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Barrandov Art

 Barrandov Art jsou workshopy moderního a současného umění pro děti
předškolního věku, které budou probíhat v naší školce v březnu a květnu.
 Náš koncept je ojedinělým v České republice a v roce 2010 jsme pro náš
program obdrželi akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.

Všeobecně se nám může zdát, že moderní a současné umění je
neuchopitelné, elitářské, možná i bláznivé. Stojíme-li před současným
uměleckým dílem, není nezvyklé se občas cítit poněkud… ztraceni v
prostoru. Pokud se nám ale podaří přenést se přes masu klišé, předpojatosti
a dokážeme-li otevřít oči a mysl, můžeme objevit krásu, která nám dovolí
nahlédnout do zcela jiného světa. Nejen o to nám v našich uměleckých
workshopech, které připravujeme pro děti, jde.

Toto je Nana.

Nana je původně bohyně lásky, plodnosti a války z perského města Susa. Nana
vytvořená umělkyní Niki de Saint Phalle je veselá, pěkně tvarovaná dáma, která
tančí či štastně letí životem.
Mnoho z děl Niki de Saint Phalle vyzařuje optimismus a na první pohled vás
zaujme svými výraznými barvami. Niki ráda pracovala na projektech pro děti;
jako například socha&klouzačka v Jeruzalémě s názvem Golem nebo
architektonická stavba&hřiště Dragon v Belgii. Někdy i samotné děti pomáhaly
Niki malovat její sochy.
Přijdte se podívat na náš workshop o Naně a Niki de Saint Phalle, který bude
ve středu 6. 3. v 17:00 hodin zde ve školce.
Nečekáme, že se ze všech tvořivých dětí stanou historici umění nebo umělci, jen
si skromně přejeme inspirovat krásou a hledat oduševnělost světa
v jednoduchosti.
Program Barrandov & Art, III.2013:
I.
II.
III.
IV.

Niki de Saint Phalle
František Kupka
Claude Monet
Alexander Cadler

Lektor: Petra Lorentzon S.
Pracuje pro vládní vzdělávací organizaci na Maltě a jako nezávislý umělecký pedagog v oboru
současného umění. Petra L.S. působí v uměleckém oboru od roku 2000. V předchozích letech
pracovala v kulturním sponzoringu pro společnost Eurotel/O2,ČR. Ve Švédsku spolupracovala s
Moderna Museet ve Stockholmu a s firmou Deconet.
Petra L.S. je absolventkou Lynn University - Boca Raton v USA a Karlovy University v Praze. Titul
historika dějin umění, uměleckého kurátora a uměleckého pedagoga získala na Stockholmské
universitě. Žije v Praze, Stockholmu a na Maltě.

