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Podzimní slavnosti výtvarného umění a uměleckých řemesel 

v městské knihovně 
 

 
Společnost Grafia už potřetí pořádá Víkend otevřených ateliérů. Široké veřejnosti 
otevřou v sobotu a v neděli 29. - 30. září dveře ateliéry výtvarných umělců, řemeslné 
dílny, některé galerie a výtvarné školy. Obvodní knihovna Lochotín nabídne otevřený 
ateliér ve svém L-klubu a představí zde šperky, výtvarné techniky, bytové a oděvní 
doplňky. Pro návštěvníky je to možnost poznat osobně ty, kdo tvoří v jejich okolí a 
seznámit se s výtvarnými nebo řemeslnými technikami. Kromě ukázek prací a možnosti 
zakoupení výrobků, dostanou návštěvníci příležitost zkusit si sami něco vyrobit či se 
technice naučit. Celá akce je přístupná zdarma.   
 
Kdo má rád výtvarné umění, přijde si na své o víkendových dnech 29. - 30. září. Společnost 
Grafia už potřetí pořádá Víkend otevřených ateliérů. Široké veřejnosti otevřou v sobotu a 
v  neděli dveře ateliéry výtvarných umělců, řemeslné dílny, některé galerie a výtvarné školy. V 
Plzni a blízkém okolí se představí desítky místních umělců, od malířů a fotografů přes 
šperkaře, kováře, řezbáře, bytové návrháře a další. Návštěvníci si mohou naplánovat trasu 
podle mapy a navštívit místa, kde umění vzniká nebo se vystavuje. Je to pro ně příležitost 
poznat osobně ty, kdo tvoří v jejich okolí, seznámit se s výtvarnými nebo řemeslnými 
technikami a třeba zkusit i sami tvořit. Celá akce je přístupná zdarma.   
Svá tvůrčí zázemí zpřístupní umělci i v L- klubu v Obvodní knihovně Lochotín. „Za  zmínku 
stojí především ukázky šperkařů, kteří nabídnou různorodé techniky - šité a  háčkované 
korálkové doplňky, šperky z chirurgické ocele a stříbra, ručně tepané s pravými kameny, 
minerály a krystaly Swarovski. Uvidíme výrobky drátkované, z březového dřeva, mramoru, 
slámy, kamene, na jaro se můžeme předzásobit krásnými kraslicemi z husích, slepičích a 
pštrosích vajec. Šikovné ruce mají i samotné pracovnice knihovny, které předvedou ruční 
výrobu originální bižuterie, šití, háčkování, pletení z příze i papíru, vystaví řadu módních a 
bytových doplňků, “ říká organizátorka akce Dana Brychová. „Zajímavou příležitostí budou 
ukázky dvou netradičních výtvarných technik. První je papírový filigrán Quilling. Ten využívá 
proužky papíru, které jsou formovány a stáčeny do originálních obrazců. Další technikou je 
kroužkování neboli Chainmaille kombinované vinutkami. Kroužkování pochází z raného 
středověku, kdy se jím vyráběly drátěné oděvy pro rytíře. U nás předvedeme výrobu řetízků, 
přívěsků, náramků a prstýnků v originálním japonském nebo byzantském stylu.  Návštěvníci 
se budou moci s umělci osobně seznámit a poznají jejich práci z jiného úhlu, než jak jsou 
zvyklí z běžných výstav. Popovídají si s nimi, nahlédnou jim pod ruce, případně si na vlastní 
kůži vyzkouší, co jejich řemeslo obnáší, “ zakončuje pozvánku knihovnice. 

 
 

 



Kontakt pro média: 
 
Dana Brychová, BBus(Hons), vedoucí L-klubu 
Obvodní knihovna Lochotín, Studentská 22, 323 00 Plzeň 
tel. 378 038 230, 378 038 231, e-mail: lochotin@plzen.eu 
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