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TISKOVÁ ZPRÁVA

26. květen 2017 / Ladislav Čech

Víkend otevřených ateliérů "Plzeň tvořivá":
Registrace pro výtvarníky, galerie a výtvarné školy spuštěna!
O víkendu 23. a 24. září 2017 proběhne 2. ročník tohoto svátku tvořivosti v Plzni. Široké veřejnosti
budou věnovat výtvarníci ve svých ateliérech, galeristé otevřou ZDARMA dveře výstavních síní,
výtvarné školy připraví ukázky prací a workshopy a na dalších místech se bude tvořit, hrát a
poznávat umění z různých stran. Právě byla spuštěna registrace pro výtvarníky, galeristy a výtvarné
školy a další místa, kde umění vzniká nebo se vystavuje.
Loni se prvního ročníku akce zúčastnilo 50 vystavujících výtvarníků, v mapě bylo 30 zastávek s uměním a
organizátoři spočítali cca 2000 návštěvníků.
Návštěvníci po dvě víkendová odpoledne putují podle mapy po ateliérech v Plzni a okolí. Mají tak možnost
seznámit se v přirozeném prostředí s umělci, nahlédnout bez vstupného do galerií, výtvarných dílen, ateliérů
a dalších míst, kde vzniká umění. Akce je vhodná pro jednotlivce i rodiny s dětmi. A protože organizátorům
jde hlavně o to, aby si návštěvníci užili umění ve všech podobách, na některých místech si mohou vyzkoušet
různý výtvarné techniky, jako třeba sochání z porobetonu v DEPU2015.
Zveme všechny výtvarníky, galerie, výtvarné školy a další podobné instituce, kde umění vzniká nebo
se vystavuje, k aktivní účasti na akci Otevřené ateliéry "Plzeň tvořivá"!
Co to pro Vás znamená? Otevřít své dveře ZDARMA pro návštěvníky v daném termínu
23. - 24. 9. 2017 od 14 do 20 hod a předvést jim svou tvorbu, případně pro návštěvníky připravit malý
workshop či možnost tvořit.
Co tím získáte? Propagaci v mapě ateliérů, na webu, facebooku a v dalších médiích, nové známé, příznivce
a možná i kupující.
Platí se něco? V základní verzi registrace je prezentace ZDARMA, pochopitelně si můžete připlatit za
zveřejnění většího množství informací či inzerátu v mapě.
Co když nemáte ateliér, ale chcete se prezentovat? Nevadí, najdeme pro Vás výstavní prostor v DEPU
2015. Nebojte se ale pozvat své návštěvníky třeba do garáže, kuchyně nebo do stodoly, důležité je
autentické setkání s autorem!
Máte zájem? Registrujte se zde: www.otevreneATELIERY.cz
Máte dotazy? Ptejte se Mgr. Milady Kolářové, 774 48 48 67, kolarova@grafia.cz
Znáte-li někoho s potenciálem vystavovat (i když nemá vlastní ateliér), doporučte mu registraci!
Milada Kolářová ze společnosti Grafia, která má na starosti kontakt s umělci, k tomu říká: "I když vás
umění neživí, nevadí, důležité je mít co ukázat, čím se prezentovat. Každý umělec má své publikum. Nebojte
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se, i v zahraničí se vystavuje v kuchyních, na chodbách, v obývácích, pro návštěvníka je důležitá atmosféra
a kontakt s umělcem. Jestli se někdo zapíše do dějin umění, o tom rozhodne čas..."
I v tomto roce budou podmínky účasti stejné - ZDARMA základní zápis do mapy otevřených ateliérů a
dalších míst, kde se tvoří a "zažívá" umění. Pro ty, kdo nemají ateliér v Plzni či v bližším okolí, bude
připravena možnost výstavy v DEPU2015.
Jana Brabcová, autorka myšlenky otevřených ateliérů, vysvětluje: "Vy otevíráte ateliér, ukazujete práce,
případně zorganizujete workshop či jinou "ochutnávku umění". My prezentujeme akci i jednotlivé
umělce/galerie/školy, sháníme partnery, organizujeme, dokumentujeme… Akce je pro návštěvníky ZDARMA,
prosíme dodržujte toto pravidlo. Jasně, že svá díla můžete prodávat, loni někteří z vás hlásili zajímavé
prodejní úspěchy! Ale vstup, účast na workshopu a ideálně i materiál pro různé umělecké aktivity by měly být
zdarma."

Zkušenosti z loňska - účast se výtvarníkům vyplatila
Mezi těmi, kteří otevřeli v minulém roce svůj ateliér, byli malíři, sochaři, oděvní návrháři, fotografové, tatér,
členové Unie výtvarných umělců i začínající umělci.
Jednou z nich byla i Eva Roučka, která se teprve nedávno vrátila po 35 letech z Francie a žije v Břasích na
Rokycansku. Jaká byla její zkušenost s loňskou akcí? "S nadšením jsem se přihlásila, i když bydlím 20 km
od Plzně a nemyslela jsem si, že tu bude v mé galerii ve Stodole zrovna nával. Ale k mému velkému překvapení byl. Již v sobotu ve 14 hod čekali lidi už u vrat a tak to šlo až do neděle večer. Napočítala jsem přes
50 návštěvníků, ti poslední se přihrnuli čtvrt hodiny před uzavírkou, uf, zaplaťbůh s flaškou," říká usměvavá
výtvarnice, která se věnuje malbě i sochaření a při své tvorbě se ohání i motorovou pilou. "Byla jsem úplně
vyčerpaná, ale taky spokojená, kromě asi 17 tisíc, co mne hřály v kapse, jsem měla plno kontaktů, poznala
plno nových návštěvníků. Někteří z nich už se vrátili i s přáteli na návštěvu nebo pro malý dáreček. Řeknu
vám, lepší než drahé profesionální salóny v Paříži, a ještě doma, v pohodě a bez velkých výdajů," dodává
Eva Roučka.
A co připravuje pro letošní rok? "Tento rok by u mne v té době mělo probíhat soukromé symposium několika
čerstvých diplomantů z Beaux Arts v Bourges, což by celé akci mělo dát mezinárodní měřítko a čerstvou
mladou krev. Kromě tvoření všeho druhu se budou i promítat dvojjazyčné filmy, a protože jsou to Francouzi,
nezapomene se určitě ani na dobré jídlo a pití. Už se na ty mlaďochy těším!"
Jaký byl ročník 2016 z pohledu organizátorů a široké veřejnosti?
Když ateliéry a galerie zavřely a zůstaly zážitky a fotky. Jak hodnotí první ročník autorka nápadu Jana
Brabcová z pořadatelské společnosti Grafia? „Viděla jsem hodně radosti a nadšení z vlastní tvorby,
rodiče s dětmi pracující na jedné soše nebo obrázku, fotografický workshop na střeše v centru Plzně, šperky
a oděvy z nejrůznějších materiálů...Všude vládla chuť sdílet tu radost a příval inspirace. Návštěvníci volali
kamarádům "přijďte, je to skvělý" a sami přišli druhý den s dalšími nápady... Pro mne osobně je to akce, do
které se vyplatilo vložit energii.Díky všem, kdo se podíleli!“, dodává Brabcová, která se zaměřuje zejména na
vzdělávání dospělých.
Podívejte se sami, jak hodnotí účastníci 1.ročník akce na Facebooku:
facebook.com/otevrene.ateliery
Prohlédněte si videa i fotky z minulého roku. Letošní ročník přinese ještě více zastávek na mapě a nové
formy tvoření!
Těšíme se na Vaši účast a úspěchy! Věříme, že společně Plzeňáky odtrhneme od mobilů a sociálních sítích
a přimějeme je k vnímání krásy, umění a k smysluplnému trávení volného času. Více na www.grafia.cz a
www.otevreneATELIERY.cz
FOTOGALERIE zde: http://www.otevreneateliery.cz/index.php?list=s07&language=lan1&lay=

Akce se koná za podpory města Plzně a Plzeňského kraje z projektu „Podpora kultury v
Plzeňském kraji pro rok 2017“.
Další info: Mgr. Milada Kolářová, 774 48 48 67, kolarova@grafia.cz

