Na cestě …
Muzeum Mladoboleslavska zve do Galerie na arkádě a do hudebního salónku na
boleslavském hradě na výstavu prací absolventů výtvarného oboru Základní umělecké školy
v Mladé Boleslavi. Vystavená díla odpovídají období tvorby, ve kterém se nyní nachází
studenti závěrečných ročníků 1. a 2. stupně výtvarného oboru ZUŠ Mladá Boleslav. Právě oni
se totiž vydali „na cestu …“ Na cestu hledání a objevování nejrůznějších způsobů výtvarného
vyjádření. Tato cesta vede každého z nich jiným, vlastním a osobitým stylem.
Autoři prací jsou jak žáci, kteří pod vedením pedagogů ZUŠ tvoří již od svých předškolních
let, tak studenti, kteří si svou touhu po výtvarné činnosti uvědomili až mnohem později.
Prezentují se zde tvorbou, která vznikala pro radost i ze snahy po sebevyjádření. Zároveň jsou
však jejich práce i jakýmsi odrazovým můstkem k dalšímu výtvarném vzdělávání na
nejrůznějších umělecky zaměřených školách. Na výstavě můžete zhlédnout abstraktní díla
využívající nejrůznější techniky (grafika, malba, kresba i kombinované techniky), nápadité
koláže, originální fotografie, ale také studijní kresby a malby, na které je kladen důraz při
talentových zkouškách na umělecké školy. Část prací tvoří i keramické objekty přidávající
výstavě na atraktivitě.
Jako doprovodný program k výstavě „ Na cestě …“ budou v Muzeionu (muzejní herně na
hradě) po dobu jednoho měsíce probíhat interaktivní výtvarné dílny pro školy. I v tomto sále
proto po celou dobu trvání výstavy najdete výtvarné práce žáků ZUŠ MB. V Muzeionu však
svůj um, spontánnost, fantazii a radost z tvorby představí mladší ročníky výtvarného oboru.
Pedagogové ZUŠ MB se v Muzeu Mladoboleslavska prostřednictvím prací svých svěřenců
snaží ukázat, jak se jim u žáků podařilo rozvinout výtvarné schopnosti a cítění, ale i základy
kumštu a řemesla, ať už se tito studenti v budoucnu budou věnovat výtvarnému umění
profesionálně či amatérsky. A tak pokud Vás dosud zcela nepohltil dnešní komerční svět,
zajděte do muzea na hrad podpořit mladé výtvarníky v jejich snahách, touhách i ambicích třeba jen slovním komentářem do návštěvní knihy. Muzeum Mladoboleslavska je otevřeno
mimo pondělí každý den od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00, od května pak až do 17:00.
Výstava potrvá od 13.4. do 30. 6. 2013.

