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> > >  BENEFICE PRO ČASOPIS ATELIÉR JIŽ ZÍTRA, 13. ČERVNA 2013 < < < 

Upozorněte své známé na možnost získat umělecká díla a zároveň pomoci překonat redakci časopisu ATELIÉR 
kritické (ne-li jedno z nejkritičtějších) období. Aukce probíhá na internetu a dražit můžete od pracovního stolu: 
http://www.auctions-art.cz/aukce.php?lang=cz&aukce=113; fyzicky pak 13. 6. 2013 v 18:00 hodin v prostorách 
Aukční síně a galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1, tel: 224 930 340, fax: 224 934 608. 
 
Časopis Ateliér má více než pětadvacetiletou historii a jsme si jisti, že tento typ periodika, jakkoliv doplňovaný jinými 
formami komunikace, je nezastupitelný. Jeho dlouholetá kontinuální existence dnes umožňuje s přehledem 
zmapovat celé uplynulé čtvrtstoletí. Přesto tento časopis nezískal pro rok 2012 a ani pro rok letošní dostatečně 
vysokou grantovou podporu Ministerstva kultury - loni to bylo 23 %, nyní pouhých 6 % z celkových nákladů, a oproti 
roku 2011 byla tato dotace zkrácena o 83 %. To je pro periodikum tohoto charakteru zcela likvidační.  
 
Umělci sami zareagovali na tuto zprávu protestem a zorganizováním happeningu, a v akci nazvané DESTRUKCE hájili 
v říjnu 2012 existenci své časopisecké platformy. Vytvořili symbolické umělecké dílo v podobě makety časopisu 
Ateliér, které před Ministerstvem kultury ČR nejprve realizovali a posléze rozsekali na kusy.  

Dnes se jejich symbolické snažení přehouplo v další aktivitu – v zorganizování aukce, do níž darovali vlastní umělecká 
díla. Výnos z prodeje má být základem pro další chod časopisu. 

Na výše uvedené webové stránce (http://www.auctions-art.cz/aukce.php?lang=cz&aukce=113) naleznete díla 
umělců, kteří podporují darem uměleckého díla nejen časopis, ale i informovanost celé kulturní obce. Nebuďte 
proto, prosím, lhostejní, a připojte se spolu s námi k záchraně časopisu Ateliér. Nekoupíte-li sami, upozorněte 
všechny ve svém okolí, že koupí jednoho z uměleckých děl (za výhodnějších podmínek, neboť k dosažené ceně není 
účtována aukční přirážka) obohatí nejen svou sbírku nebo své privátní životní prostředí, ale také pomůže dobré 
společné věci.  

Ale nezapomeňte!!! Nejlepším vyjádřením trvalé podpory je časopis odebírat na předplatné a příležitostně ho 
propagovat v okruhu svých známých. 

Za podporu děkujeme! 
Občanské sdružení Společnost časopisu Ateliér – Blanka Jiráčková, šéfredaktorka, výtvarní umělci a Galerie Vltavín 
 
Podrobnější informace na: ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, Londýnská 81, 120 00 Praha 2, 
Česká republika, Tel.: 00420 222 322 316, atelier.art@volny.cz, bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 2801290/0300   
 
 
Zdroj: redakce časopisu ATELIÉR a web Galerie Vltavín; redakční úprava Oskar Brůža 
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm  

Aktuální verzi Národního registru profesionálních výtvarných umělců a designérů činných na území ČR (stav k 7. 5. 2013) 
naleznete na http://www.uvucr.cz/rejstrik/rejstrik_titul.htm. S ohledem na pokročilou roční dobu prosíme naše členy a další 
zájemce o zápis v Národním registru, aby podle svých možností co nejdříve uhradili členský příspěvek na letošní rok.   
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