
LÉTO NA AUDABIACU 2002 âERVENEC

V roce 2002 se Audabiac stal sv˘m projektem „Umûním ke svobodû“ souãástí ães-
ko-francouzské kulturní sezóny ve Francii, kterou zastfie‰ovali prezidenti obou stá-
tÛ Václav Havel a Jacques Chirac. 

V¯STAVA

V¯STAVA

Letní program pro dûti ze dvou ãesk˘ch domovÛ z Hranic na Moravû a Nového
Stra‰ecí zaãal vernisáÏí v Galerii Audabiac, v˘stavou obrazÛ umûlce ãeského pÛ-
vodu, Ïijícího v‰ak více jak tfiicet let ve Francii – malífie a sochafie Franty.

Ústfiedním tématem díla tohoto umûlce
je lidské tûlo. Jeho dílo jako celek je pak
svébytn˘m v˘razem zájmu o celou ‰ífii a
pravdu lidského údûlu. V˘stavu zahájil
dr. Jifií ·etlík a trvala do konce ãervence.

Na v˘stavû se pfiedstavil okruh ãesk˘ch
umûlcÛ, ktefií ve své tvorbû jednak fie‰í
ryze v˘tvarné problémy a na druhé stra-
nû ti, jejichÏ tvorba má meditativní cha-
rakter. V dílech nûkter˘ch se pak oba
principy prolínají. Vybran˘ okruh malífiÛ:
Jifií Koláfi, Václav Bo‰tík, Jifií John, Pe-
tr Nikl, Vladimír Kokolia, Jifií Voves,
Jifií Lacina, Ivan Králík.

DÍLNY

DÍLNY

Pfies dva t˘dny se dûtem ve sv˘ch dílnách vûnovali umûlci z Divadla bratfií For-
manÛ. Zamûfiili se na rÛzné v˘tvarné aktivity – kresbu, modelování, asambláÏe,
práci s hlínou, dfievem, slámou. Zahráli pro dûti i vefiejnost jedno ze sv˘ch pfied-
stavení, promítli film Barokní opera, kter˘ obohatili Ïiv˘m vystoupením.
Veãery dokumentárního filmu uvádûl reÏisér Miroslav Janek, kter˘ dûtem zpro-
stfiedkoval spoleãnû se spisovatelkou a scénáristkou Janou Knitlovou fotografic-
kou dílnu. 
ManÏelé Vítkovi se za dûtmi vypravili s loutkami aÏ z Hradce Králové.
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V˘stava souãasného v˘tvarného umûní zahájila druh˘ mûsíc prázdninového poby-
tu dûtí. Pfii zahájení zahrála PraÏská komorní filharmonie v ãele s dirigentem 
Jifiím Bûlohlávkem.

Kytarista Tomá‰ Valá‰ek organizoval pro dûti hudební dílny a pfiedstavil svÛj re-
citál z dûl klasické hudby i vlastní rockové skladby. Ukazoval dûtem, jak realizovat
hudební nápad prostfiednictvím nástrojÛ, které mají k dispozici, nebo prostfiednic-
tvím instrumentÛ, které si sami vyrobí. Dûti objevily, jak lze hrát na nejrÛznûj‰í ku-
chyÀské nádobí ãi na pfiedmûty nalezené v domácnosti a v pfiírodû. Na závûr dûti
v galerii uspofiádaly koncert. 
Souãasnû s dílnou Tomá‰e Valá‰ka probíhala v˘tvarná dílna malífie Du‰ana âer-
ného, kde na závûr dûti uspofiádaly v˘stavu sv˘ch prací.
Za dûtmi se pfiijel podívat i herec Pavel KfiíÏ se svou manÏelkou – Kanaìankou Bo-
nie, která dûtem ukázala, jak se vyrábí indiánská keramika.
Michal LázÀovsk˘ spolu s Markétou PotuÏákovou z Divadla na voru nacviãi-
li s dûtmi Malého prince od Antoina De Saint-Exupéryho. Pfiedstavení pfiedvedli na
nádvofií Audabiacu i pro francouszké diváky.

Cestu na Audabiac si na‰la i Zlata Adamovská a Radek John. Zlata Adamovská
si s dûtmi povídala o herectví a Radek John se vrátil ke svému tématu o drogách a
závislosti vÛbec. Zúãastnili se i vesnické slavnosti, kde si kaÏd˘ svÛj kulináfisk˘ v˘-
tvor upekl v prastaré peci a spoleãnû v‰ichni v‰e konzumovali.
Program svou pfiítomností na Audabiacu obohatili i fotografové Bohdan Holomí-
ãek a Pavel ·míd.
Kulturních akcí se zúãastnila i fiada v˘znamn˘ch francouzsk˘ch osobností vãetnû
potomka slavného geologa Joachima Barranda.

Bûhem svého pobytu dûti mûly moÏnost vyzkou‰et jízdu na kánoích, koupat se
v mofii i fiekách a seznamovat se se skvosty provensálské architektury i kultury.



V¯STAVY PRO AUDABIACKONCERTY PRO AUDABIAC 

„Audabiac – Umûním ke svobodû“ je sociálnû kulturní projekt urãen˘ dû-
tem z dûtsk˘ch domovÛ – dûtem opu‰tûn˘m nebo sirotkÛm, dûtem bez ro-
diãÛ a bez rodiãovské lásky, bez místa, kde by mohly trávit prázdniny. Ci-
tové zázemí rodiny, které dûti postrádají, nelze jiÏ nikdy zcela nahradit.
TvÛrci projektu se v‰ak snaÏí jej alespoÀ ãásteãnû vyplnit nûãím jin˘m.
V jiÏní Francii v Provence na dûti kaÏdoroãnû ãeká zrekonstruovaná staro-
bylá kamenná tvrz. Sem jezdí na prázdniny. TvÛrci projektu jsou pfiesvûd-
ãeni, Ïe kaÏdoroãní prázdninové návraty strávené v tomto krásném pro-
stfiedí nedaleko Stfiedozemního mofie a vysok˘ch hor, nedaleko Avignonu
a Pont du Gard mohou sehrát v dûtské du‰i v˘znamnou roli pro vytvofiení
vlastní identity a pro nalezení svého místa na zemi.
Bûhem prázdninov˘ch pobytÛ doprovázejí dûti umûlci rÛzn˘ch ÏánrÛ – ma-
lífii, hudebníci, herci, filmoví tvÛrci, fotografové, ktefií zde nejen sami pra-
cují a tvofií, ale hlavnû nabízejí dûtem moÏnost podílet se na nejrÛznûj‰ích
umûleck˘ch ãinnostech. TvÛrãí prostfiedí, kterého jsou souãástí, napomáhá
probouzet a rozvíjet jejich fantazii a citov˘ Ïivot, podporuje jejich pfiiroze-
nou touhu se vyjádfiit ãi nûco sdûlit, stává se zdrojem nezapomenuteln˘ch
vzpomínek a vazeb. Dûti se stávají úãastníky pfiemûny my‰lenky v hotové
dílo a snad v budoucnu lépe pochopí, Ïe skuteãn˘ Ïivot se skládá z my‰-
lenky a úsilí o její naplnûní.
Souãástí tvrze je i stará kamenná stodola citlivû upravená jako víceúãelov˘
prostor, kde se konají v˘stavy, divadelní pfiedstavení, koncerty a jiné spole-
ãenské akce. Zde se s dûtmi setkává francouzské publikum. Tato setkání se-
hrávají pozitivní roli v posilování vûdomí jejich místa ve spoleãnosti.

Mezi první aktivity sdruÏení patfiily vánoãní koncerty pro Audabiac v roce 2000
a 2001. SdruÏení na podporu projektu uspofiádalo spoleãnû s PraÏskou komorní
filharmonií v ãele s dirigentem Jifiím Bûlohlávkem Beethovenovy klavírní kon-
certy v PraÏském Rudolfinu, Olomouci a Ostravû. 

V reprezentaãních prostorách nakladatelství WALD Press, ·panûlská 10, Praha 2,
se jiÏ nûkolik let pofiádají v˘tvarné v˘stavy. Dosud byli pfiedstaveni Jifií Voves, Jit-
ka ·tenclová, Ivan králík, Rut Khonová, Jaroslav Kopáã, Zdenûk Kirchner,
Jarmila JanÛjová, Olaf Hanel, Svatoslav Krotk ,̆ Jifií Mika, Du‰an âern ,̆ 
Josef Hampl.
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