FOTOGRAFISKA
PROGRAMM KOOLIDELE
Fotografiska Tallinn inspireerivad haridusprogrammid on sobilikud kõikidele kooliastmetele ja
ka lasteaialapsed leiavad sobivad. Meie teadlikud giidid leiavad alati sobiva viisi ja vaatenurga,
kuidas fotokunsti erinevas vanuses kunstihuvilisele tutvustada. Pakume erinevaid tuure:

Fototuur koos giidiga

Vanusegrupp: Lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni.

Koos giidiga on külastajal võimalus läbi jalutada kõik fotokunsti näitused meie majas. Kahel
korrusel on tavaliselt 3-4 näitust, mis kõik viivad meie külalised põnevatele rännakutele eripalgeliste
fotograafide loodud maailmadesse. Giid avab piltide taga peituvaid lugusid.

Fototuur enda valitud näitusel.

Vanusegrupp: Lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni.

Soovi korral võime korraga süvendatult vaid ühte valitud näitust vaadata. Giid annab põhjalikuma
ülevaate fotograafist, tema loomingust ja näitusest. Näitustega saab tutvuda Fotografiska kodulehel.

Fototuur Andy Warholi näitusel “Photo Factory”

Vanusegrupp: Põhikool ja gümnaasium.

Selleks, et mõista pop-ikooni Andy Warholi saladuslikku fenomeni ja saada tuttavaks tema elu ja
loominguga, oleme koostanud põneva lisamaterjali näitusele, mis tutvustab ikoonilise kunstniku
rolli kunstiajaloos ja tema jätkuvat mõju tänases kunstiskeenes kui ka laiemalt kogu ühiskonnas.

Fototuur autoportree joonistamisega Andy Warholi näitusel

Vanusegrupp: Lasteaed ja algklassid.

Uurime näitusel, kes oli Andy Warhol - oli ta geenius või narr? Vaatame kuidas kunstnik end ise
kujutas ning proovime ka endast portree joonistada. Saame teada, mida tähendab üldse autoportee,
miks nii paljud kunstnikud end oma teostel kujutavad, kuidas nad seda teevad ja mida enda
joonistamisel tähele panna. Vajalikud vahendid on kohapeal olemas.

Fototuur koos töölehega näitusel “Kooseksisteerimine”

Vanusegrupp: Algkool ja põhikool.

Korea kunstnik Cho Gi-Seok on noor tõusev täht Aasia kunstimaailmas, kes oma näitusel
“Kooseksisteerimine” uurib põnevad paralleele ja seosed – inimene ja loodus, inimene ja tehnoloogia,
inimene ja digiajastu. Neist märksõnadest lähtuvalt oleme loonud spetsiaalse töölehe, mis aitab
lastel paremini kunstniku loominguga tutvuda ja mõelda meid ümbritseva keskkonna peale.


Giidiga tuur kestab kuni 1h ja sobib grupile suurusega kuni 25 inimest. 

hind on õpilasgruppidele 45 eurot (nädalavahetusel 55€) ja õpilastele pääse 3 eur.


ootame teid osa saama meie inspireerivatest näitustest. 

broneerige aeg: fototuur.tallinn@fotografiska. com

