
1) Optik studio Švarc 
Jindra Švarcová, Monika 
Mužíková
(workshop – patchwork, 
výroba svícnu) 
Klatovská tř. 131/26, Plzeň
2) Galerie města Plzně 
(výstava) 
So a Ne 10 –12,  
12:30–18 hod 
(komentovaná prohlídka  
k aktuální výstavě So i Ne  
od 16 hod) 
nám. Republiky 40, Plzeň
3) Gallery & Tattoo 
Vetengl
(výstava a ukázky tetování)
Ateliér Vetengl
- šperkař, kovář
Pražská 309/19, Plzeň
4) Ateliér a muzeum 
panenek
Jiřina Havlová
(workshop – malování 
panenky, výstava)
Purkyňova 29, Plzeň
5) Paluba Hamburk 
Šumavská, Plzeň
6) Vinylgallery
(výstava a poslech vinylových 
desek)
Husova 803/6, Plzeň
7) Korálky komponenty
(workshop – andělíčci, 
náušnice, přívěsky, náramky,  
záložky do knížky)
Bezručova 183/27, Plzeň
8) Atelier Fotork 
(výstava obrazů a 
fotografií, workshop – focení 
v ateliéru 2 fotky) 
Anglické nábřeží 9, Plzeň

9) Šálek a špunt/ Na Náplavce
- výstava fotografií
Michaela Blechová
Anglické nábřeží, 
Plzeň
10) Šálek a špunt
- výstava obrazů 
Petr Čmolík 
Bedřicha Smetany 161/15, 
Plzeň
11) Knihovna města Plzně,
příspěvková organizace
(výstava několika umělců, 
výtvarná dílna – 
háčkované módní doplňky, 
hračky )
B. Smetany 159/13, Plzeň
12) Bílé nároží 
Boris Jirků, Martin Prachař
(workshop figurální 
kresby FIGURAMA – 
registrace na 
www.otevreneATELIERY.cz)
Sady Pětatřicátníků 318/12, 
Plzeň
13) Arteterapie 
Tereza Kuttnerová 
(workshop – abreakční  
a relaxační tvorba s využitím 
rozmanitých technik) 
Rybářská 1, Plzeň
14) Obchůdek u Popelek 
Martina Gabrielová   
(workshop – výroba 
recyklovaného šperku –
PET lahve, koupelová sůl – 
éterické oleje, mořská sůl, 
kvítky) 
Prokopova 37, Plzeň
15) Alšovka
(výstava 25 umělců,  
workshop – malba akvarely 
a pastelem pro děti  
i dospělé)
SO: 15–20 hod
NE: 15–20 hod
Kollárova 107/16, Plzeň

16) Výtvarno
(malba a kresba pro děti  
a dospělé)
Divadelní 203/2, Plzeň
17) Řezníčková Anna 
(workshop – koláže  
z nedopsaných básní  
a starých časopisů) 
Edvarda Beneše 30, Plzeň 
18) Západočeská galerie 
v Plzni 
Výstavní síň „13“ 
(výstava – KUBIŠTA, 
PINKAS, SEKAL et al. 
Akvizice ZČG z let  
2012–2021 ) 
Pražská 83/13, Plzeň
19) Fakulta designu a 
umění Ladislava Sutnara 
(workshop) 
Univerzitní 2954/28, Plzeň
20) Galerie Ladislava 
Sutnara
(výstava, workshop)
Riegrova 217/11, Plzeň
21) Ateliér Plzeň 
(výstava, umělecká kavárna, 
workshop – kresba zátiší) 
Petra Horáková 
- malíř, kreslíř, grafik 
náměstí T. G. 
Masaryka 8, Plzeň
22) Petra Fenclová 
(výstava – architektura, 
patchwork, šité výrobky)
Purkyňova 22, Plzeň
23) Ivana Sedmerová      
(workshop – drátenická 
kreativní dílna) 
Kyjevská 106, Plzeň

 

24) Galerie THAMBOS 
Marie Vechová 
- malíř, kreslíř, grafik 
(výstava malířky Helena 
Štefková, olejomalba 
kytice)workshop  různé 
výtvarné techniky  
Mohylová 1232/91, Plzeň
25) Kreativní zóna 
DEPO2015 
(výstava) 
Presslova 14, Plzeň 
26) Josef Surma 
- řezbář 
Klabavská 401/8, Plzeň
27) Naděžda Potůčková                                           
(výstava – obrazy) 
SO i NE 14–19 hod 
Senecká 34, Zruč - Senec  
28) Papírna                                                         
(výstava více než 20 
umělců a workshopy – 
tvorba mozaiky  
z dlaždic, sochání  
z porobetonu, rezervujte 
si místo a náčiní na  
www.otevreneATELIERY.cz) 
Zahradní 173/2, Plzeň 
V SO od 20:30 ART PARTY       
29) TOTEM Plzeň 
(workshop – malování na 
hedvábí) 
Kaznějovská 51, Plzeň
30) Minigalerie Ivan R. Vičar 
(výstava – obrazy) 
Pod Dubovkou 84/7,  
Plzeň - Lhota
31) Keramický ateliér ZEM 
Bc. Eva Míchalová  
(keramický workshop) 
Nerudova 25, Starý Plzenec

32) Informační a 
vzdělávací centrum Plzeň, 
spolek (IVCP)(workshopy – 
výroba šperků, drátované 
objekty, malování  
na kameny) 
Sladkovského 30, Plzeň
33) Dílna SUPŠ Zámeček 
- kamenosochaři, malíři, 
grafici a fotografové 
Workshop a výstava 
probíhá ve spolupráci 
se Západočeskou galerií 
v Plzni. 
Prostranství U Zvonu, 
Plzeň
34) SojkAtelier 
(workshop – malování 
podle konceptu Arno 
Sterna) 
Vochov 3, Vochov
35) ZUŠ Zámeček 
(workshop – „Zdobíme 
fasádu a vrata“) 
Pouze NE 14–18 hod 
K Nádraží 218/15,  
Plzeň-Křimice
36) Výtvarné potřeby 
Pollex 
(workshop – smaltování, 
pískování – kouzelné 
obrázky, odlévaní mýdla) 
Lipová 155, Dobřany  
37) ŽIVÁ Velryba 
(workshop – volné tvoření  
z přebytečných materiálů 
pro děti i dospělé) 
Březina 145,  
Březina u Rokycan
38) SOU stavební Plzeň, 
pracoviště Horní Bříza  
(výroba keramických 
drobností, vytáčení  
na hrnčířském kruhu) 
U Klubu 302, Horní Bříza 

39) Galerie Ve Stodole 
Eva Roučka 
(výstava – sochy, malby, 
keramika, kresby) 
Břasy 19, Břasy 
40) Keramika Ptáčková 
Stanislava Sporková 
Ptáčková 
(keramický workshop)                                        
Nutno objednat!  
+420 721 253 560 
Dlouhá Ves 224,  
Dlouhá Ves u Sušice
41) Galanterie Chrást 
Aneta Nekolová 
(workshop – korálkový 
přívěsek) 
pouze SO 10–16 hod 
Tř. Čs. Odboje 138, Chrást  
42) Galerie U Bílého 
jednorožce 
(výstava – Ze sbírek galerie  
v Trnavě)   
nám. Míru 149, Klatovy
43) Čajovna u Naší milé Paní 
- umělecká krajkářka  
(workshop – základy ručně 
paličkované krajky) 
Pavlíkova 7, Klatovy

44) PASK, pavilon skla 
Klatovy 
(workshop – Ve znamení 
květomluvy) 
Hostašova 917, Klatovy
45) Sochařský ateliér 
Koryta 
Petr Šťastný 
(výstava soch a plastik) 
Koryta 3, Koryta
46) Ateliér s duší 
(výtvarný ateliér,  
workshop – tajemný 
akvarel, malba pro děti) 
Veselí 34, Janovice nad 
Úhlavou
47) Výtvarný ateliér 
Krašovice 
(workshop – Grafika –  
–monotyp) 
Krašovice 49, Krašovice
48) Ateliér U Fandy 
Jana Frolíková, Jana 
Vrtělová 
- malíř, kreslíř, grafik 
V rokli 591, Šťáhlavy

49) Čarovná zahrada 
Hana Nováčková 
(workshop – housenka na 
magnetu, zápisníček) 
(výstava – patchworkové 
deky, oděvy atd.) 
Voříškova 363, Klatovy
50) Klub rukodělných 
prací 
(workshop – podzimní 
výroba)  
pouze SO 10–16 hod 
Jarmark, Chrást
51) Raunerová Dana 
- malíř, kreslíř, grafik, 
scénograf 
(výstava)                                                 
Česká Bříza 46, Třemošná
52) Umělecké kovářství JM 
- kovář, šperkař 
(workshop – kování) 
pouze SO 
Klenčí 1, Klenčí pod 
Čerchovem

24.–25. 9. 2022, 14–20 hod se na návštěvníky těší:

OBJEVTE UMĚNÍ A ZKUSTE SAMI TVOŘIT!

Zelené texty označují místa, kde můžete tvořit, černé texty výstavu či setkání s umělci.

Autorství
a organizace akce:

www.grafia.cz

Týden
vzdělávání

dospělých®

Načtěte si mapu 
do mobilu! 

Program a mapa:
otevreneATELIERY.cz

www.otevreneATELIERY.cz

Všechny 
 

VSTUPY Z
DARMA!

Vacková Jitka

Kohoutová Bohunka

Opacká Hana

Jáněová Jaroslava

Dufek Milda

Hlavička Kája

Kůs Tom

Verščinský Vladimír

Kejha Pepa

Vespalec Pavel

Rataj Jiří

V Alšovce vystavují:15

Grubrová Lucie

Trnková Jana

Lišková Mašková Jaroslava

Lomičková  Zuzana

Bergerová Anna

Krynicka Jarmila

Kozlíková Eliška Marie

King Jeremy

Kratochvílová Lada 

Jedličková Eliška

Vyskočilová Sára

Stříbný  Robin 

Vosejpková Lada

Sikora Filip

Frýdková Tereza

Šipláková Ivana

Gray Weronika

Majer Patricia

Mazín Václav 

Koptík Jiří

V Papírně vystavují:28

Karlová Saša  

Slámová Marie  

Chládková Pavla 

 

 

Valinová Alexandra

Bernášková Jitka

V Knihovně města
Plzně vystavují:

11

Vetengl Luboš

Vetengl Miloš

Vetenglová Hana

V Gallery & Tattoo
Vetengl vystavují:

3

Boris Jirků 

Martin Prachař 

Laznová Tereza

Černá Jana 

Borovičková Hana 

Dupalová Olga 

Ettlerová Dagmar 

Hostičková Anna 

Kahovcová Jasmína 

Kielbusová Marie 

Světlíková Marcela 

Šlajsová Božena 

Šustrová Eva 

Tatíčková Ivona 

V atriu Bílého nároží
vystavují:

12

ART&WINE
vinná stezka 

Vychutnejte si umění  
i se sklenkou vína!

Některé body v mapě jsou ozna-
čeny sklenkou. Tam najdete 
výstavy či workshopy spolu 
s ochutnávkou vína.

21

28

9
10

12

Akce se koná pod záštitou ministra kultury.
Akci podporují město Plzeň, Plzeňský kraj, MO Plzeň 1, MO Plzeň 2, MO Plzeň 3 a Nadace 700 let města Plzně.

Partneři akce:

www.turisturaj.cz

Kožíšek Ouřadová Martina

Klatovy

Česká Bříza

Krašovice

Klenčí  
pod Čerchovem

Starý Plzenec

Šťáhlavy

Zruč - Senec

Registrujte se 
na workshopy 
už před akcí!

Některé workshopy jsou velmi poptávané a proto 
doporučujeme registraci na webu ještě před akcí,  abyste 
nemuseli dlouho čekat na pracovní místo nebo nářadí. 
www.otevreneATELIERY.cz

Hurianova Anastasija

Kotěšovcová Marcela 

Tattermuschová Drahomíra

Liska Nordlinder Magdalena

Březina  
u Rokycan

37

Chrást

41

Břasy

39

Koryta

45

Chrást

50

Veselí
Janovice nad Úhlavou

46

Klatovy

49

24

23

28

25

32

29

Dlouhá Ves 
u Sušice

40

Plzeň - Lhota

30

Plzeň - Křimice

35

Dobřany

36

Horní Bříza

38

Klatovy

42

Klatovy

43

Vochov

34



OPTIK  STUDIO ŠVARC 
Workshop – patchwork, práce s látkami, výroba svícnu

ATELIÉR A MUZEUM PANENEK
Workshop – výroba a malování panenek

PALUBA HAMBURK
Výstava – Plzeň. Město pro skvělý životního
7 principů ke zlepšení života v centru Plzně 
Výstava má za cíl přiblížit základní principy směřující k naplňování cílů 
města v centrální oblasti. Centrum města Plzně skýtá velké množství 
skvělých a cenných míst – budov, veřejných prostranství či městských 
parků. Zároveň se zde však nachází spousta lokalit, o které je třeba pe-
čovat důsledněji. 
Revitalizace centrální oblasti je dlouhodobým procesem, který ctí zá-
kladní principy pro podporu lepšího života všech generací v Plzni, roz-
voj kvalitních míst pro setkávání a zlepšování životního prostředí.

VINYL GALLERY
Výstava – LP a SP desky, CD, kazety, gramofony, magnetofony,  
zesilovače, reprobedny 
Hudební dílna – hra na hudební nástroje (klávesové a strunné)  
a zpěv, karaoke, poslech hudby z různých hudebních nosičů, ukázka 
techniky záznamu a přehrávání hudby součastné a historické. 
Burza vinylů – SO  11–15 hod

KORÁLKY KOMPONENTY
Workshop – výroba korálkového zápichu ve tvaru srdce, náušni-
ce, andělíček pro štěstí, korálková klíčenka

ATELIÉR FOTORK
Stylový umělecký atelier v centru Plzně, nad Náplavkou u Radbuzy. 
V atelieru bude u příležitosti otevřených ateliérů probíhat výstava 
obrazů a fotografií umělců T.N.F, Roman FotoRK Krejčík a RACART, spo-
jená s workshopem „focení v atelieru“. Zájemci o workshop budou mít v 
horizontu jednoho týdne zpracované dvě umělecké fotografie.

KNIHOVNA MĚSTA PLZNĚ 
Výtvarná dílna  – výroba papírových dekorací, výroba záložek do 
knih. Ukázka dekorací z knih k volnému použití, dále ukázka výroby 
šperků (cínování), háčkování, keramika, malování na hedvábí a patchwork. 

BÍLÉ NÁROŽÍ – ATRIUM
Výstava – Encaustic.art, enkaustika – malování horkým voskem. 
Kolektiv autorek.
Workshop – figurální kresba FIGURAMA pod vedením Borise Jirků 
a Martina Prachaře a Terezy Laznové.

ARTETERAPIE 
Workshop – abreakční (tvorba skrze vlastní emoce) a relaxační 
tvorba s využitím rozmanitých technik – malba akrylem, avare-
lem, koláže, korálky a jiné.

OBCHŮDEK U POPELEK 
Workshop – výroba recyklovaného šperku – PET lahve,  
koupelová sůl

- éterické oleje, mořská sůl, kvítky

ALŠOVKA
V Alšovce Vás čeká výstava 
Vystavují: Jitka Vacková, Bohunka Kohoutová, Hana Opacká, Jaroslava 
Jáněová
Atmosféru podpoří hudební vystoupení: 2x violoncello a kytara. 
Společně hudební básně zpěv „Adélka s Antonínem Sedláčkem“. 

Workshop Toma Kůse a Mildy Dufka – malování pro všechny
Worksop dřevořezbářství v Alšovce – pod vedením Káji Hlavičky 
Autorské čtení uvádí Pepa Kejha a o Staré hudbě uvede 
workshop Bratří Čapků: uvede předseda JUDr. Pavel Vespalec
Šumperáci v Alšovce- uvede autor Vladimír Vereščinský 
Prezentace – rehabilitace – Sgrafit Mikoláše Alše na památkově chrá-
něném domě v Kollárově ulici č. 16 restaurátorem akademickým malí-
řem Jiřím Ratajem
Změna programu vyhrazena!         

VÝTVARNO
Výtvarná dílna – zájemci si mohou vyzkoušet malbu a  kresbu. 
Děti si mohou namalovat obrázky dle vlastního zájmu – zvířátka, 
krajinu, zátiší nebo dle vlastní fantazie. Nabízíme rovněž prohlídku 
ateliéru a také děl namalovaných lektory a účastníky výtvarných kurzů.

ZÁPADOČESKÁ GALERIE V PLZNI 
Výstavní síň  „13“
Výstava – Kubišta, Pinkas, Sekal et al. Akvizice ZČG z let 2012–2021)

GALERIE LADISLAVA SUTNARA
Výstava: зараз Ukraine
Kateryna Tsyhykalo, Mariia Ralemska, Alyona Tokovenko
kurátor: Jan Van Woensel
Když 24. února 2022 vypukla válka na Ukrajině, kulturní a vzdělávací 
instituce po celé Evropě zřídily nové programy a možnosti na podporu 
umělců a výzkumníků, kteří byli nuceni zemi opustit. Kurátor Jan Van 
Woensel v reakci na tyto události v posledních pěti měsících připravil 
projekt зараз (“ted”). Jedná se o platformu pro začínající umělce a 
kurátory z Ukrajiny, v jejímž rámci se lze díky štědré podpoře Sut-
narky zapojit do rezidenčního a výstavního programu. Po zveřejnění 
projektové výzvy pořadatelé obdrželi více než 150 portfolií a přihlá-
šek, z nichž byly nakonec vybrány dvě umělkyně a jedna kurátorka. 
Kateryna Tsyhykalo, Mariia Ralemska a Alyona Tokovenko z Kyjeva jsou 
tak prvními účastnicemi programu зараз a od srpna do října budou 
pracovat na site-specific projektech a výzkumu. Galerie Ladislava Sut-
nara se pro tyto účely dočasně promění v jejich ateliér a návštěvníci 
budou moci výstavu sledovat už v průběhu její tvorby – jedná se totiž 
o projekt ve formátu „exhibition-in-progress“, který se rozvíjí a mění 
s tím, jak umělci postupují ve své práci. 
 
Během Víkendu otevřených ateliérů se mohou návštěvníci v sobotu a 
v neděli v 15 hodin zúčastnit živého rozhovoru kurátorů Kateryny Tsy-
hykalo a Jana Van Woensela s umělkyněmi Marií Ralemskou a Alyonou 
Tokovenko. Účastnice rezidence зараз budou během víkendu otevře-
ných ateliérů v galerii přítomné a otevřené setkáním a rozhovorům s 
návštěvníky. 
Vznikající výstava bude přístupná v rámci běžné otevírací doby  
od 31. 8. do 15. 10. 2022 
Vernisáž se uskuteční 27. 9. v 18 hodin v Galerii Ladislava Sutnara. 

GALERIE THAMBOS 
Marie Vechová – výstava 
Výstava obrazů malířky Heleny Štefkové, olejomalba kytice
Workshop – různé výtvarné techniky

KREATIVNÍ ZÓNA DEPO2015
Výstava –  Kavárna, Truhlárna, Rampa - výstava Umělecké Bese-
dy, pod zavěšeným břemenem
samostatně otevřené ateliéry – dotATELIÉR Doris Tesárkové Oplové, 
ateliér Jany Cardové – Od tvořílka k umělci, ateliér Design nábytku a 
interiéru  Sutnarka - FDU LS ZČU

PAPÍRNA 
- Výstava několika umělců
- obrazy, fotografie, řezby, šperky
Workshop 1.patro – sochání z porobetonu pro velké i malé 
návštěvníky. Vyzkoušejte svou zručnost s celou rodinou, uspo-
řádejte rodinný teambuilding! Každoročně jedna z nejoblíbenějších 
výtvarných aktivit.
Můžete zkusit i tvorbu mozaiky z úlomků dlaždic.
(materiál k dispozici na místě včetně nářadí, vhodné pro jednotlivce 
i rodiny s dětmi, pro velký zájem doporučujeme rezervovat pracoviště 
předem na www.otevreneATELIERY.cz)
další workshopy:

- tvoření z přírodních materiálů 
- Děláme originály & ZkafeŠperk – tvoření z recyklovaných kapslí od 
kávy (brože, přívěsky, gumičkonáramky, náhrdelníky...)

- dotváření šitých hraček (psů, koček, králíčků, koní a ryb)
- ART PARTY v SO 20:30  
- neformální setkání umělců a návštěvníků při sklence a hudbě

IVCP, Eva Machalíčková 
Výstava – originální šperky vytvářené z polymerových hmot, 
pryskyřice, kamenů a korálků zpracovaných různými technikami. 
Drátovaná zvířata, andělé a také krásné drátěné stromy zdobe-
né korálky a krystaly. Keramické květníky, květináče, ptáčci, betlémy. 
Háčkované módní plédy, kabelky a roztomilé hračky.
Tvořivá dílna – dospělí i děti si budou moci zkusit výrobu šperků, drá-
továné objekty, malování na kameny pod vedením zkušených lektorů 
CVT z.s.

SUPŠ a ZUŠ ZÁMEČEK
Na „Plzni tvořivé“ potkáte Zámeček dvakrát:

1) Dílna SUPŠ Zámeček U Zvonu  
(kamenosochaři/ malíři/ grafici a fotografové) 
Workshop a výstava probíhá ve spolupráci se Západočeskou 
galerií v Plzni.
Oba víkendové dny se budete moci pod vedením pedagogů a stu-
dentů ze Zámečku zapojit do modelování plastik, odlévání ze sádry či 
si vyzkoušet práci sochařů a restaurátorů kamene. Ukázky své práce 
předvedou také malíři, grafici a fotografové ze Zámečku. Zveme Vás 
zároveň na open air výstavu studentských výtvarných děl.

2) STANOVIŠTĚ ZUŠ Zámeček v Plzni – Křimicích, K Nádraží 15
(POUZE v SO od 14:00 - 18:00)
Zavítejte na workshop do ZUŠ Zámeček „ve vile“ v Křimicích. Seznámíte se 
s vyučujícími a žáky naší školy a spolu s nimi budete spolutvůrci „Výtvarné 
zahrady“. Společně budeme tvořit rostliny, brouky a motýly, které vypustíme 
přímo do naší zahrady. 

SOU STAVEBNÍ, PLZEŇ, PRACOVIŠTĚ HORNÍ BŘÍZA 
Na SOU Plzeň v Horní Bříze se vyučuje uměleckořemeslné 
zpracování kamene a keramiky (Umělecký keramik) a Výtvarné 
zpracování keramiky a porcelánu (Kamnářství). Právě jejich dílny 
budou otevřeny v rámci akce „Víkend otevřených ateliérů“, aby si zá-
jemci mohli vyzkoušet různé techniky vytváření keramiky a seznámit 
se s postupy stavby kachlových kamen. Bude otevřena keramická díl-
na pro volné tvoření – modelování z volné ruky a točení na hrnčířském 
kruhu. Pro zájemce bude také přístupná dílna kamnářská – pouze 
k prohlédnutí s průvodcem.

KERAMIKA PTÁČKOVÁ 
Zážitkový workshop – Točení na kruhu.
Na tuto akci je nutné se telefonicky objednat, tel. 721 253 560

 

Autorství a organizace akce: 
Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň tel.: 377 227 701, 774 484 857
Produkce a propagace: produkce@grafia.cz | 774 484 856 | www.grafia.cz

Fotky © Milan Svoboda, Jarda Vogeltanz,  
Jana Brabcová, Rostislav Klemsa a archiv Grafia
Mapa užita se souhlasem Mapy.cz

www.otevreneATELIERY.cz
GRAFIA - váš partner pro marketing, eventy a vzdělávání dospělých

GALERIE U BÍLÉHO JEDNOROŽCE KLATOVY 
Výstava 
Výstavní síň Galerie U Bílého jednorožce je 
v samém centru Klatov a nabízí k shlédnutí 
výstavy současného moderního českého  
i zahraničního umění. Během VOA lze zdarma 
navštívit výstavu Setkání ve Stromovce, kde se 
poprvé pohromadě objeví vybraná díla téměř 
čtyřiceti absolventů intermediální školy prof. 
Milana Knížáka v průřezu jejího pětadvacetile-
tého působení na pražské AVU. Výstava bude 
přístupná v rámci běžné otevírací doby (10- 
12h, 13-17h) která je přístupná v rámci běžné 
otevírací doby. Vstup zdarma se v tento den 
týká také kostela svatého Vavřince v Klatovech, 
ve kterém je přístupná výstava věnovaná tvor-
bě Pavly Voborník Kačírkové.  
V rámci VOA bude možné navštívit workshop 
pro děti s tématem „Jednorožci u nás“. 

PASK, PAVILON SKLA KLATOVY
Výstava – sbírka více než 900 předmětů 
z produkce světově proslulé sklářské firmy 
Johanna Lötze vdova z Klášterského Mlýna na 
Šumavě.
Sobota 10–17 hod 
Tvůrčí dílna – Ve znamení květomluvy 
Motiv květin v nejrůznějších sklářských techni-
kách. Živé a skleněné květy. Seznámení s téměř 
již zapomenutou květomluvou. V rámci projek-
tu Plzeň tvořivá – Víkend otevřených ateliérů. 
Sobota od 17 hod 
Přednáška – Květinové dekory skla
Přednáška kurátorky PASKu Jitky Lněničkové  
o květinových a jiných rostlinných dekorech  
v průběhu staletí v českém skle. Po přednášce ná-
sleduje komentovaná prohlídka aktuální výstavy. 
PASK otevřen SO, NE 10–20 hod

ATELIÉR S DUŠÍ VE VESELÍ 
(Janovice n. Úhlavou)
Jarka Papežová 

- výstava aranžmá ve vintage stylu, expozice 
historické maringotky, prodejní výstava nejen 
květinových obrazů a tajemného akvarelu 
Marie Soukupová 

- výstava – olejomalby krajinky a Šumava
Lada Tichá

- výstava – oděvní návrhářka
Šárka Martinů

- výstava –  rodinná fotografka

Výběr z víkendového programu 7. ročníku
Detailní program najdete na www.otevreneATELIERY.cz

OBJEVTE UMĚNÍ A ZKUSTE SAMI TVOŘIT!
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Udělejte si z koníčka profesi!
Studujte moderně, interaktivně, 
s našimi lektory s praxí v oboru!

FOTOGRAF

Grafia, sekce Vzdělávání dospělých 
kurzy@grafia.cz 
774 48 48 66
Info a další kurzy:
www.grafia.cz

MARKETING, cOpywRITING

MOBILNÍ ŽURNALISTIKA a další
Možnost proplacení kurzů úřadem práce

pROFESIONÁLNÍ LEKTOR

OBJEVTE UMĚNÍ V PLZNI A PŘIJĎTE SAMI TVOŘIT!

Jízdné se neplatí! 
V tramvaji najdete infocentrum 

a také některé workshopy. 

Soutežte a vyhrajte! 
 Soutěže pro návštěvníky:

· o nejlepší foto a video z akce 
· o nejlepší výtvarné dílo

· o cenu PMDP
· o nejaktivnějšího návštěvníka 

(sbírejte razítka od umělců do této mapy) 
Bližší informace ke všem soutěžím  

najdete na webu akce a na Facebooku  
www.facebook.com/otevrene.ateliery

Profesní vzdělávání
Kurzy s akreditací Ministerstva školství

Letos nás opět vozí  
u m ě l e c k á

TRAMVAJ
Tramvaj jezdí po celé Plzni,  
spojuje centrum, Lochotín, 
Skvrňany, Bory a Slovany.  

Speciální jízdní řád na webu  
www.otevreneATELIERY.cz 

ART PARTY
Neformální setkání s umělci 

v sobotu 24. 9. od 20:30 hod.
Tentokrát v Papírně,  

Zahradní 173/2, Plzeň
Atmosféru dokreslí živý  

hudební doprovod.

Vstup zdarma. 
Doporučujeme registraci předem na 

www.otevreneATELIERY.cz

Potkejte se s umělci 
u sklenky v PAPÍRNĚ!

Registrujte se 
na workshopy  
předem! 
Některé workshopy jsou velmi 
poptávané a proto doporučujeme 
registraci na webu ještě před akcí, 
abyste nemuseli dlouho čekat  
na pracovní místo nebo nářadí.

seženete v Papírně v průběhu akce
nebo na www.otevreneATELIERY.cz

Trička a placky


