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GALERIJNÍ DEN A NOC V ROUDNICI ROZJEDOU OPĚT ÚSTEČTÍ STUDENTI 
 
Dne 9. 6. 2017 se v roudnické galerii uskuteční 9. ročník akce Galerijní den a 
noc. Proběhne v rámci Festivalu muzejních nocí 2017 a pro rok 2017 se 
„oblékne“ do tématu AFRIKA.  
 
Bohatý doprovodný program bude probíhat v galerijní expozici i ve venkovních 
prostorách. 
 
Studenti katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty UJEP jsou již na této akci 
jako doma. Pod vedení dr. Jitky Kratochvílové si pro letošní ročník připravili africké 
výtvarné a výtvarně-dramatické dílničky. Téma Afrika volně navazuje na 
probíhající výstavu Jan Vičar / Dívka a trn z cyklu Jiné světy, která je  k vidění 
v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem.  
 
Galerijní den a noc, aneb Od desíti do desíti, přinese ze strany ústeckých 
výtvarníků rozmanitý program od 10:00–16:00 h. Na „rozehřání“ to budou např. 
interaktivní stěna, obruče hula hoop, výroba obřích bublin nebo odznáčků. 
 
„V hlavních výtvarných dílnách pak návštěvníky Galerijního dne a noci čeká 
výroba hudebního nástroje z recyklovaných materiálů, body-art inspirovaný 
africkou kulturou, dramatická dílna nazvaná Pod africkým nebem aneb všední den 
obyčejného Afričana, malba světlem a výroba pravé africké masky apod.,“ 
popisuje Jitka Kratochvílová. 
 
Dále budou na místě připraveny také plochy pro sprejování, kde se návštěvníci 
naučí pracovat s šablonou a sprejem, nebo stavba bludiště z brček. 
 
Odpolední bohatý program zaměřený na africký kontinent nabídne africké účesy a 
„copánkování", taneční vystoupení souboru Somnakune čerhaja, přednášku 
afrikanistky Marie Imbrové, prodej originálních a ručně vyrobených afrických 
šperků, workshop MAndaLOVÁNÍ, módní přehlídku inspirovanou Afrikou, 
bubenickou show, taneční workshop, seznámení s africkou kulturou či performanci 
zaměřenou na tanec, rytmus a hlas. 
 
Příloha: Pozvánka na galerijní den a noc 
 
Fotografie: Galerijní den a noc 2016; archiv Jitky Kratochvílové 
 
Kontakt: Mgr. Jitka Kratochvílová, Ph.D., jitka.kratochvilova@ujep.cz,  
               475 283 852  
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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