KERAMICKÉ KURZY 2015/2016
Keramika – přívětivý materiál, který lidstvo provází již od pradávna. Práce s hlínou rozvíjí u dětí jemnou motoriku, fantazii, učí soustředěnosti. Pro dospělé je vhodnou relaxací po někdy monotónní či stresující práci,
umožnuje se realizovat a odpoutat od věcí všedních. Radost z tvorby i vlastnoručních výrobků pro užitek i
potěchu oka si můžete od podzimu 2015 dopřávat na pravidelných kurzech v Muzeu berounské keramiky.
Smyslem našich kurzů není jen „uplácat si něco z hlíny“, ale předat zájemcům základy hrnčířského řemesla, jehož tradice je stará tisíce let. Jsme přece v Berouně – městě, odkud se v období renesance vyvážela
unikátní keramika do celé střední Evropy. Proto jsme jako lektory kurzů přizvali do naší dílny místní zkušené
keramiky, pro něž je provozování hrnčířského řemesla denním chlebem. Těžištěm jejich práce je hrnčířský
kruh, který oba mistrně ovládají a rádi se o své zkušenosti podělí. V malém kolektivu našich kurzů je samozřejmostí také individuální přístup.
Ivana Kapounová je vynikající točířka – těžko byste hledali někoho, kdo vyrábí hrnky s tenčím střepem.
Nechybí jí fantazie a hravost, svým svěřencům navíc předává svou neskutečnou pečlivost, díky které z nich
dostane maximum.
Martin Koller ve své tvorbě navazuje na tradiční rustikální keramiku, inspiraci nachází v přírodě a dávných
kulturách, například keltské. Na staré tradice navazuje i v závěrečné fázi výroby – keramiku totiž pálí v peci
na dřevo, které dodává hotovým výrobkům nezaměnitelný barevný nádech.
JAK SE PŘIHLÁSIT?
Do keramických kurzů se můžete přihlásit buď osobně v Muzeu berounské keramiky (Zámečnická 14), nebo
telefonicky (311 577 345) či mailem (berounska.keramika@gmail.com).

KURZY PRO DOSPĚLÉ A STARŠÍ DĚTI (15+)
ÚTERNÍ KURZY S MARTINEM KOLLEREM
•
18:00 – 20:00
•
10 dvouhodinových lekcí
•
začátek 6. 10. 2015, poslední lekce 15. 12. 2015
•
kapacita kurzu 5 – 6 osob
•
cena 2000,- (zahrnuje lektorské vedení, materiál, výpal i hotové výrobky)
Náplň kurzu:
Výuka základních technik keramického řemesla. Modelování – kachel s motivem Adama a Evy (znak hrnčířů), točení na hrnčířském kruhu – nádoby denní potřeby (hrnky, mísy, talířky...), dekorování keramiky.
Prostor dostane též tvorba na vlastní téma.
Na závěr kurzu se jeden z výrobků vypálí v Martinově peci na dřevo!

STŘEDEČNÍ KURZY S IVANOU KAPOUNOVOU
•
18:00 – 20:00
•
10 dvouhodinových lekcí,
•
začátek 7. 10. 2015, poslední lekce 16. 12. 2015
•
kapacita kurzu 5 – 6 osob
•
cena 2000,- (zahrnuje lektorské vedení, materiál, výpal i hotové výrobky)
Náplň kurzu:
Výroba modelovaných užitných předmětů tematicky dle ročního období (tác/podnos s rytým dekorem, reliéf – domovní znamení/číslo popisné, aromalampa, květináč na vánoční hvězdu...).
Základy práce na hrnčířském kruhu (výroba misky pod květináč, hrnku apod.) a hrnčířských technik – uchacení, obtáčení...

KURZY PRO DĚTI
ÚTERNÍ KURZ S MARTINEM KOLLEREM
1.
2.

13:30 – 15:00 (mladší děti – 1. stupeň)
15:30 – 17:30 (starší děti – 2. stupeň)

•
začátek kurzu 15. 9. 2015, poslední lekce 12. 1. 2016
•
15 dvouhodinových lekcí (2x45 min./2x60 min.)
•
kapacita kurzu – max. 8 dětí
•
cena 1500,- (zahrnuje le ktorské vedení, materiál, výpal i hotové výrobky)
Náplň kurzu:
Výuka základních technik keramického řemesla. Modelování - medvěd (znak města Berouna) a další témata,
točení na hrnčířském kruhu – hrnek, talířek... Dekorování keramiky engobami a glazurami nejen v duchu
renesanční berounské keramiky.

STŘEDEČNÍ KURZ S IVANOU KAPOUNOVOU
1.
2.

13:30 – 15:00 (mladší děti – 1. stupeň)
15:30 – 17:30 (starší děti – 2. stupeň)

•
začátek kurzu 16. 9. 2015, poslední lekce 13. 1. 2016
•
15 dvouhodinových lekcí (2x45 min./2x60 min.)
•
kapacita kurzu – max. 8 dětí
•
cena 1500,- (zahrnuje lektorské vedení, materiál, výpal i hotové výrobky)
Náplň kurzu:
Výroba modelovaných užitných předmětů (cedulka na dveře, zdobená miska, svícen/lampička, aromalampa...).
Základy práce na hrnčířském kruhu (výroba misky pod květináč, hrnku apod.) a hrnčířských technik – uchacení, obtáčení...

DOPOLEDNÍ KURZY PRO SENIORY/RODIČE S DĚTMI – dle poptávky

