Tisková zpráva ze dne 9. 3. 2022

Workshop k výstavě Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana
Dávno minuly doby, kdy se po planetě Zemi proháněl tyranosaurus nebo velociraptor.
I přesto pravěk neustále podněcuje lidskou fantazii. Přesvědčeni jsou o tom i pracovníci
Památníku Petra Bezruče, kteří pro rodiny s dětmi vytvořili několik kreativních
workshopů, které jsou navázány na výstavu Pravěký svět.
Děti si spolu s rodiči budou moci prohlédnout výstavu kreseb a obrazů od tří autorů – Arnošta
Hanáka, Petra Modlitby a Vladimíra Rimbaly, kteří se věnují tzv. paleoartu, tedy uměleckému
směru, zabývajícímu se rekonstrukcí pravěkého světa spolu s jeho neobyčejnými tvory. Autoři
svou uměleckou činností navazují na odkaz slavného malíře Zdeňka Buriana, jehož kresby
doprovázely dětství nejedné generace. Výstavu, čítající více než dvacítku originálních děl,
svým výkladem doplní muzejní edukátorka Mgr. et Bc. Eva Schwanová, která bude
návštěvníky provázet i výtvarnou částí programu. „Věříme, že zajímavé a záhadné téma
přitáhne pozornost nejen malých výtvarníků ale i rodičů, a pro všechny to tak bude poučné
i zábavné odpoledne. Rádi bychom, aby se všichni bez rozdílu věku nechali unést svou fantazií
a své dojmy a pocity přenesli na připravená malířská plátna. Své umělecké výtvory si jejich
autoři mohou po skončení workshopu odnést domů,“ přibližuje Eva Schwanová.
Chcete s dětmi zažít netradiční nedělní odpoledne? Chcete se ponořit do světa umění
a dinosaurů? Pak neváhejte a rezervujte si místo na workshopu pro rodiny s dětmi k výstavě
Pravěký svět aneb Ve stopách Zdeňka Buriana.
Nabízené termíny jsou vždy v neděli, a to 10. 4. / 8. 5. a 5. 6. 2022 od 14 do 16 hodin
v Památníku Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava). Nutná je rezervace předem
na tel. čísle: 778 527 815 nebo na e-mailu: schwanova@szm.cz (Eva Schwanová). Cena
workshopu je 50 Kč na osobu. Fantazii se meze nekladnou, přijďte to zjistit i vy!
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