Studio BUBEC vyhlašuje výtvarnou soutěž
pro ZŠ a MŠ ke Dni Země 2017
Zapojte Vaši třídu do netradiční soutěže a vytvořte
animovaný film s pomocí rostlin kolem nás,
nebo sochu z recyklovaných materiálů!

Vyberte si pro kolektiv z vaší školy či školky jeden z tematických okruhů:

1. “Květy i plevel v koláči i na koláži!”
Na společné procházce Prokopským údolím poznáme, co vše je kolem nás k jídlu. Obyčejný plevel roste
všude kolem nás- podél chodníků, na loukách či polích. Lze z něj připravit výborný salát i koláč a navíc je
plný vitamínů! Pod vedením lektorky děti jedlý plevel ochutnají a vytvoří si svůj vlastní herbář.
Z nasbíraných (ne)obyčejných rostlin vytvoříme na Zahradě Bubec vlastní autoportrét po vzoru umělce
Arcimbolda. Ten následně rozpohybujeme do krátkého animovaného filmu. Chutný plevel po výtvarném
řádění nevyhodíme, ale každý si z něj vytvoří vlastní výborný slaný koláč! Pojďme společně oslavit Den
Země a naučit se využívat vše, co nám země nabízí!

2. “Sbírej, nevyhazuj a tvoř!”
Sochař Čestmír Suška, zakladatel studia Bubec, své sochy vytváří ze starých nepoužívaných zrezivělých
cisteren. Pojďme se společně na jeho sochy podívat, prozkoumat například jeho kavárnu z cisterny,
vystoupat nahoru zrezivělou rozhlednou, ale hlavně se jeho tvorbou inspirovat.
Věcem, které bychom vyhodili či je nepoužíváme, můžeme vdechnout druhý život. Máte doma kartony od
mléka či džusu, plastové PET láhve, stará trička, CDčka, ruličky od toaletního papíru..? Tyto věci
nevyhazujte, sbírejte je a přineste je s sebou na dílnu! Uvidíte, co všechno z nich dokážeme vykouzlit.
Třeba novou peněženku, náramek či náušnice a také společnou sochu!
Ze shromážděného materiálu vytvoříte koláž na téma “Země recyklovaná a homo recyklus” , která budou
zapojena do výtvarné soutěže.

Oba programy navazují na RVP - člověk a jeho svět, výtvarná výchova, člověk a svět práce. Lze vytěžit
časovou dotaci více předmětů.
Jak dlouho workshop trvá?
4 hodiny ( 1,5 hod. procházka, 1,5 hod koláž, 1 hod koláč /recyklo-dílo plus přestávky na svačinu).
Co s sebou?
Každý vlastní tašku na plevel (nejlépe plátěnou) či recyklovaný materiál, obuv a oblečení na procházku
a práci venku.

Jaká je cena workshopu?
• 85 Kč na 1 účastníka při skupině 20-30 dětí
• 100 Kč na 1 účastníka při skupine 16 - 19 dětí
• pedagogický doprovod zdarma
Cena zahrnuje využití prostor studia a zahrady BUBEC, uměleckého lektora a použitý materiál.
Jak se můžete zapojit?
Přijďte s celou třídou, nebo vybraným kolektivem z Vaší školy nebo školky, do výtvarného ateliéru BUBEC
na kreativní workshop kdykoli ve dnech 10 - 21. 4. 2017. Díla, která vzniknou během workshopu, budou
zapojena do výtvarné soutěže. Přesný čas a datum workshopu dohodneme individuálně dle vašich
potřeb.
Jak se přihlásit?
Celou školu, vybranou třídu nebo výtvarný kroužek přihlásí ředitel školy nebo učitel
do 31. 3. 2017 prostřednictvím emailu info@bubec.cz.
Co získá vítězná třída?
Vítěz získá 1hodinový workshop na vybrané téma v BUBCI s uměleckým lektorem a může využít
komunitní zahradu na společnou oslavu.
Kdo bude díla hodnotit?
Odborná umělecká porota v čele s akademickým sochařem Čestmírem Suškou.
Kdy budou vyhlášeni vítězové? A kde budou naše díla k vidění?
V sobotu 22.4. , na Den země, proběhne v komunitní zahradě BUBEC výstava všech soutěžních děl a
odborná porota vyhlásí vítěze s předámím cen. Vernisáž si nenechte ujít! A pozvěte i Vaše rodiče a
prarodiče :-).

Studio a zahradu BUBEC můžete navštívit kdykoli v průběhu roku!
Témata ostatních, nesoutěžních workshopů zaměřených na žáky
ZŠ a MŠ:
•
Výroba společného zahradního truhlíku- pomalování
truhlíku, osázení, vytvoření hlídačů truhlíku- postavičky
•
Přírodní materiál v tvorbě mladých umělců- Z čeho se
dříve vytvářely barvy? Na co se malovalo? Sami si
nasbíráme materiál, vytvoříme přírodní barvy a s nimi poté
namalujeme naší podobiznu na kus dřeva.
•
Výlet do daléké historie- prehistorie- zkamenělá zvířátka
v přírodě? Kde se tam vzali? Sami si nakonec vytvoříme
odlitek pohádkového zvířátka a umístíme ho do zahrady
jako poselství budoucím generacím!
•
Lovci a Sběrači - Kdy a kde sbírat bylinky, rostlinky či
různé plody? A co pak s nimi?
Pronájem zahrady pro družinu či školní akci
•
zahradu je možné si pronajmout k vlastní soukromé akci a programu
•
400 Kč za hodinu
Pro více informací kontaktujte Jitku Hvězdovou (jitka@bubec.cz, 603 163 482) nebo Kristinu Němcovou
(tina.nemcova@gmail.com , 605 276 243).

O studiu BUBEC
BUBEC, o.p.s. od roku 2000 působí nejen jako sochařské
studio, ale i jako kulturní centrum s využitím pro rezidenční
pobyty umělců, pořádá výstavy, dílny pro děti a mládež a vyvíjí
mnoho dalších aktivit. Součástí je komunitní zahrada, menší
studio babyBUBEC pro dopolední výtvarné dětské skupiny a
kurzy pro všechny zájemce o výtvarno, od dětí po seniory.

