
Umění srozumitelně – výstava a Den se členy Klubu výtvarných umělců Horácka 

Příloha k Závěrečné zprávě a vyúčtování podpory poskytnuté z fondu Města Žďár nad Sázavou – programu 

Kultura 2012 

Cílem projektu bylo jednou soustředěnou akcí informovat občany města o práci profesionálních výtvarných umělců, 

kteří zde žijí, rozšiřují kulturní nabídku a přispívají k příznivému kulturnímu klimatu Žďáru nad Sázavou.  

Projekt kombinoval dlouhodobou (měsíční) výstavní a společenskou akci (výstava byla realizována v prostředí 

kavárny Evropa ve dnech 1. – 30. června 2012) s koncentrovanou jednodenní akcí - přátelským setkáním spojeným s 

přednáškou a besedou ve čtvrtek 7. června 2012.  

   

Tři přednášky s prohlídkou realizovali členové klubu spolu s teoretikem, historikem a znalcem umění Mgr. Janem 

Dočekalem; dvě byly určeny studentům žďárských škol a třetí, odpolední, občanům a zvláště pozvaným seniorům.  

   

K projektu byla vytištěna drobná publikace prezentující tvorbu umělců, historii klubu i současný dlouhodobý projekt 

realizovaný pod názvem Cestou Santiniho www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_skladanka.pdf  

 

http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_skladanka.pdf


   

V návaznosti na kvalitní dramaturgii výtvarné části Slavností jeřabin, na níž se KVUH podílí, a na Dny otevřených 

ateliérů pořádaných v rámci projektu Porta Culturae měli především občané Žďáru nad Sázavou jedinečnou možnost 

nahlédnout do málo medializované, ale velmi zajímavé tvůrčí činnosti, z níž se rodí umělecká díla.  

 

Projekt byl realizován vlastními silami KVUH a s externími spolupracovníky. Hodnocení veřejnosti i mediální ohlas 

byly příznivé. Předpokládáme, že podobným způsobem bude možné připravit i realizovat v roce 2013 Umění 

srozumitelně II a že se tak projekt zařadí mezi trvalou kulturní nabídku. 



Příloha 

GYMNÁZIUM ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - Neumannova 2 - 591 01 

 

 

 

 

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje Žďár nad Sázavou 

   1. 6. 2012 

Věc: Živé umění 

 

 

 
Ve čtvrtek 7. června 2012 jsme se v kavárně Evropa se dvěma třídami studentů zúčastnili 
kombinovaného programu, stručně řečeno, o umění.  
První částí byla přednáška kunsthistorika Jana Dočekala o umění v dějinách. Stručný průřez počínající 
v pravěkých jeskyních a končící v období secese vhodně doplnil učivo především literatury a dějepisu. 
Domníváme se, že přispěl také k všeobecnému kulturnímu přehledu studentů – a to je věc velmi 
důležitá.   
Část druhá spočívala v osobní diskusi o konkrétních uměleckých dílech. Jan Dočekal ke každému 
z nich uvedl techniku tvorby a samozřejmě nechal prostor pro otázky. 
Závěrečná část pak byla věnovaná individuálnímu „pobytu v umění“, příjemné bylo popovídat si 
například s paní Monikou Vosykovou.  
Celkově můžeme tuto akci hodnotit jako zdařilou a přínosnou. Oceňuji především možnost styku s 
„živým uměním“ a povídání na téma „kýč“.    
 
 
 

Luděk Lopour 
 

Další přílohy: 

Někdejší Galerie Evropa krátce ožila uměním – Deník, 20. června 2012 

www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_vysocina.pdf  

Texty, které byly k dispozici jako podklad k úvahám a diskusím: 

Jan Dočekal: Umění pláče (slzou spíše radostnou) 

www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_docekal.pdf  

 

 

    

 

http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_vysocina.pdf
http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_docekal.pdf


Boris Jirků: O kresbě a nejen o ní (o svobodě umělce a předstíraném umění – neumětelství) 

www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_jirku.pdf 

Oskar Brůža: Naučme se odlišovat umělecký výkon od (ne)škodné hobby zábavy 

www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_profesional_x_hobby.pdf  

Jak definuje profesi umělce UNESCO www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_definice_umelce.pdf  

Trochu poučení z historie (abychom nad dnešními problémy jen neplakali…) 

www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_pouceni_z_historie.pdf  

 

A to nejdůležitější na závěr: 

Komentované prohlídky s besedou 7. června 2012 se zúčastnilo bezmála 100 žáků a odpoledne dvě 

desítky pozvaných seniorů. Výstavu v době od 1. do 30. června měli možnost shlédnout zájemci i 

všichni hosté kavárny Evropa. Průměrně výstavou prošlo denně asi 15 návštěvníků, což činí více než 

400 občanů. Celkem tedy více než 500 návštěvníků!  

 

Garanti projektu: Monika Vosyková, Jana Zabloudilová 

Setkání 7. června 2012 moderoval Jan Dočekal 

Závěrečnou zprávu zpracovali 6. 12. 2012 Oskar Brůža a Jana Zabloudilová 

 

 

http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_jirku.pdf
http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_profesional_x_hobby.pdf
http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_definice_umelce.pdf
http://www.uvucr.cz/kvuh/umeni_srozumitelne_pouceni_z_historie.pdf

