
Tlačová správa

NÁZOV LETNÉHO EDUKAČNÉHO CYKLU:  ART PLAY ground
ORGANIZÁTOR: KONTEXT O.Z.
Termín akcií: júl - august 2021
Miesto: Koniareň - priestor pre súčasné umenie, M. R. Štefánika 257/65 Trebišov
Šum - kníhkupectvo a komunitné centrum (na poschodí OC Berehovo)

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Galéria Koniareň pre rok 2021 pripravila letný edukačný cyklus workshopov pre deti s rodičmi, 
cyklus prednášok a kvízov pre mládež a dospelých. Aktivity boli rozdelené do štyroch 
tématických blokov o umení a kultúre. Návštevníci sa dozvedeli zaujímavé a náučné fakty nielen 
o svetovom umení ale priamo z okolia Trebišova. Blok ART PLAY ground si dal za ciel zblížiť 
divákov s galériami, dielami, umelcami a celkovo s umením zábavnou a hravou formou pre 
verejnosť. Najšikovnejší boli ocenení v ART PLAY kvíze knihou z knihkupectva š.u.m.

Prvý blok edukačných aktivít Art play gound 1 niesol pracovný názov GRAFIK DISCO. Lektor 
aktivít bol Peter Valiska Timečko, asistent na AVU BB odbor Grafika. Prednáška o grafických 
technikách a nových grafických médiach v pop tvorbe a grafický workshop priniesli diela 
nekonvenčných rozmerov a obohatili deti o nový rozmer výtvarnej tvorby, pri ktorom sa dá 
i zapotiť.

Druhý blok edukačných aktivít Art play ground 2 sa nesol tématikou SOCHY v meste 
TREBIŠOV. Z teoretickej roviny o sochách sme sa prenieli do praktickej roviny a prístupnými 
materiálmi vhodními na tvorbu plastiky s deťmi modelovali. V kultúrno zábavnom kvíze sa diváci 
pretestovali o znalostiach dávno minulých aj nedávnych. Lektor aktivít bol teoretik umenia 
Branislav Zurko.

Tretí blok edukačných aktivít Art play ground 3 sa uskutočnil v Kníhkupectve š.u.m. Zaoberal sa 
tématikou kníh a knižnej ilustrácie. Prednášajúci lektor bol Peter Michalík z Košíc. ART PLAY 
kvíz bol zameraný na knižnú ilustráciu, literatúru a grafiku. V sobotu si deti v Koniarni vytvorili 
vlastné leporelo s lektorkou Vladimírou Savkaničovou, výtvarničkou a pedagogičkou. 

Štvrtý záverečný blok edukačných aktivít Art play ground 4 bol technickou malinou na záver. 
Workshop pre deti a prednáška – Eco - Tvor (maľba & objekt) vzdelával z oblasti ekológie 
a prírody a jej výskytu v umení. Využili sa základné prírodné a ekologické materiály a výsledný 
objekt sa pigmentami domaľoval. Takto sme modelovaním a odlievaním zväčšníli prírodu 
a účastníci si ku mohli vziať domov. Vásledne diela všetkých potešili najme lektorku Vladimíru 
Savkaničovú

PROGRAM: 

SOBOTA 24.7. 2021 – Koniareň
19:00 – Kvíz o vizuálnom umení a prednáška o klasických grafických technikách
NEDEĽA 25.7. 2021 – Koniareň
16:00 – Grafický workshop pre deti, GRAFIC DISCO - monotypia



SOBOTA 14.8. 2021 - Šum - kníhkupectvo a komunitné centrum (na poschodí OC Berehovo)
17:00 - Workshop pre deti – SOCHY v meste TREBIŠOV
Workshop je určený pre deti od 2-12 rokov. Zábavnou formou sa naučia rozlišovať medzi 
základnými typmi sôch /skulptúra vs. plastika/, formami a prístupmi k tvorbe.
PONDELOK 16.8. 2021 - Koniareň
19:00 Kvíz o vizuálnom umení a kultúre. Súčasťou je aj prednáška: o sochárskej a objektovej 
tvorbe.

STREDA 18.8. 2021 - Šum /OC Berehovo/
17:00 - Prednáška: Ilustrácia a knižná tvorba
19:00 - Kvíz o vizuálnom umení - Ilustrácia a literatúra
SOBOTA 21.8. 2021 - Koniareň
16:00 Workshop pre deti – Leporelo XXXL /maľba & objekt/

SOBOTA 28.8. 2021 - Koniareň
16:00 - Workshop pre deti a prednáška – Eco - Tvor / maľba & objekt/
NEDEĽA 29.8. 2021 - Koniareň
18:00 Kvíz o vizuálnom umení, kultúre, literatúre

Galéria Koniareň ďakuje účastnikom letnoho edukačného cyklu o vizuálnom umení
pre deti a dospelých, plný zábavných výtvarných aktivít a informácií o umení. 

Kolektív Koniareň
August 2021


