Dny otevřených ateliérů Jihomoravského kraje 2018
tisková zpráva
29. a 30. září od 10 do 17 hodin

I letos je pro milovníky umění z Jihomoravského kraje připravena možnost nahlédnout do ateliérů a dílen svých
sousedů výtvarníků. Podívat se na jejich díla i na místa jejich zrodu. Nasát něco ze specifické atmosféry míst
prosycených myšlenkami a úvahami nad fenoménem krásy či lidské kreativity. Odpoutat se od každodenních starostí
a nechat se unést do světa překvapivých možností, rozličných poselství a subjektivních reflexí světa viditelného i
vnitřního.
Návštěvníci budou mít možnost přímého kontaktu s výtvarníky. Možnost dozvědět se něco více o výtvarném řemesle
i o umění samotném.
Dny otevřených ateliérů jsou široce zaměřeny na celou výtvarnou oblast. Malíři, sochaři, grafici, keramici, kováři,
šperkaři, oděvní výtvarníci či mozaikáři otevřou své výtvarné dílny, ateliéry, studia či vystaví své práce v galeriích.
Poslední zářijový víkend tak může být příjemným výletem a setkáním s tvořivými lidmi nebo relaxací při vnímání
vizuální rozmanitosti děl věhlasných profesionálů (jako například sochaře Michala Gabriela) či neškolených tvůrců.
V letošním roce se v našem kraji přihlásilo k akci ke stovce výtvarníků, sdružení a galerií a připojili se tak
k Jihočeskému kraji, Vysočině a Dolnímu Rakousku, kde budou také letos ateliéry otevřeny o dalších víkendech v
říjnu.
K akci je vydáván informační sešit s podrobnými kontakty na jednotlivé ateliéry a mapkami. Nejaktuálnější informace
a změny pak jsou průběžně doplňovány na webových stránkách Galerie výtvarného umění v Hodoníně, která celou
akci organizuje.
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ATELIÉRY NA BŘECLAVSKU

Archeopark Pavlov (Regionální muzeum v Mikulově), www.archeopark.cz, Pavlov, 23. dubna 264
Galerie „U ní“, malby Ľubomíra Rajta, www.havenatura.cz, Mikulov, Brněnská 342/16
Galerie Konvent, výstava Kena Setona Vyhnala – Paříž (fotografie), https://galeriekonvent.wordpress.com, Mikulov,
Vrchlického 170/3
Galerie Reistna, výstava obrazů Jaroslava Blažka, www.reistna.cz, Valtice, Břeclavská 1034
Galerie Závodný, výstava Zbyňka Sekala, www.galeriezavodny.com, Mikulov, Husova 1707/3
Garaj Laco /1959/, ateliér, www.lacogaraj.cz, Klentnice 132
Chludilová Sylva /1963/, malířský ateliér a Galerie Efram, Mikulov, Husova 4
Janovský Bohuslav /1947/, malířský ateliér, www.alfonsart.cz/bohuslav-janovsky, Hustopeče, Komenského 27
Juřena Libor /1955/, ateliér, www.dyjaaart.cz, Břeclav, Boženy Němcové 1
Komarov Vitaly /1968/, ateliér, www.komarovart.com, Lednice, Slovácká 401
Křivánek Karel /1949/, ateliér, Břeclav, Nerudova 18
Městské muzeum a galerie Břeclav, Muzeum pod vodárnou, výstava Jan Huňař – Mozaika života,
www.muzeumbv.cz, Břeclav, Dukelských hrdinů 2747/4a
Městské muzeum a galerie Břeclav, Synagoga, výstava František Varga – Věčné hledání tvaru, www.muzeumbv.cz,
Břeclav, U tržiště 2085/1
Městské muzeum a galerie Hustopeče, Hustopeče před 100 lety – výstava mapující události ve městě za 1. ČSR,
www.muzeumhustopece.cz, Hustopeče, Dukelské nám. 23
Otáhal Vladimír /1946/ a dílna ZŠ Kobylí, "Hudba v PC grafice", Kobylí 135, Muzeum obce Kobylí
Regionální muzeum v Mikulově – Horní synagoga, výstava Václav Siguson Kostohryz – Vzdálenosti, www.rmm.cz,
Mikulov, Husova 13
Regionální muzeum v Mikulově, výstava Škrdlovické sklo, www.rmm.cz, Mikulov, Zámek 1,
Slavík Alexandr /1971/, ateliér-dílna, www.slavik-rezbarstvi.cz, Krumvíř 32
Snopková Ivana, keramická dílna, www.keramikasnopkova.cz, Brod nad Dyjí 169
Šafránek Roman /1970/, dílna – stodola, www.romansafranek.cz, Bulhary 281
Uhrová Božena /1959/, galerie nad vinným sklepem, www.vinaart.cz, Moravská Nová Ves, Výmol 99 (Vinaart)
Vojtek Antonín /1934/, malířský ateliér, www.vojtek-av.com, Břeclav, Jana Moláka 3

