
LETNÍ PROGRAM 
ATELIÉRU PELLÉ
Představujeme rozšířenou letní nabídku lektor-
ského oddělení galerie Villa Pellé a zveme 
všechny děti a širokou veřejnost ke tvoření! 
Přihlaste své děti na výtvarné symposium, 
zúčastněte se Školy ilustrace nebo přijďte 
vedle návštěvy výstav také na tvůrčí dílny 
v rámci letního doprovodného programu.

SYMPOSIUM PRO DĚTI OD 6 DO 12 LET

Ateliér Pellé nabízí prostor pro setkávání nejmenších návštěvníků galerie 

se současnými tvůrci. Pro letní spolupráci jsme oslovili umělkyně Markétu 

Oplištilovou a Lucii Kultovou, které připravily čtyřdenní cykly zážitkových 

tvůrčích dílen inspirovaných jejich tvorbou. Nechte vaše děti malovat nebo 

vytvářet objekty v prostorách galerie a v přilehlé zahradě a rezervujte jim 

místo na dětském symposiu!

Nabízené cykly tvůrčích dílen:

— VYTVOŘ OBJEKT S MARKÉTOU OPLIŠTILOVOU

      13.-16. 7. 2020, 9-12.30 hod.

— MALUJ S LUCIÍ KULTOVOU

      3.-6. 8. 2020, 9-12.30 hod.

Vstupné:

990 Kč/cyklus čtyř tvůrčích dílen

270 Kč/jednodenní vstup

ŠKOLA ILUSTRACE

Pokračující projekt Škola ilustrace představí grafika a ilustrátora Martina 

Raudenského, umělce Tomáše Zahrádku  a čerstvou držitelku ocenění Ilustrátor 

roku Nikolu Logosovou. Děti a veřejnost budou mít opět možnost seznámit 

se nejen s tvorbou a knihami současných autorů, ale pustí se také do tvoření 

pod vedením oslovených umělců  a odnesou si vlastní autorské knihy!



TVŮRČÍ DÍLNY K LETNÍM VÝSTAVÁM

— TVŮRČÍ DÍLNA K VÝSTAVĚ OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE

      19. 7. 2020, 16-17.30 hod.

Znáte naši historii a umíte se na ni podívat z nadhledu? 

Pokud pochybujete, přijďte si to vyzkoušet na tvůrčí dílnu 

pro děti i dospělé! Lektorky Ateliéru Pellé představí 

desetidílné komiksové vyprávění tajemného Jaze 

a inspirují návštěvníky stejnojmennou karetní hrou! 

Tvůrčí dílna je vhodná pro děti od pěti let 

a širokou veřejnost.

KONTAKT

Kateřina Chabičová

Koordinátorka Ateliéru Pellé

dilny@villapelle.cz   |   +420 739 006 570

— FLIPBOOK ANEB PRSTOVÉ KINO S MARTINEM RAUDENSKÝM

      21. 6. 2020, 15-17 hod.

— KOMIKS JAKO KNIHA I PLAKÁT S TOMÁŠEM ZAHRÁDKOU

      26. 7. 2020, 15-17 hod.

— AUTORSKÁ KNIHA POKAŽDÉ JINAK S NIKOLOU LOGOSOVOU

      23. 8. 2020, 15-17 hod.

Tvůrčí dílna pro děti od 6 let a širokou veřejnost

Vstupné 160 Kč/účastník dílny

— TVŮRČÍ DÍLNA BRRRAIN FREEZE 

      16. 8. 2020, 16-17.30 hod.

Julius Reichel a umělec vystupující pod pseudonymem 

NAMOR V. se řadí mezi současné tvůrce zaobírající se 

malbou, jejími přesahy a způsoby vizuálního kódování. 

Umělci provedou výstavou a iniciují tvůrčí proces, 

v rámci kterého budou moci děti i dospělí uvolněně 

tvořit po vzoru tvůrců a přesto ukrýt do obrazu 

vlastní sdělení!

Tvůrčí dílna pro děti od 5 let a širokou veřejnost

Vstupné 120 Kč/účastník dílny

Galerie Villa Pellé

Pelléova 91/10

160 00 Praha 6

Více informací na www.villapelle.cz

Sledujte nás na sociálních sítích!

Změna programu vyhrazena!

Stálí partneři:

facebook.com/atelierpelle       

instagram.com/atelierpelle       

villapelle.cz/atelier-pelle


