XI. MUZEJNÍ VÝTVARNÝ SALON
PŘÍBĚH TIBETU

Zveme všechny, jak nám již známé kurzisty,
tak i nové zájemce o výtvarné umění a rukodělnou
tvorbu na XI. cyklus Muzejního výtvarného salónu.
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.
Všechny čtvrtky až do poloviny května budeme
poznávat život a umění Tibetu. Dotýkat se
autentických exponátů a setkávat se s badateli
a historiky, kteří Tibet navštívili. Náš program navazuje
na jedinečnou výstavu Příběh Tibetu. Tento program
je opravdu unikátní, tak určitě přijďte a vezměte
s sebou i své přátele!
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: XI. SALON), nebo hotově
v Kamenářském domě ve Skálově ulici.

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
Muzea Českého ráje nebo MgA. Marie Pešková.
Kontakt:
e-mail:

mob:

strilkova@muzeum-turnov.cz nebo
kamenarskydum@muzeum-turnov.cz
775 578 220, 603330576 (Jana), 736244473 (Marie)

Výtvarný salon Xl. – Příběh Tibetu
Předpokládaná náplň únor-květen 2018

15. 2. Sypané mandaly z barevného písku. Tibetský obřad mnichů. Lektor: Marie Pešková.
22. 2. Voskové mandaly, obrazy inspirované Tibetem. Mamandala Lektor: Lucie Vraná.
1. 3. Jarní prázdniny
8. 3. Modlitební tibetské korále. Sto osm korálků bylo nejen z achátu, jaspisu, tyrkysu, perel,
jadeitu, lastur, ale i ze skleněných náhražek. Středový nad kahanem ručně vinutý korálek si do
svých modlitebních korálků vyrobíte s Kamilou Parsi Žďárskou.
15. 3. Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Tibetu s kurátorkou PhDr. Helenou Heroldovou,
Ph.D. z Národního muzea v Praze.
22. 3. Vonné tyčinky mniši vyrábí z namletého vysušeného jalovcového dřeva vmíchaného do
těsta s medem a dalšími jemně namletými bylinkami, jako jsou cypřiš, pelyněk horský brotan
atd. Lektorka: Marie Pešková
29.3. Velikonoční prázdniny
5. 4. Původní kovové formy „čchačcha“ na vymačkávání sošek z hlíny přiveze tibetoložka PhDr.
Zuzana Ondomišiová,Ph.D. + promítání filmů z Tibetu.
12. 4. Výroba tradičního dřevěného modlitebního mlýnku, zdobeného tepáním do mědi.
Lektorka: Marie Pešková
19. 4. Výroba tradičního dřevěného modlitebního mlýnku, zdobeného tepáním do mědi.
Lektorka: Marie Pešková
26. 4. Barvení látek přírodními barvivy + batikování šibory. Příprava na výrobu Thang ky a
modlitebních praporků s Hanou Kristel.
3. 5. Tisk na nabarvený textil pomocí tradičních z dřevěných matric ze sbírek tibetoložky PhDr.
Zuzany Ondomišiové, Ph.D.
10. 5. Kompletace a dotvoření originálního textilního obrazu Thang ka s Hanou Kristel.

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

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

kurzovné

čtvrtletní (3 měsíce): 1.500,muzeum – konto: 107-8960770287/0100, uvedení svého jména a název kroužku: XI. Výt. salón

