Tisková zpráva

Město Svitavy je zapojeno do pilotního projektu Města vzdělávání od společnosti EDUin. Dílčí
aktivitou vzdělávací strategie ve městě je tzv. street teaching. Jeho cílem je oživení veřejného
prostoru a pořádání vzdělávacích a komunitních akcí. V rámci této aktivity bude koncem června
umístěna v parku Jana Palacha kruhová lavice pro veřejné čtení s kapacitou 18 osob a tzv.
knihobudka (pouliční knihovna). Ta bude fungovat na základě výměny knih (každý si může
bezplatně půjčit jakoukoliv knihu výměnou za knihu, kterou sám přinese). Vzhledem k dostupnosti
parku může být místo využíváno pro školní programy a pro neformální vzdělávací aktivity (např.
čtení dětem, program pro školní družiny, doučování). Uplatnění najde určitě i u návštěvníků parku,
kteří se budou moci u lavičky a knihobudky setkávat, číst či diskutovat.
Aktuálně jsou do prostoru plánovány aktivity Městské knihovny ve Svitavách, která je původním
aktivizátorem celého projektu. Chystají se sem aktivity jako Senioři čtou dětem, či naopak Děti
čtou seniorům. V době letních prázdnin zde bude Mateřské a rodinné centrum Krůček realizovat
pravidelné čtvrteční lekce angličtiny. Pomocí neformálních metod (her, tvoření, poznávacích
aktivit) se budou děti sbližovat s anglickým jazykem za asistence českých a zahraničních
dobrovolníků. Aktivita bude probíhat každý čtvrtek od 10 do 12 hodin (děti ve věku 5-8 let) a od
14 do16 hodin (děti ve věku 9-14 let).
Celý prostor je navržen tak, aby vytvářel příjemné prostředí vedoucí ke komunikaci v rámci
jednotlivých komunit. Vizuální řešení lavice a knihobudky navrhl tým designérů z Centra pro rozvoj
řemeslné gramotnosti BOR4.
Křest lavice a knihobudky proběhne v neděli 5. července v rámci první Pohádkové neděle.
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Malování na psychiatrii

Malování pro Venkovku proběhne tentokrát v prostředí psychiatrické léčebny ve Svitavách.
Deset regionálních výtvarníků bude přímo na místě vytvářet obrazy pro Galerii Venkovka. Pro
výtvarníky i návštěvníky bude otevřen nově opravený dvůr, stejně jako prostory dílen a terapií.
Součástí doprovodného programu bude varhanní koncert v kostele sv. Josefa (17:30),
komentovaná prohlídka kostela (15:00 a 17:00) a veřejných částí léčebny (16:00 a 18:00).
Vrcholem podvečerního programu bude koncert interpreta, jehož jméno není ještě aktuálně
potvrzeno (v 19:00).
Zatrhněte si tedy do kalendářů 1. srpen od 14 do 21 hodin. Jistě budete umělecky potěšeni.
Vernisáž nových obrazů proběhne jako obvykle v pátek před poutí ke sv. Jiljí.
Akce probíhá v patronaci MMG Svitavy a agentury Boží mlýny.
Galerie Venkovka je výtvarný projekt, jehož cílem je aktivizace svitavského výtvarného
podsvětí (myšleno jako prostoru, na který není vidět i přesto, že vykazuje kvalitní malířskou
aktivitu). Druhým z cílů je vytvoření místa, díky kterému může docházet k výtvarnému setkávání jak
při malování, tak při celoroční venkovní prezentaci.
Pilotní ročník se odehrál ve zchátralém hotelu Slavia. Po ní následoval nevyužívaný hotel
Městský dvůr a následně Lidové divadlo. Vloni se konalo Malování pro Venkovku ve
zrekonstruovaných prostorách jednoho z nejkrásnějších objektů ve městě – v Ottendorferově domě.
V roce 2015 navštíví malíři prostor opravené psychiatrické léčebny.
Více o historie Galerie Venkovka na: www.bozimlyny.com

Živá zeď v létě
Druhou venkovní galerií, která se nachází při náměstí Míru je Živá zeď. Živá zeď slouží jako
výrazná podpora lokálního umění v oblastech kresby, fotografie, prózy, poezie, grafiky a jiných,
lehce reprodukovatelných odvětví. Každý měsíc je vyhrazen jednomu vystavovateli k autorské
výstavě. V červnu probíhá fotografická výstava Svět motýlích křídel od Jana Richtra. V červenci
se na zdi objeví pro změnu fotografie cestovatelské – Miloš Brychta zde předvede svá
Panoramata. Srpen bude ve znamení kombinované tvorby. Své snové světy zde představí Světlana
Macková na výstavě s názvem Okolo mě.
Archiv všech výstav na Živé zdi na: http://www.muzeum.svitavy.cz/aktualne/ziva-zed/504-1/
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zapoj se o prázdninách do projektu

Scházet se budeme každý ctvrtek v parku Jana Palacha.
Od 10 do 12 hod. výuka detí 5 - 8 let.
Od 14 do 16 hod. výuka detí 9 -14 let.
Bližší informace na
jaroslava.evs@gmail.com | 734 134 759
Jaroslava Herbrichová, Materské a rodinné
centrum Krucek Svitavy, z. s.
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