
Fantazie, hra, radost, tvoření ale také trpělivost – to vše je animovaný �lm. Jsme jako kouzelníci, co 
dávají věci do pohybu a vytváří své vlastní světy.

– KDY:  STŘEDA, 14:00 – 15:30
– KDE:  ZŠ Kladská, Kladská 1201/1, 120 00 Vinohrady
– KAPACITA:  8 – 10 dětí
– VĚK:  od 8 do 12 let
– CENA:  2.700 Kč za pololetí/pomůcky a materiál jsou v ceně kurzu 

Přihlašování na 1. pololetí je možné do 10. září 2019 – emailem na youth@pebe.cz.
 
Děti v tomto kurzu získají:
– základní znalosti a dovednosti pro tvorbu animovaného �lmu,
– seznámí se s principy animace a jejími základními postupy,
– získají přehled o výtvarných činnostech použitelných pro animovaný �lm a
– tyto dovednosti propojí s oborem Foto – PC. 
Velká část je věnována praktickým cvičením a tvorbě společného nebo individuálního animovaného 
�lmu - a to od vymyšlení scénáře, výtvarného ztvárnění loutek a kulis z různých materiálů, následné 
animace až po závěrečnou společnou postprodukci v počítači. Kurz propojuje počítačové technologie 
a výtvarnou tvůrčí činnost. Zaměřuje se především na ploškovou neboli Stop Motion animaci a Pixilaci.

– KONTAKT/LEKTOR:  MgA. Veronika Šrejmová
    garant a lektor výtvarných programů galerie Ex Post, Příčná 1 – Praha 1
   
    604 168 773
    youth@pebe.cz
    
Veronika Šrejmová je absolventkou Environmentálního designu Fakulty umění a architektury v Liberci. 
Své studium strávila v ateliéru konceptuálního umění u MgA. Leony Matějkové, ateliéru architektury 
u prof. Dr. Ing. arch. Bořka Šípka a atelieru fotogra�e a �lmu u prof. Jaroslava Brabce. V současné 
době se věnuje tvůrčím činnostem různého zaměření, konceptuálnímu umění a klasickému 
animovanému �lmu, kterým se zabývá převážně s dětmi a mládeží. Svůj cit k umění i k dětem propojila 
studijním programem Specializace v pedagogice na Katedře pedagogiky a psychologie v Liberci. 
Od roku 2016 spolupracuje s galerií a kulturním centrem Ex Post v Praze, kde se začala 
věnovat výtvarně-vzdělávacím aktivitám, doprovodným programům, kurzům a víkendovým 
workshopům pro děti, základní a mateřské školy.
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