
   Pozvánka na výtvarný workshop
          RECYKLÁČEK

s tvořivými  technikami :

sprejování, voskování a rytí, výtvarná destrukce
(přetváření pohlednic)

Aktuální termíny:
Brno - sobota 26. srpna 2017, od 10 do 15 hodin.

Ve výtvarné dílně Malování a kreslení, Palackého třída 95, Brno (naproti
Semilassu)

Praha - sobota 23. září 2017, od 10 do 15 hodin.
Ve výtvarné dílně Malování a kreslení, Balbínova třída 28, Praha

Olomouc - sobota 7. října 2017, od 10 do 15 hodin.
Dům dětí a mládeže, tř. 17. listopadu 47/1034, Olomouc

Kurz bude akreditován MŠMT. Jeho absolvováním získáte osvědčení. Také je zde možnost 
proplacení zaměstnavatelem pro pedagogy (informujte se prosím ve vaší organizaci).



Co bude na programu?

Témata kurzu:

Recyklované  tvoření,  reliéfy  a  asambláže  z  různorodých  materiálů-  výroba
prostorového objektu, práce s lepidly. Barvení těstovin a výtvarná práce s nimi.
Prostorové tvoření - recyklace papírových krabiček a trubek, tvoření z papíru, využití pet
–  lahví,  textilu  a  doplňkových  materiálů.  Práce  s  tavnou  pistolí  a  papírovou  páskou.
Vyrobíme si např: gauč z krabičky od čajů,  zvířata, ptáky, motýly,  panenky a panáčky,
ozdobný věnec  a  podle  časových možností  další  kreace.  (Jeřáb,  který  opravdu zvedá).
Bude  potřeba  si  donést  i  nějaký  materiál  na  prostorové  tvoření  (krabička  od  vajíček,
krabičky  od  čaje,  léků,  zub.  pasty,  pohlednice...Seznam potřebného materiálu  s  sebou
najdete na konci tohoto letáku.
Základy  kašírování  -  Výroba  papírové  hmoty  a  základy  nanášení  papírových  vrstev.
Vytvoření jednoduchého objektu technikou kašírování.
Dekorování recyklovaných objektů - práce s barvou, sprejování...
Sprejování přes šablony- příprava barevného podkladu a šablony (budou k dispozici na
výběr), různé kombinace, alternativa sprejování-barvy v rozprašovači, foukací fixy...
Rytí do navoskovaného podkladu  - příprava voskového podkladu, tzv. enkausika, další
využití.
Výtvarná destrukce a přetváření pohlednic - práce s barvou, otisky a razítky, broušení,
výroba snových až surrealistických obrázků...
+ další tipy a náměty podle momentální inspirace, pokaždé přijdeme při společném tvoření na různé
varianty...

 

Pro koho je workshop určen?
- pro výtvarné pedagogy, učitele MŠ, 1.-2. stupně ZŠ, vedoucí a lektory výtvarných kroužků, do družin 
atp.

- Konkrétně tento workshop nabízí i zajímavé techniky a náročnější varianty tvoření pro starší děti 
kolem 10-15 let, kdy je potřeba už větší zručnosti.

- náměty a techniky lze tvořivě kombinovat, aktivity lze i zjednodušit na snadnější varianty vhodné pro 
menší děti.

- nápady lze využít i při práci s postiženými lidmi, seniory atd.

           



Podrobné informace a místa konání:

Brno - sobota 26. srpna 2017, od 10 do 15 hodin. Palackého třída 95, Brno (naproti 
Semilassu)

Spojení z hl. nádraží tramvajemi č.1 nebo 6. zastávka Semilasso. Naproti Semilassa se nachází pasáž s 
průchodem ( mezi obchodem Levné knihy a cukrárnou), vzadu v průchodu do dvorku je ateliér 
Malování a kreslení. (Nesplést s dílnou Matilda, která je v místě také). Obě místa jsou vyznačena, tak by
neměl být problém, ateliér je více vzadu.
pro mapku klikněte zde:

Praha - sobota 23. září 2017, od 10 do 15 hodin. Ve výtvarné dílně Malování a 
kreslení, Balbínova třída 28, Praha

Spojení ze stanice Florenc metrem na stanici Muzeum nebo pěšky je to kousek od hl. 
Nádraží. Vyjdete z metra na stanici Muzeum na ulici Vinohradská. Za zády budete mít 
Václavské náměstí a budovy Národního muzea. Po Vinohradské ulici minete odbočku na ul. 
Španělská, a pak odbočíte doleva na Balbínovu. V blízkosti je výtvarná cukrárna a přímo v 
dílně je i prodejna výtvarných potřeb, kde vás při vstupu nasměrují.
pro mapku klikněte zde:

Olomouc - sobota 7. října 2017, od 10 do 15 hodin. Dům dětí a mládeže, tř. 17. 
listopadu 47/1034, Olomouc

Spojení z hl. nádraží tramvají cca 10 min.na první zastávku Žižkovo nám., a pak vlevo na třídu 17. 
listopadu.  Pěšky to trvá od hl. nádraží po Masarykově třídě cca 20 min.
pro mapku klikněte zde:

Cena kurzu : 1500,-Kč
Kontakt na lektorku a přihlášky Jana Podzemná, 725 803 059, jana@vytvarnenavody.cz
Přihlášky a informace na webu: www.vytvarne-navody.cz/recyklacek
(objednávkový formulář je v dolní části stránky)

Ukázky z minulých workshopů pod názvem Výtvarný rok:
 

https://www.google.cz/maps/place/Palack%C3%A9ho+t%C5%99.+902%2F95,+612+00+Brno-Kr%C3%A1lovo+Pole/@49.2272115,16.5903745,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47129408626768f7:0x24e46496e6513156!8m2!3d49.227208!4d16.5925632
http://www.vytvarne-navody.cz/recyklacek/
mailto:jana@vytvarnenavody.cz
https://mapy.cz/zakladni?x=17.2281822&y=49.6006337&z=14&source=addr&id=9033344
https://www.google.cz/maps/place/Palack%C3%A9ho+t%C5%99.+902/95,+612+00+Brno-Kr%C3%A1lovo+Pole/@49.2272115,16.5903745,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47129408626768f7:0x24e46496e6513156!8m2!3d49.227208!4d16.5925632


Co s sebou:
Hodit se budou přezůvky, popř. pracovní oblečení či zástěra, i něco  k snědku (na místě bude k dispozici
malé občerstvení). Určitě si vezměte větší tašku na odnesení výrobků.

Materiál s sebou:
ostré nůžky
Cca 10 ks rulek od toal. papíru, malý papírový obal od vajíček
kvůli skladnosti naplocho rozložené krabičky:
od čaje (2 ks)
od léků (2 ks)
od zubní pasty (1 ks)
větší krabičku např. od sušenek, obdélníková krabička od sýrů atp.(po 1 ks)  
pohlednice cca 3 ks (nemusí být nové), ideální s motivy kytek, rostlin, zvířat, ale i města, vánoce 
atp.
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