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Porte se neomezuje pouze na oblast v!tvarného um$ní, ale ve spolupráci s Píseckou bránou na pra%sk!ch Hrad#anech 

po'ádá koncerty vá%né hudby a jazzu. Úsp$(n$ spolupo'ádá i jiné kulturní, sociální a spole#enské akce. Ve spolupráci         

s M) Praha 3 po'ádá koncerty, p'edná(ky, besedy a dal(í programy pro seniory v prostorách KC Vozovna a Atrium *i%kov. 

Památkov$ chrán$né prostory objektu VILLA PELLÉ se staly sídlem PORTE v roce 2014. V multifunk#ních prostorách vily 

z konce 19. století po'ádá spolek zejména V!stavy soudobého um$ní s d&razem na fenomén kresby a ilustrátorské linie 

#eské v!tvarné scény. Úsp$(n$ jsou realizovány nejr&zn$j(í formy doprovodn!ch program&, dílen pro d$ti, spole#ensk!ch 

akcí a program& pro seniory. PORTE je dobrovolná, nezávislá, nestátní organizace sdru%ující #leny na základ$ spole#ného 

zájmu. )lenové jsou odborníci z 'ad humanitních, technick!ch i spole#enskov$dních obor&. Jejich úzká spolupráce 

umo%+uje po'ádání kulturních a spole#ensk!ch akcí, v!stav #i workshop& pro (iroké spektrum náv(t$vník&, jdoucím 

nap'í# generacemi a sociálními vrstvami a podporuje tak kulturu jako celek. Nedílnou sou#ástí #innosti PORTE jsou také 

aktivity spojené s podporou charitativní #innosti a pomoci pot'ebn!m.

Spole#nost PORTE p%sobí v oblasti kultury od roku 2011 a svoje aktivity uplat&uje v oblasti 

v$znamn$ch #esk$ch i mezinárodních um'leck$ch, v$stavních a sociáln' - kulturních projekt%. 

"innost plynule navázala na p%vodní program spole#nosti Arbor Vitae Societas (2006 - 2011)               

a s úsp'chem se postupn' dal(í aktivity roz(í)ily o programy pro d'ti prost)ednictvím realizací 

workshop% a dílen v rámci Ateliéru Pellé, dramaturgie je zam')ena i na seniory v rámci programu 

FRESH SENIOR.

PORTE
#innost spolku

www.porteos.cz

3



VILLA 
PELLÉ 
2014 - 2020
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Galerie villa Pellé za dobu své p&sobnosti od roku 2014 do sou#asnosti uspo'ádala tém$' #ty'i desítky velk!ch koncep#ních 

v!stav. V jejích prostorách se setkali velikáni #eské a mezinárodní ilustrace s malí'i a socha'i. Z nejúsp$(n$j(ích v!stav 

v!b$rem / Petr Nikl: "vábení aneb brou#í práce; M$stosv$t: m$sto a jeho sv$t v ilustraci pro d$ti; Jan Kaláb: Extra; Ale( 

Vesel!: Bez za#átku, bez konce; Ji'í "alamoun: Divoké sny Maxipsa Fíka; Milan Cais: Dve'e dovnit'; Miroslav "a(ek: Let 

#. 59/74; Daisy Mrázková: Co by se stalo kdyby...!; SEMPÉ - Mal! Mikulá( a jiné... / Patrik Hábl: Re:konstrukce / Renáta 

Fu#íková: Stories / "LITR "LIT "LITR / J. Franta & D. Böhm: Vyklada#i sv$ta a spolupracovala s mno%stvím v!znamn!ch 

#esk!ch kurátor& sou#asnosti / Jan Rous, Juraj Horváth, Terezie Zemánková, Petr Va+ous, Karel Srp, Daniela Kramerová, 

Radim Kopá#, Radek Wohlmuth, Karel Srp, Václav Jáno(#ík a dal(Í... 

V pr&b$hu dosavadní #innosti se ukázala dramaturgická cesta postavená na spolupráci s r&zn!mi kurátory i rozlo%ení 

v!stav do prostoru „galerie“ a „malé galerie“ jako p'ínosná. Galerie se soust'edí na médium kresby, gra,ky a na ilustraci, 

nicmén$ se v tomto v!b$ru neomezuje a nabízí prostor zajímav!m um$lc&m sou#asnosti. Ka%doro#n$ se sna%íme 

p'edstavit minimáln$ jednu „legendu“ nejen #eské kni%ní ilustrace (Ji'í "alamoun, Miroslav "a(ek, Daisy Mrázková, Jean-

Jacques Sempé, Ji'í "litr), v!stavní projekt objevného #i alternativního typu (nap'.: Lampar, Vrbick!, Smetana, "toura#), 

v!stavu autor& mladé a% st'ední generace (nap'. Jan Kaláb, Michal "kapa, Vendula Chalánková, Veronika Holcová, Patrik 

Hábl, Ji'í Franta, David Böhm, Petr Písa'ík, Galina Miklínová atd.). 

P'ipravované projekty sv!m charakterem odpovídají povaze neorenesan#ní budovy, která donedávna fungovala spí(e 

jako muzejní instituce se stálou expozicí. Snahou t!mu galerie je u#init z Pelléovy vily hojn$ nav(t$vované kulturní 

centrum, co% se odrá%í na zvy(ujícím se zájmu náv(t$vník&, kte'í si ji% dokázali najít cestu do jejích prostor. Krom$ 

kulturních akcí, je% vilu otevírají ve'ejnosti v(ech generací, tj. koncert&, p'edná(ek, kurz&, atd., je nezanedbatelnou slo%kou 

obsahové strategie práce s d$tmi a dospívajícími prost'ednictvím #etn!ch tv&r#ích dílen a workshop&. Nekomer#n$ 

koncipovan! program galerie nabízí v!stavy a k nim doprovodné programy, které p'esahují lokální kontext, a akcentuje 

galerijní polohu, která je sv!m charakterem v soukromém sektoru vícemén$ unikátní. Je spí(e podobná platform$ 

kunsthalle ne% klasické galerijní sbírkové instituci. 

V následujících letech se op$t soust'edíme na kresebnou linii s p'esahy, na prezentaci v!jime#n!ch osobností a jejich 

tvorby, p'edstavení mlad(í a st'ední generace, projekt&, které vznikají in situ. D&raz klademe i na kontinuitu eduka#ní 

#innosti - tv&r#í dílny probíhají p'ímo ve v!stavách, zku(ení lekto'i zprost'edkovávají konkrétní fenomény d$jin um$ní 

skrze tv&r#í #innost a v$domí kulturních i spole#ensk!ch souvislostí. Rádi bychom, aby Villa Pellé byla zárove+ klidn!m    

i ru(n!m místem a p'itom vlídn!m prostorem pro um$lecká a kulturní setkávání.

Galerie Villa Pellé za#ala rok 2020 pokra#ováním velice úsp$(né v!stavy "litr "litr "litr. Kv&li následné epidemické situaci 

se v(ak galerie, podobn$ jako dal(í kulturní objekty, ocitla v nelehké situaci, a v rámci p'íprav dal(ích v!stav na rok 2020 

proto musela p'istoupit k v!znamn!m zm$nám ve v!stavním plánu. 

Úsp$(n$ zahájená v!stava „Vyklada#i sv$ta“ um$leckého dua Ji'í Franta & David Böhm, musela b!t záhy po svém otev'ení 

uzav'ena pro ve'ejnost. V!stavní projekt, do kterého jsme vlo%ili nemalé úsilí, si v(ak zaslou%il pozornost, a proto jsme 

jej prodlou%ili do 28. 6. 2020. Prodlou%ení umo%nilo divák&m nav(tívit jak v!stavu, tak p&vodn$ plánovan! doprovodn! 

program. 

Dlouho plánovanou v!stavu v!tvarnice a ilustrátorky Galiny Miklínové „Muzeum Licho%rout&: Vstup vítan!!“, která                

se m$la uskute#nit v termínu #erven - srpen 2020, jsme p'esunuli na místo projektu, kter! m$l vzniknout ve spolupráci 

s Divadlem Spejbla a Hurvínka (zru(eného divadlem z ,nan#ních d&vodu) s nov!m termínem 04. 12.  2020 - 28. 3. 2021        

(s mo%n!m prodlou%ením podle aktuální zdravotní situace). Namísto jejích Licho%rout& pro galerii p'ipravil kunsthistorik 

Patrik "imon kurátorsk! projekt s názvem Brrrain Freeze - nov! Impresionismus, um$lecké dvojice Julia Reichela                     

a Romana V!borného (10. 7. - 30. 8. 2020). 

Sou#asn$ si v letních m$sících v termínu 10. 7. - 30. 8. 2020 náv(t$vníci nále%it$ u%ili v!stavu s názvem „Opráski s #eskí 

historje - Na(e slavní boj$“, komixového autora JAZe opl!vající vycizelovanou hrou s #e(tinou, která na první dojem 

p&sobí jako brutální soustava p'eklep& a hrub!ch chyb. Tento pocit v(ak záhy zmizí a náv(t$vník za#ne vnímat detailn$ 

promy(len! koncept, jeho% hravé a vtipné dílo je postaveno na kvalitním odborném fundamentu. 

Následující v!stava Petra Písa'íka „Star Dust” se pod kunsthistorick!m dohledem Karla Srpa uskute#nila v mírn$ 

pozm$n$ném termínu 10. 9. - 11. 11. 2020. V!stava byla pro ve'ejnost otev'ená pouze m$síc. Z produk#ních d&vod& za#átku 

ji% jednou posunuté v!stavy Galiny Miklínové, bohu%el nebylo mo%né termín konce této v!stavy posunout, a#koli by si to 

zaslou%ila. 

Galerie Villa Pellé p'istupuje ke vzniklé situaci s d&razem na udr%ení kvality v!stavního plánu a prom$ny, které uskute#nily 

a uskute#ní, byly a jsou nezbytné pro její chod a nevznikly následkem jednání ze strany galerie, n!br% vzhledem k aktuální 

pandemické situaci. Cel! t!m galerie neustále pracuje na p'íprav$ a aktualizaci dal(ího programu, aby udr%el jeho 

tradi#n$ vysokou kvalitu.
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V!STAVY 
V GALERII 
VILLA 
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*LITR *LITR *LITR 
30. 11. 2019 - 15. 2. 2020 

KURÁTORKA: DANIELA KRAMEROVÁ 

V$stava Ji)ího *litra p)ipomenula t)i v$znamná v$ro#í – 60 let od vzniku divadla Semafor, 50 let od náhlé smrti 

Ji)ího *litra a 95 let od jeho narození. Hudební a divadelní stránka *litrovy osobnosti, tvo)ící jeden z pilí)% „zlat$ch 

(edesát$ch“ je v(eobecn' známá. Málokdo tu(í, +e byl i zdatn$m v$tvarníkem. P)esto, +e se uskute#nila )ada 

drobn$ch v$stav, ucelen'j(í soubor *litrova v$tvarného díla mohli diváci vid't v Galerii Fronta naposled p)ed cel$mi 

p'tat)iceti lety. Kurátorka v$stavy Daniela Kramerová vyzdvihla v expozici propojení se sv'tem hudby a divadla 

nejen v rovin' témat d'l, ale i v hudebnosti a rytmi#ností kresby a obrazové kompozice. P)esto+e rozsáhlé dílo 

Ji)ího *litra je obecn' známo, v poz%stalosti, #ítající stovky kreseb, na(la kurátorka v$stavy i dosud nezve)ejn'ná 

díla. Ojedin'lé kresby byly roz#len'ny do n'kolika základních tematick$ch okruh%: cesty, m'sta, +eny a erotika, 

kavárny a karikatury. Atraktivním prvkem v$stavy se stala také videoprojekce z hudebního o v$tvarného +ivota     

J. *litra. Zásadní #ástí expozice se stala nov' objevená korespondence J. *litra s J. Voskovcem. V$stava dala také 

základ pro vznik stejnojmenné publikace. V ze(tíhlené podob' byl tento projekt prezentován také v "eském centru 

v Pa)í+i.
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DOPROVODN! PROGRAM
8. 1.   K'est knihy

19. 1.   Tv&r#í dílna “recitál“

28. 1.   Speciální komentovaná prohlídka v!stavy s kurátorkou pro Fresh Senior 

2. 2.   Tv&r#í dílna k v!stav$ pro d$ti a (pra)rodi#e

6. 2.   Komentovaná prohlídka v!stavy s kurátorkou

11. 2.   Komentovaná prohlídka v!stavy s kurátorkou

20. 2.   Komentovaná prohlídka v!stavy s kurátorkou

9
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VYKLADA"I SV,TA 
David Böhm / Ji'í Franta 
05. 3. 2020 - 28. 6. 2020

KURÁTOR: VÁCLAV JÁNO")ÍK 

Velkolep' pojatá v$stava za#ala úsp'(nou vernisá+í 4. 3. 2020, ale byla záhy p)eru(ena nep)íznivou epidemickou 

situací. Energie vlo+ená do v$stavy a její potenciál si v(ak zaslou+ila pozornost a zejména diskuzi prost)ednictvím 

bohatého doprovodného programu. Ten jsme #áste#n' nahradili p)esunem do on-line prost)edí a po uvoln'ní 

opat)ení také v náhradní termíny, abychom co nejmén' naru(ili p%vodní rozvrh. Proto jsme se také rozhodli 

v$stavu prodlou+it do 28. #ervna 2020. V$stava zpracovávala velmi aktuální problematiku zahlcení jednotlivce 

nekone#n$m tokem dat a z toho plynoucí ztrátu pon'tí o d%le+it$ch v'cech a nutností t)ídit informa#ní odpad, 

kter$ ucpává na(e my(lenkové kanály. Franta s Böhmem navrhli unikátní instalaci pro ka+d$ sál Galerie Villa 

Pellé. Vedle velkoformátov$ch kreseb se expozice zam')ila na kni+ní ilustraci jako podstatn$ tv%r#í moment obou 

um'lc%. D%le+it$m prvkem a ohniskem celé expozice se stal moment „+ivelného kreslení“, tj. p)esah od práce 

na papí)e k volnému kresebnému pohybu v prostoru, experimentu a dialogu. Velkou roli hrály kovové objekty                                           

a audiovizuální projekce, která p)ímo re-ektovala na formulovanou problematiku informa#ního zahlcení.
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DOPROVODN! PROGRAM

26. 5. Komentovaná prohlídka s kurátorem a autory 

31. 5. Tv&r#í dílna s autory a lektory Ateliéru Pellé 

7. 6. Tv&r#í dílna s autory a lektory Ateliéru Pellé 

10. 6. Komentovaná prohlídka s autory 

14. 6. Tv&r#í dílna s lektory Ateliéru Pellé

24. 6. Komentovaná prohlídka s Ond'ejem Buddeusem a autory

28. 6. Tv&r#í dílna s lektory Ateliéru Pellé

12
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BRRRRAIN FREEZEE!! 
Julius Reichel & Roman V!born! 

10. 7. 2020 - 30. 8. 2020 

KURÁTOR: PATRIK "IMON

Nastalou spole#enskou a epidemickou situaci a s ní vzniklé zm'ny jsme pojali jako p)íle+itost. Prostor, kter$ 

vznikl od)eknut$m projektem Divadla S+H a posunutím projektu Galiny Miklínové, jsme se rozhodli zaplnit 

v$b'rovou v$stavou kurátora a sb'ratele Patrika *imona, na které dlouhodob' pracoval a která svou aktuálností 

re-ektuje situaci sou#asného #eského v$tvarného um'ní. Projekt se zam')il na p)edstavitele tzv. „New Black 

Hole Generation“ v #ele s um'lci Romanem V$born$m (Namor Ynrobyv) a Juliem Reichlem, je+ spojuje mimo jiné 

hledání nov$ch poloh jazyka abstraktní malby. Reichel ve své tvorb' p)esahuje fyzické limity obrazu a dává díl%m 

p)edev(ím nov$ obsah skrze nekone#n$ atak mediálního sv'ta a digitálního balastu. Reprezentuje neokázal$, 

vysoce inspirativní narativ v sou#asném um'ní. Jeho obrazy jsou nekone#nou variací velmi rozmanitého                                                                                

a originálního rukopisu. V$born$ promítá ve své expresivní tvorb' konfrontaci banality s vá+n$mi obsahy. Neváhá 

sáhnout po surovém gestu se stopami hledání nedokonalého v$razu, kter$ obrazu prop%j#ují zdravou aroganci         

a v$sm'ch. V$stava akcentovala reprezentativním v$b'rem p)edev(ím formy nezobrazivého um'ní. Avantgardní 

pojetí instalace podtrhlo fenomén sou#asného zp%sobu zacházení s obrazem.
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DOPROVODN! PROGRAM
22. 7. Komentovaná prohlídka v!stavy Brrrrain Freeze!! s autory

16. 8. Tv&r#í dílna k v!stav$ Brrrrain Freeze!! s autory

15
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OPRÁSKI S"ESKÍ HISTORJE
Na(e slavní boj$ 

9. 7. 2020 - 30. 8. 2020

KURÁTOR: JAZ

Galerie Villa Pellé a Jaz (ikonick$ tv%rce bez odhalené toto+nosti) uspo)ádali neobvyklou v$stavu o velk$ch, 

slavn$ch a ne v+dy vít'zn$ch #esk$ch bitvách. Prostory Malé galerie Villy Pellé tak zaplnila díla známého, ale 

nepoznaného autora pod názvem „Opráski s#eskí historie“. Náv(t'vníci shlédli notoricky známé v$jevy i kresby 

a malby vytvo)ené p)ímo pro tuto v$stavu. Bojovníci slavn$ch #esk$ch bitev a state#ní vojáci op't zaujali své 

pozice, ale tentokrát pouze na papí)e. Jedine#n$ projekt vznikl v rámci 400 letého v$ro#í oslavy bitvy na Bílé 

ho)e.  V$stava komorní sv$mi rozm'ry, ale obsáhlá sv$m pojetím, si dala za cíl náv(t'vníka nejen pobavit, ale 

také p)ipomenout a pou#it o #eské historii, slavn$ch osobnostech a klí#ov$ch událostech, které ovlivnily na(i 

p)ítomnost. Podobn' jako u rozsáhlej(ích v$stav jsme kladli d%raz na scénogra.i a kvalitní gra.ckou stránku 

celého v$stavního projektu.
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DOPROVODN! PROGRAM

19. 7. Tv&r#í dílna k v!stav$ Opráski s#eskí historje
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STAR DUST
Petr Písa'ík

11. 9. 2020 - 11. 11. 2020

KURÁTOR: KAREL SRP 

Galerie Villa Pellé p)ipravila ve spolupráci s kurátorem Karlem Srpem v$jime#n$ projekt nov$ch prací Petra Písa)íka, 

které vytvo)il speciáln' pro její vnit)ní prostory. Petr Písa)ík p)edstavuje jednoho z nejorigináln'j(ích um'lc% 

sou#asné st)edoevropské v$tvarné scény, kter$ p)i(el s vlastní svébytnou um'leckou technikou, zalo+enou na 

materiálu, bytostn' spjatého s "eskoslovenskem. Mnoho let vytvá)í vizuáln' p)ita+livé obrazy, reliéfy a objekty, 

vyzna#ující se siln$m emotivním nap'tím a vypjat$m estetick$m provedením ze zá)iv$ch korálk%, znám$ch pod 

názvem #esk$ rokajl, je+ ve sv't' proslavila .rma Jablonex a Preciosa. Nabídly mu (irokou, nevy#erpatelnou 

barevnou a tvarovou v$razovou (kálu, základní t)pytící se hmotu, s ní+ autor dlouhodob' pracuje. Galerie musela 

bohu+el své prostory pro ve)ejnost z d%vodu zhor(ující se zdravotní situace znovu uzav)ít m'síc p)ed o.ciálním 

koncem v$stavy. Kv%li nadcházející a ji+ jednou odlo+ené v$stav' Galiny Miklínové, nebylo mo+né v$stavu Petra 

Písa)íka prodlou+it. Doprovodn$ program se uskute#nil pouze z #ásti, tv%r#í dílny jsme p)esunuli do on-line 

prostoru.
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DOPROVODN! PROGRAM

23. 9. Komentovaná prohlídka v!stavy s autorem a kurátorem

4. 10. Tv&r#í dílna k v!stav$ Star Dust 
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MUZEUM LICHO/ROUT0: 
VSTUP VÍTAN!!
Galina Miklínová

4. 12. 2020 - 9. 5. 2021

KURÁTOR: RADIM KOPÁ) 

Dílo Galiny Miklínové, známé doma i v zahrani#í, plynule p)echází mezi ilustrací a animovan$m .lmem, rozumí 

si s hudbou a performancí, a umo+&uje tak zd%raznit multimediální pojetí v$stavy. Té pochopiteln' dominují 

licho+routi, jejich+ p)íb'hy Galina vytvo)ila s básníkem a spisovatelem kní+ek pro d'ti a mláde+ Pavlem *rutem 

(1940–2018). Vesm's sympati#tí pletení ro(1áci, kte)í se stali nep)ehlédnuteln$m kni+ním i .lmov$m fenoménem, 

v(ak nechávají prostor i dal(í autor#in' práci, nap)íklad vombatu Jirkovi, stra(id$lku Strá(ovi, Cílovník%m nebo 

„klanarád%m“ H2O. V$stava Galiny Miklínové, kterou pova+ujeme za jednu z nejv$razn'j(ích ilustrátorek prvních 

dvou dekád tohoto století, je logick$m pokra#ováním na(í snahy p)edstavit (pi#ku v této v$tvarné oblasti nejen      

z )ad #esk$ch autor%. Muzeum Licho+rout% p)ipravili spolu s autorkou kurátor Radim Kopá#, scénograf Jan Tom(% 

a gra.cké studio Carton Clan. Prostory galerie se prom'nily v muzeum znám$ch licho+rout%. "erven$ koberec 

vede diváky ke st'n' plné pono+ek #esk$ch slavn$ch osobností. V prvním pat)e si náv(t'vníci mohou u+ít ob)í 

postel a videoprojekce animovan$ch .lm% Galiny Miklínové, st'ny zaplnily originální ilustrace autorky, a v(ude se 

schovávají její licho+routi. Interaktivní v$stava nabízí prostor zejména pro d'ti, které si mohou u+ít celé prostory 

vily k hledání, zkoumání, kreslení a hraní. V$stavu do posledního uzav)ení kulturních institucí dosud vid'lo pouze 

malé mno+ství náv(t'vník%. Pro zna#n$ zájem a velk$ potenciál v$stavy jsme ji prozatím prodlou+ili do za#átku 

kv'tna, s dal(ím mo+n$m posunem, podle aktuální zdravotní situace.

DOPROVODN! PROGRAM

Doprovodné programy p'eru(eny, p'esunuty do on-line prostoru po dobu uzav'ení galerie.
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ATELIÉR PELLÉ vznikl jako eduka#ní platforma v rámci specializovan!ch program& galerie Villa Pellé pro d$ti a mláde%. 

Ateliér se neustále rozvíjí a nabízí nové aktivity pro d$ti, jako pravidelné krou%ky, besedy #i tv&r#í dílny. Ateliér vznikl z 

p'irozené situace v oblasti galerijního provozu jako poptávka ze strany spolupracujících (kol a rodinn!ch kolektiv&, kte'í 

si uv$domují, %e samotná prezentace vystaven!ch d$l v kontextu sou#asného um$leckého sv$ta nesta#í. 

DLOUHODOB! PLÁN Ateliéru Pellé cílí na realizaci pravidelné nabídky tv&r#ích dílen, lektorsk!ch program&, workshop& a 

komentovan!ch prohlídek s d&razem na aktivní tvo'ení pro (kolky, základní i st'ední (koly, jako nadstandardní neformální 

vzd$lání dopl+ující b$%nou (kolní v!uku. Zam$'ujeme se v(ak i na (ir(í ve'ejnost. Ve(keré nabízené programy probíhají 

v souladu s galerijní pedagogikou nebo vycházejí z tvorby um$lc& samotn!ch. Programová nabídka se úzce pojí s 

interpretací a zprost'edkováním um$ní s cílem rozvinout zájem o v!tvarné um$ní u d$tí i dospívajících.

ZÁM,REM "INNOSTI Ateliéru Pellé je také inspirace pedagog&, rodi#& a (ir(í ve'ejnosti k pravideln!m náv(t$vám Galerie 

Villa Pellé, a p'ispívat ke kultivaci vnímání v!tvarného um$ní d$tí ji% od raného v$ku. Galerijní budova s velkou zahradou 

poskytuje ideální zázemí pro setkávání r&zn!ch cílov!ch skupin a nabízí p'ím! pohled do b$%ného chodu galerijní instituce 

jako takové. Ro#n$ po'ádáme desítky tv&r#ích dílen a workshop& pro (kolní skupiny, dru%iny, mate'ské (kolky, i pro d$ti 

z 'ad ve'ejnosti. V na(em programu má své místo také v!uka d$jin um$ní jako pravideln! krou%ek #i jako dopl+ková 

aktivita pro zájemce z 'ad základních a st'edních (kol. Ateliér Pellé se svojí programovou nabídkou orientuje p'edev(ím 

na sou#asné um$ní, koncipuje vzd$lávací projekty spojené s kresbou, gra,kou, ilustrací, malbou #i akvarelem.

ATELIÉR PELLÉ svou #inností navazuje a obohacuje tradici tv&r#ích dílen vycházejících z aktuálních v!stav v Galerii 

Villa Pellé. Silné a jedine#né propojení p'ímo s %iv!m galerijním provozem a zku(eností s tvorbou v jeho prostorách 

podn$cuje nejen d$tské náv(t$vníky k zájmu o v!tvarné um$ní a tvorbu. Pozice aktivního tv&rce poskytuje d$tem i 

jejich doprovodu speci,ck! pohled do nejen galerijního a um$leckého %ivota. Základním stavebním kamenem je v%dy 

bezprost'ední interakce lektor& s náv(t$vníky a autory samotn!mi. Tato mnohdy prvotní zku(enost motivuje d$ti k 

v!tvarné #innosti a pedagogy inspiruje k rozvoji dal(í v!uky.

ATELIÉR  
PELLÉ
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PROGRAM ATELIÉRU PELLÉ V ROCE 2020 zásad$ naru(ila pandemická situace a opakované uzavírání galerií i dal(ích 

provoz&. P'es tato omezení se nám poda'ilo uspo'ádat doprovodné programy k v!stav$ zapo#até v roce 2019 "litr "litr 

"litr, dále k v!stav$ Vyklada#i sv$ta tv&r#í dvojice David Böhm & Ji'í Franta, Opráski s#eskí historje #i Brrain Freeze Romana 

V!borného a Julia Reichla. Krom$ dílen k v!stavám se uskute#nilo i n$kolik lekcí pravideln!ch krou%k&: Ned$lní (kola um$ní 

hrou, anima#ní dílny Ultrafun a "kola ilustrace. V lét$ jsme uspo'ádali také dv$ d$tská tv&r#í sympozia zam$'ená na 

malbu a objekt. Velkou #ást programu jsme p'esunuli do on-line prostoru, aby d$ti s rodi#i mohli tvo'it i v dob$ uzav'ení 

galerie. Doprovodn! program v!stavy Star Dust Petra Písa'íka jsme museli také p'esunout do on-line prostoru nebo 

zru(it. U aktuáln$ probíhající v!stavy Galiny Miklínové - Muzeum Licho%rout&: Vstup vítan!! nabízíme on-line dílny a díky 

prodlou%ení termínu konání v!stavy do 9. 5. 2021 v$'íme, %e naplánovan! program budeme schopni zrealizovat %iv$ ji% v 

prostorách galerie.

Program
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1. PRAVIDELNÉ PROGRAMY PRO VE2EJNOST nabízí specializované dílny pro d$ti zam$'ené na t'i základní oblasti: animace, 

d$jiny um$ní a ilustrace. Formát dílen je koncipován tak, aby doplnil tradi#ní (kolní v!uku a roz(í'il mo%nosti klasického 

vzd$lávání. Spolupráce s profesionálními um$lci nabízí také jedine#nou p'íle%itost p'ímého kontaktu a dialogu d$tí s 

v!tvarníky, kte'í se p'ímo podílejí na p'íprav$ programu a vedení samotn!ch dílen. 

CYKLUS PRAVIDELN!CH P2EDNÁ*EK NED,LNÍ *KOLA UM,NÍ HROU dlouhodob$ nabízí neformální vzd$lávání v oblasti d$jin 

um$ní. Zku(en! lektor p'ipravil program p'edstavující vybrané #eské osobnosti v!tvarného um$ní a zasadil jejich tvorbu 

do p'íslu(n!ch spole#ensko - historick!ch událostí. D$ti se tak mohly blí%e seznámit s r&zn!mi v!tvarn!mi technikami, 

v!znamn!mi #esk!mi um$lci a skrze n$ nahlédnout také do um$leck!ch událostí sv$tové kultury. Propojení teoretické 

slo%ky s kreativní slo%kou podporuje vnímavost, pochopení a rozvoj imaginace. Lektor nesledoval p'ímou chronologickou 

linku, ale hledal souvislosti, mísení motiv& a vliv& r&zn!ch %ánr& a historick!ch období. V!znamn! prostor tvo'ily také 

otázky, debata a podíl d$tí na tvorb$ samotného programového obsahu dílen.

SPECIÁLNÍ DÍLNY *KOLY ILUSTRACE p'ipravoval Ateliér Pellé v úzké spolupráci se samotn!mi um$lci. Ú#astníci si 

vyzkou(eli rozmanité technické postupy, které jednotliví ilustráto'i pou%ívají. Kdo je ilustrátor a jak se jím m&%e #lov$k 

stát? Jak vypadá autorská kniha? Na v(echny tyto otázky a dal(í se v %iv!ch diskuzích d$ti ptaly p'ímo ilustrátor&. Tato 

skv$lá p'íle%itost se neomezila na ilustrace samotné, ale rozvinula problematiku i na oblast sou#asné #eské a sv$tové 

literatury, kultury kni%ních obálek i p'edsádek, které jsou neodmyslitelnou #ástí oboru ilustrace a v!tvarné kultury jako 

takové. Oblíbené dílny se konaly v prostorách Galerie Villa Pellé, na terase i v p'ilehlé zahrad$.

KROU/EK OD FLIPBOOKU K FILMU ANEB FILMOVÁ ANIMACE PRO D,TI vznikl ve spolupráci se spolkem Ultrafun. V pr&b$hu 

pravideln!ch dílen se d$ti nau#ili kompletní postupy a principy animátorské tvorby v rámci základ& ,lmové animace. 

D$ti pracovaly samostatn$ i ve skupinách, vytvá'ely vlastní loutky a p'íb$hy, které rozpohybovaly a zpracovaly podle 

vlastního scéná'e a% po ,nální obrazovou a zvukovou postprodukci. Sou#ástí dílen je také odborn! v!klad o historii a 

aktuální situaci sv$tové a #eské animátorské tvorby. Cel! cyklus byl zakon#en promítáním vznikl!ch ,lm& pro rodi#e a 

p'íbuzné, které si d$ti samy p'ipravily a uvedly.

2. DOPROVODN! PROGRAM K V!STAVÁM / M*, Z*, VE2EJNOST 

TRADI"NÍ NED,LNÍ TV0R"Í DÍLNY s vystavujícími um$lci p'ipravil Ateliér Pellé pro ve'ejnost, (koly i (kolky jako soubor 

speciálních doprovodn!ch program& ke ka%dé v!stav$. Tv&r#í dílny, workshopy a komentované prohlídky byly zam$'eny 

na zprost'edkování detailních informací o dan!ch um$lcích a jejich tvorb$. Jednotlivé dílny vznikaly v p'ímé spolupráci 

s individuálními autory a umo%nily d$tem si v prost'edí um$lecké galerie prohlédnout v!stavu zárove+ s um$lcem a 

odborn!m lektorem. Vzájemná spolupráce mezi d$tmi, um$lcem a lektorem provázela práce s pracovními listy, které 

pomocí zábavn!ch úkol& motivovaly d$ti k porozum$ní obraz& a jejich pochopení. Tvo'ivá práce v galerii pak p'ímo 

vycházela z konkrétních vystaven!ch d$l nebo z formy jejich zpracování. Krom$ zajímav!ch v!tvarn!ch technik se d$ti 

i rodi#e seznámili s tvorbou jednotliv!ch um$lc& a m$li mo%nost bezprost'ední komunikace s um$lci. Bezprost'ední 

komunikace a kontakt s um$lcem umo%nil d$tem nahlédnout do kuchyn$ profesionál& a vyzkou(et si netradi#ní zp&soby 

tvorby. Celou atmosféru dílen podpo'ila i práce p'ímo v prostorách Villy Pellé.

3. LETNÍ SPECIÁL D,TSKÉ SOCHA2SKÉ A MALÍ2SKÉ SYMPOZIUM

D,TSKÉ SOCHA2SKÉ A MALÍ2SKÉ SYMPOZIUM se nám jako speciální program poda'ilo uspo'ádat v pr&b$hu léta. Pro 

spolupráci jsme oslovili um$lkyn$ Markétu Opli(tilovou a Lucii Kultovou, které p'ipravily #ty'denní cykly zá%itkov!ch 

tv&r#ích dílen inspirovan!ch jejich tvorbou. 

Socha'ka Markéta Opli(tilová se v$nuje tvorb$ subtilních i monumentálních objekt&, které jsou provázány s osobním 

p'íb$hem nebo vycházejí z její jedine#né percepce okolního sv$ta. Pro Ateliér Pellé p'ipravila koncepci prvního d$tského 

symposia, kdy si d$ti v pr&b$hu #ty' tv&r#ích dílen postupn$ vytvo'ily rozmanité p'enosné skr!(e a úkryty v prostorách 

galerie a zahrady. Vzniklé objekty se staly prostorem pro zpodobení nápad& a mo%ná i tajn!ch p'ání #i sn& symbolizující 

své tv&rce. 

Druhé letní symposium pro d$ti bylo inspirováno tvorbou malí'ky Lucie Kultové. Pro# malujeme, kdy% si m&%eme v$ci 

kolem nás jednodu(e vyfotit? A jakou roli hraje místo, v n$m% tvo'íme?  D$ti pozorovaly, co se d$je, kdy% n$co tvo'í, 

jaké je napadají my(lenky a co za%ívají p'i tv&r#ím procesu, kdy se skvrny na plo(e obrazu prom$+ují  v n$co nového. 

Zastavily se u schopnosti vnímat barvy a cítit vodu na (t$tci. V$novaly pozornost struktu'e papíru nebo plátna. Spole#né 

tvo'ení se zam$'ilo na vnímání d$tsk!ch náv(t$vník& okolního sv$ta nov!ma o#ima a zamyslet se nad tím, co znamená 

zaznamenávat jej.
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*LITR *LITR *LITR                       (30. 11. 2019 - 22. 2. 2020)

8. 1. K'est knihy

19. 1. Tv&r#í dílna “recitál“

28. 1. Speciální komentovaná prohlídka v!stavy s kurátorkou pro Fresh Senior 

2. 2. Tv&r#í dílna k v!stav$ pro d$ti a (pra)rodi#e 

6 .2. / 11. 2. / 20. 2.      Komentovaná prohlídka v!stavy s kurátorkou 

VYKLADA"I SV,TA                           (4. 3. - 28. 6. 2020)

26. 5. Komentovaná prohlídka s kurátorem Václavem Jáno(#íkem 

31. 5. Tv&r#í dílna „kreslit povoleno“ 

7. 6. Tv&r#í dílna „na vlastní nebezpe#ní“ s autory

14. 6.  Tv&r#í dílna s lektory

24. 6. Alternativní komentovaná prohlídka s Ond'ejem Buddeusem 

28. 6. Tv&r#í dílna „sketchbook“ 

LETNÍ V!STAVY OPRÁSKI S"ESKÍ HISTORJE & BRRRAIN FREEZE            (10. 7. - 30. 8. 2020) 

19. 7. Tv&r#í dílna Opráski

23. 7. Komentovaná prohlídka Brrrain Freeze s autory

16. 8. Tv&r#í dílna Brrrain Freeze

PROGRAMY REALIZOVANÉ V RÁMCI ATELIÉRU PELLÉ 
V ROCE 2020

STAR DUST                     (10. 9. - 11. 11. 2020)

23. 9.  Komentovaná prohlídka s autorem 

4. 10. Tv&r#í dílna k v!stav$ Star Dust

MUZEUM LICHO/ROUT0. VSTUP VÍTAN!!            (4. 12. 2020 - 9. 5. 2021)

Doprovodné programy p'eru(eny, p'esunuty do on-line prostoru po dobu uzav'ení galerie. 

DÍLNY *KOLA ILUSTRACE

26. 1. Patrik Antczak

8. 3.  Anna Kulí#ková 

23. 8.  Nikola Logosová 

13. 9.  Martin Raudensk!

20. 9. Tomá( Zahrádka 

LETNÍ D,TSKÁ SYMPOZIA

13. 7. - 16. 7. MALÍ-SKÉ SYMPOZIUM s Lucií Kultovou

3. 8. - 6. 8. SOCHA-SKÉ SYMPOZIUM s Markétou Opli(tilovou 

NED,LNÍ *KOLA UM,NÍ HROU (N*UH)

19. 1. / 2. 2. / 16. 2. / 1. 3. / 31. 5. / 7. 6. / 14. 6. / 21. 6. / 28. 6. / 6. 9. / 27. 9. 
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V roce 2020 jsme se v rámci projektu FRESH SENIOR navázali na dlouhodobé zku(enosti s prací v oblasti produkce nejr&zn$j(ích 

spole#ensk!ch po'ad& a aktivit pro seniory, resp. populaci 60+. Na(ím zám$rem bylo p'inést senior&m co nej(ir(í spektrum 

hodnotn!ch kulturních a vzd$lávacích po'ad&. Projekt Fresh senior své programy realizuje zejména na území M) Praha 6 s vyu%itím 

prostor Villy Pellé a Písecké brány a na území M) Praha 3 v prostorách KC Vozovna a koncertní sín$ ATRIUM na *i%kov$, i extern$ 

jako procházky, komentované prohlídky a náv(t$vy historicky #i um$lecky zajímav!ch objekt&.

P'ipravili jsme kvalitní celoro#ní dramaturgick! plán, nasmlouvány besedy se zajímav!mi osobnostmi, p'edjednané koncerty. 

P'ipraveny byly, mimo jiné, p'edná(kové cykly: Fenomenologie s prof. Annou Hogenovou, Promítej i ty – projekce dokumentárních 

,lm&, Setkání s osobností, Popularizace v$dy, komentované prohlídky v expozicích Národního technického muzea.

V d&sledku zhor(ující se epidemiologické situace následovaly tvrdé restrikce, které se t!kaly ve(ker!ch akcí pro seniory. 

Pozastaveny byly v(echny kurzy a naplánované akce byly do odvolání zru(eny. Reagovali jsme tak, jako mnozí a v rámci na(ich 

mo%ností. Fungovali jsme jako sb$rné místo rou(ek a materiálu, vhodného k (ití, oprá(ili jsme (icí stroj a za#ali (ít rou(ky 

vlastními silami. Ty pak mí'ily na pot'ebná místa v#etn$ Ú'adu m$stské #ásti Praha 6. Ve spolupráci s lékárenskou sítí jsme 

zprost'edkovali doná(ku lék& pro seniory. Na na(ich webov!ch a facebookov!ch stránkách jsme se sna%ili uve'ej+ovat aktuální 

informace a pokyny, jak #elit nástrahám v nouzovém stavu a osv$tové letáky. V pr&b$hu #ervna jsme rovn$% pro zájemce 

zorganizovali náhradní lekce ve v(ech specializovan!ch kurzech tak, abychom pokryli b'eznov! v!padek. )áste#nou náhradou 

za cel! neuskute#n$n! 2. b$h kurz&, kter! pravideln$ probíhá v m$sících dubnu a% #ervnu pak byla organizace letních seminá'& 

jednotliv!ch kurz&, podvedením stávajících i alternativních lektor&. V pr&b$hu letních prázdnin jsme rovn$% ,nalizovali organizaci 

Fresh Senior Festivalu, jeho% náhradní termín jsme stanovili na 21.9.2020. S p'íchodem podzimního nouzového stavu jsme byli 

op$t nuceni v(echny naplánované programy stornovat a dlouho p'ipravované akce odvolat. N$které z kurz& b$%ely m$síc, jiné 

sotva za#aly. )ást z kapacit kurz& se po domluv$ s kurzisty poda'ilo udr%et distan#ní #i on-line formou. -e(ili jsme pr&b$%n$ r&zné 

alternativy komunikace s na(imi p'íznivci. Vznikl nápad nato#it videorozhovor s oblíbenou osobností. Projekt jsme uskute#nili a 

odkaz na videozáznam motiva#ní talkshow Evy Kaiserové se Sandrou Pogodovou rozeslali osobn$ v(em #len&m Klubu Fresh Senior 

a prezentovali na webu asociálních sítích.

Velmi úsp$(n!m po#inem v p'edváno#ním #ase bylo koncipování a rozesílka Adventního kvízu o ceny Vydavatelství Livingston. 

Akce m$la velk! ohlas, kter! nás inspiroval k dal(ím produkcím podobného typu. S velk!m zápalem a nasazením jsme se pustili i 

do organizace a instalace v!stavy d$l v!tvarného ateliéru Fresh Senior pod vedením lektorky, akademické malí'ky Evy S!korové  - 

Pekárkové. Spolu s b!valou lektorkou, akademickou malí'kou Miladou Gabrielovou, pe#liv$ vybraly ta nejpoveden$j(í dílka z období 

dvou posledních let, která byla následn$ roz#len$na do tematick!ch okruh&, Malá galerie Villy Pellé se naplnila barvami a pozitivní 

energií, která #i(í z ka%dého obrázku. Poda'ilo se uskute#nit i malou vernisá% pro vystavující a lektorky.

Jakkoli komplikovan! byl rok 2020 pro organizátory a producenty seniorsk!ch akcí, jsme i nadále odhodláni a p'ipraveni i v roce 2021 

uplatnit na(e dlouholeté zku(enosti aktivizace a edukace obyvatel ve v$ku 60+. V!zvou je nám zejména obnova d&v$ry v aktivní 

p'ístup k %ivotu a snaze o prolomení samoty a nast'ádan!ch obav z budoucnosti. Na(í hlavní snahou bude i nadále zlep(ovat 

kvalitu %ivota na(ich senior& a aktivn$ p'ispívat k znovunavázání tolik prosp$(n!ch spole#ensk!ch a mezilidsk!ch kontakt&.
Program
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Osm! ro#ník Fresh Senior Festivalu se navzdory komplikované epidemiologické situaci poda'ilo uskute#nit v náhradním termínu za 

krásného slunného po#así, které umo%+ovalo realizovat v(echny aktivity v prostorách p'ilehlé zahrady Villa Pellé. Svému hlavnímu 

mottu – „Kdo si hraje, nestárne“ díky bohaté programové nabídce festival pln$ dostál a po celou dobu trvání festivalu vládla 

pozitivní energie, tolik pot'ebná pro p'ekonání tí%e slo%it!ch dn& podzimu a zimy. P'es nutné zm$ny programu z d&vodu aktuální 

pandemické situace se nám poda'ilo udr%et vysokou kvalitu celého festivalu. Za#átek dne se nesl ve znamení sout$%í a cvi#ení. 

Lektorka Markéta Zaoralová si pro náv(t$vníky p'ipravila v$domostní kvíz, kter! se t$(il velkému zájmu, a úsp$(ní ú#astníci mohli 

získat zajímavé ceny od partner& akce. Tento typ aktivit si senio'i oblíbili i v pr&b$hu roku p'i lekcích trénování pam$ti, p'ípadn$ 

odpoledních programech, v$novan!ch práv$ kvíz&m r&zné náro#nosti. Následovala ukázka cvi#ení )I KUNG pod vedením lektorky 

z organizace Elpida. Tyto typy cvi#ení jsou vzhledem ke své fyzické nenáro#nosti a celkové pozitivní ,lozo,i, mezi na(imi klienty 

velmi vyhledávanou aktivitou.

Ve spolupráci s organizací i60 a pod vedením zku(ené choreografky Elen Zají#kové následovaly dv$ módní p'ehlídky. Na schodi(ti 

Villa Pellé de,lovali nejen elegantní dámy a pánové, ale i mladé manek!nky z 'ad letu(ek )SA a celá koncepce tak byla postavena 

na principu mezigenera#ního dialogu. V(echny modely velmi jednodu(e demonstrovaly, %e mén$ b!vá více a v$k není p'eká%kou k 

dosa%ení elegance a osobnostního espritu.

)as mezi p'ehlídkami mohli náv(t$vníci vyplnit na soub$%n$ probíhajících workshopech obli#ejové jógy pro vedením Marcely 

Freiové, workshopu kritického my(lení po'ádaném ve spolupráci s o.p.s. Pod vedením odborník& si zahráli partii (achu nebo dámy 

a vyzkou(eli hru Molkky. V koutku deskov!ch her bylo mo%né získat odborné informace o novinkách v této oblasti, které p'i(ly 

vhod zejména t$m, kdo mají vnou#ata (kolního v$ku. V pr&b$hu celého Festivalu bylo mo%né nav(tívit stánky, prezentace a dílni#ky 

partnersk!ch seniorsk!ch organizací, ale i rukod$ln! workshop Vinuté perle pod vedením v!tvarnice Petry Hamplové. Namísto 

plánovaného koncertu tria Z. Trvalcové )evelové se mikrofonu ujala v!jime#ná sopranistka Ada Bílková a %iv$ p'ednesla n$kolik 

sv!ch oblíben!ch klasick!ch árií. Pot$(ilo nás, %e festival rovn$% nav(tívil radní za sociální oblast MUDr. Marián Ho(ek. P'i svém 

krátkém proslovu nejen ocenil na(í snahu, ale zárove+ podpo'il sv!mi p'ív$tiv!mi slovy p'ítomné a pop'ál jim hodn$ sil a elánu do 

dal(ích dní. Zpest'ení v rámci p'ehlídky aktivit sp'átelen!ch seniorsk!ch organizací nabídlo malé divadelní p'edstavení – aktovka 

Pro# musím v(echno od'ít sama? v podání herc& divadelního spolku Prom$na, kter! p&sobí pod REMEDIEM Praha.

Mal!m ,nále a velk!m zá%itkem se v záv$ru stalo, ve spolupráci se SENSEN Konta Bariéry vystoupení tém$' devadesátiletého 

pana Zde+ka Hlavi#ky se svojí profesionální partnerkou, tane#nicí Alinou Kozar, která je dr%itelkou mezinárodní t'ídy a ,nalistkou 

#esk!ch tane#ních lig. P'edvedli svi%n! jive ve stylu Pulp Fiction, se kter!m plánovali vystoupit i na podzimním Seniorském 

Stardance. Opravdové ,nále pak pat'ilo nestárnoucímu Ivanu Hlasovi, kter! se svou hudební formací IVAN HLAS TRIO pot$(il nejen 

srdce sv!ch v$rn!ch p'íznivc&, ale d&stojn$ a s grácií zakon#il program festivalu. Vstup na cel! program pro v(echny náv(t$vníky 

byl ZDARMA. Fresh senior festival se uskute#nil také díky ,nan#ní podpo'e M$stské #ásti Praha 6 a Magistrátu hl. m$sta Prahy a 

dal(ích partner&.
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14.1.2020 Novoro#ní koncert, Písecká brána

21.1.2020  Beseda s „psím psychologem“ Rudolfem Desensk!m, Villa Pellé

27.1.2020  Talkshow a koncert, Sandra Pogodová a Richard Pogoda, KC Vozovna

28.12020  Komentovaná prohlídka v!stavy "litr "litr "litr pro seniory s kurátorkou, Villa Pellé

3.2.2020  P'edná(ka Mnislava Zeleného Atapany, KC Vozovna

4.2.2020  Beseda s Vladimírem Hanzelem a Janem Burianem, Písecká brána

10.2.2020  1. po'ad z cyklu „O #em se mluví - Fenomén #elního skla“, D. Bárta a Ing. Dalibor Tit$ra, KC Vozovna

11.2.2020 Náv(t$va Suchardovy vily

17.2.2020  Prohlídka v!stavy "litr "litr "litr v rámci programu pro seniory M) Prahy 3, Villa Pellé

17.2.2020  Koncert orchestru divadla Semafor, Villa Pellé

18.2.2020  1. z p'edná(kového cyklu Fenomenologie s prof. Hanou Hogenovou, Villa Pellé

24.2.2020  Tv&r#í dílna na téma karneval a masopust s Danou Arnautovou Chaloupkovou, KC Vozovna

25.2.2020  Úvodní projekce cyklu dokumentárních ,lm& „Promítej i ty“ - *ivot za#íná po 100 - s dramaturgyní ,lmu  

  Ta.ánou Markovou, Písecká brána

3.3.2020  Koncert tria orchestru divadla Semafor, Písecká brána

3.3.2020  Beseda s Hanou Talpovou, KC Vozovna

8.3.2020  Interaktivní p'edná(ka Barbory )apinské, KC Vozovna

18.5.2020  Procházka parkem Paruká'ka k *idovsk! pecím s Marií Hátleovou

19.5.2020  Procházka Star!mi St'e(ovicemi s Marií Hátleovou

25.5.2020  Procházka zaniklé kolonie Krejcárek a b!valé kolonie Domov s Marií Hátleovou

26.5.2020  Vycházka do Stromovky s historikem um$ní Jakubem Pot&#kem

1.6.2020  Komentovaná procházka s historikem um$ní Jakubem Pot&#kem od kostela Nejsv. srdce Pán$ (nám. J.  

  z Pod$brad) k blízk!m vilám Emila Kolbena a Jana Kot$ry

2.6.2020  Koncert „Nadechnutí“ s operní p$vkyn! Adou Bílkovou, Villa Pellé (zahrada)

8.6.2020  P'edná(ka Soni Ramischové, KC Vozovna

9.6.2020  2. z p'edná(kového cyklu Fenomenologie s prof. Annou Hogenovou, Villa Pellé

15.6.2020  KVÍZ (cestování, trénink dlouhodobé pam$ti, soust'ed$ní) s Markétou Zaoralovou, KC Vozovna

16.6.2020  Promítání dokumentárního ,lmu PROJEKT BABI)KA, Písecká brána

22.6.2020  Koncert Lenky Mitá(ové a Alejandra Tamez Quintanilly, Atrium *i%kov

23.6.2020  Beseda s Miroslavem Hanu(em a Janou Hanu(ovou, Písecká brána

29.6.2020  Cestovatelská p'edná(ka s promítáním „Skalní klá(tery v Etopii“ s Martinem Kratochvílem, Písecká  

  brána

20.6.2020  Exkurze a komentovaná prohlídka ve Winternitzov$ vile 

8.9.2020  Remedium, amatérské divadelní vystoupení „"u(kanda a (eptanda“, Písecká brána

14.9.2020  Beseda s Janem Ka#erem, KC Vozovna

15.9.2020  Recitál písni#ká'e Josefa Fouska, Písecká brána

21.9. 2020  Fresh Senior Festival, Villa Pellé

22.9. 2020  3. z p'edná(kového cyklu Fenomenologie s prof. Annou Hogenovou, Villa Pellé

29.9.2020  Komentovaná prohlídka expozice tiska'ství Národního technického muzea

15.12.2020  Adventní koncert na terase zahrady Villa Pellé instrumentálního dua The Cello boys&E. Grohová, Villa  

  Pellé

REALIZOVANÉ PROGRAMY FRESH SENIOR 2020
Villa Pellé I Písecká brána I KC Vozovna I ATRIUM *i%kov
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NABÍDKA PRAVIDELN/CH KURZ0 FRESH SENIOR
ve Villa Pellé

KONDI"NÍ A REHABILITA"NÍ CVI"ENÍ 
Pond$lí  14:00 15:00

V!TVARN! KURZ
Úter!   10:00 - 12:00

TRÉNOVÁNÍ PAM,TI 
Úter!   11:00 - 12:00

JÓGA
St'eda  11:05 - 12:05
  12:10 - 13:30

ANGLICKÁ KONVERZACE 
St'eda  10:00 - 11:00
  11:05 - 12:05 
  12:10 - 13:10

FRANCOUZSKÁ KONVERZACE
)tvrtek  9:30 - 11:00
  11:05 - 12:35

PEVN! ST2ED T,LA 
)tvrtek  10:00 - 11:00 
  11:05 - 12:05
  12:10 - 13:10
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PORTE 
v #íslech

38

V!STAVNÍ PROJEKTY      7  

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V!STAV    28

TV"R#Í DÍLNY, WORKSHOPY PRO D$TI, SYMPOZIA    32

ON-LINE PROGRAMY     25

FRESH SENIOR FESTIVAL    1

BESEDY S OSOBNOSTMI, DIVADELNÍ P%EDSTAVENÍ    6

EXKURZE, KOMENTOVANÉ VYCHÁZKY PRO SENIORY    9

KONCERTY, RECITÁLY    7

LETNÍ VOLNO#ASOVÉ SEMINÁ%E     6

P%EDNÁ&KY, FILMOVÉ PROJEKCE, KVÍZY PRO SENIORY      14

ON-LINE PROGRAMY FRESH SENIOR  27

PRAVIDELNÉ KURZY PRO SENIORY    8   CYKL",   Z TOHO      161  LEKCÍ

ZA ROK 2020 BYLA 
NÁV&T$VNOST AKCÍ SPOLKU 
PORTE VE V!&I 15000 
Ú#ASTNÍK".

2020
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A K T I V A stav k prvnímu
dni ú!etního

období

stav k
poslednímu dni
ú!etního období

1 2
A. Dlouhodob" majetek celkem 0 0
A.I. Dlouhodob" nehmotn" majetek 0 0
A.I.1. Nehmotné v"sledky v"zkumu a v"voje
A.I.2. Software
A.I.3. Ocenitelná práva
A.I.4. Drobn" dlouhodob" nehmotn" majetek
A.I.5. Ostatní dlouhodob" nehmotn" majetek
A.I.6. Nedokon!en" dlouhodob" nehmotn" majetek
A.I.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob" nehmotn" majetek
A.II. Dlouhodob" hmotn" majetek celkem 0 0
A.II.1. Pozemky
A.II.2. Um#lecká díla, p$edm#ty a sbírky
A.II.3. Stavby
A.II.4. Hmotné movité v#ci a jejich soubory
A.II.5. P#stitelské celky trval"ch porost%
A.II.6. Dosp#lá zví$ata a jejich skupiny
A.II.7. Drobn" dlouhodob" hmotn" majetek
A.II.8. Ostatní dlouhodob" hmotn" majetek
A.II.9. Nedokon!en" dlouhodob" hmotn" majetek
A.II.10. Poskytnuté zálohy na dlouhodob" hmotn" majetek
A.III. Dlouhodob" &nan!ní majetek celkem 0 0
A.III.1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba
A.III.2. Podíly - podstatn" vliv
A.III.3. Dluhové cenné papíry dr'ené do splatnosti
A.III.4. Záp%j!ky organiza!ním slo'kám
A.III.5. Ostatní dlouhodobé záp%j!ky
A.III.6. Ostatní dlouhodob" &nan!ní majetek
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0 0
A.IV.1. Oprávky k nehmotn"m v"sledk%m v"zkumu a v"voje
A.IV.2. Oprávky k softwaru
A.IV.3. Oprávky k oceniteln"m práv%m
A.IV.4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
A.IV.5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
A.IV.6. Oprávky ke stavbám
A.IV.7. Oprávky k samostatn"m hmotn"m movit"m v#cem a soubor%m hmotn"ch movit"ch

v#cí
A.IV.8. Oprávky k p#stitelsk"m celk%m trval"ch porost%
A.IV.9. Oprávky k základnímu stádu a ta'n"m zví$at%m
A.IV.10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
A.IV.11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B. Krátkodob" majetek celkem 375 903
B.I. Zásoby celkem 0 8

A K T I V A stav k prvnímu
dni ú!etního

období

stav k
poslednímu dni
ú!etního období

1 2
B.I.1. Materiál na sklad"
B.I.2. Materiál na cest"
B.I.3. Nedokon!ená v#roba
B.I.4. Polotovary vlastní v#roby
B.I.5. V#robky
B.I.6. Mladá a ostatní zví$ata a jejich skupiny
B.I.7. Zbo%í na sklad" a v prodejnách 8
B.I.8. Zbo%í na cest"
B.I.9. Poskytnuté zálohy na zásoby
B.II. Pohledávky celkem 236 270
B.II.1. Odb"ratelé 0 0
B.II.2. Sm"nky k inkasu
B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
B.II.4. Poskytnuté provozní zálohy 236 270
B.II.5. Ostatní pohledávky
B.II.6. Pohledávky za zam"stnanci
B.II.7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpe!ení a ve$ejného zdravotního poji&t"ní
B.II.8. Da' z p$íjm(
B.II.9. Ostatní p$ímé dan"
B.II.10. Da' z p$idané hodnoty
B.II.11. Ostatní dan" a poplatky
B.II.12. Nároky na dotace a ostatní zú!tování se státním rozpo!tem
B.II.13. Nároky na dotace a ostatní zú!tování s rozpo!tem orgán( územních samosprávn#ch

celk(
B.II.14. Pohledávky za spole!níky sdru%en#mi ve spole!nosti
B.II.15. Pohledávky z pevn#ch termínovan#ch operací a opcí
B.II.16. Pohledávky z vydan#ch dluhopis(
B.II.17. Jiné pohledávky
B.II.18. Dohadné ú!ty aktivní
B.II.19. Opravná polo%ka k pohledávkám
B.III. Krátkodob# )nan!ní majetek celkem 139 625
B.III.1. Pen"%ní prost$edky v pokladn" 101 148
B.III.2. Ceniny
B.III.3. Pen"%ní prost$edky na ú!tech 38 477
B.III.4. Majetkové cenné papíry k obchodování
B.III.5. Dluhové cenné papíry k obchodování
B.III.6. Ostatní cenné papíry
B.III.7. Peníze na cest"
B.IV. Jiná aktiva celkem
B.IV.1 Náklady p$í&tích období
B.IV.2. P$íjmy p$í&tích období

Aktiva celkem 375 903

HOSPODA-ENÍ SPOLKU
AKTIVA

polo+ky jsou uvád'ny v tisících K#
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HOSPODA-ENÍ SPOLKU
PASIVA

P A S I V A stav k prvnímu
dni ú!etního

období

stav k
poslednímu dni
ú!etního období

1 2
A. Vlastní zdroje celkem
A.I. Jm"ní celkem
A.I.1. Vlastní jm"ní
A.I.2. Fondy
A.I.3. Oce#ovací rozdíly z p$ecen"ní %nan!ního majetku a závazk&
A.II. V'sledek hospoda$ení celkem 119 776
A.II.1. Ú!et v'sledku hospoda$ení
A.II.2. V'sledek hospoda$ení ve schvalovacím $ízení -12 656
A.II.3. Nerozd"len' zisk, neuhrazená ztráta minul'ch let 131 120
B. Cizí zdroje celkem 256 127
B.I. Rezervy celkem
B.I.1. Rezervy
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.II.1. Dlouhodobé úv"ry
B.II.2. Vydané dluhopisy
B.II.3. Závazky z pronájmu
B.II.4. P$ijaté dlouhodobé zálohy
B.II.5. Dlouhodobé sm"nky k úhrad"
B.II.6. Dohadné ú!ty pasivní
B.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky
B.III. Krátkodobé závazky celkem 249 127
B.III.1. Dodavatelé 282 76
B.III.2. Sm"nky k úhrad"
B.III.3. P$ijaté zálohy
B.III.4. Ostatní závazky
B.III.5. Zam"stnanci
B.III.6. Ostatní závazky v&!i zam"stnanc&m 20 32
B.III.7. Závazky k institucím sociálního zabezpe!ení a ve$ejného zdravotního poji(t"ní 7 14
B.III.8. Da# z p$íjm&
B.III.9. Ostatní p$ímé dan" -60 5
B.III.10. Da# z p$idané hodnoty
B.III.11. Ostatní dan" a poplatky
B.III.12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpo!tu
B.III.13. Závazky ze vztahu k rozpo!tu orgán& územních samosprávn'ch celk&
B.III.14. Závazky z upsan'ch nesplacen'ch cenn'ch papír& a podíl&
B.III.15. Závazky ke spole!ník&m sdru)en'm ve spole!nosti
B.III.16. Závazky z pevn'ch termínovan'ch operací a opcí
B.III.17. Jiné závazky
B.III.18. Krátkodobé úv"ry
B.III.19. Eskontní úv"ry
B.III.20. Vydané krátkodobé dluhopisy
B.III.21. Vlastní dluhopisy
B.III.22. Dohadné ú!ty pasivní
B.III.23. Ostatní krátkodobé %nan!ní v'pomoci
B.IV. Jiná pasiva celkem 7 0
B.IV.1. V'daje p$í(tích období 7 0
B.IV.2. V'nosy p$í(tích období

PASIVA CELKEM 375 903

polo+ky jsou uvád'ny v tisících K#



HOSPODA-ENÍ SPOLKU
Ú)ETNÍ UZÁV1RKA

Název polo!ky !innost
hlavní

!innost
hospodá"ská

celkem

1 2 3
A. Náklady
A.I. Spot"ebované nákupy a nakupované slu#by 4641 4641
A.I.1. Spot"eba materiálu, energie a ostatních neskladovan$ch dodávek 1253 1253
A.I.2. Prodané zbo#í
A.I.3. Opravy a udr#ování
A.I.4. Náklady na cestovné 48 48
A.I.5. Náklady na reprezentaci
A.I.6. Ostatní slu#by 3340 3340
A.II. Zm%na stavu zásob vlastní !innosti a aktivace
A.II.7. Zm%na stavu zásob vlastní !innosti
A.II.8. Aktivace materiálu, zbo#í a vnitroorganiza!ních slu#eb
A.II.9. Aktivace dlouhodobého majetku
A.III. Osobní náklady 734 734
A.III.10. Mzdové náklady 658 658
A.III.11. Zákonné sociální poji&t%ní 76 76
A.III.12. Ostatní sociální poji&t%ní
A.III.13. Zákonné sociální náklady
A.III.14 Ostatní sociální náklady
A.IV. Dan% a poplatky
A.IV.15. Dan% a poplatky
A.V. Ostatní náklady

Smluví pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
5 5

A.V.16.
A.V.17 Odpis nedobytné pohledávky
A.V.18. Nákladové úroky
A.V.19. Kursové ztráty
A.V.20. Dary
A.V.21. Manka a &kody
A.V.22. Jiné ostatní náklady 5 5
A.VI.
A.VI.23. Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy, prodan$ majetek, tvorba a pou#ití rezerv a oprav$ch polo#ek

A.VI.24. Prodan$ dlouhodob$ majetek
A.VI.25. Prodané cenné papíry a podíly
A.VI.26. Prodan$ materiál
A.VI.27. Tvorba a pou#ití rezerv a opravn$ch polo#ek
A.VII. Poskytnuté p"ísp%vky
A.VII.28
.

Poskytnuté !lenské p"ísp%vky a p"ísp%vky zú!tované mezi organiza!ními
slo#kami

A.VIII.
A.VIII.2
9

Da' z p"íjm(
Da' z p"íjm(

Náklady celkem 5380 5380
B. V$nosy

Název polo!ky !innost
hlavní

!innost
hospodá"ská

celkem

1 2 3
B.I. Provozní dotace 3630 3630
B.I.1. Provozní dotace 3630 3630
B.II. P"ijaté p"ísp#vky

P"ijaté p"ísp#vky zú!tované mezi organiza!ními slo$kamiB.II.2.
B.II.3. P"ijaté p"ísp#vky (dary)
B.II.4. P"ijaté !lenské p"ísp#vky
B.III. Tr$by za vlastní v%kony a za zbo$í 2120 262 2382
B.IV. Ostatní v%nosy

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále
31 31

B.IV.5.
B.IV.6. Platby za odepsané pohledávky
B.IV.7. V%nosové úroky
B.IV.8. Kursové zisky
B.IV.9. Zú!tování fond&
B.IV.10. Jiné ostatní v%nosy 31 31
B.V. Tr$by z prodeje majetku

Tr$by z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuB.V.11.
B.V.12. Tr$by z prodeje cenn%ch papír& a podíl&
B.V.13. Tr$by z prodeje materiálu
B.V.14. V%nosy z krátkodobého 'nan!ního majetku
B.V.15. V%nosy z dlouhodobého 'nan!ního majetku

V%nosy celkem 5781 262 6043
C. V%sledek hospoda"ení p"ed zdan#ním 394 262 656
D. V%sledek hospoda"ení po zdan#ní 394 262 656

(len statutárního orgánu, jeho$ podpisov% záznam byl p"ipojen k ú!etní záv#rce: ing. Irena Porte)ová, tel. 739229919

41

Vybrané údaje z Rozvahy pro ú!etní jednotky, u kter"ch hlavním p#edm$tem !innosti není podnikání, v plném rozsahu
ke dni 31.12.2020

Da!ov" subjekt: PORTE, zapsan" spolek
I# / DI#: 22908331 / CZ22908331
Sídlo ú$etní jednotky: Pelléova 91/10, 16000 PRAHA 6

Upozorn!ní: Opis pouze pro pot"ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslan#ch údaj$, nelze jej pou%ít
jako sou&ást ú&etní záv!rky, bude-li p"iznání podáváno v listinné podob!.

polo+ky jsou uvád'ny v tisících K#
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Spolek PORTE své aktivity plánuje dlouhodob$ dop'edu. Dramaturgické plány ve v(ech oblastech své p&sobnosti 

p'ipravuje d&sledn$ ve spolupráci s konkrétními um$lci a s odborníky rozmanit!ch profesních obor&. 

Prostory GALERIE VILLA PELLÉ se op$t naplní rozmanit!mi v!stavami zam$'en!mi tradi#n$  zejména na ilustraci, gra,ku a 

malbu. Licho%routi ilustrátorky Galiny Miklínové budou v galerii k vid$ní kv&li dlouhodobému uzav'ení galerie a% do poloviny 

kv$tna 2021. Ot$%e následn$ p'ebere PASTA ONER, jeho% díla budou k vid$ní i v p'ilehlé zahrad$. V lét$ vila otev'e své 

dve'e dv$ma v!stavám. Ve spolupráci s Muzeem Kampa p'ipravujeme pro Velkou galerii v!stavu VLADISLAVA MIRVALDA. 

V Malé galerii své nejnov$j(í obrazy p'edstaví JAN KALÁB. V 'íjnu se náv(t$vníci mohou t$(it na v!b$rovou retrospektivu 

rozmanitého díla RADKA PILA-E, známého nejen jako autora postavi#ky Ve#erní#ku, ale také jako zakladatele #eského 

video artu.

ATELIÉR PELLÉ jako oblíben! organizátor eduka#ních program& ve Villa Pellé navá%e na svojí p'edchozí #innost a nabídne 

nejr&zn$j(í tv&r#í dílny, workshopy a komentované prohlídky pro ve'ejnost. Zájemci budou mít op$t na v!b$r z n$kolika 

pravideln!ch krou%k& jako anima#ní dílny Ultrafun, dílny "koly ilustrace a tradi#ní tv&r#í dílny k probíhajícím v!stavám. 

"kolním skupinám op$t nabídneme atraktivní workshopy zam$'ené na d$jiny v!tvarného um$ní nebo na aktuální v!stavu.

Aktiviza#ní program FRESH SENIOR nabídne pestr! program pravideln!ch kurz& (jazykové kurzy, tréninky pam$ti nebo 

kondi#ní cvi#ení), komentovan!ch procházek po architektonicky v!znamn!ch památkách, náv(t$vy muzeí, odborn!ch 

p'edná(ek a velmi oblíben! Fresh Senior Festival, kter! se ji% po n$kolikáté koná v prostorách Villa Pellé a v p'ilehlé 

zahrad$.



KONTAKTNÍ ÚDAJE

Galerie Villa Pellé
Provozovatel: spolek Porte z.s.

Pelléova 91/10
160 00 Praha 6

I!: 22908331
info@villapelle.cz

www.villapelllle.cz

LIDÉ

P"edsedkyn# spolku a "editelka galerie: 
Mgr. Vladana R!dlová

Vedoucí v$stavního odd#lení: 
Mgr. Martina Vaverová

Eduka%ní odd#lení a doprovodné programy:
Bc. Kate"ina Chabi#ová

PR, produkce, gra&ka: 
MgA. Ond"ej Batou$ek

Ekonomika a provoz:
Klára %udová

Programy pro seniory a administrativa:
Karolína Pohlreichová
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