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POZVÁNKA NA HRANICE REALITY A MOŽNÁ JEŠTĚ KOUSEK DÁL 

 

 

 

 

 

 

               Nebeské zahrady                 Noční představy 

                 

 

 

 

 

 

 

Bez názvu (2x)                                                                      Malba do dětského pokoje 

 

 

http://pepino-balek.cz/
http://artdenis.sk/
http://milan-cihak.webzdarma.cz/


 

 

 

 

 

                  Rozqet 

                  

Geometrie hazardu                   Psychooo 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                            

 

 

https://donpepone-portfolio.webgarden.cz/
https://www.editablazek.cz/
https://visualfields-vf.webnode.cz/


 

 

 

 

 

Černá magie                                 Cesty                     Dilema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemáte čas jezdit po výstavách? PatlaSejf řeší Váš problém. Stačí kliknout na tlačítka se 

jmény výtvarníků/výtvarnic. 

http://olejomalby.sweb.cz/
https://tanaatelier.webnode.sk/
http://www.artodox.eu/userprofile/urba.html?tab=getgallerytab










A ještě trochu oficiálna: 

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2019 

OTEVŘENÁ VÝZVA 

Impuls Hradec Králové, centrum podpory uměleckých aktivit vyhlašuje 
otevřenou výzvu pro umělce z oblasti výtvarného umění pro účast v 6. 
ročníku výtvarného festivalu Dny otevřených ateliérů – (DOA). Letošní 
akce se uskuteční o víkendu      15.-16. června 2019. Pro nadcházející 
ročník opět vyzýváme výtvarníky, sochaře, řezbáře, ale i designéry, architekty a další výtvarné 
subjekty, které působí na území Královéhradeckého kraje, aby na jeden červnový den otevřeli 
veřejnosti své ateliéry, dílny, tvůrčí prostor nebo se prezentovali svými díly. Přihlašovací formulář 
k účasti je k dispozici na webových stránkách Impuls HK. Přihlášku je možné vyplnit do 15. března 
2019. 

Do DOA se může přihlásit subjekt, který 

 vytváří autorská díla 

 výtvarná díla vystavuje 

 organizuje výtvarné workshopy, vzdělávací pořady apod. 

 působí v Královéhradeckém kraji (zájemce z jiných krajů budeme posuzovat individuálně) 

 otevře v sobotu 16. června v době od 10-18 hod. svůj ateliér, dílnu či tvůrčí prostor zdarma 

Zapojeným subjektům zajišťujeme  

 uvedení v programovém katalogu a na webových stránkách a FB Impuls HK 

 tiskový a PR servis 

 koordinaci akce 

 propagační foto a video reportáž 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

 Uzávěrka přihlášek je 31. března 2019. 

 Přihlásit se mohou i výtvarné subjekty bez vlastního prostoru, dle zájmu bychom zprostředkovali společný 

prezentační prostor. 

 Účast v DOA je dobrovolná a zdarma a každý účastník si je vědom rizik, která souvisí s umožněním vstupu 

veřejnosti do svých prostor. 

Případné dotazy zasílejte na e-mail: vytvarno@impulshk.cz, případně mě kontaktujte telefonicky: 775 618 414. 

 

Dodatek: 
Pokud však máte naplánovanou vernisáž nebo víte i o jiné akci v pátek 14. 6. , můžeme ji také zařadit do 

programu. 
Samotnou přihlášku naleznete na webových stránkách Impuls - https://www.impulshk.cz/clanky-otevrena-

vyzva-dny-otevrenych-atelieru-2019.html 
Vzhledem k následné koordinaci akce, zajištění propagace a dalších organizačních nezbytností, prosíme o její 

vyplnění a zaslání do 31. března 2019. 

 

 

PATLA.../SEJF – samizdatový plátek určený 
k informačnímu obtěžování přátel malířů, patlálků, 
spisovatelů a pisálků. Obtěžování se lze zbavit hláškou 
na adrese cmuchalek@centrum.cz , hlášky obzvláště 
pikantní jsou vítány a budou zveřejněny.  Vychází 
pravidelně nepravidelně, bez souhlasu státních 
byrokratů, je jim totiž (píp) po tom, co si tu píšeme.  

http://www.amaterska-galerie.eu
http://hony-safra.eu/Hony/Forum/Glosy/Glosy.html
http://www.amaterska-galerie.eu/Hony/DepozitarArchiv/Obcasniky/PatlaSejfRozc.html
mailto:vytvarno@impulshk.cz
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