
Dny otevřených ateliérů na Vysočině 2022 
 

Zdravíme všechny naše příznivce. Již nyní vám přinášíme termíny Dnů otevřených ateliérů 

pro letošní rok. V Kraji Vysočina bude probíhat již 12. ročník!  
 

 Jihomoravský kraj:       24. - 25. září 2022 

 Kraj Vysočina:              1. - 2. října 2022     

 Jihočeský kraj:              7. – 9. října 2022 

 Dolní Rakousko/Niederösterreich:   15. – 16. října 2022 
 

Myšlenka letošního 12. ročníku DOA na Vysočině 2022 je zaměřena na umění jakožto 

jiskřičku naděje v temných dobách, umění jako lék, který pomáhá mírnit bolest a pozvednout 

ducha. Jak uvedl Till Lindemann, německý hudebník a básník: „Umění se netvoří bez bolesti, 

umění existuje pro kompenzaci bolesti.“ Ještě větší klasik spisovatel Anatole France napsal: 

„Umělci mají ukazovat, jak krásný je život. Bez jejich tvorby bychom mohli mít velké 

pochybnosti.“ Není rozdíl, zda se jedná o výtvarné či jiné umění, umění by mělo být lékem na 

hořkosti života, a že jsme jich v posledních letech a měsících prožili a prožíváme na 21. 

století poměrně mnoho. Zručně vytvořená krajka či vyřezaná postavička mohou vykouzlit 

úsměv na tváři nejednoho dítěte. A kolik finančních prostředků pro potřebné bylo již vybráno 

na různých uměleckých charitativních akcích a sbírkách? Umělec je člověk, který umí 

překračovat hranice konvenčního, umění samotné nezná hranic a najde si cestu každou dobou. 

Přispět může každý. 

 

Oficiální záštitu letošního 12. ročníku Dnů otevřených ateliérů na Vysočině převzal Mgr. 

Roman Fabeš, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, 

cestovního ruchu a mezinárodních vztahů. 

 

Pokud máte zájem zapojit se do DOA na Vysočině 2022, prosím vyplňte přihlášku, kterou naleznete na stránkách 

https://www.vysocina-kultura.cz/prihlaska-2022/ v sekci Ke stažení. Během roku ale chystáme nový web pro celou akci! O 

jeho spuštění a dalších podrobnostech budete včas informováni během jara 2022. Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail 

doa@muzeumhb.cz (nebo na knihovna@muzeumhb.cz) nebo vytištěnou v obálce na adresu Muzeum Vysočiny Havlíčkův 

Brod, Havlíčkovo nám. 19, 580 01 Havlíčkův Brod. 
 

Co jsou Dny otevřených ateliérů? 
Dny otevřených ateliérů jsou podzimní slavností výtvarného umění a uměleckých řemesel, jejichž cílem je propagace umění, 

řemesel a zprostředkování kontaktu tvůrce a návštěvníka. Konají se tradičně ve čtyřech příhraničních regionech. Kromě 

Vysočiny se do akce zapojují také tvůrci v Jihomoravském a Jihočeském kraji a za hranicemi v Dolním Rakousku, kde akce 

před lety vznikla. Celá akce probíhá zdarma jak pro zúčastněné ateliéry, tak pro návštěvníky. 
 

Tipy pro návštěvníky a ateliéristy 
Dny otevřených ateliérů na Vysočině najdete také na Facebooku a Instagramu. 
Můžete se například podívat, jak probíhaly minulé ročníky, přečíst si, kde a jak najdete zúčastněné ateliéry a jak je podpořit.  
Pro účastníky máme sepsaných pár rad a tipů, které jsme nashromáždili během uplynulých let. 
 

Pokud stále váháte, zda si podat přihlášku, třeba z důvodu nevhodných prostor nebo malého počtu vystavovaných 

objektů/děl, pak nebývá špatný nápad spojit síly třeba se sousedem, známým, kamarádem, který také tvoří, a uspořádat 

společnou akci/výstavu v kavárně, knihovně nebo u někoho na zahradě. 
 

ZÁVĚREM 
Pokud chcete pomoci s propagací, můžeme váš ateliér umístit na Facebooku a Instagramu DOA na Vysočině. Pošlete nám 

foto a krátký výstižný text o vašem ateliéru, my ho následně uveřejníme. 
Pokud máte nějaký problém, dotaz, nebo si s něčím nevíte rady, kontaktuje koordinátora ateliérů pana Ondřeje Neubauera na 

emailu doa@muzeumhb.cz nebo knihovna@muzeumhb.cz. 
 
Děkujeme, že jste s námi. 
 

Ondřej Neubauer 
koordinátor Dnů otevřených ateliérů na Vysočině 

https://www.vysocina-kultura.cz/prihlaska-2022/
mailto:doa@muzeumhb.cz
mailto:knihovna@muzeumhb.cz
mailto:doa@muzeumhb.cz
mailto:knihovna@muzeumhb.cz


 

Tel.: +420 569 429 151 

Mob.: +420 737 451 928 

e-mail: doa@muzeumhb.cz 


