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EDITORIAL
Milí čtenáři,
léto pomalu začíná a já už se moc těším, protože pro můj
kreativní rozmach je můj byt přece jen trochu těsný. A tak se
celý půlrok těším, jak si všechno vytahám ven na zahradu, kapky
barvy nechám klidně kapat do trávy bez hysterie a úprku pro
hadr. Všude mám spoustu prostoru na odkládání a sušení všeho možného, pro focení finálních výrobků do časopisu spoustu
krásných zákoutíček a světlo až do pozdního večera. Všechno
rychle schne na sluníčku, lepidla a mořidla nikde nesmrdí
dva dny a navíc si můžu svoji svačinku klidně drobit, kam se
mi zachce. Pes je šťastný jak blecha, tady ho nikdo neokřikuje,
ať nejí ty tempery, a může si svobodně hrabat v máminých
záhonech, když se zrovna nikdo nedívá. Všichni jsme tak nějak
víc v pohodě.Tak už jen, aby ehm přestalo pršet a toto všechno
se dalo začít realizovat. Pro vás je připravena nová dvacítka
nápadů na nejrůznější letní tvoření, návštěva u jedné slovenské
a jedné české mladé výtvarnice a také nová celoroční soutěž na
téma linoryt. Pěkné léto!
Michala Šmikmátorová
šéfredaktorka
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Krásné tvořivé léto!
Přejeme krásné léto všem našim čtenářům a rádi bychom představili další čtyři zajímavé české tvůrce. Navštivte jejich virtuální obchůdky a udělejte
radost sobě nebo svým přátelům.V případě zájmu o svoji prezentaci pište na smikmi@tvorivyamos.cz.

Veselé a hravé věcičky k rozzáření všedních dnů – Lucia Fabiánová / www.fler.cz/cabesita

Hračky, dekorace a maličkosti ze dřeva, textilu a ovčího rouna – Kateřina Jurášová / www.fler.cz/chalupa-dobromysl

Originální malované sklo – Jaroslava Gorčicová / www.fler.cz/dekorsklo

Ručně malované originální brože – Klára Osičková / www.fler.cz/je-dis
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