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Drakiáda Selb 2023

Selb 2023 pořádá v jubilejním roce 2019 podle vzoru školy Bauhaus a Waltera Gropia přeshraniční Drakiádu.
Draci - jako forma umění, nabízí kromě rozličných tvarů, typů a barev také jinou dimenzi: vítr, který je uvádí
do pohybu.
Na první podzimní den by měli mezi Selbem a Aší vzlétnout k nebi draci různých tvarů a vytvořit tak na nebi
obraz bez hranic. Pro tuto akci bodou ve školách na obou stranách hranice vytvořeni draci dle vzorů školy
Bauhaus. V rámci společné přeshraniční akce proběhne také soutěž o nejlepšího draka. Tato umělecká díla,
létající plošní draci, krabicoví draci, říditelní sportovní draci, akrobatičtí draci a mnoho dalších draků na chvíli oživí
a vybarví dřívější ponurou zemi nikoho. V roce 1919 byla německými příznivci Bauhausu vypuštěna
sestava osmi propojených draků, kteří vystoupali do závratné výšky 9740m. Nám v tento den postačí, když si
přijde široká veřejnost pustit svého vlastního papírového draka. Doprovodné atrakce - upoutaný horkovzdušný
balón, občerstvení z dob školy Bauhaus, ukázky a rady odborníků, učiní zajisté z Drakiády další zajímavou
slavnost v Selbském a Ašském kalendáři akcí pro rok 2019.

„[...] po prázdninách, byla zorganizována drakiáda. I zde
předcházela příprava draků všech možných tvarů. Vystoupali
jsme na jeden ze sousedních kopců, kde jsme tyto abstraktní
konstrukce, za velkého podivu místních obyvatel, nechali klouzat
v podzimním větru.“
(Citát Felix Klee, o.O.o.J.)
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