Přihláška
Umění bez hranic: Inkluze s postižením
i bez něho
Místo:

„Haus Silberbach“
Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb OT Silberbach

Termíny:  3. listopadu 2018
 7. listopadu 2018
 1. prosince 2018
Prosím zakřížkovat zvolený termín!

EJF gemeinnützige AG
Sociální akademie
„Haus Silberbach“

Sommerhauer Straße 1-5
D 95100 Selb/OT Silberbach
Tel.: +49 (0) 9287 96 82 0
Fax: +49 (0) 9287 60 61 6
E-mail: mail@haus-silberbach.de
Internet: www.haus-silberbach.de

Zřizovatel

Příjmení

Společnost Evangelisches Jugend- und
Fürsorgewerk (EJF gemeinnützige AG) je
zřizovatelem zařízení a služeb pro lidi všech
věkových skupin, kteří hledají zvláštní osobní
a sociální pomoc a péči. V návaznosti na svou
120letou historii spojuje EJF pod jednou střechou
centra pro pomoc dětem, mládeži, rodinám,
postiženým, seniorům a uprchlíkům ve spolkových
zemích Berlín, Braniborsko, Bavorsko, Dolní
Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko
a Duryňsko s přeshraniční vzdělávací činností.

Jméno
Zaměstnání

Ulice
PSČ,
obec
Telefon
Fax

Umění bez hranic:
Inkluze s postižením
a bez něho

Člen organizace Diakonisches Werk

E-mail
Signatář iniciativy Transparentní občanská
společnost
Datum

Podpis

Otto Kouwen

Přihlášku vyplňte čitelně, abychom se vyhnuli
nejasnostem, a poté ji zašlete
poštou:
e-mailem:
faxem:

Sozialakademie „Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
D 95100 Selb
mail@haus-silberbach.de
+49 (0) 9287 60 61 6

Přihlášením na seminář souhlasím s podmínkami
účasti sociální akademie EJF. (Podmínky naleznete na
www.ejf.de/EJF Akademie)

Vedoucí workshopu

Dárcovský účet
EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12 5206 0410 0203 993 990
BIC: GENODEF1EK1

3. listopadu 2018
7. listopadu 2018
1. prosince 2018

Cíl

Workshop Umění bez hranic:
s postižením a bez něho

inkluze

Cílová skupina
Jsou zváni všichni amatéři, profesionální
umělci, studenti a začátečníci a lidé s postižením a bez něho z Německa a České republiky.
Pozadí tématu
Projekt Jamming vznikl v roce 2004 a spolupracovali na něm umělci s mentálním postižením nebo autismem, profesionální malíři a studenti Akademie výtvarných umění
v Praze. Na jaře 2017 se konala výstava děl
z projektu v Centru současného umění DOX
v Praze, v dubnu 2018 v Městské galerii
Vlastimila Rady v Železném Brodě. Po výstavě v DOXu se začaly konat workshopy
pro veřejnost. Tyto workshopy jsou pořádány prostřednictvím sociální akademie „Haus
Silberbach“ v rámci česko-německé spolupráce, aby tak byly probořeny jazykové,
mentální a místní hranice a byla propojena
odborná veřejnost v regionu. Díky
workshopu je také podpořen vývoj lidí
s postižením a jejich inkluze, což bylo
v rámci Německa a České republiky ratifikováno v Úmluvě o právech lidí
s postižením.

Cílem workshopu „Umění bez hranic“ je prolomit vnitřní a vnější hranice. Workshopy
budou vedeny výtvarnými umělci experimentálního projektu Jamming, v němž společně
tvoří umělci s mentálním postižením z České
republiky a Německa a umělci
s akademickým vzděláním. Uvolněná a svobodná atmosféra by měla podpořit spontánnost a autenticitu tvorby. Díky společnému
malování se otevírají hranice mezi účastníky,
navážou se česko-německé kontakty a zlepší
se životní kvalita v česko-německém prostoru.

2016 založil spolek
Barvolam, podporující spolupráci
umělců
s mentálním hendikepem a umělců
s akademickým
vzděláním. Studoval grafický design na Akademii Gerrita
Rietvelda v Amsterdamu. Ve své volné
tvorbě se zabývá malbou a fotografií.
Termíny

Tematické body
Hlavním
konceptem
projektu je
přenést
princip společných hudebních improvizací,
tzv. jam-sessions, do malířství. Projekt chce
dokázat, že se několik malířů může podělit o
jedno plátno a že lidé s mentálním hendikepem i ti bez něj, nemusí žít v oddělených
světech.
Vedoucí semináře
Otto Kouwen
Iniciátor projektu Jamming založil v roce
2010 výtvarnou dílnu Inventura, první projekt v České republice pro umělce
s mentálním hendikepem (dílna se později
sloučila s ateliérem radostné tvorby). V roce

Místo

3. listopadu 2018
7. listopadu 2018
1. prosince 2018
„Haus Silberbach“
Sommerhauer Str. 1-5
D 95100 Selb/Silberbach

Čas
Začátek ve 13:00 hodin
Konec okolo 17:00 hodin
Účastnický poplatek
15,- Euro
včetně občerstvení a nealkoholických nápojů

Žádáme účastníky, kteří nejsou zaměstnanci EJF, aby zaplatili účastnický
poplatek přímo na místě.
Akceptujeme platby kartou.
Kontakt

Dr. René Milfait

Telefon

+49 0151-55982607
+420 0736 678 634
milfait.rene@ejf.de

E-mail

