiakovI. Stupòa ZŠ a študentov SŠ cca 1,5 hod, vstupné: 1 €

Program, ktorý pútavou formou predstaví  životy  a legendy kres�anských svätcov, ktorí  boli ob¾úbení 
v Banskej Štiavnici. Spojené s prehliadkou expozície zbierky starého umenia a malým zábavným kvízom
/pracovné listy/.
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ a študentov SŠ cca 1,5 hod., vstupné: 1 €

Návštevníci poodhalia tajomstvo morového ståpa, ochutnajú atmosféru barokovej doby, zoznámia sa
s tvorbou Antona Schmidta a Dionýza Stanettiho. Na záver je pripravený malý kvíz. 
Vhodné pre žiakov II.stupòa ZŠ a študentov SŠ cca 1,5 hod., vstupné: 1 €

Baníci sa usilovali ži� v súlade a harmónii s prírodou. Návštevníci sa zoznámia s motívmi baníckej
Krajinyv zbierke starého umenia galérie, v prezentácii sa dozvedia o zaujímavostiach histórie baníckej 

kultúry.
Ako by živá banícka krajina vyzerala  dnes? Deti sa pokúsia vytvori� obraz novej baníckej krajiny.
Vhodné pre žiakov II. stupòa ZŠ a študentov SŠ cca 1,5 hod. vstupné: 1 €

Jednotlivé programy je potrebné objedna� 
si  telefonicky alebo e–mailom minimálne 5 dní vopred. 
Trvanie programu a ve¾kos� skupiny je možné dohodnú� 
individuálne.
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