
Umění srozumitelně IV (2015) – výstava, přednášky pro mládež i veřejnost a tvůrčí dílny 

Umění srozumitelně IV  - projekt přibližující veřejnosti a zejména žákům a studentům žďárských škol práci 

profesionálních výtvarných umělců a některé výtvarné techniky. Již podruhé byl propojen se Slavnostmi jeřabin a 

realizován na Staré radnici. Nově byly uskutečněny přednášky ve výstavě i v kapli Sv. Barbory. Počet grafických dílen byl 

rozšířen na dvě. Žákům prvního stupně základní školy byla určena dílna vedená Janou Zabloudilovou na Staré radnici 

(monotyp, frotáže). Druhou dílnu, uskutečněnou pro studenty v prostorách gymnázia, zaměřil Petr Benda na 

hlubotiskové techniky. Na gymnáziu proběhla i dílna fotografie, vedená Ivo Holánem. Pro žáky prvního stupně 

základních škol byla určena i dílna prostorové tvorby, vedená Monikou Vosykovou. Dílny realizované ve Staré radnici 

byly spojeny s další akcí: prohlídkou výstavy Akce těla spojenou s výkladem, besedou nad vystavenými díly a kresbou. 

Dalším skupinám studentů gymnázia byly určeny přednášky Jana Dočekala. Výklad tématu "Realismus nebo abstrakce" 

byl rovněž spojen s prohlídkou výstavy Akce těla i kaple sv. Barbory (43 žáků gymnázia). 

Počet účastníků se proti předešlému ročníku podstatně zvýšil. Stará radnice - dílna modelování (11. září, žáci 4. ZŠ): M. 

Vosyková, 59 žáků, J. Zabloudilová – práce ve výstavě, 61 žáků; dílna grafická (15. září, žáci 4. ZŠ): J. Zabloudilová, 61 

žáků, M. Vosyková – práce ve výstavě, 60 žáků). Učebna Gymnázia - hlubotisk (8. září, P. Benda, 18 studentů), jak se 

dělá fotografie (14. září, I. Holán, 42 studentů); účast celkem 301. 

 Cyklus zakončila 17. září derniéra výstavy s přednáškou (účast 22 osob). Výstavu navštívili účastníci vernisáže (27. 

srpna, cca 200 osob), návštěvnost činí 975. Celkem tak bylo osloveno nejméně 1541 občanů, proti předešlému roku byl 

zájem značně vyšší.   

Projekt byl realizován vlastními silami s externí spoluprací. Hodnocení veřejností i představiteli škol je příznivé. Na rok 

2016 připravíme Umění srozumitelně V. Chtěli bychom  umožnit účast většímu počtu žáků a připravit v rámci Slavností 

jeřabin rozšířený program ve spolupráci s Gymnáziem a Knihovnou J. M. Sychry. Jsme rádi, že tak již od roku 2012 

přispíváme k vytváření příznivého kulturního klimatu města. 

                                               

Žáci a studenti získali letos kromě svých výtvarných prací i osvědčení o účasti na výtvarné dílně. 



      Přednáška Mgr. Jana Dočekala 

       

Dílna prostorové výtvarné tvorby MgA. Moniky Vosykové 

       

Grafická dílna Jany Zabloudilové 



       

Grafická dílna Mgr. Petra Bendy 

 

         

Prohlídka výstavy „Akce těla 2“ spojená s výkladem Jany Zabloudilové, besedou nad vystavenými díly a kresbou 

Příběh fotografie v podání Ivo Holána    

      

 

    

     



    

Derniéra – setkání členů Klubu výtvarných umělců s veřejností – přednáška a beseda 

 

 

 

 

         Umění srozumitelně v letech 2012 - 2015: počet účastníků 

 
 

Ročník Termín Místo 
Výstava: 

vernisáž + 
návštěvnost 

Dílny, 
přednášky 

Derniéra 
- beseda 

Počet 
celkem 

I červen 2012 Kavárna Evropa 300 60   360 

II červen 2013 Kavárna Evropa 400 150   550 

III září 2014 

Stará radnice, 
kaple sv. 
Barbory 200 + 759 217 50 1226 

IV září 2015 

Stará radnice, 
kaple sv. 
Barbory, 
gymnázium 200 + 975 344 22 1541 
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