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V Kraji Vysočina se letos poprvé uskuteční slavnost výtvarného umění nazvaná Dny otevřených ateliérů, která má již dlouholetou tradici v Rakousku, ale i v některých krajích ČR. Co to ale vůbec znamená a jak taková událost vzniká?
V rámci Dnů otevřených ateliérů mohou výtvarníci pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést techniku své
tvorby, prezentovat ji a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se jim tak příležitost navázat nové kontakty s milovníky
umění – potencionálními zákazníky a seznámit veřejnost se svou tvorbou pro jednou trochu jinak, než na výstavě v kamenné
galerii.
Jak taková událost vzniká? Výtvarníci na jeden víkend, nebo jeho část, pouze otevřou svůj ateliér, svoji dílnu, svoji galerii.
Propagaci a logistiku akce zajišťuje organizátor, tedy Regionální pracoviště PORTA CULTURAE – Vysočina v Havlíčkově Brodě.
Součástí mediální kampaně bude distribuce propagačních brožur s mapkami a přehlednými údaji o vystavujících výtvarnících a čase kdy bude ateliér pro veřejnost otevřen. Veřejnost bude o akci informována i prostřednictvím regionálních médií.
V rámci projektu PORTA CULTURAE připravuje pořadatel akce od března letošního roku mapováním kulturních subjektů
působících v regionu kraje Vysočina databázi výtvarníků a galerií. Jelikož databáze umělců není zatím úplná, chceme nyní
dohledat umělce prostřednictvím médií a široké veřejnosti, a odkrýt tak i méně známé představitele výtvarně – umělecko-řemeslné scény v regionu. Dnů otevřených ateliérů se mohou zúčastnit také výtvarníci chalupáři, tedy například autoři působící
v kraji Vysočina jen dočasně. Navrhovat umělce k zapojení do Dnů otevřených ateliérů může kdokoliv na emailu:
portaculturae@muzeumhb.cz nebo telefonu 569 432 868.
Paralelně se Dny otevřených ateliérů budou konat v říjnu 2011 i v krajích Jihočeském a Jihomoravském a také v Dolním
a Horním Rakousku, kde mají již osmiletou tradici a staly se inspirací pro organizátory na české straně hranice. Současně
budou vysočinské Dny otevřených ateliérů propagovány v rámci rakouských a jihočeských Dnů otevřených ateliérů a tudíž
se o Vašem ateliérů dozví i možní návštěvníci v sousedních regionech.
V roce 2010 se v Jihočeském kraji Dnů otevřených ateliérů zúčastnilo celkem 211 výtvarných subjektů. Na rakouské
straně jde již o osm stovek výtvarníků. Organizátoři usilují pro letošní rok o ještě větší účast umělců zaštítěných společnou
propagací. Právě společná propagace může motivovat jednotlivé výtvarníky, aby se akce účastnili. Vyzýváme k účasti umělce, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru či dílny, předvést jim techniku a výsledky své tvorby, prezentovat je
a promluvit s návštěvníky o svém díle. Nabízí se tak jedinečná příležitost navázat nové kontakty nejenom s kolegy výtvarníky
v kraji Vysočina, ale i s kolegy mimo náš region. Umělci a galerie se mohou k účasti přihlásit do 12. srpna 2011 vyplněním
přihlášky na internetové adrese www.muzeumhb.cz, emailem na portaculturae@muzeumhb.cz, případně telefonicky
na čísle 569 432 868. Dny otevřených ateliérů na Vysočině se budou konat o víkendu 8.–9. října 2011.
PORTA CULTURAE je kulturní projekt realizovaný v rámci přeshraniční spolupráce českých a rakouských regionů. Jeho
cílem je prezentace a realizace řady kulturních projektů na Vysočině, v Jihočeském a Jihomoravském kraji a Dolním
Rakousku. Porta culturae chce otevírat bránu kultury do sousedních přeshraničních regionů a zároveň hledat nové formy
spolupráce mezi institucemi i jednotlivci.
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