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V Havlíčkově Brodě 5. 6. 2018
Vážení přátelé, přejeme Vám hezký den
Dovolujeme si Vás tímto upozornit na přípravu již osmého ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině
(DOA). Stejně jako v předchozích letech vyzýváme k účasti Vás tvůrce - výtvarníky, umělecké řemeslníky a
vůbec kumštýře, působící v Kraji Vysočina, kteří mají zájem v rámci DOA pozvat veřejnost do svého ateliéru či
dílny, předvést techniku své tvorby a promluvit s návštěvníky o svém díle, případně i nějaké prodat.
Nabízí se Vám tak opět příležitost navázat nové kontakty s milovníky umění, seznámit veřejnost se svou
tvorbou pro jednou trochu jinak, než na běžné výstavě. Stranou nenecháváme ani umělecké školy všech
stupňů a zaměření. Věříme, že se do programu opět zapojí také výstavní a prodejní galerie působící v regionu,
které bychom rádi vyzvali, aby se zúčastnily v rámci doprovodného programu a rozšířily tak spektrum možných
zážitků. Ze zkušeností vyplývá, že oživením je přítomnost vystavujících autorů v galeriích během akce při
komentovaných prohlídkách. Pro ty, kteří nemají vhodné soukromé prostory, se zase nabízí možnost představit
svá díla v alternativních prostorách (kavárnách, prázdných výrobních halách, atd.).
Akce se mohou účastnit všichni umělci působící v regionu Vysočiny, tedy jak profesionálové, tak i výtvarníci
„amatéři“. A nemusí jít jen o umělce, kteří mají trvalé bydliště na území kraje. Dny otevřených ateliérů jsou
určeny i kumštýřům chalupářům, kteří bydlí jinde, ale na Vysočině mají svoje letní nebo víkendová působiště.
Pro ty, kteří nevědí - účast na akci je pro zúčastněné zdarma. My produkujeme propagaci – Vy pozvete veřejnost
na návštěvu a k prohlídce Vaší tvorby.

Letošní Dny otevřených ateliérů na Vysočině se konají - 6. a 7. října 2018
Uzávěrka přihlášek je již 25. července!!!
Po sedmi ročnících akci v Kraji Vysočina respektovanou jak mezi odbornou, tak i laickou veřejností opět
organizuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod. Kraj Vysočina tuto akci výrazně podporuje a pro všechny
zúčastněné chystá v sídle krajského úřadu na 4. září od 17 hodin slavnostní zahájení. Záštitu nad akcí převzala
náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jana Fischerová.
Už nyní se můžete přihlásit do Dnů otevřených ateliérů 2018, a to prostřednictvím přiložené přihlášky
zaslané na e-mail: portaculturae@muzeumhb.cz, nebo v tištěné podobě na níže uvedenou poštovní adresu
muzea. Rádi s Vámi Vaše dotazy a případné detaily či náměty probereme telefonicky na tel. č. + 420 730 806
819 a + 420 725 043 181 (koordinátor DOA 2018 F. Štibor). V příloze tohoto e-mailu zasíláme aktuální přihlášku.
Další podrobnosti se dočtete na webu www.vysocina-kultura.cz, který bude postupně aktualizován.
Pro veřejnost opět vydáme celokrajskou informační brožuru se seznamem všech míst, která mohou
zájemci v rámci Dnů otevřených ateliérů navštívit. Organizátoři zajistí také vytištění informačních plakátů a
jejich zveřejnění na oficiálních plakátovacích plochách, stejně jako další způsoby propagace akce.
Ještě malá prosba na závěr, přepošlete prosím tuto informaci svým kolegům a známým, ne na všechny
máme kontakty. Děkujeme.
Přejeme Vám krásné letní dny a těšíme se na setkání s Vámi při Dnech otevřených ateliérů na Vysočině.
S pozdravem
František Štibor
koordinátor Dnů otevřených ateliérů
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