JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ
„ Maluj broučky, tvoř loutky“
V rámci projektu „Veselým krokem Trnkovým rokem“

Městská knihovna Hodonín nabídla dětem možnost strávit jarní prázdniny aktivně pod
svou střechou a současně se prostřednictvím loutkářské dílny zapojit do výtvarné soutěže
„Maluj broučky, tvoř loutky“ pořádané v rámci projektu „Veselým krokem Trnkovým rokem“,
který knihovna vyhlásila u příležitosti 100. výročí narození výtvarníka Jiřího Trnky.
Tvůrčí schopnosti i bezbřehou fantazii uplatnila asi dvacítka dětí ve věku 6 – 15 let v rámci
loutkářské dílny konané první den prázdnin pod vedením mladého, leč zkušeného, lektora, p.
Tomáše Machka, učitele LDO ZUŠ v Novém Městě na Moravě a herce Divadla Líšeň, který si
pro děti připravil opravdu bohatý program - inspiraci Trnkovým filmem „Pérák“ /promítání/,
návrhy, rady i pomocnou ruku při tvorbě komiksu a loutek.
Děti zjistily, že jednoduchý komiks se dá vyrobit z obyčejného kartonu a kancelářského
papíru a materiál na výrobu loutek se dá pořídit drobným úklidem domácnosti. Pejskovi ze
starých ponožek, velrybě ze starého svetru a třeba alobalovému robotovi teď u nás
v knihovně dělá společnost „kašírovaná“ beruška nebo kartonový delfín.
Po celodenní „loutkářské“ práci jistě všichni účastníci dílny uléhaly večer příjemně
unaveni, ale s velkou spokojeností, že se dílo podařilo a že jsme všichni prožili den nabitý
nevšedností.
Následující prázdninová dopoledne jsme věnovali zejména malování a modelování
broučků. Děti, které za námi přišly tvořit později, a nestihly tak práci s panem loutkářem, se
pustily do tvorby loutek samy, inspirovány tím, co vyrobili jejich kamarádi. Po „usilovné“
práci prostředí knihovny nabídlo dětem relaxaci v pohodlném křesle s šálkem čaje a knížkou
v ruce.
Fantazie, nápaditost a nadšení provázely celou tvůrčí dílnu a spokojenost se dala číst jak
v očích dětských účastníků, tak i nás dospělých, kteří jsme jim „byli k ruce“.
Své výrobky děti přihlásily do výše uvedené soutěže, jejíž vyhodnocení proběhne v letních
měsících. Na výstavu s vernisáží se můžeme těšit na podzim, ale díla našich malých
řemeslníků zdobí dětské oddělení knihovny už teď.
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