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Wernisaż wystawy
Strachy na Lachy
W Jordanku zostały zrobione kukły na wystawę
pod tytułem "Strachy na Lachy" w Muzeum
Pragi.
Rozmawiam z panią Małgosią Bockenheim,
która prowadzi w Jordanku zajęcia plastyczne.
Skąd wziął się pomysł na wernisaż?
Pomysł jest końcową wersją projektu, który trwa od dwóch lat. Dzieci robią
kukły z bestiariusza słowiańskiego.
Z czego zostały zrobione te kukły? Skąd miała Pani materiały?
Materiały w większości biorą się z materiałów naturalnych. Słowianie bali
się natury i te kukły reprezentują ich lęki, więc robi je się z materiałów
naturalnych. Mogą też być zrobione ze starych ubrań.
Długo się robi taką kukłę?
Staram się żeby były robione przez trzy, cztery zajęcia.
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Czy to dobra zabawa dla dzieci?
Myślę, że dobra. Chętnie się do tego zabierają, tworzą sobie własne
opowieści.

Kiedy jest wernisaż?
10 maja o godzinie 18.00 w Muzeum Pragi.

O MUZEUM PRAGI
Muzeum Pragi znajduje się na ul. Targowej 50/52, obok Bazaru Różyckiego.
Działa w zabytkowych kamienicach. Jedna z nich jest najstarszym
zachowanym murowanym domem mieszkalnym na Pradze.
Informacja z Wikipedii

Jana Kasprzycka

Podróże Jordankowiczów
Co ciekawego zobaczyłam
w Barcelonie ?
Barcelona jest miastem w Hiszpanii.
W Warszawie mieszka więcej ludzi niż
tam, lecz Barcelona ma większy obszar.
Mozaika A. Gaudiego

W mieście bardzo interesujące było wzgórze Tibudabu, Kolejka nad portem,
Uliczki Katalońskie oraz budowle stworzone przez Antonio Gaudiego: Park
Guell, kościół La Sagrada Famila, domy mieszkalne Case Batlo i Casa Mila,
Pałac Gaudiego.
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Antonio Gaudi był architektem. Miał ogromną wyobraźnię. Był nazywany
czarodziejem architektury. Stworzył swój własny styl, który jest
rozpoznawalny na pierwszy rzut oka. Zmarł w tragicznych okolicznościach:
został potrącony przez tramwaj, nie rozpoznano go, zawieziono do
przytułku dla bezdomnych i tam umarł.
Bardzo żałuje że nie zostałam dłużej w Barcelonie.
Pisała dla Was Maja

Jordankowe talenty
Rozmawiam z Panią Krysią o jej
rękodzielniczych, które dziś zobaczyłam.

pacach

Co Panią zainspirowało do zrobienia rękodzieła ?
W dzieciństwie mieszkałam u babci, gdzie robiono
z krepiny i bibuły ozdoby świąteczne, okazjonalne
kwiaty, układano bukiety z suszonej trawy, polnych
kwiatów i zboża. Stąd moja fascynacja.
Dlaczego ta kompozycja jest w takich kolorach ?
Żeby przypominała wiosnę, lato.
Ile czasu robiła Pani tą pracę?
Przez 3 popołudnia
Czy jest Pani ze swojego rękodzieła zadowolona ?
Tak, robię to co lubię.
Czy zamierza Pani to kontynuować?
Chce to przekazać następnemu pokoleniu.
Z Panią Krysią Powierżą,
naszą niezastąpioną
Panią Woźną
rozmawiała Maja
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Kulturalnie w Jordanku
Czy znacie „Hobbita”? Jak tak, to dobrze.
Chcę Wam pokazać zdjęcia aktorów, którzy grają niektóre
postacie z tego filmu. Wybrałem te postacie, bo podobają
mi się aktorzy i ich charakteryzacja.

Gandalf

aktor Ian McKellen

Braga

Thror

aktor Mark Mitchinson

aktor Jeffrey Thomas
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goblin

aktor Kiran Shah

Nori

aktor Jonh Brophy

Gdybym ich spotkał na ulicy nie rozpoznałbym ich. A Ty ?

Charakteryzacja to zmiana wyglądu aktora.
Można ucharakteryzować: głowę, twarz oraz
całą sylwetkę. Robi to charakteryzator, ale
może też sam aktor.

Charakteryzatorka teatralna przy pracy
Pisał dla Was Bernard
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