Nepamirštamas apsilankymas Panevėžio miesto dailės galerijoje:
unikali keramikos kolekcija ir galimybė tapti kūrėju
Lankytojams siūloma ekskursija su gidu + edukacinė kūrybinė programa

Suaugusiųjų grupėms arba suaugusiųjų su vaikais grupėms (nuo 15 žmonių)



Ekskursija su gidu

Pasakojama Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų istorija, supažindinama su
galerijoje esančiais eksponatais, pristatomas interaktyvus terminalas ir filmai,
pasakojantys apie keramikos simpoziumus, supažindinama su veikiančiomis dailės
parodomis.

Edukacinės kūrybinės programos (pasirinktinai)
 ,,Dekoruoju šamotinį dubenėlį“ (paruošto suvenyro dekoravimas)
Supažindinimas su šamotu, jo dekoravimo galimybėmis. Dubenėlis dekoruojamas
keramikai skirtais dažais.
Kaina suaugusiajam 6 Eur, vaikui – 3,50 Eur.

 ,,Dekoruoju pialą“ (paruošto suvenyro dekoravimas)
Supažindinimas su japonų, korėjiečių ir kinų keramikos istorija, technikomis, pristatomi
galerijos kolekcijoje esantys Japonijos, Pietų Korėjos ir Taivano menininkų darbai.
Susirinkę keramikos mėgėjai dekoruoja arbatos puodelius pagal šių tautų ornamentavimo
pavyzdžius.
Kaina suaugusiajam 6 Eur, vaikui – 3,50 Eur.

 ,, Kuriu dubenėlį virvelinės keramikos technika“ (suvenyro lipdymas)
Supažindinimas su virvelinės keramikos technika, istorija, su šamoto lipdymo
galimybėmis, pristatomi virveline technika atlikti galerijoje esantys kūriniai. Virveline
technika lipdomas šamotinis dubenėlis, kurį galerija po edukacijos išdega.
Kaina suaugusiajam 6 Eur, vaikui – 3,5 Eur.
 ,,Kuriu šamotinį angelą“ (suvenyro lipdymas)
Supažindinimas su šamoto lipdymo galimybėmis. Lipdoma ir raižymo būdu dekoruojama
angelo figūrėlė. Po edukacijos angelas išdegamas.
Kaina suaugusiajam 6 Eur, vaikui – 3,5 Eur.
 „Kuriu paveikslus monotipijos technika“
Užsiėmimo dalyviai susipažįsta su monotipijos galimybėmis ir šia spaudos technika.
Liedami akvarele ant stiklo ir darydami atspaudus, šia technika kuria originalius
paveikslus.
Kaina suaugusiajam 4,50 Eur, vaikui – 2 Eur.
 ,,Susitikimas su menininku“
Profesionalus menininkas keramikas Eugenijus Čibinskas improvizuotos studijos metu
papasakoja apie savo kūrybą, demonstruoja individualią techniką, supažindina su molio
rūšių įvairove, glazūromis bei žiedimo technika. Lankytojai išbando molio lipdymo
galimybes.
Kaina suaugusiajam 4,50 Eur, vaikui – 2 Eur.
---------------------------------------------------

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ir moksleivių grupėms (nuo 15 iki 25 vaikų)

 Ekskursija su gidu
Pasakojama Panevėžio tarptautinių keramikos simpoziumų istorija, supažindinama su
galerijoje esančiais eksponatais, pristatomas interaktyvus terminalas, supažindinama
su veikiančiomis dailės parodomis.

Edukacinės kūrybinės programos (pasirinktinai)


„Keraminė knyga“

Vaikai kuria kolektyvinį darbą – knygą iš molio. Darželinukų grupė ar klasė iš anksto
pasirenka mėgstamą knygą ir molio puslapiuose raižytais vaizdais perteikia kūrinio
siužetą. Du vaikai iliustruoja vieną keraminės knygos puslapį. Išdegti darbai surišami į
vieną didelę keraminę knygą.
Kaina vaikui 1,50 Eur.

„Iš fotografijos plokštumos – į keramikos 3D“
Programos dalyviai Fotografijos galerijoje aplanko meninės fotografijos parodą.
Apžiūrėję ekspoziciją, moksleiviai pasirenka kurios nors fotografijos detalę ar motyvą,
tuomet Dailės galerijoje iš šamoto kuria jo interpretaciją – tūrinį keramikos darbą.
Kaina vaikui 1,50 Eur.


 „Parodos spalvos – monotipijos kūrinyje“
Programos dalyviai supažindinami su galerijoje veikiančia dailės paroda. Apžiūrėję
eksponuojamus kūrinius, jų spalvų gamą vaikai perteikia kūrybiniame procese – kurdami
paveikslus monotipijos technika, t.y. liedami akvarele ant stiklo ir darydami atspaudą.
Kaina vaikui 1,50 Eur.
--------------------

Ekskursijos ir edukacinės kūrybinės programos trukmė 1,5 valandos.
Priemonių ir medžiagų, reikalingų kūrybai, suteiks galerija.

Į nurodytą kainą įskaičiuota ekskursija kartu su edukacine kūrybine programa.
Išankstinė registracija vykdoma ir informacija teikiama tel. (8 45) 584803.

Panevėžio miesto dailės galerija
Respublikos g. 3
www.arspanevezys.lt
Darbo laikas:
Trečiadienis – sekmadienis
11.00 –18.00

