PlayArt
Umění je hra!

European Day of Artistic Creativity / Evropský den
umělecké tvořivosti je součástí mezinárodního projektu CreArt. Město Pardubice je jedním z jeho zakladatelských měst. Společně v projektu CreArt působí
13 evropských měst. Projekt je spolufinancován z EU,
program Culture 2007–2013, osa 1.1.
Hlavním cílem mezinárodního projektu CreArt je rozvoj
kreativity v evropském kontextu a vznik sítě evropských
měst, která aktivně podporují výměnu zkušeností mezi
umělci, zaměstnanci kulturních institucí a veřejností,
především v oblasti vizuálního umění. A to nejen v průběhu trvání projektu, ale i v letech dalších. Každé město tak může v průběhu projektu vytvářet různé aktivity
a ty naplňovat. Evropský den umělecké tvořivosti připadá každý rok na stejné datum 21. 3. a je příležitostí, kdy
se mohou různé instituce, jednotlivci, umělecké skupiny
apod. sídlící ve městě spojit a vytvořit společný projekt
pro veřejnost.
Pro letošek je hlavní linkou a mottem tohoto dne hra.
Evropský den umělecké tvořivosti tak nese název
PlayArt! neboli Umění je hra!

Evropský den
umělecké tvořivosti 2016
v rámci projektu CreArt

15.–21. 3. 2016
6 dní | 9 institucí | 14 akcí

GALERIE MĚSTA PARDUBIC

Workshop francouzské květinové vazby pro seniory:
„Ženu ani květinou…“

Architektonický workshop miniaturní
architektury pro školní kolektivy s francouzským umělcem – Cage a ala mouche /
/ Klícka pro mouchu

Francouzské téma ještě jednou. Floristka Michaela Vápeníková Vás
naučí základní techniky floristického designu potřebné pro zhotovení vypichovaných aranžmá v nádobách. Představí Vám také floristické
zajímavosti ze své tvůrčí praxe ve Francii. Pracovat budeme s řezanými
i sušenými rostlinami či sušenými plody. Vhodné pro začátečníky.

Francouzský vizuální umělec Vincent Gassin-Gradstein během workshopu seznámí děti formou tvořivé hry s principy prostorového vnímání a důležitosti
ekologického a estetického přístupu ke stavbám.
Děti se stanou architekty a budou přemýšlet o tvaru,
materiálech a funkčnosti malého hmyzího domku.
Práce s kartonem, krabicemi, provázky, lepidlem, řezáky, špejlemi.
Termín konání: pátek 18. 3. 2016, 8.30–11.00
Místo konání: G
 alerie města Pardubic,
Příhrádek 5, Pardubice – Zámek
Vstupné a materiál k dispozici zdarma.
Rezervace nutná: tel.: 777 820 267,
panochova@gmpardubice.cz

Výtvarný workshop pro děti s Francouzskou aliancí –
experimenty se slovními obracenkami na teplocitném
papíru
Ilustrátoři a vizuální umělci Veronika Doutlíková a Vincent Gassin-Gradstein Vás uvedou do hravého umění s naruby čtenými slůvky
a různými technikami tisku na teplocitný papír. Tento materiál umožňuje hrátky s rozpouštědly, žehličkou či horkovzdušnou pistolí, jejichž
pomocí vzniká fantazijní svět černobílých koláží.
Termíny konání: pátek 18. 3. 2016, 15.30–17.00 / 17.30–19.00
Místo konání: F
 rancouzská aliance (Alliance Française Pardubice),
Pernštýnské nám. 54, 2. patro, Pardubice
Vstupné a materiál k dispozici zdarma.
Rezervace nutná: af@afpardubice.com

Tanečně-výtvarný workshop pro děti se Španělským
klubem – karnevalové masky, performance a miniškola
latinskoamerického tance
Poznejte španělskou a latinskoamerickou kulturu naživo. Vyzkoušejte si tvorbu tradičních barevných latinskoamerických karnevalových
masek z papírmaše s chilskou designérkou Macarenou Barra. Její kolegyně María Angelica de la Hoz ze Španělského klubu, působícího
v Pardubicích, vytvořila taneční choreografii tradičních karnevalových
tanců a tančit Vás naučí a taneční performanci předvede kolumbijský
student DAMU José Gonzales. Pro nepřihlášené děti masky ze čtvrtek.
Termín konání: neděle 20. 3. 2016
14.00–16.00 malování masek
16.00–16.30 prezentace taneční kultury Latinské Ameriky
16.30–18.00 taneční miniškola pro děti
Místo konání: Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice – Zámek
Vstupné a materiál k dispozici zdarma, dílna pro 20 dětí.
Rezervace nutná: tel.: 777 820 267, panochova@gmpardubice.cz

Termín konání: pondělí 21. 3. 2016, 9.30–12.00
Místo konání: Galerie města Pardubic, Příhrádek 5, Pardubice – Zámek
Vstupné a květinový materiál k dispozici zdarma. S sebou si přineste Vaši oblíbenou nádobu pro aranžmá a v případě, že máte, také zahradnické nůžky a štípací
kleště. Dílna pro 20–25 účastníků.
Rezervace nutná: tel.: 777 820 267, panochova@gmpardubice.cz

Rukodělný workshop s papírem pro seniory:
„Ženu ani květinou…“
Téma květiny bude vévodit rukodělné dílně, kterou povede lektorka
Renata Čapková. Vyzkoušíte si techniky práce s papírem: quilling,
scrapbooking a práci s papírovými výřezy.
Termín konání: pondělí 21. 3. 2016, 13.30–16.00
Místo konání: G
 alerie města Pardubic,
Příhrádek 5, Pardubice – Zámek
Vstupné a materiál k dispozici zdarma.
Rezervace nutná: tel.: 777 820 267, panochova@gmpardubice.cz

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
PARDUBICE
Písařská dílna na Příhřádku
V průběhu celého dne se budou moci děti a studenti z řad základních a středních škol vydat na cestu v čase a přesunout se do dob, kdy na Příhrádku
úřadovali dávní písaři. Ukážeme si, jakou podobu,
význam a hodnotu mělo písmo před staletími, co
všechno museli písaři a jejich učni znát, jaké byly
jejich povinnosti a jaké dovednosti si museli osvojit.
Na závěr setkání si také sami vyzkoušíme, jestli bychom se jako písaři osvědčili.
Termín konání: pondělí 21. 3. 2016, 8.00–14.00
Místo konání: N
 árodní památkový ústav,
územní odborné pracoviště v Pardubicích,
Příhrádek (Zámek 5), Pardubice
Počet dětí: 75–120
Vstupné a materiál pro školní kolektivy k dispozici
zdarma.
Rezervace nutná: tel.: 724 663 648,
ruzkova.zuzana@npu.cz

VÝCHODOČESKÉ
MUZEUM PARDUBICE
Zdobení velikonočních řehtaček –
Velikonoce na zámku
Zdobení velikonočních řehtaček na pardubickém
zámku. Návštěvníci budou mít k dispozici řehtačky
z neupraveného dřeva, které budou moci pomalovat či jinak ozdobit pomocí současných výtvarných
technik a prostředků jako jsou barvy na dřevo, fixy,
papír apod. S vyzdobenými řehtačkami se zapojí
do obchůzky s maskovanou postavou jidáše.
„Vodění jidáše“ je velikonoční zvyk, který se dodnes udržel jen v několika obcích na Pardubicku
a je zapsán v „Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury“.
Termíny konání: neděle 20. 3. 2016, 13.00–17.00
pondělí 21. 3. 2016, 8.30–14 hodin
Místo konání: Zámek Pardubice
Rezervace není nutná

„Jedno místo prázdné“
Stálé expozice umění 2. poloviny 20. století
Komorní expozice českého umění druhé poloviny 20. století ze sbírek
Východočeské galerie v Pardubicích připomíná základní tematické
okruhy tohoto období: rozvíjení dědictví fantaskního surrealistického
názoru, zájem o příběh a osud člověka, ale i cestu ke geometrii a abstrakci. Zastoupena bude tvorba: M. Medka, K. Nepraše, A. Šimotové,
E. Kmentové, O. Slavíka, Z. Sýkory, F. Kyncla a dalších autorů.
Termín konání: čtvrtek 17. 3. 2016
Místo konání: Dům U Jonáše, Východočeská galerie v Pardubicích
Rezervace není nutná

Tvůrčí dílna „Camera Obscura“
Společně si ukážeme nejen, jak cameru obscuru vyrobit, jak s ní „fotografovat“, ale také jak vyvolat fotografie.
Termín konání: sobota 19. 3. 2016, 14.00–17.00
Místo konání: Dům U Jonáše, Východočeská galerie v Pardubicích
Rezervace nutná: tel.: 720 991 274, matiovska@vcg.cz, cerna@vcg.cz

VÝCHODOČESKÁ GALERIE
V PARDUBICÍCH

KRAJSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE

Komentovaná prohlídka výstavy „Co je
nahoře je i dole“ s malířem Oldřichem
Tichým a Ivanem Neumannem

1. lekce 10.00–11.00

Výstava Co je nahoře je i dole je výběrem z tvorby posledního desetiletí Oldřicha Tichého, která
representuje dílo mimořádně svébytného autora
podstatně formujícího profil současné české výtvarné scény. Jeho cesta k nezaměnitelným rysům
výtvarného vyjadřování je svým způsobem cestou
zpět. Zpět před školení, zpět k prvotním prožitkům,
zpět k prvním uviděním. Před tvorbou Oldřicha
Tichého si nutkavě uvědomujeme, že se tu nejedná
o pouhé zpodobování předmětů, ale skrze řeč nejobyčejnějších, třeba i odvržených věcí jde o poukazování k tomu, že svět je nositelem tajemství, nebo
ještě spíše, že svět a život jsou tajemstvím neseny.
Tichého obrazy vznikající ze stále nového přezkoumávání věcí a prostoru našeho pobytu ve světě
mluví o potřebě nalezení místa-domova a přinášejí
vzrušující setkání s krásou a mocí malby.
Termín konání: úterý 15. 3. 2016, 17.00
Místo konání: Z
 ámek Pardubice,
Východočeská galerie v Pardubicích
Rezervace není nutná

Muzikoterapie aneb pojďte (si) s námi hrát
Čarování s pohádkou

Pořad pro předškoláky (poslech pohádky, hra se slovy – rytmizace, zvukomalba).
Počet max. 10 dětí ve věku 4–6 let.
Místo konání: Klubovna dětského oddělení, 1. patro

2. lekce 14.30–15.30

O víle a kouzelném prameni

Muzikoterapeutická pohádka pro rodiče s dětmi.
Počet max. 10 maminek s dětmi.
Místo konání: Dětská klubovna ve sklepení knihovny

3. lekce 16.30–17.30

Muzikoterapie pro každého

Ukázka muzikoterapeutických nástrojů a následná
relaxace nejen pro unavené rodiče, ale i širokou veřejnost.
Počet max. 15 dospělých.
Místo konání: Dětská klubovna ve sklepení knihovny

Termín konání: pondělí 21. 3. 2016
Místo konání: B
 udova Krajské knihovny v Pardubicích,
Pernštýnské náměstí 77, Pardubice
Případné rezervace míst: tel.: 466 531 240,
j.kyclova@knihovna-pardubice.cz
Připraveno ve spolupráci s Dětským terapeutickým centrem Pardubice – Lentilka

ART SPACE NOV
WOODEN WEB
instalace, prezentace, performance, v prostorách
galerie Art Space NOV v Pardubicích
V základu skupinové výtvarné aktivity WOODEN
WEB je metaforická představa, společně budovaného DŘEVNÉHO MODELU INTERNETOVÉ SÍTĚ.
Akce se zúčastní tři mladí autoři z České republiky,
Irska a Slovenska, z okruhu spolupracovníků projektu „WOODEN WEB“, kteří speciálně pro prostorové
podmínky galerie resp. přilehlých venkovních prostor (dvorku) připraví instalaci a následnou prezentaci vybraných částí projektu.
Komicko-absurdní hra a absurdní povaha projektu
je pro vyzvané mladé autory záminkou otevírající
prostor plurálnímu, kreativnímu přístupu k tématu
post-internetové podoby komunikace.
Iniciátorem a garantem projektu je výtvarník a vysokoškolský pedagog Josef Daněk.
Termín konání: pondělí 21. 3. 2016
17.00 textová performance Josefa Daňka
Místo konání: A
 rt Space NOV,
Pernštýnské nám. 49 a prostranství před galerií
Rezervace není nutná

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE ALFA
ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ DELTA
„Hlínohraní“
Přijďte si s námi HRAvou formou otestovat HRAnice
vlastní fantazie. Keramická dílna pro veřejnost.
Termín konání: pondělí 21. 3. 2016,
15.00 / 16.00 / 17.00 / 18.00 (15.00–19.00).
Každou hodinu přivítáme nové tvořivé
nadšence.
Místo konání: D
 DM ALFA, op DELTA,
Gorkého 2658, 53002 Pardubice
Počet míst omezen. Možnost rezervace: K. Majorová,
tel.: 603 548 782, katerina.majorova@ddmalfa.cz

„Šperkohraní“
Kdo si HRAje nezlobí a navíc si může vyrobit originální šperk! Dílna určená pro velké i malé.
Termín konání: pondělí 21. 3. 2016, 15.00–19.00
Místo konání: D
 DM ALFA, op DELTA,
Gorkého 2658, 53002 Pardubice
Počet míst omezen, možnost rezervace vždy na celou
hodinu (od 15.00, 16.00, 17.00 a 18.00): K. Majorová,
tel.: 603 548 782, katerina.majorova@ddmalfa.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
BETA
Jarní kreativní aranžování
Výroba dekoračních předmětů s jarní i velikonoční
tématikou. Závěsné věnečky na dveře, aranžování
proutěných košíků a nádob do interiéru i exteriéru,
kreativní zdobení veselých jarních květináčů.
Termín konání: pondělí 21. 3. 2016
13.30–17.30 pro účastníky ZV
na oddělení estetiky / 50 žáků
17.30–20.00 pro širokou veřejnost /
/ 25 dospělých
Místo konání: D
 DM BETA Pardubice,
Štolbova 2665, výtvarný atelier
Pro veřejnost kapacita max. 25 míst – nutná rezervace:
Z. Hrabaňová, tel. 607 253 953

ULICE MĚSTA PARDUBICE
ART IS YOU/STEZKA/CESTA/UMĚNÍ
Třeba cestou zachytíš něco podstatného, jen si na to
udělej čas a buď v neděli 20. 3. 2016 ve 14 h na mostě
u parku Bubeníkovy sady (u Sokola).
vlastní pomůcky: mobil, foťák, kamera, diktafon
apod…
Cílem workshopu – stezky umění pod vedením mladé pardubické umělkyně Anny Janovské je probudit
v každém hravost, na kterou často zapomínáme
při ne/všedních dnech ne/obyčejného života. Uvědomění si přítomnosti a objevit sebe sama, prožít
si něco zvláštního či vyvolat v sobě neočekávanou
reakci. Prohloubit si citlivost a vnímání. Sebe, tebe,
okolí, vnitřního i vnějšího světa.
Stezka je plánovaná dle počasí, počítá se s venkovním prostředím a předem naplánovanou trasou
(okolí Chrudimky), která se však podle potřeb může
změnit. V případě nepřízně počasí využijeme interiér.
Termín konání: neděle 20. 3. 2016, 14.00
Místo konání: n
 a mostě u parku Bubeníkovy sady
(u Sokola)
Předpokládaný počet účastníků je 10–15 lidí. Věk 15–90.
Kontakt pro případnou rezervaci: tel.: 737 322 201, an.na@seznam.cz

více info na:
www.ipardubice.cz
www.facebook.com/creartpardubice

