Gemeinsam mehr erreichen. Společně dosáhneme více.

DATABANKU kulturních subjektů vytvářejí
ve svých regionech partneři česko-rakouského
projektu Porta culturae – Jihomoravský kraj,
Kraj Vysočina, Jihočeský kraj a Dolní Rakousko.
Na webových stránkách www.portaculturae.eu
jsou odkazy na DATABANKY partnerských regionů.
Své cíle můžete hledat i u sousedů.

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ
Nástrojem propagace výtvarných umělců,
těsně propojeným s DATABANKOU,
jsou Dny otevřených ateliérů.
Vždy v posledním zářijovém víkendu otevírají
jihomoravští výtvarní umělci, galerie a výtvarné
školy své ateliéry a výstavní prostory široké
veřejnosti. Soudě podle ohlasů z prvních tří
ročníků mají šanci postavit se bok po boku
Muzejní noci a Noci kostelů na stranu milovníků
kultury. V případě výtvarných ateliérů a ateliérů
uměleckých škol jde o výjimečnou příležitost
nahlédnout do tvůrčího procesu, na jehož konci je
obraz, socha, grafika, užitá keramika, keramická
či porcelánová plastika, architektura, fotografie,
konceptuální prezentace – do tvůrčího procesu,
který je většinou osobním intimním
prostorem každého umělce.
Stejně jako DATABANKA jsou
Dny otevřených ateliérů společnou aktivitou
partnerů projektu Porta culturae.
V Dolním Rakousku se Dny otevřených ateliérů
konají od roku 1992, v Jihočeském kraji od roku
2008 a na Vysočině a u nás v Jihomoravském
kraji jsme založili tuto tradici v roce 2011.

DATABANKA VÝTVARNÝCH
KULTURNÍCH SUBJEKTŮ
Vážení milovníci výtvarného umění, výtvarníci,
zástupci galerií, pořadatelé výstav, výtvarných
sympozií, workshopů, besed nebo happeningů,
učitelé a studenti výtvarných uměleckých škol.
DATABANKA, do jejíhož registru Vás zveme,
představuje přehledný a jednoduchý nástroj
při vyhledávání činných výtvarníků a fungujících
institucí zabývajících se prezentací výtvarného
umění nebo výukou. Je pomocníkem pro lepší
orientaci na současné jihomoravské
výtvarné scéně.
DATABANKA je i výchozím bodem pro hledání cíle
při putování za výtvarným uměním.

www. port a - cu lt u ra e . cz
www. gv u h odon in . cz
www. jiz n i- mora v a . cz

ZA VÝTVARNÝM UMĚNÍM
NA JIŽNÍ MORAVU
DATABANKA výtvarných kulturních subjektů
je součástí oficiálního webového portálu cestovního
ruchu jižní Moravy – www.jizni-morava.cz.
CESTA K WEBOVÉMU ODKAZU:
www.jizni-morava.cz | Co vidět, co zažít |
Kultura a umění | Výtvarné umění – ateliéry

Každý z Vás výtvarníků, pokud se stane
účastníkem DATABANKY, bude mít vedle
svého hesla i odkaz na územně příslušné
Turistické informační centrum (TIC).
Jeho pracovníky můžete oslovit,
aby na portále jižní Moravy
propagovali vaše aktuální akce.
Udělají to rádi a rychle ☺

