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1) Představení práce s veřejností
práce s veřejností je v galerijním prostředí důležitá, podobně 

jako hlavní galerijní činnost – péče o sbírky



Galerie je otevřená široké veřejnosti, je místem rozjímání, 
pozorování, setkávání , sdílení a diskuze.  

• nabízíme rozmanité doprovodné programy pro různé skupiny 
návštěvníků

• návštěvníci získávají bezprostřední kontakt s uměleckými díly• návštěvníci získávají bezprostřední kontakt s uměleckými díly
v ojedinělém prostředí historické budovy

• naším cílem jsou spokojení návštěvníci, kteří se k nám rádi vrací

• rozvíjíme systematickou spolupráci s partnerskými institucemi, ale také 
se snažíme pravidelně oslovovat organizace, které si k nám mohou cestu 
teprve najít

• potencionální návštěvníky, chceme přesvědčit a povzbudit k první 
návštěvě galerie, aby si vše vyzkoušeli na „vlastní kůži“



2) Lidé se specifickými potřebami

• nově se uvádí termín "Lidé se specifickými potřebami"
jsou to osoby s různými formami postižení, které mají v dnešní době šanci 
žít mezi námi a které začleňujeme do společnosti

• rozlišujeme několik skupin lidí se specifickými potřebami: 
tělesně postižení, zrakově postižení a nevidomí, sluchově postižení 
a neslyšící, mentálně postižení

• své specifické potřeby mají také senioři, matky s dětmi, etnické 
skupiny, nezaměstnaní, sociálně slabší a další minoritní skupiny naší 
společnosti

• v galerijním prostředí absolvují návštěvníci se specifickými potřebami 
nabídku edukačních programů, ale také se zapojují jako účastníci 
doprovodných programů pro veřejnost



3) Přátelské prostředí 

• v galerii navazujme přátelské vztahy již mezi zaměstnanci na pracovišti

Abychom byli přátelští vůči "jiným" a "cizím" lidem, 
měli bychom být přátelští především sami k sobě.

• lidé se specifickými potřebami jsou velmi vnímaví a vděční, že se jim 

věnujeme s nadšením, že jim dáváme prostor pro svobodné myšlení 

a kreativitu, podněcujeme k vlastnímu tvoření

• účastníci mají možnost vyjádřit své dojmy, pocity, nálady či vnímání světa 
kolem sebe, nejsou situováni do pozice, kdy všichni tvoří podle zadaného 
úkolu

• nikoho nepodceňujeme a chováme se slušně ke každému bez rozdílu



4) Programy „šité na míru“

• po předchozí dohodě a objednání, aktuálně připravené k vybrané výstavě,
ke konkrétnímu dílu či umělci

• při jejich realizaci využívám vystavených originálů i samotného prostoru bývalé při jejich realizaci využívám vystavených originálů i samotného prostoru bývalé 
zámecké jízdárny pro přímou interakci a bezprostřední zážitek

• návštěvníky nezahlcuji informacemi, vybírám zajímavosti, mluvím krátce 
a jednoduše a dělám častější pauzy

• výtvarné techniky vybírám takové, aby je zvládl každý bez předešlých zkušeností

• programy trvají 90 – 120 minut

• nepořádám je ve velkém množství, jsou postaveny na dlouhodobé spolupráci, 
kterou stále rozvíjíme



5) Realizované projekty a spolupráce

Dlouhodobá spolupráce 

galerijní animace, výtvarné dílny s lektorem

• klienti sociálně terapeutických dílen Naděje v Litoměřicích 
(smíšená skupina: lidé s lehkým mentálním, duševním 
a fyzickým postižením)

• senioři U3V UJEP v Ústí nad Labem a A3V Ateliér Výtvarka, 
Kavárnička seniorů v Roudnici nad Labem

• Základní praktická škola, ZŠ Straškov (sociálně znevýhodnění)



klienti terapeutických dílen 

Naděje v Litoměřicích

česká organizace poskytuje pomoc lidem v nouzi –

lidé ve stáří, lidé bez domova, lidé s handicapem,

ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež 

Malba vitráže k výstavě
Kateřina Štenclová / Světlo barvy II 

Malba v plenéru k výstavě
Antonín Hudeček a Okoř



klienti terapeutických dílen Naděje v Litoměřicích

galerijní animace Pohyby v galerii k výstavě Václav Cigler / Michal Motyčka: Světelné pole



klienti terapeutických dílen Naděje v Litoměřicích
tvoření na motivy výstavy – Otakar Slavík / Těla



klienti terapeutických dílen Naděje v Litoměřicích
animace ke stálé expozici na téma Torzo a bysta 



dílna k dílu Daisy Mrázkové – Příběh čáry IV.



klienti terapeutických dílen Naděje v Litoměřicích

Workshop s Dominikem Langem k výstavě  Muž štíhlé ploché postavy drží na 

zdvižených rukách nohu postavy v akrobatické poloze v roce 2020



Procesuální instalace Dominika Langa – při zahájení a po realizaci workshopů 



senioři U3V UJEP v Ústí nad Labem 
a A3V  Ateliér Výtvarka



senioři U3V UJEP
v Ústí nad Labem 
a A3V  Ateliér Výtvarka

Den seniorůDen seniorů
téma Portrét a autoportrét

k výstavě Ludvíka Kuby

Malba zátiší ve stálé expozici 



senioři U3V UJEP v Ústí nad Labem a A3V  Ateliér Výtvarka

Výtvarné setkáni – Malba podle velkých mistrů k výstavě Mikuláše Medka 



Výstava „Země zaslíbená“
U3V UJEP v Ústí nad Labem 
a A3V  Ateliér Výtvarka
v galerijním foyer



Speciální třídy ZŠ Straškov – Vodochody 

Tyto třídy jsou zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Jedná se o tzv. skupinovou integraci do běžné ZŠ.



• V těchto třídách je uplatňován speciální individuální přístup k 
žákům, využívají se zde speciální metody vyučování, speciální 
pomůcky a materiály určené ke vzdělávání.

Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky• Výuka je doplněna cvičením pro rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
procvičováním správné výslovnosti a slovního projevu, gymnastikou 
mluvidel a nácvikem správného dýchání.

• Ve třídách je nízký počet žáků a je zde také prostor určený k relaxaci 
a odpočinku.

• Pedagogové úzce spolupracují s dalšími odborníky (logoped, 
pediatr, psycholog ..) a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).



Pravidelná účast na doprovodných programech 

• Studio Oáza / kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením

• taneční soubor Somnakune čerhaja / Farní charita v Roudnici nad Labem

• Mezinárodní romský festival Khamoro
zpěvačka Pavlína Matiová a klavírista Tomáš Kačo



Divadelní soubor Studia Oáza 

• volnočasové aktivity lidí s mentálním postižením

• vznikl v roce 1992, kdy u jeho zrodu stály Barbora Hrzánová a Eva Holubová

• v současné době soubor vedou Kateřina Tichá a Pavel Soper

Divadelní představení 10 malých černoušků 



Studio Oáza / kulturní centrum 
pro lidi s mentálním postižením

Divadelní představení 
Z Kytice
O slepičí krok  



taneční soubor Somnakune čerhaja (Zlaté hvězdy)

pravidelná účast na Galerijním dni před Galerijní nocí 

Farní charita v Roudnici nad Labem



zpěvačka Pavlína Matiová a klavírista Tomáš Kačo

Mezinárodní romský festival Khamoro

Khamoro („sluníčko“) je největším a nejznámějším profesionálním 

romským festivalem na světě, který vznikl v Praze v roce 1999



Pravidelná návštěva galerie

• Jedličkův ústav a školy v Praze

• Domov se zvláštní péčí v Terezíně



Jedličkův ústav a školy v Praze



Domov se zvláštní péčí 
v Terezíně



Jednorázová akce 

• Spolek Dobroděj a projekt Slyším, tedy čtu – Dobroděj na kole 
veřejná cyklotour na podporu slabozrakých 



Spolek Dobroděj a projekt Slyším, tedy čtu – Dobroděj na kole 



Spolek Dobroděj a projekt Slyším, tedy čtu – Dobroděj na kole

• zprostředkovává zdravotně postiženým knihy, které si sami nemohou 

přečíst

• možnost vyzkoušet si, jaké je to "číst" hmatové knihy, skládat puzzle, či 

řešit hlavolamy jen za pomoci hmatu a sluchu.



6) Řešení bariér 

• prostory galerie jsou bohužel bariérové

• návštěvníci s větším pohybovým omezením jsou při vstupu do galerie vždy 
odkázáni na pomoc personálu

bezbariérovost znamená, že vše mohu použít sám, 
bez cizí pomoci

• řešení spočívá v použití rampy

• nemáme sanitární zařízení přizpůsobené vozíčkářům

• máme pouze zpracovanou vizi rekonstrukce, včetně vytvoření dalšího zázemí 
pro návštěvníky

• cíl je však obtížně realizovatelný vzhledem ke složité majetkoprávní situaci

tyto nedostatky řešíme možnými opatřeními: 

• kvalifikací zaměstnanců, kteří přicházejí pravidelně do styku s návštěvníky

• omezujeme možné sociální a komunikační bariéry



7) Milníky ze strany veřejnosti

• Je návštěva galerie pouze pro vybrané „děti“? 
Setkáváme se s názory, že návštěva galerie a prohlídka umění není 
vhodná pro všechny v rámci jedné skupiny. 

• Modernímu umění nerozumí!
„Pedagogové“ často děti více podceňují, jsou kritičtí vůči 
současnému umění,  které jim nic neříká. Děti nejsou motivované.  

• Výtvarnou výchovu (Vv) učí neaprobovaní pedagogové
kteří sami přiznávají, že neví co a jak učit, hodiny Vv jsou více 
odpočinkové a od návštěvy galerie očekávají suplované hodiny Vv,
nikoliv program orientovaný na prožitky apod.



8) Shrnutí: 
Je návštěva galerie pro všechny?  

• galerie se osvědčuje jako veřejnosti přátelská instituce

• víme totiž, že službu vůči veřejnosti neposkytuje organizace, ale lidi! víme totiž, že službu vůči veřejnosti neposkytuje organizace, ale lidi

• bezbariérovost není jen fyzická, ale z velké části záleží na přístupu, 
přátelském jednání k druhým lidem

• návštěvníci se specifickými potřebami se setkávají s ochotou, 
vstřícností a zájmem, v lepším případě také s novým a vhodným 
vybavením bez možných bariér 

• důležité je nikoho nepodceňovat a dát všem šanci, aby návštěvu 
galerie zažili na „vlastní kůži“ 



• věříme, že umění propojuje lidi, odstraňuje předsudky a bariéry, učí nás být 
tolerantními vůči jinakosti

• samotná výtvarná tvorba poskytuje nekonečné možnosti v oblastech 
autentického vyjádření, seberealizace, budování vlastních představ a světů

• pobyt v jiném prostředí, v bezprostředním kontaktu s významnými 
uměleckými díly, je nenahraditelným zážitkem a pozitivně působí na naše 
vnímání

• pokud se zde lidé navíc setkají s přívětivým jednáním a nadšením ze strany • pokud se zde lidé navíc setkají s přívětivým jednáním a nadšením ze strany 
zaměstnanců, zaručeně se k nám budou rádi vracet. Navozujeme tak 
dlouhodobou spolupráci. 

• našim posláním je oslovit i skupiny potencionálních návštěvníků, kteří se 
s návštěvou galerie zdráhají, a jsou zatím takového názoru, že galerijní 
prostředí není pro všechny.

Galerie je pro všechny, má to smysl! 



Děkuji za pozornost 



Situace v době pandemie

• dokončení nového edukačního materiálu ke stálé expozici
• sbírky on-line ve slovensko-české databázi výtvarného umění - Web umenia

• galerijní piktogramy ve spolupráci s Markem Rubcem

• nové suvenýry tašky z Fairtrade bavlny a kolekce originálních bloků pro děti i dospělé z 

odpadového materiálu! 



ON-LINE činnost

• v rámci online aktivit jsme udržovali kontakt s návštěvníky na sociálních sítích v 
podobě on-line seriálů #serialsbirky #konceptyzrcadleni #top10obrazu


