Nevšední nabídka

Vážení obyvatelé Žabovřesk,
pod názvem „I dospělí si mohou hrát aneb hledáme nadšené
tvůrce“ Vám Společnost přátel Moravské galerie v Brně předkládá
zajímavou výzvu podílet se na vzniku unikátního hřiště pro dospělé
a seniory, které se stane jednou ze zajímavostí Žabovřesk.
Co je to hřiště pro dospělé a seniory
Hlavním námětem hřiště jsou zábavné objekty umístěné v přírodním prostředí určené
ke hře, procvičení, uvolnění a odpočinku nejen dětí, ale také dospělých i seniorů.

Kdo hřiště navrhne
Vzhledem k tomu, že se hřiště bude nacházet v blízkosti Jurkovičovy vily a má
ozdobit jednu z částí vaší půvabné čtvrti, bylo umělecké zpracování nabídnuto
renomované české výtvarnici Lence Klodové, která má v této oblasti bohaté
zkušenosti a při ztvárnění využije inspirace okouzlující architekturou Dušana
Jurkoviče.

Jak bude probíhat příprava a realizace
Příprava a praktická realizace bude probíhat během několika setkání v Jurkovičově
vile, která budou mít teoretickou část věnovanou otázkám veřejného prostoru,
uměleckého zpracování a přípravě návrhů i otázkám práce se dřevem. V praktické
části budou společně s Vámi realizovány připravené návrhy. Přestože půjde o
kolektivní práci, zájemci dostanou také možnost individuálního vyjádření.

Harmonogram příprav a realizace
Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Žabovřesky
Tvorba návrhu:

Realizace:

Sobota 16/6/2012 13-16 h

Sobota 7/7/2012 10-18 h

Sobota 23/6/2012 13-16 h

Sobota 14/7/2012 10-18 h
Sobota 11/8/2012 10-18 h

Kde a jak se můžete přihlásit
Akce je určena různým věkovým skupinám a zájemci se mohou hlásit na adrese
jurkovic@moravska-galerie.cz, telefonním čísle 532 169 501 nebo přijít na stanovená
setkání.

Jaký je pro Vás přínos z této akce
Těm, kteří se zapojí do předložené aktivity, se nabízí příležitost prožít příjemné chvíle
v Jurkovičově vile, dozvědět se mnoho zajímavého o dřevě a možnostech jeho
zpracování, zapojit se do uměleckého procesu pod vedením renomované výtvarnice,
vyměnit si názory se spoluobčany o tom co je pro ně v jejich životním prostředí
důležité. A hlavně se budou podílet na všeobecně prospěšné věci.

Poděkování partnerům a sponzorům
Projekt vznikl díky podpoře Nadace Via a Trust for Civil Society in Central and Eastern
Europe a za laskavé pomoci vedení MČ Žabovřesky a Moravské galerie v Brně.

