Milí žiaci, boli ste už v nejakej galérii alebo múzeu?
Nemusíte nutne nikam chodiť, poďte sa s nami prejsť – virtuálne po najznámejších a
najkrajších galériách a múzeách na svete a obdivujte vzácne artefakty či umelecké diela.
Vybrali sme pre vás tie, ktoré určite stoja za vašu (virtuálnu) návštevu a môžete ich
navštíviť z pohodlia domova.

Musée d'Orsay, Paríž
Vyberte sa s nami na ľavý breh Seiny do bývalej železničnej stanice. V Musée d'Orsay
môžete obdivovať diela Moneta či Cézanna. Nájdete tu vrcholné obrazy mnohých
impresionistov.

Virtuálna prehliadka tu: https://artsandculture.google.com/streetview/mus%C3%A9ed%E2%80%99orsayparis/KQEnDge3UJkVmw?hl=en&sv_lng=2.327089926444344&sv_lat=48.85968476784497&sv_h=27
2&sv_p=0&sv_pid=FjndSjvl55w81vbNYu5DfA&sv_z=1

Musée du Louvre, Paríž
Prejdite sa chodbami slávneho parížskeho múzea- po Louvri. Toto múzeum patrí medzi
najväčšie a najnavštevovanejšie na svete. Hlavný vstup sa nachádza v dnes už ikonickej
sklenenej pyramíde a množstvo ľudí do múzea zavíta, aby si pozrelo slávnu Monu Lisu.
V múzeu nájdete aj da Vinciho diela, ale aj ďalších viac ako 50 000 exponátov – množstvo
pokladov z celého sveta.

Virtuálne prehliadky priamo na web stránke múzea: https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
Pozrite tiež:
https://www.youtube.com/watch?v=6vuFh6NNa70&t=1419s
https://www.youtube.com/watch?v=FRmvCQM-XGU&list=TLPQMjUxMDIwMjD_-DVKfdz9Pw&index=2

Guggenheimovo múzeum, New York
Budova tohto múzea patrí k „ikonám“ mesta New York, je jednou z najznámejších galérií
moderného umenia a tiež významnou architektonickou pamiatkou. Poprechádzajte sa spolu
s nami po slávnom točitom schodisku v Guggenheimovom múzeu. Na šiestich poschodiach
môžete objavovať a obdivovať neuveriteľné množstvo umeleckých diel naprieč rôznymi
výtvarnými štýlmi a smermi od impresionizmu, cez postimpresionizmus, modernu až po
umenie súčasnosti. Jadrom zbierok múzea je aj zbierka orientovaná na abstraktné umenie
a obrazy umelca V. Kandinského.

Virtuálne

prehliadka tu: https://artsandculture.google.com/streetview/solomon-r-guggenheimmuseum-storylines-contemporary-art-at-the-guggenheim/jAHfbv3JGM2KaQ?hl=en&sv_lng=73.95901268995041&sv_lat=40.78285869217753&sv_h=31&sv_p=0&sv_pid=LTEqabtBWNE4F4Q4F
oN2lQ&sv_z=1.0000000000000002

Múzeum ( musaion = chrám múz, grécky mouseion )
je vedecká inštitúcia ,ktorá zhromažďuje, odborne uchováva a ďalej vedecky spracováva zbierky
hmotných i nehmotných dokladov o spoločenskom a kultúrnom vývine človeka a spoločnosti, o vývoji
a zmenách prírody a prostredia.
Múzeá sa líšia predmetom svojich zbierok ,poslaním a cieľom na vlastivedné – zaoberajú sa
materiálom týkajúcim sa územia štátu, a špecializované – zaoberajúce sa konkrétnou činnosťou,
odborom, osobnosťou (napr. technické múzeum). K špecializovaným patria i múzeá umenia, galérie.
Múzeum je inštitúciou, ktorej hlavným cieľom je prezentácia a sprístupňovanie artefaktov a zo strany
návštevníkov je hlavným poslaním poznávať.
V celosvetovom kontexte sú inštitúcie pracujúce čisto s výtvarným umením označované ako múzeá.

Interiér prírodovedného múzea v anglickom OXforde

Múzeum Louvre v Paríži
http://ee.france.fr/cs/discover/zdarma-do-muzea-louvre-v-parizi

Západoslovenské múzeum v Trnave
http://www.zsmuzeum.sk/
Špecializuje sa na :
- vznik a históriu festivalu Dobrofest
- dejiny knižnej kultúry
- dejiny kampanológie
- dejiny tehliarstva
- osobnosť Mikuláša Schneidra Trnavského a jeho dielo
- bezstavovce v odbore paleontológie
- históriu Slovenského učeného tovarišstva a osobnosť Antona Bernoláka

Múzeum knižnej kultúry – Oláhov seminár

Dom hudby Mikuláša Schneidera Ttnavského

Galéria ( z talianskeho slova galéria = chodba)
je pôvodne dlhá chodba s arkádami na nádvorí či v záhrade, alebo dlhá chodba
určená pre slávnosti.
Odtiaľ je názov pre súčasné galérie - inštitúcie, miestnosti alebo budovy, kde sa
zhromažďujú, vystavujú ale aj predávajú diela výtvarného umenia.

Chodba s arkádami
v kláštornom kostole Eglise
Notre-Dame de DonnemarieDontilly, Francúzsko

Galéria Uffizy vo Florencii

Galéria J.Koniarka v Trnave , Koppelova vila
GJK bola založená 1.7.1976, pomenovaná podľa zakladateľskej osobnosti
slovenského sochárstva Jána Koniarka.
https://www.gjk.sk/sk/uvod/

Poslaním galérie Jána Koniarka v Trnave je budovanie
zbierkového fondu
a sprístupnenie umeleckých diel odbornej i laickej verejnosti
(v dvoch výstavných priestoroch: Kopplovej vile a Synagóge-Centre súčasného umenia)

ako i spracovanie dokumentácie a riešenie vedeckovýskumných úloh vo verejnom záujme.

Galéria J.Koniarka v Trnave , Synagóga - Centrum súčasného umenia

V čom je hlavný rozdiel medzi
múzeom a galériou?

Navštívil si fyzicky nejakú galériu
alebo múzeum? Ak áno, ktorú/é?

V ktorom múzeu si bol na
virtuálnej prehliadke?

Páčila sa ti virtuálna prehliadka
múzea? Chcel by si sa ísť pozrieť do
múzea aj fyzicky?

Čo v tebe vyvolalo najväčší umelecký
zážitok po virtuálnom prejdení múzea?
Ktoré výtvarné diela ťa najviac zaujali?
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