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Členy naší NEJEDNÉ RODINY spojovaly nejen rodinné
vazby a místa, odkud pocházeli a kde se setkávali.
Spojovala je, ale občas i rozdělovala, potřeba tvořit,
zájem o umění a kulturu, odpor proti tehdejšímu
komunistickému režimu a touha po svobodě.

Co vlastně znamená
název výstavy
NEJEDNA RODINA?
Ne jedna…
Bylo jich snad víc?
Nebo nebyla zajedno?
Anebo snad nejeden
z nich byl umělcem?

Jiří

Juliana

Jan
Ivan Martin

Rodinné vazby můžeme popsat
slovy jako v katalogu k výstavě:

Každá rodina je jedinečná. Jeden by
bez druhého nebyl tím, kým je a jeho
život by nejspíš vypadal úplně jinak.
Navzájem se ovlivňujeme.
Ale co v takové (ne)jedné rodině?
Funguje to stejně?

Ludmila Padrtová byla
manželka Jiřího Padrty.
Jiří Padrta byl bratranec
Zorky Ságlové. Zorka
Ságlová byla manželka
Jana Ságla. Jan Ságl
byl švagr Ivana Martina
Jirouse. Ivan Martin
Jirous byl manžel
Věry Jirousové. Věra
Jirousová byla švagrová
Zorky Ságlové. Zorka
Ságlová byla sestra Ivana
Martina Jirouse. Ivan
Martin Jirous byl manžel
Juliany Jirousové.
Nejedna rodina

To je pěkný guláš, viď? Je těžké
si představit či zapamatovat,
kdo ke komu patří. Proto se kreslí
rodové stromy – rodokmeny.

Věra

Zorka
Podle popsaného rodokmenu propoj jména
čárami a zaznamenej, jaký měli rodinný vztah.

Ludmila
Tahle NEJEDNA RODINA
je ještě mnohem větší,
naskenuj QR kód a uvidíš!
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Nejedna rodina:
Letem světem... s rodokmenem
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Svým výtvorem se
pochlub, sdílej
na FB / IG
pod #8smicka
#nejednarodina
#letemsvetem

Víš, že obraz jako umělecké dílo nemusí obsahovat jen krajinu nebo postavy?
Může to být právě takový shluk čar, jaký se povedl tobě.
Tam, kde na obraze nevidíš nic konkrétního, jde o abstraktní umění.

Načti kód
a podívej se
do výstavy
zblízka:
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Přilož tento papír na úvodní list. Překresli si sem čáry propojující jména v rodokmenu. Třeba přes okno, ať je dobře
vidíš. Co ti vzniklo na papíře? Otáčej papír, pozoruj a fantazíruj. Ve změti čar určitě něco objevíš a dokreslíš.
Použij štětec a vodovky.

Pro začátek si napiš ke stopě
své jméno. Začni dokreslovat
všechny rodinné vztahy,
které jsou kolem TEBE.
Ale aby to byla legrace,
zkus si představit...
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… že je tvá rodina z ptačí říše jako já. Naskenuj QR kód
a koukni, jací ptáci nás obklopují. Hledej ty, kteří ti nejvíc
připomínají tvé blízké. Najdeš v rodině sovu? A co labuť?
Nebo čížka? Můžeš je tak zakreslit i do rodokmenu.

syn

manžel
tchán
dcera manželka tchyně
bratr
otec
zeť
sestra
matka snacha
synovec otčím
svat
neteř macecha svatka
bratranec strýc
děd
sestřenice
teta
bába
pastorek švagr
vdovec
pastorkyně švagrová
vdova
Rodinné vztahy můžou být velmi
pestré. Tady jich najdeš pěknou kupu.
Některá určitě znáš. Jiná možná ani
ve vaší rodině nenajdeš.
Další jsou dnes už téměř neznámá.
Dokážeš zjistit, kdo je to pastorkyňa?
Nebo třeba svat?

I každý další člen rodiny zanechává v rodokmenu svou stopu.
Jestli tě zaujalo zobrazení pomocí stop, jukni sem:
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Jak vypadá rodokmen tvé rodiny? To opravdu netušíme. Ale jistojistě víme, že uprostřed rodiny jsi TY!
Volavka ti tu nechala svou stopu, stejně tak i ty zanecháváš výraznou stopu ve své rodině.

