
V barvách výtvarného ateliéru



Prostor pro živý kontakt s tvorbou



Máme radost z vlastní kreativity



Můžeme si Hrát na velké divadlo a dělat scény



Intrepretovat přečtené knížky a komiksy



Nahlédnout do životů pražské avantgardní bohémy



CO bude dál…. 
Aneb Napětí uprostřed divadelních improvizací





Spousta látek a starého oblečení nás inspiruje k tvorbě nečekaných kostýmů a divadelních postav



Kreslíme a malujeme pomocí myší
Aneb jak vzniká společná počítačová grafika



Tvoříme objekty z obsahu svých aktovek (nečekaný odpolední happening)



Instalace



Degustace umění



Několik týdnů se zápalem pracujeme na výtvarných objektech, protože Téma je inspirativní: Cestování! 

Putujeme do Lidic na Mezinárodní výtvarnou soutěž a doufáme…



KRAKEN



Džungle



prázdninový ostrov před sezÓnou



Dům ve skále ((Cestou po Africe)



Výletní loď Rainbow



Hadí ostrov



Díky přednášce spisovatele, poutníka a cestovatele Ladislava Zibury poznáváme život a cestování z jiné, 

(možná méně pohodlné strany. 





Pondělí, stŘeda a pátek – kroužky -

tvořivé seance a výtvarné improvizace v ateliéru





Tvoříme koláže



Malujeme město svých snů



Vyrábíme papírové masky





Vyjádřujeme pomocí barev své pocity





Kašírujeme





Malujeme ústy



i nohama



Věnujeme se autoportrétu



Hledáme své nové podoby



Své oblíbené grimasy



Své nálady a tajné sny



Tvoříme společná díla





Pojďme se podívat na umění zblízka

Výstavy a workshopy v pražských muzeích a galeriích



Centrum současného umění DOX







Na tabletech ve dvojicích tvoříme z fotek obrazů vlastní komiksy



Jan Hísek: Zeptej se spánku

Galerie Villa Pellé
Výstava, Workshop a setkání s autorem







Výtvarná dílna a tvorba bájných tvorů z našich snů



A jako bonus sám autor výstavy Jan Hísek



Před Vilou Pellé závěrečná póza: Surfujeme na uměleckém prknu



Lovci lebek v Náprstkově muzeu



Prostor pro diskusi o protikladech – tradice versus současná nová Guinea



Výtvarná dílna – tvorba tradičních papuánských náramků z mušliček





Příliš mnoho zubů v Museu Kampa



Komentovaná prohlídka s lektorkou
Třeba I o tom, jaký je vztah mezi vědou a uměním







Na začátku workshopu povídání o významu kompozice





můj nejsilnější zážitek z umění


