Mestská knižnica mesta Pieštany

Karol Krčmár
dizajnér, výtvarník, grafik, bábkoherec

s nožnicami a papierom skutočný kamarát
...už niekoľko rokov učí deti jednoduchým a originálnym spôsobom priestorovo tvarovať papier strihaním
a prekladaním a vytvárať tak z neho naozaj všeličo
- čiapky, masky, pohyblivé hračky...
...napísal o tom dokonca už niekoľko kníh:
KIRIGAMI
(Ikar 1999)
KIRIGAMI – POZDRAVY
(Mc Cabe Children Press 2005)
KIRIGAMI - PAPIEROVÉ KRÁĽOVSTVO
(Mc Cabe Children Press 2005)
a iné!
... boli vydané aj v českom, maďarskom, nemeckom i anglickom jazyku
...na motívy knižky KIRIGAMI, v ktorej sú jednotlivé návody na vystrihovanie pospájané dejom kratučkej rozprávky, bola v lete v roku
1999 uvedená v Medzinárodnom dome umenia pre deti BIBIANA v
Bratislave výstava z názvom ROZPRÁVKY Z PAPIERA.
...predtým ako táto výstava odcestovala do sveta, mohli ste ju v roku
2000 vidieť aj v Mestskej knižnici v Piešťanoch.
...a ak to myslíte so strihaním naozaj vážne, určite si zaobstarajte
videokazetu DOBRÉ NOŽNICE PRAJEM. Karol Krčmár tu vystupuje
v úlohe najväčšieho papierológa na svete, na ktorého plecia doľahla
záchrana celého Papierového kráľovstva!
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kamaráti sa aj s drevom
...je tvorcom dizajnu pohyblivých drevených hračiek CARLO, ktoré sú
koncipované pre deti od 3 do 6 rokov. Pri ich tvorbe sa snažil pomocou príjemného materiálu a jednoduchého až schematického tvaru
tlmočiť deťom pohybový odkaz, ktorý ich nenásilnou formou, popri
hre, oboznámi s elementárnymi spôsobmi prenášania pohybu.
...hračky boli ocenené Zlatou medailou na svetovej výstave
vynálezov a nových výrobkov INPEX
XII 1996 v americkom Pittsburghu a
boli prijaté do predajného programu
svetovej organizácie na ochranu práv
dieťaťa UNICEF.

naozajstný priateľ detí
...aj nádherné bábky dokáže vyrobiť.
...sám maestro Luciano Pavarotti dostal od neho ako darček bábku
so svojou podobou.

všestranný umelec
navrhuje plagáty, vymýšľa logá, vytvára obaly, vyrezáva sochy, tvorí
šperky a všeličo iné.
...tvorba Karola KRČMÁRA bola prezentovaná a veľa krát ocenená na
mnohých výstavách i súťažných prehliadkach, doma i v zahraničí!
Ak by sme chceli vymenovať všetky jeho úspechy, potrebovali by
sme ešte veľa papiera!
A tak radšej STRIHAJME!

A je hotovo !
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miesto na podpis
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