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Letní happeningy ve Svitavách 
 
Instalace „Hlavní město České fotbalové republiky“ 
   Když se před rokem na „malém“ kruhovém objezdu ve Svitavách objevily šňůry s barevným prádlem, vyvolalo to 
u některých okolo projíždějících lidí zděšení. Cílem však byl lidský úsměv, který brzy mezi řidiči a chodci převládl. 
Když po prázdninách prádlo i s populárním pejskem a kočičkou kruhový objezd opustili, bylo tam náhle pusto a prázdno. 
   Kromě expozice praček ve svitavském muzeu jsme chtěli poukázat na některá opuštěná místa. Například již léta travou 
zarůstající „velký“ kruhový objezd. Loňskou i letošní instalaci spojuje kromě dočasnosti až syrová jednoduchost a lidská 
blízkost. Nevytváříme umění do galerií, ale objekty, které budou naši spoluobčané každodenně potkávat. 
   Léto roku 2012 bude obdobím mezi dvěma velkými sportovními událostmi – fotbalovým Eurem a olympiádou 
v Londýně.  
   Instalace nese název: Hlavní město České fotbalové republiky a odkazuje na první z nich. Realizována bude 
6. června 2012. 

 
Zeď básníků 2012 
   Svitavská „Živá zeď“  určená k volnému psaní veršů a slov vstupuje do dalšího roku své existence. Nová transfúze 
básní je nachystána na 16. června. Od šestnácti hodin nabídne ulička Miloše Frýby možnost setkání s originálním 
hudebním mixem a hlavně také s lidmi, kterým slova slouží místo kordů. V současnosti obsahuje zeď 27 básní a pět 
originálních maleb. Základ vytvořilo sedm lidí při happeningu 14. května 2011. Další „tvorba“ přibyla spontánně. 
Dvakrát ročně dojde k „pročištění“, aby vzniklo místo kam psát další básně. Smazané básně nezmizí, ale objeví 
se v archivu na připravovaných webových stránkách: www.bozimlyny.com . Letos se předpokládá vytvoření nového 
obrazu a také příchod nových autorů. Vstup je volný.  

 
Galerie Venkovka a akce V Měšťáku se bude malovat 

   Galerie Venkovka je venkovní galerií 
současného svitavského umění ukrytou v uličce 
mezi radnicí a informačním centrem. V loňském 
roce při happeningu ve vybydleném hotelu Slavia 
vzniklo prvních dvanáct obrazů. Letos přibude 
další tucet. Ty budou vytvářeny v jiném, dlouho 
uzavřeném objektu – v hotelu Městský dvůr ve 
Svitavách.  
    Taneční sál a přilehlé prostory zaplní 4. srpna 
(od 14 hodin) mladí svitavští výtvarníci, aby 
barvám dali tvary a využili potenciálu místa, kam 
se v minulém století chodívala bavit svitavská 
společnost. 
   Součástí „Malování v M ěšťáku“  bude 
minivýstava objektů z depozitáře MMG 
ve Svitavách, živá hudební produkce a možnost 
prohlídky budovy. Stejně jako vloni, když jako 
fénix z popela povstával hotel Slavia (akce nesla 

název „Ve Slavii se bude malovat – pozn. aut.) i Městský dvůr čeká nová, jiná budoucnost. Lidé, kteří budou chtít 
zavzpomínat na staré časy budou mít asi poslední možnost, protože nový majitel jistě nezakoupil hotel k dalšímu 
chátrání. 
   Předpokládá se, že ke dvanácti obrazům ze Slavie letos přibude druhý tucet výtvarných děl z „Měšťáku“. Poprvé 
budou k vidění 31. srpna od 19 hodin, kdy se před koncertem kapely Mňága a Žďorp koná vernisáž.  
   Přijměte tedy pozvání k jednomu z nejkošatějších večerů těchto prázdnin. V jeho nabídce se skrývá svěží hudba, dobré 
víno, originální obrazy a jejich osobití tvůrci. 
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