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Místa tvorby:
Moravská galerie v Brně / Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14
Střední škola umění a designu / Brno, Husova 10
Klášter Rosa Coeli / Dolní Kounice
V Moravské galerii v Brně se koná od 29/8/2016 do 2/9/2016 v pořadí již šestý mezinárodní
workshop výtvarné tvorby osob s mentálním a psychickým znevýhodněním. Handicapovaní
autoři z českého ateliéru KREAT a slovenského ateliéru Nezábudka se během týdenního
workshopu zaměří mimo jiné na téma, na kterém oba ateliéry již dlouhodoběji pracují –
vytváření ilustrací k básni Havran od Edgara Allana Poea. Workshop bude tematicky navazovat
také na letní soustředění ateliéru Nezábudka v Pezinku v Schaubmarově mlýně, kde je umístěna
rozsáhlá sbírka insitního umění Slovenské národní galerie.
Pod vedením výtvarných umělců Pavly Dvorské a Aleše Hlávky z Brna, Dušana Nágela a
Vladimíra Kordoše z Bratislavy a pod supervizí MUDr. Jána Šuby (Liga za duševné zdravie a
OZ Duševné zdravie detí) a Antonína Krejčíře (ateliér Kreat) budou účastníci workshopu dle
svých možností pracovat výtvarnými technikami jako je kresba, linoryt a suchá jehla. Výstupem
workshopu budou originální kresebné a grafické práce, které mají potenciál být dále
reprodukovány, publikovány či prezentovány formou kalendáře, výstavy a knihy.
Během workshopu bude vznikat filmový dokument slovenského dokumentaristy Lubomíra
Štecka zachycující práci ateliérů Kreat a Nezábudka.
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Kromě aktivní výtvarné práce je pro účastníky workshopu i širší veřejnost připraven také
doprovodný program. Ve středu 31/8/2016 od 17 hodin proběhne beseda s Katarínou Čiernou a
Vladimírem Kordošem, kurátory výběrové výstavy děl art brut Z hlbín ze sbírek SNG v České
spořitelně na ulici Jánská 6 a Anežkou Šimkovou, která přiblíží profil kolekce art brut Muzea
umění Olomouc. Ve čtvrtek 1/9/2016 od 18 hodin bude možné navštívit
v Uměleckoprůmyslovém muzeu přednášku MUDr. Jána Šuby a Vladimíra Kordoše Za
hranicou normality.
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POŘADATELÉ WORKSHOPU
Moravská galerie v Brně dlouhodobě rozvíjí speciální projekty zpřístupňování umění a kulturního
dědictví zdravotně znevýhodněným osobám. V rámci těchto snah nabízí galerie již desátým rokem
tvůrčí aktivity handicapovaným dětem, mládeži i dospělým, během nichž mají možnost účastníci
rozvinout vlastní tvůrčí aktivitu založenou na bezprostředním zážitku ze setkání s výtvarným uměním.
Workshopy pořádané ve spolupráci s Kunštát PRO FUTURO o.p.s. přinášejí mezinárodní výměnu
zkušeností nejen mezi handicapovanými účastníky, ale také profesní výměnu zkušeností mezi
osobami, jež se práci s uměním a handicapovanými věnují.
Společnost Kunštát PRO FUTURO o.p.s. působí v Rudce u Kunštátu na Moravě, kde má
vybudované zázemí v podobě penzionu a rozlehlého parku TGM u Jeskyně Blanických rytířů. Cílem
této společnosti je snaha o zkvalitnění života lidi se zdravotním postižením, jejich snazší integraci do
společnosti, překonávání bariér a důsledků postižení. Cílovými skupinami jsou lidé s mentálním,
psychickým i smyslovým postižením, ale i příbuzní postižených, lektoři pracující s cílovou skupinou
handicapovaných atd.
Kontakt: Antonín Krejčíř, tel.: 608 949 515.

ÚČASTNÍCI A PARTNEŘI WORKSHOPU
Ateliér KreAT se zaměřuje na výtvarníky z řad osob s mentálním a psychickým handicapem s cílem
poskytnout těmto lidem stabilní materiální a tvůrčí zázemí pro výtvarnou seberealizaci. KreAt se
věnuje také pořádání výstav, publikování a prodeji vzniklých děl a zapojování svých výtvarníků do
akcí se spřátelenými ateliéry. Pro založení atelieru KreAt v Brně v září 2012 se rozhodla Společnost
Kunštát PRO FUTURO na základě několikaleté spolupráce s podobně zaměřenými ateliery ve
Švýcarsku a v Belgii.
Ateliér Nezábudka funguje při slovenské Lize za duševné zdravie, která je sdružením občanů a
právnických osob, jehož hlavním cílem je ochrana a prevence duševního zdraví. Nezábudka
pravidelně pořádá výtvarná soustředění pro autory s psychickým onemocněním s cílem podpořit tuto
cílovou skupinu a její integraci do společnosti.
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OZ Duševné zdravie dietí je nezávislým sdružením odborníků a rodičů dětí s psychickými problémy,
které vzniklo iniciativou profesionálů pracujících na Klinice dětské psychiatrie v Bratislavě. Jeho
cílem je podpora preventivních a terapeutických programů pro děti s psychickými poruchami. Činnost
sdružení spočívá i v arteterapeutických a ergoterapeutických aktivitách.
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VIERA reštart je slovenské komunitní poradenské centrum s hlavní oblastí působení v sociálněprávní ochraně lidí se zkušeností s duševním onemocněním. Poskytuje také krizovou intervenci v
terénu, podpůrná skupinová setkání, interaktivní workshopy a osvětu a prevenci v oblasti duševních
onemocnění.

Kontakt pro média:
Michaela Paučo, tisková mluvčí
E-mail tisk@moravska-galerie.cz
Telefon +420 532 169 174
Mobil +420 724 516 672
Moravská galerie v Brně
www.moravska-galerie.cz

