Street art změní Nymburk v galerii
Nymburský street art je zpět. Loňskou první vlaštovkou byla výzdoba zdi v Parku Hrdinů,
kterou má na svědomí organizátor Lukáš Kladívko. Letošní druhý ročník sympozia
veřejného umění v Nymburce nabídne 7. a 11. července řadu akcí a zajímavých jmen.
Hlavním a největším tahákem bude tvorba tří velkoformátových obrazů.
Zahájení celé akce proběhne za účasti umělců v městském kině Sokol 8. července. Čeká vás
projekce, občerstvení, bude možné zakoupit originální grafické listy a budete mít jedinečnou
možnost seznámit se s umělci, kteří budou měnit Nymburk v galerii. Za projektem, do něhož
se letos zapojila i další města, stojí umělec Lukáš Kladívko.
„Těší mě, že tento druh umění konečně dorazil i do nymburských ulic. Považuji za velmi
šťastné, že jsme se vloni rozhodli pro spolupráci právě s Lukášem Kladívkem. Je pro nás
garantem toho, že veřejný prostor dostane nový impuls a v našem městě budou tvořit
kvalitní a originální umělci. Myslím, že tento druh umění si získá srdce nejen místních, ale
bude lákadlem i pro návštěvníky města,“ shrnula místostarostka Tichá.
Největší plochu na ZŠ Komenského dostanou k dispozici HRBV THE WEIRD + DXTR, originální
malba s motivem džungle zde bude vznikat od pondělí 12. do pátku 16. července. Francouz
SCAF ONER bude řádit na sídlišti na stěně výměníku na adrese Zbožská 4009. Oprýskaná
budova a zejména obyvatelé okolních domů se můžou těšit na originální 3D malbu, kterou je
tento umělec proslulý. Originální a nezaměnitelný Richie Mózgner pochází z Polska a jeho
barevné malby jsou křehké a zároveň velmi výrazné. Svůj nezapomenutelný rukopis zanechá
na výměníku pod železničním mostem. Rakušan RUIN bude tvořit kousek od zimního
stadionu.
„Dokonalou proměnou projde i zeď u pivovaru a betonová plocha patřící k areálu sladovny,
která se nachází dál po cyklostezce. Tady se odehraje open graffiti jam, street art workshop
a graffiti exhibice – vše je plánováno na sobotu 10. července, v případě špatného počasí se
program přesune na neděli,“ doplnila informace místostarostka Stanislava Tichá, která od
začátku projekt plně podporuje.
Realizace v Nymburce jsou možné i díky ochotě a podpoře místních podnikatelů – firmy DEK,
výrobny vagónů Nymwag, teplárny Thermoservis, sladovny Soufflet Agro, Pivovaru Nymburk
a spolupráce města Nymburk, Nymburského kulturního centra, ZŠ Komenského
a provozovatelů zimního stadionu Nymburk. Těm všem děkujeme za podporu, protože bez
nich by se akce nemohla uskutečnit.
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