OBJEVTE UMĚLCE VE VAŠEM OKOLÍ A ZKUSTE SAMI TVOŘIT!
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Naplánujte si netradiční víkend: ● malíři
Putování po ateliérech
● graﬁci
výtvarných umělců
Zjistěte, kdo tvoří ve vašem okolí!
Jděte podle mapy, seznamte se
s umělci, nahlédněte zdarma
i do galerií a dalších míst, kde
umění vzniká nebo se vystavuje!
Tvořte vlastníma rukama, zkuste
zajímavé techniky!
Načtěte mapu
do mobilu
a zažijte něco nového!

● sochaři
● návrháři
● fotografové
● keramici
● šperkaři
● kováři
● galerie
● výtvarné
školy
a další...

vstup zdarma

www.otevreneATELIERY.cz
Autorství
a organizace akce:

Partneři akce:

www.turisturaj.cz

www.graﬁa.cz
C=10, M=100, Y=100, K=20
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Akce se koná za podpory města Plzně a Plzeňského kraje.

Na co se můžete těšit?
61 BODŮ V MAPĚ, PŘES 130 UMĚLCŮ
V plzni
Katedra VýtV. VýchoVy a Kultury fpe zču V plzni
- výstava student. kvalifikačních prací
- hravý workshop pro rodiče a děti
„OŽIVLÉ MĚSTO“ (JEN V SOBOTU!)
Sociálně-terap. dílna exoduS
- výroba přívěsků na klíče, odznáčků
apod., 14 - 18:00
- možnost vyzkoušet si práci s keramickou hlínou, vytlačované ozdobičky
z keramické hlíny, 14 - 18:00
- prodej keramiky z chráněné dílny

piVoVarSKé MuzeuM
Výstava fotografií
Workshopy v 1. patře – SO i NE - vybarvování broušených sklenic, enkaustika,
náramky paracord, zdobení polštářků,
v neděli navíc pletení z pedigu
Workshop na dvoře – točení na hrnčířském kruhu

depo 2015
Výstavy a prohlídky sdílených dílen
Makerspace
Sobota v 14:00 a v 16:00 prohlídky dílen
(dřevodílna, kovodílna, grafická dílna).
Neděle 14:00 - 18:00 (průběžně) dopapírna
žínkové workshopy - výroba bedýnek
- výstava 33 umělců
na ovoce a zeleninu a potisk potraviWorkshopy:
- výroba šperků z plastu PET, sprejová- nových pytlíčků pomocí linorytu
ní inkoustovými barvami, tisk z gellialŠoVKa
plate, volné kreslení
Tvořivá dílna - hlavně pro děti, které si V Alšovce Vás čeká výstava 20 umělců
- herecký workshop TOMA ŠOLCE - po
budou moci dotvořit látkové hračky
oba dny od 15:00
(koně, psy, králíky, kočky, apod.)
- ART PARTY - SO 20:30 - neformální
setkání umělců a návštěvníků při sklen- galerie MěSta plzně
ce a hudbě Plzeňského bluesového tria Milujete malování? Přijďte si namalovat opravdový obraz a zažijte, jak se
cítí známý umělec! Workshop - oblíBýValý prior na aMericKé,
bené malování na plátno (výtvarné
2. patro (aMeSide)
Workshop sochání z porobetonu pro potřeby budou zdarma k dispozici,
velké i malé návštěvníky. Přijďte tvořit doporučujeme předem rezervovat
do léta zavřeného prostoru bývalého malířský stojan na www.otevreneATEobchodního domu! Vyzkoušejte svou LIERY.cz)
zručnost s celou rodinou! Tvorba mo- Tvořivá dílna - návštěvníci si vytvoří mozaiky ze zlomků dlaždic či spolupráce tiv a zpracují ho jako připínací brož, zrcátko nebo otvírák s magnetem.
na společném velkoplošném obrazu
(materiál + nářadí k dispozici na mísSupŠ a zuŠ záMečeK
tě, vhodné pro jednotlivce i rodiny s
dětmi, pro velký zájem doporučujeme Otevřené pro veřejnost budou sorezervovat pracoviště na www.otevre- chařské ateliéry v areálu radčického
neATELIERY.cz). Ukázky tvorby socha- zámečku i ateliéry a dílny v Křimicích.
Ukázky studentských prací (výstavy)
ře Petra Šťastného.
a zajímavé výtvarné workshopy. Fotoateliér. Sochařský workshop na náneaSiShop
- výstava ručně dělaných bytových do- dvoří radčického zámečku. V Křimicích
plňků, ručně šité oblečení, poštáře, be- promítání autorských studentských
filmů.
tonky; workshop – kokedamy
Mezigenerační a doBroVolnicKé centruM toteM
Dvě výstavy :
1. Krása stáří – fotografie
2. Když cizinci tvoří, aneb kdo si hraje nezlobí - 3D origami, quilling, tvoření z papírových ruliček, košíkaření, enkaustika.
KnihKupectVí ŠtěStíčKo
- výstava Bereniky Maněnové
- výtvarná dílna s originálními autorskými omalovánkami

VýtVarno
Kresba obličeje (busty) či malba zátiší.
Pro děti malování zvířátek či dětských
postav a další motivy. Ukázky tvorby
studentů.
tVořilKa.cz
Tvořivé dílny – šperky z gelu, andělíček pro štěstí, náramek na gumičce,
šperky z kabošonů

V KlatoVech
hangár f - VáclaV fiala
Tentokrát pouze v SOBOTU!
Doprovodný program - Bubenický koncert DOUBLE K&K, Svět rytmů a zvuků,
neobvyklá show mezi sochami v 16:00.
Výstava - Sochařské realizace v rodném
kraji, Dětské práce-Box F
V přeŠticích
důM hiStorie přeŠticKa
Výstava místní tvorby:
- keramika, výrobky z korálků a ze stuhy,
ukázka proutěných košíčků, šperky
z pet lahví, vlastní tvorba, malba, kresby
café a hotel Volf
- výstava - Jarka Papežová, Michael
Impellizzeri, komentované prohlídky
- workshop akvarelu v 17:00
- kreslení komiks. postav dle návodu
V horní Bříze:
Sou StaVeBní, plzeň, pracoViŠtě
horní Bříza
Zde se vyučuje uměleckořemeslné
zpracování kamene a keramiky (Umělecký keramik) a výtvarné zpracování
keramiky a porcelánu (Kamnářství).
Jejich dílny budou otevřeny, aby si zájemci mohli vyzkoušet různé techniky
vytváření keramiky a seznámit se s postupy stavby kachlových kamen.
V dolní Bělé
MiloŠe a hany VetengloVi
- výstava šperků a soch
- tajuplná zahrada
- tvořivá dílna – možnost vyzkoušet si
různé techniky výroby šperků
V KyŠicích
hiStoricKé odpoledne KyŠice POUZE SO 14-19:30
RUPRT - Klub rukodělných prací a technik
- výstava, ukázky tvorby, tvořivá dílna
- jarmark s doprovodným programem
Pestrý program proběhne i na dalších
místech v Plzni i v Plzeňském kraji.
Změna programu vyhrazena, aktuality sledujte na webu akce.
Vyhlášena foto a video - soutěž!
Bližší informace najdete na webu a na
Facebooku
U některých workshopů je možno
předem rezervovat místo - viz web.
Videa a aktuality:
www.facebook.com/otevrene.ateliery

www.otevreneATELIERY.cz

