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Partneři spolku Omnium 

Workshop 

Kudy chodím, vidím… 
malířské, kresebné či slovní zaznamenání památkových objektů a prostředí 
Termín:   27. - 29. července 2018, od 9 do 17 hod. 

Místo:    Osoblažsko – Pelhřimovy, Slezské Rudoltice 

Lektor workshopu:  malířka a stavební historička Barbora Přehnilová 

 

Cena kurzu: 1.000 Kč, v ceně malířské potřeby a strava 
ubytování není zajišťováno, doporučení je uvedeno dále 

Registrace:   registrace@omniumos.cz 
po registraci bude vystavena zálohová faktura 
registrace bude potvrzena po zaplacení 

 

Cíl workshopu: 

Kresba, malba může být mnohokrát důležitým informačním prvkem při práci stavebního historika a 

dokumentátora a tak se tento druh záznamu současného stavu objektů stává dalším nedocenitelným 

záznamem pro budoucí generace, na kterých mohou sledovat proměnlivost místa samotného.   

Cílem workshopu s názvem „Kudy chodím, vidím…“ je malířské, kresebné či slovní zaznamenání lokality 

zaniklé obce Pelhřimovy na Osoblažsku. Místo, prostředí, zbývající původní zástavba. 

Účastníci si osvojí malířské a kresebné dovednosti. Při záznamu architektury bude kladen důraz také na 

prohloubení znalosti architektonického názvosloví a pochopení samotného objektu, který daný účastník 

zobrazuje. Výsledným cílem bude vytvořit společnou výstavu prací účastníků, která bude ztvárňovat současný 

stav daného místa. 

Důležitým prvkem je také samotné pochopení vztahových vjemů daného místa, proto workshop nebude 

spočívat pouze v záznamu současného stavu, ale bude také zaměřen na hlubší porozumění změn daného 

místa či prostředí. Proto dalším bodem workshopu bude získání informací o dřívější podobě regionu, 

pochopení důvodů současné podoby místa a objektu a umět definovat 

podobu budoucí.  

Klíčová témata: 

 Architektura a její názvosloví 

 Malířské a kresebné techniky 

 Urbanismus 

 Průzkum vzájemných vztahů 
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Závěrečný výstup: 

Společná výstava účastníků nejen malířských a kresebných výstupů, ale i kombinací materiálů od historických 

fotografií, současného výtvarného zpracování až po budoucí plánovou dokumentaci. 

 

Barbora Přehnilová je absolventkou ateliéru malířství Fakulty umění na detašovaném pracovišti Ostravské 

univerzity ve Zlíně pod vedením Mgr. Pavla Preisnera a akademického malíře Daniela Balabána a následně 

studovala v ateliéru malby u profesora malířství Petra Kvíčaly na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Téma 

stavební historie studovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

 

Pořadatel  
Omnium z.s.  

Kontakt 
Jakub Děd, tel.: 739 385 928, e-mail: jded@omniumos.cz 

 
 
Možnosti ubytování 
 
Zámecký apartmán na zámku Slezské Rudoltice 
Slezské Rudoltice 1 
obecní úřad: (+420) 554 656 105 
Mimo pracovní dobu Obecního úřadu: (+420) 776 047 977 
Web: http://www.slezskerudoltice.cz/zamecke-apartmany/ 
 
Penzion a restaurace Dobré Bidlo 
Slezské Rudoltice 39 
(+420) 603 599 030 
info@dobrebidlo.cz 
Web: http://www.dobrebidlo.cz/ 
 
Apartmány U loupežníka Hotzenplotze 
Mgr. Eleni Pašasová 
Slezské Rudoltice 127 
(+420) 554 656 030, (+420) 724 266 244 
Webové stránky 
 
Restaurace a penzion U Kořínků 
Slezské Rudoltice 26 
(+420) 604 412 145 
zdenekkori@seznam.cz 
Web: http://www.silesiatourism.com/www/cz/slezske-rudoltice/restaurace-u-korinku 

mailto:info@dobrebidlo.cz
http://www.e-chalupy.cz/jeseniky/ubytovani-slezske-rudoltice-apartman-u-loupeznika-hotzenplotze-3679.php
mailto:zdenekkori@seznam.cz

