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KRESBA DO CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE
„ČERVENÉ STUŽKY“

Táto motivačná aktivita chce pomôcť celoslovenskej výtvarnej súťaži „Červené stužky“, ktorá je súťažou jednotlivcov
– žiakov základných, špeciálnych základných a stredných škôl. Kresba má byť grafickým vyjadrením zamerania a filo-
zofie kampane.
Technika: kresba (ceruza, tuš, lavírovaná kresba...), maľba (akvarel, tempera, kombinovaná, mastný a polomast-
ný pastel...), frotáž, koláž, grafika (linoryt, drevoryt, suchá ihla... ), grafický dizajn. Veľkosť kresby je A5, A6.
Pred začatím tvorby kresby je vhodné oboznámiť žiakov s odbornou problematikou HIV/AIDS, s kampaňou Červené
stužky a s jej symbolom. Motiváciou pre žiakov môžu byť víťazné kresby z predchádzajúcich ročníkov kampane, ktoré
sú uverejnené na webovej stránke kampane v časti história. Je dobré, ak žiak vyjadrí nákres aj slovne, napr. ako to
vyjadrila Katarína Sabová (Červené stužky 2007). Jej popis môže byť motiváciou pre žiakov nielen pred zapojením
sa do výtvarnej súťaže, ale aj pred inými aktivitami súvisiacimi s kampaňou.  

Červená stužka očami Kataríny Sabovej

„Môj nákres červenej stužky je určený predovšetkým
mladým ľuďom. Nie je náročný na text ani na nové in-
formácie, skôr má zaujať okoloidúceho a pozvať ho
k zamysleniu sa: ‚Aký je môj postoj k HIV/AIDS? Aká
je moja prevencia proti tejto chorobe? Chránim sa
dostatočne? Alebo som len pasívnym divákom, ktorý
si myslí, že sa ho to netýka?’ 
Každý si môže vybrať jedného zo štyroch smajlíkov:

◗ usmiaty smajlík označuje človeka VERNÉHO,
ktorý sa nemusí ničoho báť,

◗ smajlík s rovnými ústami predstavuje človeka
OPATRNÉHO; nikdy si nebude stopercentne istý, či
nie je nakazený vírusom HIV;

◗ ZAMRAČENÝ smajlík je zároveň ľahostajný;
nezáleží mu na sebe, ale ani na ostatných, je mu jed-
no, či má alebo nemá vírus HIV; ak je nakazený,
nezaujíma ho, koľkým ľuďom zničí život, koľkí kvôli
nemu budú trpieť;

◗ ŠTVRTÝ smajlík (krúžok bez tváre) je nakazený
vírusom HIV. Hrozí mu, že zomrie na AIDS. Jeho stav
je definitívny, už niet cesty späť. Bude žiť v strachu. Ak
sa o jeho chorobe niekto dozvie, možno v jednej
minúte stratí všetko – svojich najbližších, priateľov,
prácu, radosť zo života.“ 

Kresba chce byť výzvou do boja proti AIDS, ktorého symbolom je červená stužka. Každý si musí vybrať smajlíka, a tým za-
ujať svoju pozíciu v tomto boji. 

(Červené stužky 2007)
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NAKRESLI SVOJE „VYJADRENIE“ ČERVENEJ STUŽKY


