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V Havlíčkově Brodě 16. června 2015
Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,
v letošním roce se uskuteční již pátý ročník Dnů otevřených ateliérů (DOA) na
Vysočině, který je, stejně jako předchozí ročníky, organizován naším muzeem v úzké
spolupráci s výtvarníky, uměleckými řemeslníky a galeristy. Po zkušenostech
z předchozích čtyř ročníků můžeme konstatovat, že akce se stává stále známější a
respektovanou, jak mezi odbornou, tak laickou veřejností, což potvrzuje i loňská
návštěvnost akce – celkem deset tisíc návštěvníků. Dny otevřených ateliérů tak
propojují výtvarníky z Pelhřimovska, Havlíčkobrodska, Jihlavska, Žďárska a Třebíčska,
ale také díky úzké spolupráci s kolegy v Jihočeském, Jihomoravském kraji a v Dolním a
Horním Rakousku, kde se DOA uskutečňují také.
O co jde? Veřejnosti tvůrci - výtvarníci, umělečtí řemeslníci a galeristé
zpřístupní na jeden víkend svoje ateliéry a dílny nebo výstavní sály. Akce je pojata jako
podzimní slavnost výtvarného umění, hold výtvarnému talentu a řemeslné zručnosti.
Lidé mohou navštěvovat umělecké ateliéry a řemeslnické dílny umělců a dle libosti se
mohou potěšit pohledem, koupit něco pro radost, či jen popovídat s autorem.
Po loňských zkušenostech nabízíme opět možnost zapojení výtvarných škol
všech druhů a stupňů do této akce. Máte tak možnost prezentovat tvorbu a výsledky
práce Vašich pedagogů a žáků v rámci DOA. Jakým způsobem a v jakém rozsahu se
zapojíte, to už bude záležet jenom na Vás. Letošní ročník Dnů otevřených ateliérů na
Vysočině se uskuteční o víkendu 3. a 4. října. Výtvarným školám nabízíme navíc
možnost otevřít svoje prostory a prezentovat se v rámci doprovodného programu
DOA už v předvečer konání akce, tedy v pátek 2. října.
Kraj Vysočina tuto akci výrazně podporuje a pro všechny zúčastněné chystáme
právě ve spolupráci s krajským úřadem, v jeho sídle, na třetí zářijový týden, slavnostní
zahajovací pořad. Budete tak mít možnost setkat se s organizátory, ale i s lidmi, kteří
mají v Kraji Vysočina kulturu na starosti nebo ji aktivně vytvářejí.
Už nyní můžete přihlásit Vaši školu do Dnů otevřených ateliérů 2015, a to
prostřednictvím e-mailu: portaculturae@muzeumhb.cz, nebo prostřednictvím
přihlášky připojené k tomuto dopisu.

Uzávěrka přihlášek je 15. srpna 2015.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod / příspěvková organizace
Havlíčkovo náměstí 19, 580 01 Havlíčkův Brod
tel.: (+420) 569 429 151, (+420) 730 806 819
e-mail: muzeum@muzeumhb.cz / www.muzeumhb.cz

Rádi s Vámi případné Vaše otázky probereme detailně. I když jsme si vědomi
faktu, že v tento čas mají školy všech stupňů prázdniny. Další podrobnosti budou
v průběhu měsíce července uveřejňovány na webu www.vysocina-kultura.cz v sekci
Dny otevřených ateliérů, kde také najdete informace o minulých ročnících této akce.
DOA budeme propagovat prostřednictvím cca 6 000 bulletinů, plakátů a
reklamy v médiích. Záštitu nad akcí převzala paní radní pro kulturu a památkovou péči
Kraje Vysočina RNDr. Marie Kružíková. Věřím, že Vás naše nabídka zaujala, a že se k
projektu připojíte, abychom společně rozvíjeli zájem veřejnosti o výtvarné umění a
umělecká řemesla. Děkujeme.
S pozdravem
MgA. Jiří Jedlička - ředitel
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