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      Termín konání  
 17. - 21. 7. 2017 

 
         Věkové rozmezí  
        9 - 14leté děti  
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
Lektoři 

Mgr. Martina Škopová, edukátorka Becherovy vily 
MgA. Lenka Sárová Malíská, externí lektorka 
Asistentka: Martina Lukešová 
 

Denní režim 
Denní docházení (pondělí až pátek od 9.00-16.00); aktivity budou denně rozděleny na dopolední výtvarné činnosti a 
odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Celkovou organizaci a přípravu zajišťuje edukátorka Martina Škopová a 
kurátorka Becherovy vily Ivana Klsáková. Během polední pauzy (11.30-12.00) se děti společně s lektory stravují 
v lázeňském domě Smetana – Vyšehrad; děti je třeba vybavit svačinou na odpoledne, pitný režim po celý den zajišťuje 
galerie. Po obědě následuje relaxační půlhodina v přírodě (sportovní aktivity, hry). Výtvarný týden bude jako 
každoročně zakončen vernisáží dětských prací v pátek v 16.00 za přítomnosti příbuzných a přátel dětí. 
 

Cena 

1.500,- Kč/týden zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, oběd, drobné občerstvení (ovoce) 

během týdne, občerstvení na vernisáž. 
 
Zaměření 
Výtvarné činnosti, připravené pro děti lektorkami na letošní letní výtvarný týden v Becherově vile, budou zaměřené na 

téma Můj tajemný svět: Krajina ve mně. Děti budou postupně vytvářet vlastní jedinečnou krajinu s flórou a faunou 

- místo, kde je vše, co mají rády. Během vytváření svého „malého ráje“ budou poznávat nejen rozličné techniky a 
materiály, ale také svůj vnitřní svět.  
Děti budou pracovat s keramikou, nebudou však točit na hrnčířském kruhu, ani modelovat, ale budou odlévat 
keramickou hmotu do formy a následně pomocí špachtlí vytvoří reliéf. Nakonec své výtvory ozdobí barevnými 
glazurami. Dále si děti vyrobí originální keramický šperk, zvonkohru, nebo lapač snů. Další aktivitou bude linorytová 
grafická dílna, s přípravou vlastní pasparty, společným úkolem bude skládání zvířecích origami, která budou následně 
pospojována do závěsného mobilu. Samozřejmou součástí výtvarného týdne je prohlídka Becherovy vily 
s komentářem k historii a prohlídka aktuální výstavy.      
 
 

Informace a přihlášky na klsakova@galeriekvary.cz nebo na telefonu 354 224 115 - Martina Škopová  

letní výtvarný týden v Becherově vile 2017 

 

http://www.becherovavila.cz/
mailto:klsakova@galeriekvary.cz

