
   Interaktivní galerie Becherova vila 
   pobočka Galerie umění Karlovy Vary, příspěvkové organizace Karlovarského kraje 
   Krále Jiřího 1196/9, 360 01 Karlovy Vary, tel. pokladna 354 224 111, 606 928 844 
   www.becherovavila.cz, otevřeno: úterý – neděle 10.00- 17.00, vstupné 40, - 20, -   
 

 

 
 
 
 
 

 

      
   Termín konání  
   29. a 30. října 2018                           Věkové rozmezí 
   9:00 - 15:00 hodin                             8 - 14 leté děti                                                            
                                                                                                              
Lektor 
Mgr. Pavla Vargová, edukátorka Becherovy vily 
 

Denní režim 
Docházení pondělí 29. 10. 2018 i úterý 30. 10. 2018 je od 9.00 do 15.00 hodin. Aktivity jsou 
rozděleny na dopolední výtvarné činnosti, po svačině relaxační půlhodinu na odpočinek v přírodě, 
a odpolední výtvarné a rukodělné aktivity. Děti je třeba vybavit oblečením, které si mohu umazat, 

a vlastní svačinou na celý den - pitný režim po celý den a malé občerstvení v podobě ovoce 

zajišťuje galerie.  
 

Cena 
250,- Kč/den zahrnuje veškerý výtvarný materiál, odborné lektorské vedení, drobné občerstvení 
(ovoce) a celodenní pitný režim. Přihlásit se je možné na oba dva dny, či na jeden vybraný den.  
(Tábor se uskuteční pouze, pokud se přihlásí min 5 dětí.) 
 

Výtvarná tvorba v jednotlivých dnech 
Výtvarné činnosti v oba dva dny budou zaměřené na výtvarné umění Street Artu a Land Artu.  
Děti se seznámí s jejich historií, především s písmem a grafickými technikami, tvorbou z přírodnin 
a instalacemi v přírodě.  
V pondělí dopoledne si pomocí otisků, které lze získat ve venkovním prostředí vytvoří pro Street 
art specifický Backpack (jednoduchý batůžek na záda). Odpoledne si z keramiky vymodelují krmítka 
a pítka pro zvěř a ptactvo, které po té umístí v přírodě.  
V úterý se děti seznámí s historií, podobami a technikou graffity, vyzkouší si jeho rytou podobu 
spojenou s tiskem z hloubky. Odpoledne si do levitujících skleněných objektů nainstalují miniaturní 
krajinu, dle zákonitostí japonské sadby. 
Pokud najdeme během tvoření čas, vyzkouší si po oba dva dny také práci s uměleckým  betonem. 
Vyrobí si betonové svícny, které po té mohou instalovat ve venkovním prostředí.  
 
 
Informace a přihlášky na vargova@galeriekvary.cz nebo na telefonu 354 224 115 - Pavla Vargová

  

Prázdninové tvoření v Becherově vile 2018 

 

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

