Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
(školní rok 2010/2011)

Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny
Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice
Tel.: 466 415 701, fax: 466 400 310, email: zuspol@telecom.cz
Jméno ředitele školy : Mgr. Naděžda Gregorová
Jméno osoby odpovědné za ASPnet: Mgr. Radka Hronová
Charakteristika školy: ZUŠ Pardubice-Polabiny s kapacitou l200 žáků poskytuje od svého
založení v r. 1968 základy vzdělání ve čtyřech uměleckých oborech (hudební, taneční,
výtvarný a literárně dramatický), připravuje žáky ke studiu na středních školách uměleckého
zaměření, na konzervatořích a odborně i ke studiu na vysokých školách uměleckých směrů.
Výuka je určena převážně pro žáky základních a středních škol, výjimečně pro nadané děti
předškolního věku, v případě volných míst škola organizuje studium pro dospělé.
Zaměření školy v rámci ASPnet: Výchova k udržování a záchraně kulturního dědictví.

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období

A. Konkrétní akce
Výtvarný obor

2011 – Mezinárodní rok lesů
Mezinárodní rok lesů jsme zahájili tématickou novoročenkou (příloha č. 1)
V dubnu jsme uspořádali všeoborový koncert Odkud přichází hudba, v KD Hronovická
při této příležitosti byla k vidění po dva měsíce výstava Lesíky a hájky.
Lesem (zámeckou oborou v Cholticích) bylo inspirováno letošní výtvarné soustředění.

B. Dlouhodobé projekty
B/1 ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou)
Výtvarný obor se zapojil do celoškolního projektu o baroku, podíleli jsme se na představení,
na ZUŠ v Lonkově ulici jsme nainstalovali výstavu.
Pravidelně navštěvujeme kulturní instituce v Pardubicích a v Praze.
Návštěvy výstav – Pardubice: VČG – Václav Boštík, České umění přelomu 19. a 20. stol.
ze sbbírek VČG, VČM – Veronika Richterová, Příroda tropů čtyř světadílů, SOkA – Bílá
pohádka.
Uměnovědné exkurze pro žáky – Praha: Navštívili jsme několik výstav v Praze, v rámci
projektu o baroku to byly především výstavy věnované malíři Karlu Škrétovi.Z dalších např.
Od Moneta po Warhola, Královský sňatek, v červnu pak aktivní účast na Pražském
Quadriennale (děti vystavovaly v Kabinetu kuriozit).Na začátku školního roku jsme si
v Národním muzeu prohlédli Krásu motýlích křídel a Vynálezy a vynálezce.
Výstavy VO ZUŠ v prostorách školy a dalších kulturních institucích v Pardubicích:
Baroko, vstupní hala ZUŠ, Lonkova 510
Josefu Čapkovi k narozeninám, Galerie MÁZHAUS
Lesíky a hájky (k Mezinárodnímu roku lesů), KD Hronovická
Ilustrace, výstava v Krajské knihovně
Grónské mýty, Zelená brána, poté vstupní hala ZUŠ, Lonkova 510
Výstava na židovském hřbitově (Den evropského kulturního dědictví)
Astronauti v atriu, ZUŠ, Lonkova 510
Akvárium v atriu, ZUŠ, Lonkova 510
Brouci / Beatles, vstupní hala ZUŠ, Lonkova 510

Výstavy v Galerii Chodba, VO Nová ul. (kromě průběžných žákovských výstav)
Zámecká obora, výstava z výtvarného soustředění v Cholticích
Prázdniny utekly jak voda
Bára Kratochvílová: Tapety
Vojmír Vokolek a jeho dílo na fotografiích Jana Adamce

Hudební obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi :
• Komorní filharmonie Pardubice
• Kulturní centrum Pardubice
• Krajská knihovna Pardubice
• Státní okresní archiv Pardubice
• Europe direct
Taneční obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi :
• Východočeské divadlo Pardubice
• Kulturní centrum Pardubice
• Východočeské muzeum Pardubice
• Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji

B/2 ZRCADLO UMĚNÍ
Festival, který pořádáme společně s Kulturním centrem Pardubice proběhl ve dnech 20. – 24.
června 2011. Festival probíhá každoročně, impulsem pro jeho vznik byla výzva Světové
organizace UNESCO. V rámci jednoho festivalového týdne se koná po celých Pardubicích
mnoho akcí (viz příloha č. 3)

20. 6.
21. 6.
22. 6.
23. 6.
24. 6.

Slavnostní zahájení
Město muzicíruje
Město zpívá
Město tančí
Město maluje a hraje divadlo

Výtvarný obor
V červnu jsme v rámci festivalu vystavovali v Krajské knihovně Ilustrace, práce žáků
z letošního školního roku. Na Zelené bráně Grónsko a jeho mýty. V Galerii Chodba byla
k vidění Zámecká obora.

B/3 TVŮRČÍ DÍLNY
Na výtvarné soustředění jsme letos jeli do Choltic. Při příležitosti Mezinárodního roku lesů
jsme si zvolili téma Zámecká obora. Poslední den děti kreslily na židovském hřbitově
v Heřmanově Městci.
Zajímavé byly i tvůrčí dílny konané v rámci Multikulturního týdne, kterých se účastnilo
několik našich žáků a veřejnost. Někteří vytvořili linoryty rukou, jiní se seznámili se starou
mongolskou technikou vystřihování. Lektory byli pan Enkbayar Bataa a učitelky ZUŠ.

Mezioborové vztahy
HO zajistil program na vernisáže VO.
VO obstarává scénu a výstavu do KD Hronovická, připravujeme pozvánky, plakátky a
programy na některé z pořadů dalších oborů, pořádáme výstavy v budově ředitelství.
Spolupracovali jsme na již zmiňovaném společném projektu všech čtyř oborů školy na
téma baroko, v současné době rozpracováváme podobně koncipovaný projekt, tentokrát na
téma klasicismus.

Ostatní / různé

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

AVM – kontakty s VČG, VČM
Kulturní centrum Pardubice – Zrcadlo umění,
Východočeská galerie – návštěvy výstav a programů ve VČG, přednášky o
výtvarném umění PhDr. Hany Řehákové
Offcity, účast na akcích sdružení
Uskupení Tesla, návštěvy výstav a akcí pořádaných výtvarníky UT (FaChT
Pardubice, Nová scéna ND v Praze – Noc v NanoPOLIS)
Očima dokořán – výstava z krajského kola Přehlídky VO ZUŠ ČR v muzeu ve
Svitavách; přehlídku i výstavu organizačně zajišťovala ZUŠ Polabiny, naše práce se
umístily i v ústředním kole ve Šternberku
Multikulturní týden – výtvarný obor poskytl prostor výstavě mongolského umělce pana Enkbayara Batay - a workshopům (Ruce – linoryty, mongolské vystřihovánky)
Multikulrurní jarmark – akce Vlajkohraní na Pernštýnském náměstí
Artama – zúčastnili jsme se přípravného semináře ke 14. přehlídce v Praze
Zámecká obora – výtvarné soustředění v Cholticích
ZUŠ Moravská Třebová – zúčastnili jsme se virtuální přehlídky Výtvarný svět na
zám

B/4 SPOLUPRÁCE S POSTIŽENÝMI
13. ledna 2011 se konalo IX. Novoroční souznění, společný projekt zdravých a zdravotně
postižených dětí. Každoročně ho pořádáme se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o. p.
s. (viz příloha č. 2).

Přílohy
č. 1

Novoroční přání 2011

č. 2.

Plakát na Novoroční souznění

č. 3

Zrcadlo umění

č. 4

Fotografická příloha
- Spolupráce s HO: vystoupení žáků HO v Galerii Mázhaus, v muzeu ve
Svitavách a v Galerii Chodba
- AVM: Praha – účast na Pražském Qudriennale – objekty do Kabinetu
kuriozit; pohled do Kabinetu kuriozit; žáci poslouchají informace ohledně
pátrací hry na PQ
- Na výstavách: Očima dokořán, Svitavy; Krása motýlích křídel, Praha;
SOkA, Pardubice; Vojmír Vokolek na fotografiích Jana Adamce, Pardubice
- Z výstav: Ilustrace, KK Pardubice; před vernisáží v Galerii Máhaus; výstava
ke Dni evropského kulturního dědictví; Astronauti v atriu
- MKT: Zahájení výstav E. Batay z Mongolska; z tvůrčích dílen; Vlajkohraní
- Tvůrčí dílny: Zámecká obora v Cholticích a židovský hřbitov v Heřmanově
Městci
- Očima dokořán, instalace výstavy a rozborový seminář ve Svitavách,
organiovala ZUŠ Polabiny a svitavské muzeum

Vypracovala Eva Jebavá a Radka Hronová (prosinec 2011)

