
UČEBNY Patrika Hábla

Umělecko - vzdělávací spolek Artedu pořádá v úterý 22. listopadu 2016 od 15 hodin pátou vernisáž
projektu Učebny, které aktuálně organizuje pro studenty pražského Gymnázia Na Zatlance.

Výtvarník  Patrik  Hábl,  který  tentokrát  Učebny  odborně  a  umělecky  zastřešuje,  vytvoří  s  pomocí
gymnazistů  dvojici  velkoformátových  maleb,  které  budou  výsledkem  několikahodinové  umělecké
performance spojené  s  hudební  improvizací,  jež  završí  jejich  více  než  dvouměsíční  spolupráci  na
projektu. Celý proces tvorby bude situován přímo do prostor gymnázia a všichni studenti i pedagogové
tak budou moci po celou dobu sledovat vznik obrazů. Práci na vytvarném díle předcházela umělcova
přednáška,  návštěva ateliérů VŠUP v Praze či Háblovy výstavy v Galerii  Via Art  a další  přípravná
setkání.

“Pro mne, jako spoluautora, je zajímavá především interakce, kdy se divák - student stává součástí
instalace, jejím přímým účastníkem. Získává tak zážitek nejenom z výsledku, ale zejména z průběhu
celé akce,  kdy zažije proměnu prostoru budovy,  ve které intenzivně tráví  čas po několik  let  svého
života. Věřím, že prostor, ve kterém se člověk pohybuje silně ovlivňuje i jeho vnitřní prostor,” vysvětluje
k připravované performance Patrik Hábl.

Učebny nabízejí mladým lidem příležitost setkat se s předními uměleckými osobnostmi a skrze přímý
zážitek  poznat  a  pochopit  jejich  výtvarné  uvažování.  „Předchozí  realizace  ukázaly,  že  právě  díky
osobní zkušenosti studentů i faktu, že výtvarník přijde výjimečně do školy a ne škola do galerie, si
studenti odnesou mnohem více, než za běžnych okolností. Pro některé je to dokonce motivace se do
uměleckého dění aktivně zapojit, jiní se o něj začnou aktivněji zajímat,“  říká o projektu jeho autorka
Zdenka Švadlenková.

Malba a performance: Patrik Hábl, Barbora Budíková, Sára Buryšová, Valérie Cacáková, Magdalena
Dvořáková,  Natálie Hanusová, Sára Lochmanová, Vendula Petřinová,  Magdaléna Rajchlová, Daniel
Randuška, Michaela Sochová, Anna Šimerková, Nikola Zemanová

Hudební improvizace: Sofie Mikušová, Daniel Král, Mikuláš Klenor

Pedagog: Romana Bartůňková

Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 1330/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Vernisáž projektu Učebny Patrika Hábla, 22. listopadu 2016 od 15 hod. (od 12 hod. perfomance)



Patrik Hábl je český malíř a grafik patřící k výrazným osobnostem současné domácí výtvarné scény.
Vystudoval  Vysokou školu  uměleckoprůmyslovou v  Praze u  profesora  Pavla Nešlehy,  v  roce  1996
absolvoval litografické školení u Mikuláše Axmana a roční pobyt na petrohradské Vyšší škole umění a
designu  Věry  Muchiny  (Sankt-Petěrburgská  státní  akademie  umění  a  průmyslu  Alexandra  von
Stieglitze).  V  roce  1998  dokončil  studia  na  pražské  Akademii  výtvarných  umění  v  ateliéru
experimentální  grafiky  Vladimíra  Kokolii.  Jeho  tvorba  byla  oceněna  Waldesovou  cenou  a  cenou
agentury Europol. V současné době pedagogicky působí na VŠUP v Praze.

ARTEDU je nezisková organizace podporující projekty, které propojují oblasti umění a vzdělávání. 
Dlouhodobě usiluje o překonávání bariér v chápání současného umění a umělců ze strany veřejnosti. 


