ANIMAČNÍ PROGRAM PRO MŠ
A 1. TŘÍDU ZŠ A ZUŠ K VÝSTAVĚ
ROMAN TRABURA / VĚTŠÍ ŽERE
MENŠÍHO
O VÝSTAVĚ ROMAN TRABURA / VĚTŠÍ ŽERE MENŠÍHO
Výstava 
Větší žere menšího je průřezem tvorby malíře Romana Trabury, jehož nadčasová
tvorba není v područí současných trendů. Autor sám, povahou osobnosti i tvorbou, je solitér.
V jeho tvorbě se snoubí několik stylů a technik, mezi které patří například malba akrylem na
plátno či na kov. Specializuje se také na prostorovou tvorbu, kde využívá syntetickou pěnu,
kterou doplňuje často až bizarními předměty. Náměty čerpá z běžného života, z lidských
vlastností či z legend, nebo čisté imaginace.
Vystavená díla jsou komplexním vyjádřením autorova vnímání světa i jeho přístupu k
současným společenským i politickým otázkám. Abstraktními až groteskními obrazy jsou
znázorněny jeho reakce na děje nejen minulé i současné, ale i budoucí. Buduje scenérie,
které jsou mnohdy zneklidňující až groteskní, ale to jim nebrání v tom, aby byly veselé a
komické. Mezi tradiční a opakující se prvky jeho děl patří ryby, voda, lesy, města a nově také
portréty. V jeho obrazech se objevují fantaskní prvky, antropomorfní ztvárnění i apokalyptické
vize. Jeho obrazy tak mohou prozradit, že autor je snílkem, ale i skeptikem, který se
pohybuje mezi dvěma světy. Tím reálným, ale i jeho vnitřním.
Kurátorka výstavy: Lucie Šiklová

O programu:
Na úvod si projdeme výstavu a formou
dialogu si popovídáme nejen o tom, co
koho zaujalo, ale také si povíme o
výtvarných technikách, kterými se Roman
Trabura ve své tvorbě zabývá. Pokusíme
se také o interpretaci dějů ve světě, který
nám Roman Trabura ve svých dílech
otevírá.
V druhé části animačního programu se
zaměříme nejen na rozvoj fantazie, ale
také na technické dovednosti. Pokusíme se
společně na velký formát výtvarně ztvárnit
naši představu budoucího podmořského světa. Inspirací nám budou především ryby,
které můžeme vidět hned na několika dílech Romana Trabury. Při tvorbě si
procvičíme nejen naši představivost, ale také vzájemnou spolupráci.
Na závěr si naše vytvořené dílo prohlédneme a zhodnotíme, jak se nám společně
pracovalo.

Doporučená velikost skupiny: max. 25 dětí, pro lepší průběh programu doporučujeme třídu do 20 dětí.
Programy připravila Vlasta Hrabětová a Lucie Bočková. Programy je možno realizovat v dopoledních a odpoledních
termínech od pondělí do pátku o počtu do 25 žáků. Pro více informací a objednávky, prosím kontaktujte Vlastu Hrabětovou
na tel.: 731068807 nebo na emailu: hrabetovagkk@gmail.com
Cena: pro držitele permanentky vše zdarma, pro ostatní 25,-.

