Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na szkolenie dla nauczycieli organizowane przez
Muzeum Narodowe w Krakowie:

Nie nadinterpretuj! czyli o zachowaniu zdrowego rozsądku
i analizie dzieła sztuki
Czy każda interpretacja dzieła sztuki
jest poprawna? Jeśli nie, to w jaki
sposób PATRZEĆ na obraz, aby
WIDZIEĆ jego sens i ukrytą w nim
treść? Jak rozmawiać o sztuce
z uczniami, żeby ich nie zniechęcić
i samemu się nie zrazić? Podczas
szkolenia w Europeum poznamy
najciekawsze metody badania dzieł
sztuki oraz narzędzia, dzięki którym
poprawnie opiszemy, zanalizujemy i
zinterpretujemy wybrane eksponaty z kolekcji MNK. Spróbujemy zdefiniować relację
między formą a treścią obrazu oraz odpowiedzieć na pytanie na czym polega
intertekstualność dzieł malarskich? Wspólnie zastanowimy się czy można nauczyć się
„czytać” obrazy oraz w jaki sposób zachęcić młodzież do ćwiczenia patrzenia. Co
najważniejsze, przekonamy się, że przy zachowaniu zdrowego rozsądku nadal możliwa
jest czysta przyjemność płynąca z obserwacji.
Szkolenie skierowane do nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

18.03.2015
godz. 14.30 - 18.00
Ośrodek Kultury Europejskiej
EUROPEUM
pl. Sikorskiego 6

Koordynacja cyklu: Anna Grzelak (Sekcja Edukacji MNK)
Konieczna rezerwacja (ilość miejsc ograniczona): e-mail: agrzelak@muzeum.krakow.pl
Szkolenie płatne przelewem: 40 zł/ od uczestnika*
Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie dla uczestników spotkania.

_________________________________________
*Numer konta bankowego otrzymają Państwo w odpowiedzi na maila z deklaracją chęci udziału w szkoleniu
(W deklaracji prosimy dodać nazwę szkoły oraz przedmiot nauczania. Warunkiem uczestnictwa jest terminowe
dokonanie opłaty przelewem - najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym szkoleniem oraz przesłanie drogą mailową
potwierdzenia przelewu)

PLAN SZKOLENIA
14.15 - 14.30 Rejestracja (recepcja)
14.30 - 14.50 opowieść o obrazie El Greco
„Ekstaza św. Franciszka"
Prowadzenie: Dorota Dec

14.50 - 16.00 Wprowadzenie do warsztatu
(sala edukacyjna)
Prowadzenie: Maria Masternak
16.00 - 16.20 przerwa kawowa
16.20 - 18.00 Warsztaty z analizy i interpretacji dzieła sztuki
Prowadzenie: Maria Masternak

Prowadzący:
Dorota Dec – starszy kustosz w Dziale Malarstwa Europejskiego i Rzeźby Muzeum Narodowego
w Krakowie.
Maria Masternak – absolwentka historii sztuki i edukatorka muzealna, pracuje w Sekcji
Edukacji MNK tworząc programy edukacyjne dla dzieci i rodzin oraz czuwając nad ofertą
edukacyjną w Domu Józefa Mehoffera i EUROPEUM. Interesuje się szeroko pojętą kulturą
wizualną, a szczególną przyjemność przynosi jej odnajdywanie inspiracji malarstwem
w popkulturze. Największym natchnieniem do twórczej pracy są dla niej rysunkowe światy
Nicoletty Ceccoli, Joanny Cocejo, Matyldy Koneckiej i Mileny Milak.
Fotografie: Warsztaty z cyklu „Widzieć więcej” dla ZSOS nr 2 w Krakowie/ fot. A. Fluder – Sekcja Edukacji
MNK; Europeum, oddział MNK, fot. K. Kowalik - Pracownia Fotograficzna MNK, El Greco „Ekstaza św.
Franciszka”, własność: Muzeum Diecezjalne w Siedlcach/ fot. A. Ring, L. Sandzewicz; Pieter Bruegel mł.,
„Kazanie św. Jana Chrzciciela, własność: MNK/ fot. Pracownia Fotograficzna MNK.

