Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára
Banská Štiavnica
TICHÉ SPRÁVY ZEME
výzva
zapojte sa do online kreatívneho projektu
O čo nám ide?
Klimatická kríza si vyžaduje našu pozornosť, svet sa mení, je stále zraniteľnejší. Chceme podnietiť
deti, aby sa STÍŠILI a intenzívnejšie, všetkými zmyslami, VNÍMALI prírodu okolo seba. Aby
venovali vážnu pozornosť odkazom stromov, lúk, parkov, trávnikov, záhonov a preniesli reflexiu toho,
čo vidia, cítia či počujú do výtvarného diela. Štartujeme participatívny projekt – vytvárame spojenie
medzi autentickou detskou kreativitou a pohľadom profesionálnych umelcov.
Koho pozývame?
Deti a mládež (do veku 15 rokov) z MŠ, ZŠ a ZUŠ a profesionálnych vizuálnych umelcov.
Čo očakávame?
Kreativitu – maľujte, kreslite, modelujte, tvorte objekty, píšte texty k výtvarným dielam atď. V tichu
prírody hľadajte vlastný, dôležitý námet, správu Zeme, ktorú chcete a potrebujete odovzdať
ostatným. Zaznamenávajte fascinujúce momenty z prírody alebo znepokojivé obrazy ľudských
zásahov do krajiny. Vašej tvorivosti nedávame hranice. Pokojne buďte vážny, naliehavo kritický alebo
použite vtipný nadhľad.
Čo nám pošlite?
Skeny, digitálne fotografie alebo krátke videá (max 5 minút) vašich diel na emailovú adresu:
propagaciasbm@gmail.com
Veľkosť emailu s prílohou: max. 15 MB, alebo vygenerujte odkaz na súbor. Prípadne nám svoje dielo
pošlite poštou na digitálnom nosiči na dole uvedenú adresu Slovenského banského múzea.
Formáty: jpg, PNG, pdf, mp3 DVD video, MPEG 2, MP 4...
Od jedného autora očakávane max. 3 diela. Uvítame aj spoločné skupinové diela či kolekcie
Dokedy?
Začnite tvoriť a posielať diela už teraz!
Uzávierka: 30. 9. 2021
A čo ďalej?
Tvorivý proces pokračuje! Vaše práce pošleme pedagógom/-ičkám a študentom/-kám Katedry
intermédií Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, ktorí si diela prezrú a vyberú tie,
s ktorými by chceli ďalej pracovať. Súčasní profesionálni umelci/-kyne budú vo vašich dielach hľadať
inšpiráciu a reagovať na ne. Ak to pandemická situácia dovolí, zorganizujeme jednodňový workshop –
stretnutie vybraných detských tvorcov/-kýň s profesionálnymi umelcami/-kyňami. Workshop bude
mať dve časti a obidve budú rámcované POČÚVANÍM.
- Dospelí počúvajú deti: stretnutie profesionálnych umelcov/-kýň a detí v skupinách okolo
detských prác, kde deti budú rozprávať čo „počuli“ v prírode a ako to pretvorili do svojho
diela.
- Deti počúvajú dospelých: každý umelec/-kyňa odprezentuje jedno svoje dielo so zámerom
prepojiť ho s vybraným dielom alebo skupinou diel detských tvorcov/-kýň.

-

Na čo sa tešíme?
nové spolupráce medzi deťmi a dospelými, medzi začínajúcimi a profesionálnymi tvorcami
zážitky a ich vzájomné zdieľanie
priebežnú online prezentáciu diel (po dohode s autormi/-kami)
online výstavu alebo výstavu naživo (v závislosti od pandemickej situácie)
rozdávanie skvelých kníh účastníkom
spoločné vnímanie akútnosti klimatickej zmeny a jej ešte významnejšie zviditeľnenie
hľadanie spôsobov ako sa adaptovať na novú klimatickú situáciu na Zemi

V prípade akýchkoľvek otázok alebo podnetov, obráťte sa s dôverou na projektovú koordinátorku
Galérie Jozefa Kollára.
Ďakujeme a veľmi sa tešíme na všetky diela, ktoré si k nám od vás nájdu cestu!
Kontaktná osoba: Silvia Herianová, projektová koordinátorka Galérie Jozefa Kollára
Tel: 0907 888 872
Email: herianova.silvia@muzeumbs.sk
Poštová adresa:
Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 BŠ
Ak budete svoje diela na elektronických nosičoch posielať poštou, označte prosím obálku názvom
projektu: Tiché správy Zeme
Sledujte web www.muzeumbs.sk a Facebook múzea a galérie.

