
 

 

Umělecké dílny
V rámci programu FestiWalu Vladimíra Nejedla jsme pro Vás připravili umělecké 
dílny pod vedením lektorů ze zúčastněných středních škol (PB – Příbram,  
OL – Olomouc, SE – Semily, ČB – České Budějovice, PL – Plzeň).  
Pevně věříme, že si každý najde to, co je blízké jeho srdci a tvoření.

Bloky jsou na výběr buď dva dvouhodinové či jeden čtyřhodinový (s přestávkou 
na oběd). Je tedy na Vás, zda okusíte jeden čtyřhodinový či dva různé 
dvouhodinové. 

Volba skupiny proběhne online a bude zahájena tento pátek 24. 3. od 18 hodin. 
Adresa formuláře Vám bude rozposlána během zítřka na vaše školní adresy. 

Šťastnou volbu. Těšíme se na Vás.

ČTYŘHODINOVÉ UMĚLECKÉ DÍLNY 
(2h – oběd – 2h)

Umělecké 
kovářství 
jednoduché dárkové předměty

Michael Šimek, PB

Budeme se věnovat kovářskému 
řemeslu. Ve výhni rozžhavíme železo 
kujné a vykoveme předměty pro 
radost nejen sobě, ale i druhým.

Tiskařská 
technika 
dřevořezu
Jarmil Brynda, PB

Vhodné pro kohokoliv. Zhotovíte si 
dřevořez pomocí řezbářských dlát 
a nožů. Zvolený motiv jednoduše 
překreslíme na materiál a vyřízneme. 
Protože jde o tiskařskou techniku, 
následně vyřezaný motiv vytiskneme 
na papír. Každý si udělá libovolný 
počet tisků jako dárek pro své blízké.

Nožíková řezba 
Rostislav Anton, PB

V této dílně budete mít možnost si 
pomocí řezbářského nožíku z kousku 
lipového dřeva vyřezat jednoduchý 
tvar malé sovičky či lesního skřítka. 
Řezba je určena těm, kteří rádi tvoří ze 
zajímavého materiálu, mají šikovné 
ruce a tvůrčího ducha.

Fotogramy 
umělecká dílna v černé komoře

Kateřina Kalibánová, PB

Vytváření uměleckých černobílých 
fotografií bez fotoaparátu. 
Budeme vytvářet stínové obrazy 
na fotografický papír pomocí 
zvětšovacího přístroje. Fotografický 
papír vyvoláme ve fotografických 
lázních.

Výroba hliněné 
kuličkové dráhy
Michaela Málková, PB

V této umělecké dílně se tvořivě 
setkáme s hlínou. Pod rukama 
nám budou vznikat formy a tvary, 
vytvoříme společně hliněné objekty 
vhodné ke kuličkovým hrám. S sebou 
vhodné oblečení pro práci s hlínou.

Mramorovaný 
papír s výřezy
Jana Králová, PB

V této dílně prožijeme umělecké 
setkání s papírem. Budeme vytvářet 
přání s výřezem či záložku, jejíž 
nálada ovlivní vůně a krása 
květin. Papír ozdobíme technikou 
mramorování.

Malování na 
hedvábí
namaluj si svůj šátek

Lenka Rosková, ČB

V této dílně se staneme barvíři a malíři 
hedvábí. Památkou nám zůstane 
šátek krásný malovaný.

Grafické 
techniky
ruční práce v tiskárně

Petr Matějíček, PB

V naší grafické dílně společně 
pronikneme do tiskařství, potiskneme 
způsobem monotypu přírodních 
motivů na triko.

Kouzelná 
geometrie
aneb z matematika malířem

Irena Štrausová, ČB

Budeme společně objevovat krásu 
geometrie, projdeme cestou od 
geometrických obrazců přes shodná 
zobrazení a transformace, až 
k uměleckému dílu inspirovanému 
pracemi M. C. Eschera.

Filosofie aneb 
nebuď mozek 
v kádi
Veronika Růžičková, ČB

Jsi mozek v kádi, anebo ne? S námi 
to zjistíš. A pokud netušíš, o co vůbec 
jde, přijď to zjistit. Vítaní jsou všichni 
přemýšlející.

Proplétané formy
kreslení forem a tvorba placky

Lenka Šenková, PB

Budeme kreslit nekonečné proplétané 
formy po vzoru starých Keltů. Každý 
účastník workshopu si odnese 
vlastnoruční formu ztvárněnou na 
placce o průměru 56 mm.



DVOUHODINOVÉ UMĚLECKÉ DÍLNY 
(2h jedna – oběd – 2h druhá, D = pouze dopoledne, O = pouze odpoledne, D, O = stejná dílna bude dvakrát)

D / Bruslení
formy na ledu

Petr Hart, Martin Cvrček PB

Na ploše ledové si prožijeme formy 
pohybu i umění sportovní, bude 
i hokej. Potřebujete čepici, rukavice 
a ideálně vlastní brusle. Kdo nemá, 
je tu možnost zapůjčení na stadionu. 
S přihlášenými se ještě spojíme.

D / Hornické 
muzeum
Důl Anna a Důl Vojtěch

Zuzana Machková, PB

Společně navštívíme vzácnou 
technickou památku spojenou 
s návštěvou podzemí. Seznámíme se 
tak s nejhlubšími dějinami našeho 
hornického města. Není vhodné pro 
klaustrofobiky.

D, O / Dary včel
Martin Semerád, PB

Včelí svět je naplněn láskou 
a odevzdaností. V této dílně budeme 
zpracovávat některé z včelích darů 
a vyprávět si o pozoruhodném životě 
těchto našich malých souputníků. 
V případě pěkného počasí navštívíme 
též včely osobně, provázet nás bude 
školní včelař a filosof Martin Semerád.

D, O / Eurytmie
Věra Janebová, PB

Budeme společně hledat, jak 
zviditelnit hudbu, a zkoušet, jak 
vyjádřit pohybem úryvky z díla 
Williama Shakespeara.

D, O / Literární 
dílna
Veronika Vitoulová, OL

Dejte druhou šanci již zapomenutým 
textům a vtiskněte do nich kus sebe 
samých. Krása je v očích toho, kdo se 
dívá... totéž platí pro poezii.

D, O / 
Improvizační 
divadlo
hraní rolí naživo

Lukáš Sochor, OL

Improvizace je velikým nejen 
divadelním uměním. Vstupováním do 
rolí budeme poznávat sebe i svět.

D, O / Prohlídka 
kostela 
sv. Jakuba 
s výkladem
Josef Soukup, PB

Kostel sv. Jakuba je historickou 
památkou města Příbrami. Po 
prohlídce vystoupáme až k věžnímu 
zvonu a hodinám s vyhlídkou na 
město.

D, O / Skupinová 
improvizace, 
dramatizace 
a komunikace
Lenka Břenková, SE

Bude nás provázet Thálie, staneme 
se herci, dramatiky a pokusíme se 
též spontánní hraní – improvizaci. 
Budeme spolu hovořit jazykem 
i tělem.

D, O / Umělecké 
texty v překladu
aneb básníkem mnoha jazyků

Samuel Weise, PB

V této umělecké dílně se budeme 
věnovat básním v rodném jazyce 
jejich věhlasných autorů a překládat 
je do češtiny či cizího jazyka. Kdo 
má oblíbenou báseň, buď v češtině 
nebo v cizím jazyce, prosíme, vezměte 
s sebou!

D, O / Umělecké 
pozorování 
přírody
psaní básní

Mojmír Poprocký, PB

Společně vyrazíme do okolí školy 
a budeme pozorovat Přírodu v jejích 
proměnách a projevech. Pokusíme 
se poté uchopit linií, plochou, barvou 
a slovy naše prožitky a poznatky.

D, O / Práce 
s kůží
umělecké doplňky

Denisa Skalická, PB

Budeme vytvářet a zdobit módní 
doplňky z kůže jako spony, přívěsky 
nebo klíčenky. Zváni všichni, kteří 
chtějí okusit práci s kůží.

D, O / Hudební 
dílna
Sarah Jedličková, PB

V této dílně se společně budeme 
zabývat zvukem. Jaké jsou jeho 
vlastnosti a jak na nás působí. Kdy je 
příjemný a kdy naopak není. Ukážeme 
si, jak s ním pracuje hudba a jak s ním 
můžeme zacházet.

O / Hornické 
muzeum
Ševčínský důl

Zuzana Machková, PB

Společně navštívíme vzácnou 
historickou památku. Prohlídneme si 
důlních zařízení, vystoupáme na těžní 
věž, projedeme se důlním vláčkem, 
navštívíme hornickou chalupu. 
Do hlubin tentokrát nesfáráme. 
Seznámíme se s dějinami těžby 
a životem horníků a jejich rodin.

O / Prohlídka 
Svaté Hory
Lenka Marková,  
Kateřina Kašková, PB

Zveme Vás na prohlídku s průvodcem 
Svatou Horou – mariánskou barokní 
perlou v srdci Čech.

O / Příprava 
rautu
Petr Tomeček, PB

Příprava jídla může být též uměním. 
Pod vedením mistra kuchaře se tomu 
budeme učit.


