Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet
(školní rok 2012/2013)
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 2012/2013
A. Krátkodobé projekty
Projekty k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce 2013
Na Mezinárodní rok vodní spolupráce UNESCO jsme reagovali několika akcemi.
Voda pro život – výstava v KD Hronovická při příležitosti stejnojmenného všeoborového
koncertu
Podoby vody – výstavy v Galerii na poště a v Atriu v Lonkově ul.
Stěžejní akcí pak byla tvůrčí dílna:
Náhrdelník Chrudimky, výtvarné soustředění / 27. 5. – 31. 5. 2013
Z programu:
Voda / příroda / flora – botanická procházka / historie / stará plovárna / molitanoví plavci /
přednáška OHA – projekt Náhrdelník Chrudimky
struktury vody – malba v plenéru
Winternitzovy automatické mlýny / Josef Gočár, exkurze ve spolupráci s Divadlem 29
návrhy architektonických zásahů do krajiny / dokreslovaná fotografie
oživení nábřeží / „krajkový“ land art / šablony / „Architekti navlékají Chrudimce náhrdelník, my
ji oblékáme do krajek“
instalace výstavy v Automatických „kulturních“ mlýnech a v Galerii Chodba
Všeoborový koncert,
na kterém se podílejí všechny obory školy se konal 10. 4. 2013 s názvem Voda pro život.
(viz příloha č. 1)

B. Dlouhodobé projekty
B/1 ART VADE MECUM (Pojď se mnou za kulturou)
Výtvarný obor
Pravidelně navštěvujeme výstavy a programy ve VČG, VČM a v GMP v Pardubicích a pořádáme
pro žáky uměnovědné exkurze do Prahy (letos např. Městem posedlí – graffiti, Jan Švankmajer,
Karel Malich, Play – Petr Nikl, Designblok Praha 2013)
Subjekty, se kterými spolupracujeme:
Východočeská galerie – VČG, Východočeské muzeum - VČM
Kulturní centrum Pardubice (Divadlo 29, Galerie města Pardubic, výstavní prostor Mázhaus,
Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji, Europe Direct Pardubice…)
magistrát – Odbor hlavního architekta (OHA)
Uskupení Tesla
Výměník – chráněná dílna

VO ale obohacuje i kulturní život v Pardubicích.
Výstavy VO ZUŠ v prostorách školy a dalších kulturních institucích v Pardubicích:
únor – Když nás knihy zaujmou, KK Pardubice
duben – Voda pro život, KD Hronovická
květen – Mezinárodní výstava psů, ZUŠ Lonkova, vernisáž s workshopy
červen – Korýši a jiní tvoři, výstavní prostor Mázhaus
červen – Černo-bílé hrátky, KP Galerie města Pardubic
červen – Náhrdelník Chrudimky, Automatické mlýny
od října – Černo-bílé hrátky, ZUŠ Lonkova 510
říjen – Okrasné dýně od paní Fenclové. ZUŠ slaví 45. výročí založení. Krajská knihovna –
výstava na schodech
říjen - listopad – Psi z knížek. Krajská knihovna

Výstavy v Galerii Chodba, VO Nová ul. (kromě průběžných žákovských výstav)
únor – AZAKOV. Výstava tří absolventů VO ZUŠ
květen – červen - Dobromil Zahradník. Sochy a kresby
červen – Náhrdelník Chrudimky
říjen - Z intimního života rostlin, fotografie Jiřího Dobeše

Hudební obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi :
• Komorní filharmonie Pardubice (koncerty pro rodiče s dětmi, koncert Malí, velcí umělci)
• Kulturní centrum Pardubice (Zrcadlo umění, vánoční programy, Městský festival)
• Krajská knihovna Pardubice (hudební pořady pro děti, zajištění vernisáží)
• Státní okresní archiv Pardubice (zajištění vernisáží)
• Europe direkt (zajištění vernisáží)
Taneční obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi :
• Východočeské divadlo Pardubice
• Kulturní centrum Pardubice (Zrcadlo umění, Městský festival)
• Centrum na podporu integrace cizinců v Pardubickém kraji (Multikulturní týden)
Literárně-dramatický obor
Pravidelná spolupráce s následujícími institucemi :
• Krajská knihovna
• Divadlo 29
• DDM Beta
• Basic
• Kulturní centrum Pardubice

B/2 ZRCADLO UMĚNÍ
XI. ročník festivalu, který pořádáme společně s Kulturním centrem Pardubice, se konal ve
dnech 18. – 21. června 2013. 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. 2)
•
•
•
•

18. 6.
19. 6.
20. 6.
21. 6.

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

Výtvarný obor
V červnu jsme v rámci festivalu vystavovali ve výstavním prostoru Mázhaus – výstava Korýši
a jiní tvoři.
Na Den, kdy město maluje, jsme spolu s Galerií města Pardubic připravili při příležitosti
výstavy Jiřího Hilmara výtvarnou akci Černo-bílé hrátky, které se kromě ZUŠ zúčastnila ZŠ
Studánka, ZŠ speciální a praktická a příležitostní návštěvníci výstavy.

B/3 TVŮRČÍ DÍLNY
Výtvarný obor
Náhrdelník Chrudimky – výtvarné soustředění (viz úvod)
Černo-bílé hrátky, společné setkání žáků tří oborů (HO, TO, VO), které proběhlo při
příležitosti stejnojmenné výstavy v Lonkově ul. 5. 12. 2013
Společná tvůrčí dílna všech oborů školy
Dobrodružství v lese – pořad pro děti z mateřských škol, ve kterém se na základě
jednoduchého pohádkového příběhu představily hudební nástroje

B/4 SPOLUPRÁCE SE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÝMI
Hudební obor
14. 12. 2012 vystoupili žáci hudebního oboru pro centrum Křižovatka, které sdružuje zdravotně
znevýhodněné občany.
10. 1. 2013 se konal XI. ročník Novoročního souznění, společný projekt zdravých a zdravotně
postižených dětí. Každoročně ho pořádáme se Základní a Praktickou školou SVÍTÁNÍ o. p. s.
(viz příloha č. 3).

B/5 VÝLETY DO MINULOSTI
Celoškolní projekt, koncipovaný jako výchovný pořad pro žáky základních a středních škol o
jednotlivých uměleckých obdobích (renesance, baroko, klasicismus aj.). V pořadu se diváci
seznamují s dobovým oblečením, tanci, hudbou literaturou, výtvarným uměním, ale i
technickými objevy příslušného období. Cílem projektu je zachytit přiměřenou formou
jednotlivé etapy v souvislostech i s významnými dějinnými událostmi.
Ve školním roce 2012/2013 jsme zopakovali pořad z období klasicismu s názvem „Vzpomínky
z Bertramky“.

3. Mezioborové vztahy
HO zajišťuje program na vernisáže VO.
Čas od času zorganizujeme společné setkání žáků různých oborů, letos jsme se např. setkali na
Černo-bílých hrátkách.
VO obstarává scénu a výstavu do KD rotovická, připravujeme pozvánky, plakátky a
programy na některé z pořadů dalších oborů, pořádáme výstavy v budově ředitelství.

4. Ostatní / různé
Výtvarný obor
Motýl – mandala z barevných písků, aktivní účast na akci pořádané VČM při příležitosti
výstavy Krása motýlích křídel
Impulzy, tvorba, prezentace,výstava a rozborový seminář ke 14. celostátní přehlídce výtvar.
prací dětí a mládeže v Litoměřicích, 3 vystavené projekty, 1 cena poroty (Monostruktury), 2
čestná uznání (Prales, Vynálezy v krabičkách)
Multikulturní týden (květen) – výstavy a další akce, Multikulturní jarmark – hrátky pro
příchozí
NIPOS: Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby, květen, zapojili jsme se několika
výstavami
Návštěva psího útulku a předání peněz z vernisáže výstavy
Návštěva ZOO Praha

5. Přílohy
č. 1

Pozvánka na všeoborový koncert Voda pro život

č. 2.

Program festivalu „Zrcadlo umění“

č. 3

Pozvánka na XI. Novoroční souznění

č. 4.

Novoročenka k Mezinárodnímu roku vodní spolupráce 2013

6. Fotografická příloha
Art Vade Mecum:
01 - 04 - Karel Malich, Praha
05, 06 - Designblok Praha 2013
07, 08 - Restaurátorské dílny ve VČG Pardubice
09, 10 - O Jonášovi a velrybě, VČG
11, 12 - Stuck in Pardubice, Galerie města Pardubic
Galerie Chodba
01, 02 - Dobromil Zahradník. Sochy a kresby. Galerie Chodba
03, 04 - Z intimního života rostlin. Fotografie Jiřího Dobeše
Výstavy v Pardubicích
01 - 03 - Mezinárodní výstava psů, Lonkova ul.
04 - Výstava v Krajské knihovně v Pardubicích
Různé
01 - 05 - Černobílé hrátky, společná akce HO, TO, VO
06, 07 - Motýl. Obří mandala z písku. Východočeské muzeum.

V Pardubicích 12. 12. 2013

Vypracovala Mgr. Eva Jebavá a Mgr. Radka Hronová

