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Nejdříve pozvánka, převzatá ze stránek Zámku Doudleby n.O.: 

 

 
Tento rok se těšíme nejen na pravidelný prázdninový Doudlebský plenér (s vernisáží 31. 8. 2013), ale 

poprvé i na jeho dětskou verzi. Speciální "Dětský plenér" se uskuteční 9. 6. 2013, tímto dnem začne také 

prodejní výstava děl sochařů, malířů, fotografů a dalších umělců, kteří se ve svých pracech nechali 

inspirovat prostředím a okolím našeho zámku. Máte-li zájem zúčastnit se, dejte vědět! 

Oblíbené setkání umělců z Čech, Moravy a Slovenska na zámku v Doudlebách nad Orlicí pod názvem 

“Doudlebský plenér 2013“ navazuje na předchozí ročníky, které se konaly vždy v dvouletém rytmu. I 

letos budou na následné výstavě prezentována díla, která v mnoha případech vznikají přímo v interiérech, 

exteriérech či blízkém okolí doudlebského zámku. 

Akci teto rok předznamená "Dětský plenér", v rámci kterého budou v neděli 9. června 2013 děti malovat 

zámek a okolí. Veřejnost je samozřejmě zvána a vítána, na místě bude občerstvení a různé dětské soutěže. 

Dětským plenérem bude odstartována i prodejní výstava děl malířů, sochařů, fotografů a dalších umělců, 

která bude probíhat po celou sezónu 2013. Vyvrcholením této výstavy bude tradiční setkání umělců na 

zámku dne 31. 8. 2013, při kterém budou opět vznikat některá díla přímo na místě, což bývá pro přítomné 

návštěvníky a "pozorovatele" zajímavým a nevšedním zážitkem. Atmosféru, kdy můžete tvořícím 

umělcům doslova "koukat pod ruce", zpříjemní vystoupení skupiny Song a chybět nebude ani 

občerstvení. 
* 
V případě zájmu o účast na dětském či dospělém Plenéru kontaktujte, prosím, správu zámku na tel. 494 383 420 nebo 733 183 799. 
 

********************************************************************** 

 
Praktické poznámky:   
 

1. Kdo může, dopraví nějak (autmo, poslem, osobně, letecky, ponorkou, telepaticky....) své obrazy do 

Doudleb ideálně do 1.6. nebo alespoň do 1.7.2013. S prvními instalacemi obrazů se začne pokusně  (ten 

prostor je obrovský a zatím zcela holý) 1.6. a bylo by dobré, aby to tam o úvodním Dětském plenéru 9.6. 

už trochu „vypadalo k světu“.  Víme, že svoz z Moravy „organizuje“ přítel Bartošík z Přerova, který má 
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namířeno do Doudleb právě 1.6. (dovolím si prozradit spojení na něj, koho se to netýká, ten to rychle 

zapomene – jbartosik@seznam.cz )  Přibalíte-li k obrazům ještě starý malířský stojan, dojdete vděku – 

instalačních panelů je zatím nedostatek, něco máme z minulého plenéru. 
 

2. Pokud to nestihnete, já plánuji podívat se do Doudleb zhruba jednou týdně a pokud tam nějaké obrazy 

během června přibydou, tak se budu snažit je nainstalovat – aby to tam na prázdniny (červenec-srpen) 

bylo v co nejlepším stavu. 

 

3. Pokud neplánujete (nebo i plánujete) vlastní účast na plenéru dospělých koncem srpna, získejte pro 

účast své známé malíře, se kterými jste ve styku, případně mi sdělte (nebo nechť oni mi sdělí) jejich e-

mailovu adresu, ať jim pošlu příslušné Patlafony. Jména zájemců soustřeďuje „hlavní ubytovací 

intendant“ ing. Pavel Pětioký – pavel@pavand.sk , ale ozvete-li se na mou notoricky známou adresu 

cmuchalek@centrum.cz, já ho už budu také informovat). 

 

4. Provozní řád Galerie Sýpka se zatím připravuje v hrubých rysech a budete s ním seznámeni. Zatím 

s provozem této zcela nové galerie není žádná zkušenost. Rámcově jde o to, aby na galerii zámek 

Doudleby nedoplácel, ale pro amatérského vystavovatele to zase nebylo finančně neúnosné a tedy 

odrazující. Díla zatím nebudou pojištěna, ale galerie bude přístupná jen za přítomnosti nějakého dozoru. 

Základní osvětlení tvoří zářivková svítidla a pro většinu děl by to mělo stačit. Každý vystavovatel tam ale 

bude mít k dispozici elektrickou zásuvku pro případnou instalaci  různých úsporných bodových a 

směrových svítidýlek, pokud si je nainstaluje. Díla by se prodávala zájemcům okamžitě při projevení 

zájmu a ochoty složení příslušné hotovosti – předběžně se počítá s asi 10%-ní provizí z prodeje ve 

prospěch Galerie („desátkem“). Instalace děl je záležitostí vystavovatele, ale na podrobnostech se ještě 

pracuje - nabízí se řešení tvorby oddělených kójí příčkami, využití  malířských či jim podobných stojanů, 

zavěšení děl nebo vhodných panelů na stropní trámy a podobně (stavební charakter bývalé sýpky je 

zachován a vytváří zvláštní nostalgickou atmosféru). 

 

Možná Vám to vše připadá ještě trochu „syrové“, ale být u vzniku něčeho nového je přece to nejlepší 

dobrodružství, takže s chutí do toho! 

 

Tady se to chystá (stavební materiál již mizí, stěny budou zčásti obílené, zčásti zůstane impregnované 

původní zdivo): 

 

mailto:jbartosik@seznam.cz
mailto:pavel@pavand.sk
mailto:cmuchalek@centrum.cz
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Opakování je matka moudrosti, takže shrnujeme dosavadní informace: 
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Doudlebský plenér 2013 
 

 

Předběžné orientační informace: 

Termín: Čtvrtek 29.8. – neděle 1.9. 2013 

Nástin programu: 

29.8. – Příjezd, ubytování, líbání, lichocení, vzpomínání, filosofování, volný program 

30.8. – pokračování předešlého + malování 

31.8. – dopoledne MALOVÁNÍ         

             od cca 12 hod – instalace výstavy (podle počasí a aktuální situace na zámku, na „sýpce“, v zámeckém parku  

 14.00 – začátek vernisáže – hudební skupina SONG, představení přítomných výtvarníků. pozvání na 

prohlídku vystavených děl a zámku (lze předpokládat, že kromě účastníků vernisáže se do akce „chtěně i nechtěně“ 

zapojí i průběžně přicházející návštěvníci zámku, turisté apod.).  Tento rozruch má v plánu trvat až do zavírací doby 

zámku. 

 večer – společné posezení výtvarníků, jejich rodinných příslušníků se zámeckou vrchností a zámeckým 

kolektivem 

1.9. – loučení se slzami v očích, slibování, líbání, výměna adres, mávání, litování rychlého průběhu, odchod, 

rozchod, návrat sklerotiků pro zapomenuté věci, iluze či nevinnost,.... 

 

Předpokládá se, že během akce (či její podstatné části) budou v parku party-stany, pivní samotoč nebo gril – 

občerstvení nabídne zámecká kavárna. Počítejte s jistou rezervou v měšci rodinného rozpočtu pro tyto 

radovánky. 

 

Ubytovací možnosti: 

  a) bezplatné s turistickým standardem v „zelené budově“ na Jiráskově ulici přímo v Doudlebách (viz r. 

2009) s kapacitou přibližně 8 + 8 osob různého pohlaví. 

     b) Penzion Orlice v Záměli (viz r. 2011) – dle aktuální kapacity 

     c) Luxusnější penzion ve Vamberku (možnosti 4 + 3 + 3) – každý pokoj s vlastním soc. zařízením. 

U možnosti b) a c) bude učiněn pokus o bezplatné ubytování výtvarníka (nikoliv rodinného příslušníka).  

Požadavky na ubytování b) a c), pokud žádáte o naši organizační spoluúčast, prosíme přednést s dostatečným 

časovým předstihem. 

Účastnický poplatek: 700 Kč/výtvarník (nebo aktuálně přepočtená částka v jiné světově měně s výjimkou 

polynéských mušlí, arabských koz a velbloudů - ženy nakupovány během akce nebudou). 

Poplatek je určen na kapelu, propagaci a společnou celosezónní výstavní kóji v bývalé zámecké sýpce. 

 

 

Co teď? 

Od zájemců o účast na plenéru očekáváme nějaké ohlasy stran účasti, aby bylo možno plánovat rezervace 

ubytování a detaily programu. Ideální by bylo, kdybyste se ozvali do konce dubna či prvního květnového týdne 

s uvedením, zda zamýšlíte účast i s rodinným příslušníkem (či příslušnicí, lokajem, šoférem,...)  Vaše jméno s vizáží 

pak bude zneužito spolu se stručným životopisem či uměleckým krédem pro tisk pozvánek (tak jako tomu bylo 

v minulosti) – podrobnosti k požadavku budou vydány později. 

 

 

Historický nákuk: 
2009:           http://hony.safrovi.eu/ZamekRozc.htm 

2011:          http://olejomalba.unas.cz/doudleby2011.htm 

 

 

http://hony.safrovi.eu/ZamekRozc.htm
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Folejomalba%2Eunas%2Ecz%2Fdoudleby2011%2Ehtm
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Šéf-pisálek Hony 

 

 
 

 

 
 

 

 

PATLAFON – samizdatový plátek určený k informačnímu obtěžování malířské komunity. 

Obtěžování se lze zbavit hláškou na adrese cmuchalek@centrum.cz, obzvláště pikantní hlášky 

jsou vítány.  Vychází pravidelně nepravidelně, bez souhlasu státních byrokratů.  

Starší čísla Patlafonu jsou na:     http://jan.safrovi.eu/PatlafonRozcPatlafon.htm 

mailto:cmuchalek@centrum.cz
http://jan.safrovi.eu/PatlafonRozcPatlafon.htm

