ŠMV – ŠKOLA MALÝCH VÝTVARNÍKŮ
 „Hrátky s fixou“
Materiál: nejlépe kratší fixy, papír větší gramáže na vystřižení kolečka, papír (A3 a vetší...)
Postup: Na tvrdý papír nakreslíme kolečka o průměru cca 6-9 cm (můžeme si vzít skleničku a
obkreslit ji), kolečka vystřihneme a do jejich středu uděláme nožíkem nebo nůžkami malý
křížek (poslouží jako otvor pro fix). Pak už si stačí jen vzít barevné fixy, na každý nasadit 2-3
papírová kolečka a můžeme začít. Točíme s nimi jako s hrací káčou, zkoušíme různé výšky a
polohy fixů a sledujeme nově vzniklé barevné cestičky. Až budeme s nově vzniklým
expresivním prostorem spokojeni, může začít tvořit další nebo v něm hledat neprobádané
světy a doplnit jej o příběh...třeba život pod hlínou, pod zemí nebo ve vesmíru.



"Šamanské masky"
Materiál: tvrdý papír formát A3 (nejlépe z jedné strany lesklý, barevné tuše nebo temperové
barvy, šňůrka) připravíme si papír lesklou stranou vzhůru. Nachystáme si do kelímků či víček
od uzavíratelných sklenic (co se doma najde) barevné tuše nebo hodně vodou naředěné
temperové barvy v různých odstínech a můžeme začít.
Postup je jednoduchý: Barvu můžeme nabírat štětcem a následně ji stříkat na papír, z
houbičky na nádobí barvu vymáčknout z výšky nebo třeba lít barvu přímo kelímků jako to
dělal Jackson Pollock. Touto hravou metodou si vytvoříme barevné cákance. Až budeme
hotoví, papír přeložíme napůl a pořádně otiskneme strany na sebe. Snažíme se pracovat co
nejrychleji, aby nám barvy nezaschly dříve, než je stihneme otisknout. Po rozevření papíru se
objeví téměř symetrické skvrny, tzv. Rorschachův test. Necháme uschnout. Teď už přichází na
řadu naše fantazie. Hledáme bájná zvířata, chiméry...jaké nám skvrny připomínají. Až si
najdeme to své, tužkou si jej naznačíme a vystřihneme obvod a otvory na oči. Pak už jen na
bocích uděláme dírky, prostrčíme šňůrky, přivážeme na obličej a jsou z nás "šamani".

