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otvára v školskom roku 2019/20  v priestoroch GD, o. z. na Hattalovej 12/B 
(II. posch.) v Bratislave výtvarný odbor s nasledovnou ponukou: 

Prihlášky  a informácie výtvarný odbor:   janabanikova@seznam.cz    +421 903 164 031 
Prijímacie pohovory detí sa uskutočnia 12. 9. 2019 od 15.00 - 19.00 hod. v priestoroch GD, o.z. 
na Hattalovej 12/B (II. posch.) v Bratislave. Časový harmonogram, cenníky a iné informácie sú 
prístupné aj na www.gloriadei.art (sekcia Kalendár – vľavo)

Kontinuálne vzdelávanie pre 
najmenších výtvarníkov, 
primerané veku a aktuál-
nemu zdravotnému stavu 
dieťaťa. Snaha zbytočne 
nevyčerpávať ani nepotláčať 
tvorivé sily detskej fantázie 
ale nechávať ich slobodne sa 
rozvíjať. Výtvarná tvorba 
inšpirovaná rozprávkovými 
príbehmi a oživená hrami,  
vedená k prirodzenému  
vytvoreniu zdravých ume-
leckých návykov a zručností 
v rôznych technikách, s 
ohľadom na úctu k materiá-
lu, k vlastnej práci a zmyslu 
pre poriadok. Skupinka 10 - 
12 detí s možnosťou kon-
tinuálne pokračovať budúci 
školský rok 2. ročníkom.

od 19. 9. 2019   
štvrtok od 14.30 – 16.00

Individuálna príprava na 
talentové skúšky, alebo iná 
špeci�ická výtvarná príprava 
s max. počtom 4 študentov v 
skupine. Klasické pedagog-
ické vedenie, ktoré dáva 
nielen podnety a korektúry, 
ale aj trpezlivosť a možnosť 
dozrieť - napríklad zadaním 
vhodných domácich úloh. 
Cieľom je umelecká samo-
statnosť a schopnosť vlast-
ným úsilím uchopovať 
výtvarné nástroje až k uvoľ-
nenému, sebavedomému a 
pravdivému výtvarnému 
prejavu. Cvičenia na 
vnímanie línií, hry svetla a 
tieňa, farebnosti, kompozí-
cie, perspektívy, zachytenia 
pohybu, plastického utvára-
nia, sochárstva, tvorba v 
plenéri, návšteva galérie, či 
náhľady do dejín výtvarného 
umenia – všetko čo prebudí 
a podporí rozvoj talentu.

od 27. 9. 2019   
piatok od 16.00 – 19.00

Štúdium metamorfózy v 
prírode, umení a v ľudskom 
živote prostredníctvom 
vybraných goetheanistických 
cvičení.  Štúdijno - tvorivá 
umelecká skupina pre večné 
deti, bádateľov a nadšencov,  
ktorí chcú hlbšie porozumieť 
umeleckým zákonitostiam, 
oživiť svoje tvorivé schopno-
sti, zažiť terapeutické účinky 
umenia, naučiť sa ich 
používať a byť tak sám sebe 
terapeutom. Chránený čas a 
priestor určený tým, ktorí sa 
chcú neustále rozvíjať a 
hľadajú spoľahlivý a nevyčer-
pateľný zdroj vnútornej 
radosti a poznania pre bežný 
život.  

Goetheanistickým výtvar-
ným cvičeniam sa pod 
odborným vedením môže 
venovať každý, ako začia-
točník tak aj skúsený umelec.

od 19. 9. 2019   
štvrtok od 17.30 – 19.30

Zlatý kľúčik 
výtvarný odbor ZUŠ 
pre deti 1. – 2. roč. ZŠ

Skrytý talent 
pre 8. – 9. roč. ZŠ 
a študentov SŠ

Goethe 
Výtvarný ateliér 
pre dospelých


