VÝTVARNÝ SALON XIII.
Přástky a řemesla
Zveme všechny, nám již známé kurzisty, ale i nové zájemce o výtvarné umění a rukodělnou
tvorbu na XIII. cyklus Muzejního výtvarného salonu. Cílem našeho salonu je nabídnout
příjemný prostor pro setkávání, tvůrčí relaxaci, vlastní tvořivost a zároveň představit muzeum
tak, jak ho běžný návštěvník nepozná. Zvolené výtvarné techniky nekladou nároky na
pokročilost přihlášených.
Tentokrát jsme se inspirovali v lidové kultuře obdobím dlouhých nocí a sněhem zapadanou
přírodou. Obdobím, které trvalo od Martina přes Masopust až do čtvrté neděle postní
a říkalo se mu Přástky. Během tohoto období se lidé odedávna scházeli, protože osvětlení bylo
tehdy drahé, ale také proto, že se nikomu nechtělo pracovat o samotě. V chalupách s velkou
světnicí společně spřádali len, vlnu, drali peří apod. Byla to vlastně společenská akce, při níž
nechybělo ani pohoštění. Každý čtvrtek se budeme věnovat řemeslným technikám, které
naplňovaly Přástky našich předků.

Kurzovné činí 1500 Kč a zahrnuje veškerý materiál, externí lektory a půlroční vstupenku
do muzea zdarma. Kurzovné můžete uhradit na konto 107-8960770287/0100 (uveďte prosím
své jméno a název kroužku: XIII. SALON), nebo hotově v Kamenářském domě.

Kurzy se konají každý čtvrtek v Kamenářském domě vždy od 14.00 do 16.00 hod.,
nebo od 17.00 do 19.00 hod.

Případné další informace vám poskytne Mgr. Jana Válková Střílková v Kamenářském domě,
Muzeum Českého ráje v Turnově.
Kontakt:
e-mail:
mob:

strilkova@muzeum-turnov.cz
775 578 220, 603 330 576

VÝTVARNÝ SALON XIII.
Přástky a řemesla
Předpokládaná náplň únor – květen 2019

14. 2. Pletení košů z loupaného vrbového proutí. Dvořák a Tilajcsiková
21. 2. Pletení košů z loupaného vrbového proutí. Dvořák a Tilajcsiková
28. 2. Pletení košů z loupaného vrbového proutí. Dvořák a Tilajcsiková
7. 3. Vyřezávání dřevěné lžíce. Miroslava Řezníková
14. 3. Vyřezávání dřevěné lžíce. Miroslava Řezníková
21. 3. Malování tradiční lidové dřevěné panenky z dílny nositele tradic pana Bukáčka.
28. 3. Odborná přednáška Lidové přechodové rituály. Míša Havelková
Přednášku doprovodíme výrobou mašlovačky z husích brků.
4. 4. Jarní věnec ze slámy a peří. Jana Válková Střílková
11. 4. Salon není. Vernisáž výstavy „Jiří Plátek, Knižní vazba“
(Kamenářský dům, výstava k 90. narozeninám Jiřího Plátka)
18. 4. Spřádání vlny na kolovratu spojené s ukázkou česání a drobné plstění. Iva Válková
25. 4. Dekorativní drátování s Marcelou Ištvánkovou.
2. 5. Zpracování a sběr bylin. Výroba léčivých olejů a mastí. Iva Válková (Pozor, pravděpodobně
začneme později!)

Předpokládaná náplň se může v závislosti na čase lektorů, přednášejících a dostupnosti
materiálu změnit.

Přihlášku vyplňujte pouze v případě, že jste nový účastník nebo při změně kontaktů.
Pokud máme od vás přihlášku již vyplněnou, stačí potvrdit účast e-mailem, nebo
telefonicky.

PŘIHLÁŠKA – VÝTVARNÝ SALON
jméno, příjmení:
mobilní telefon:
e-mail:

kurzovné

čtvrtletní (3 měs.): 1500,muzeum – konto: 107-8960770287/0100, uvedení svého jména a název kroužku: XIII. Výt. salon

