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Názov projektu

Srdce dokorán (interaktívne workshopy)

Termín realizácie

október - december 2017

Miesto realizácie
Prešovský alebo Košický kraj, marginalizované rómske komunity,

deti a mládež, zariadenie – komunitné centrum, centrum voľného času, 
špeciálna základná škola, spojená škola, stredné odborné učilište

Organizátor
ANNOGALLERY

Zámer a stručná charakteristika projektu
Interaktívne tvorivé workshopy zamerané na rozvoj kultúrnych aktivít rómskych 

detí a mládeže s cieľom vytvárania rovnosti príležitostí, rozvoja tolerancie, 
zručností, tvorivého potenciálu a integrácie do spoločnosti

Hlavný cieľ
Pripraviť a realizovať kultúrnu aktivitu pre marginalizované rómske komunity

Cieľová skupina
Deti a mládež, marginalizované rómske komunity

Základné údaje o projekte

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
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Účastníci workshopov najskôr pripravili výtvarný koncept srdca, ktorý postupne z hliny  tva-
rovali do hmatateľnej podoby. Tak vznikol keramický obraz, vyskladaný z viacerých častí, ktorý 
neskôr maľovali farebnými glazúrami. Po keramických výpaloch jednotlivé diely poskladali do 
výsledného reliéfneho obrazu. Okrem reliéfu si deti vyrobili aj menšie keramické výrobky, 
hrnčeky a svietniky s motívom srdca. Všetko spoločne odprezentovali formou trvalej inštalá-
cie vo svojej škole. 

Účastníci a miesto realizácie tvorivých workshopov

Kolektív žiakov a pedagógov, Spojená škola, odborné učilište, 

J. Fabiniho 3, 052 01 Spišská Nová Ves

REALIZÁCIA 
TVORIVÝCH 
WORKSHOPOV

Do projektu sa mohli prostredníctvom zverejnenej výzvy zapojiť rómske deti a mládež 
z Prešovského a Košického kraja. Tvorivých workshopov sa zúčastnili žiaci a pedagógovia 
zo Spojenej školy J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi v počte 40 účastníkov.  Počas 4 tvorivých 
stretnutí deti za pomoci a odborného vedenia lektora, keramikára Petra Smika, vyhotovili 
nástenný keramický reliéf s motívom srdca, ako symbolu lásky, priateľstva a vzájomného 
porozumenia, do ktorého zakomponovali svoje úvahy, myšlienky a príbehy. 

Termíny realizácie tvorivých workshopov

10.11.2017, 14.11.2017, 22.11.2017, 4.12.2017
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Projekt poskytol deťom jedinečnú príležitosť zúčastniť sa tvorivého procesu aktívne, 
rozvíjať umeleckú fantáziu, ale tiež možnosť dať o sebe a svojich úspechoch vedieť svojmu 
okoliu, keďže samotný obraz zostane nainštalovaný v priestoroch školy a budú si ho môcť 
pozrieť aj ostatní žiaci, rodičia a návštevníci školy.

Hmotné výsledky tvorivého snaženia sú dôkazom zvládnutých zručností, posmeľujú k 
budúcim aktivitám. Sú výsledkom tvorivej sebarealizácie, prostriedkom na oslovenie a 
komunikáciu s okolím, príležitosťou na zviditeľnenie vlastných schopností, čo podporuje 
odstraňovanie predsudkov voči marginalizovaným skupinám, vychováva k tolerancii a po-
silňuje ich integráciu do spoločnosti.
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Občianske združenie ANNOGALLERY sa od svojho vzniku v roku 2008 venuje realizovaniu 
tvorivých a umeleckých aktivít so zameraním na voľnú keramickú tvorbu, točenie na kruhu, 
prácu so sklom, vitráž a sklenenú mozaiku. Okrem kurzov, workshopov a rôznych tvorivých 
dielní pre širokú verejnosť, deti, seniorov, ako aj špecifické cieľové publikum, je činnosť 
združenia orientovaná na prezentáciu umenia a umeleckej tvorby domácich a zahraničných 
umelcov, organizovanie plenérov, rezidenčných pobytov pre umelcov a výstavy súčasného 
umenia. Silnou stránkou sú odborné skúsenosti, inovatívny prístup a partnerská spolupráca 
v medzinárodných projektoch.
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