
Startuje pátý ročník street art festivalu Město = Galerie, umělci  budou tvořit v pěti městech
Středočeského kraje

Praha 16.6.2021

První červencový víkend odstartuje v Lysé nad Labem pátý ročník akce zaměřené na
současné umění ve veřejném prostoru. Historie festivalu sahá až do roku 2005 a letos
poprvé spojí a promění 5 vybraných středočeských měst v ráj umělců. Opuštěné stěny,
zapomenutá místa, ošklivé fasády a časem omšelé zdi nebo třeba smutné trafostanice a
vyřazené vagóny,  ale i centrální parky a renomované galerie. To všechno se promění v
plochy, které umělci v rámci street artového festivalu Město = Galerie 2021 předělají na svá
díla. Ta by měla trvale zpestřit život a zpříjemnit pohled kolemjdoucím.

„Jsme rádi, že o náš projekt má zájem stále více měst, začínali jsme před pěti lety v Kutné
hoře a dnes je z toho akce, na kterou se těší nejen sami umělci, ale i lidé z vedení měst a
samozřejmě návštěvníci, kteří mohou být při tom, když velkoformátová graffiti a další naše
akce ve veřejném prostoru vznikají,“ říká ředitel a kurátor akce Lukáš Kladívko.

Letošní ročník navštíví postupně od července do září Lysou nad Labem, Nymburk,
Poděbrady, Kutnou Horu a Čáslav.
„Tato linka není náhodná, města spojuje vlaková trať, a taky lokalita Středočeský Kraj. Cílem
tohoto festivalu je propojit tato města prostřednictvím specifického druhu umění a jeho
vztahu k veřejnému prostoru,“ vysvětluje Lukáš Kladívko.

Graffiti nevznikají náhodně a bez rozmyslu, výsledek je dlouho dopředu naplánovaný a
umělci jej konzultují s pracovníky kulturních odborů jednotlivých měst i architekty. Většina
ploch je na sídlištích a v okrajových částech měst. Na rozdíl od veřejných ploch, kde si
mohou začínající umělci zkoušet svoje kresby, však tato díla zůstávají součástí vizuální
stránky města. Ta na povolených stěnách mizí pod nánosy dalších výtvorů.

„Je to jedinečná možnost, jak  lze prezentovat tento druh umění širší veřejnosti, navíc
většinou na velkých plochách a ještě svým uměním vlastně lidem děláme život hezčí, když
nemusí chodit kolem podivných nezáživných stěn nebo se dívat na stárnoucí a zubem času
poznamenané budovy,“ vysvětluje produkční festivalu Jakub Jandora.

Některá díla vznikají i několik dnů a je k nim zapotřebí nejen stovky barev ve sprejích, ale
také vysokozdvižné plošiny, lana a další vybavení. Pro města, která se rozhodnou proměnit
si ulice na galerii, se jedná o významnou investici do trvalých hodnot ve veřejném prostoru. V
minulosti se na instalacích a kresbách podíleli renomovaní umělci z mnoha zemí Evropy ale 
i takoví významní čeští umělci jako např. Kurt Gebauer, Jan Kaláb, Michal Škapa nebo
Andrej Németh Endré.

Program festivalu: 1. - 4.7. Lysá na Labem, 7.7. – 11.7. Nymburk, 14.7. – 18.7. Poděbrady,
10.8. – 14.8. Kutná Hora, 15.9. – 19.9. Čáslav

Více informací na:
http://bit.ly/mg2021presskit nebo
https://www.uschovna.cz/zasilka/ML4SPWDBG4B34PYA-7NN/

Kontakt pro média:
Lukáš Kladívko - ředitel a kurátor 776 227 698
Jakub Jandora - produkce 775 669 006
Mail: mestogalerie@gmail.com
Internet: www.mestogalerie.cz , facebook.com/mestogalerie , instagram.com/mestogalerie
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MĚSTO=GALERIE 2021 - program (změna programu vyhrazena)

LYSÁ NAD LABEM 1.-4.7. 2021

Muraly - velkoplošné malby: 1.-7.7.2021
Lukáš Kladívko, Jakub Uksa - lokalita Budova Obchodní Akademie - lokace
https://goo.gl/maps/ghYJFzKrUZWFfPYr8
Hlavní událost: sobota 3.7.2021 v čase 12-19hod Loop Colors graffiti jam a street art workshop pro
veřejnost

● mobilní Grafficon.cz graffiti shop

● stánek Uny bistro a Pivovar Kutná Kora

● hudba Djs Uny, Poet, Zewl

Lokalita: STĚNA U PREFY - U Dráhy 3-1, 289 22 Lysá nad Labem - https://goo.gl/maps/GPKTzebhDFTjgv3K7

NYMBURK 7.-11.7. 2021

Muraly - velkoplošné malby:

● SCAF ONER (FRANCIE)  - lokace https://goo.gl/maps/2nRE5mMb6DW75M7b9

● HRVB THE WEIRD + DXTR (NĚMECKO) - lokace https://goo.gl/maps/sHHKprHiEo7dw2U59

● RICHIE MÓZGER (POLSKO)  - lokace https://goo.gl/maps/ZmUfU7maPYaYHq7f9

● ALBERT RUIN (RAKOUSKO)  - lokace https://goo.gl/maps/W4LaysiUMxGDe3Ni8

Zahájení: středa 7.7. v čase 18-22 hod

Kino Sokol - zahájení a výstava grafik od zúčastněných umělců, djs Ujko und guest

Pátek 9.7. od 20 hod

Kino Sokol - projekce art dokumentu

Hlavní událost: Sobota 10.7. v čase 12-19 hod Loop Colors graffiti jam a street art workshop pro

veřejnost

● mobilní Grafficon.cz graffiti shop

● djs lil Bro 206, Omar, Live RAP - Delovr feat Fuckbiss /JSV/, Yácob - od 16h

● stánek od Long Street bistro a Nymburský pivovar, Samuraishot.cz #budcistej spot

Lokalita: Nábřeží u železničního mostu - ulice Pivovarní, Nymburk -

https://goo.gl/maps/fcjoeT6CGnSfmjeR7

PODĚBRADY 12.-18.7. 2021

Muraly - velkoplošné malby:
● ABYS OSMOZ (FRANCIE)  - lokace https://goo.gl/maps/PqkqPxM7L8FkoWAU6

● SLIDER + RICO79 (NĚMECKO)  - lokace https://goo.gl/maps/gMyiW37WmnMfRWxq9

● HRVB THE WEIRD (NĚMECKO)  - lokace https://goo.gl/maps/hgRtZi6QKwMkRNED9

● RICHIE MÓZGER (POLSKO)  - lokace https://goo.gl/maps/M2ynBJo4e35MsbHVA

● RUIN (RAKOUSKO)  - lokace https://goo.gl/maps/LbbL1Bkm2YNoYpAy6

● DAVID STRAUZZ (KANADA / ČR)  - lokace https://goo.gl/maps/tJ9VouNcs51tRaeh7

● KEAPS (MEXICO) + OSCURO + IM_TATTOO (ČR)  - lokace

https://goo.gl/maps/XAiwhRA8jGbwQhJQ9
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● Upcycle projekt - socha od speciálního hosta KURT GEBAUERA - prostor před školou Václava Havla

- https://goo.gl/maps/MpkovW8hdW39VMSS8

Zahájení: čtvrtek 15.7. v čase 12-19 hod

● Malba u galerie GALK v centrálním parku a prezentace aplikace rozšířené reality umění do

veřejného prostoru - Pauser

● od 21.30 hod Tag tool vizual show - projekce - Pauser a Ticho762, DJ TMA - mind set

Hlavní událost: sobota 17.7. v čase 12-19 hod

● Ostende - Dron race + workshop + exhibice profi letců, Samuraishot.cz #budcistej spot

● Graffiti exhibice, Street art workshop, stánek od Pár Soust bistro a pivovar Kutná Hora

● Djs stage - Lil Bro 206, Majkl, Dave Dab,TMA, Kobe 13-19h

● mobilní Grafficon.cz graffiti shop

Neděle 18.7. v 15 hod
● Komentovaná prohlídka umění ve veřejném prostoru města - Pavel Karous, Michal a Petra Loučovi

● 12-19 hod Graffiti jam pro zvané v lokalitě zeď u Pennymarketu

Výstava DIAMONDS BERLIN v Galerii G18: pátek 27.8 - sobota 25.9. 2021
● Výstava přední avantgardní výtvarné skupiny pouličního umění z Berlína - DIAMONDS

● Zahájení a vernisáž dne 27.8. od 19h.

KUTNÁ HORA 10.-14.8. 2021

Muraly:

● FAT HEAT (MAĎARSKO)  - lokace https://goo.gl/maps/j8xkksCwakPP4ZH66

● ONDŘEJ VYHNÁNEK  - lokace https://goo.gl/maps/1SmTf8FMtyM9nHHi9

● KEIM + EPIKS  - lokace https://goo.gl/maps/uUPXhyDxXzDHUzEaA

● LUKÁŠ KLADÍVKO  - lokace https://goo.gl/maps/9BYi5MWKKNKTXcbF6

● speciální host KURT GEBAUER  - lokace https://goo.gl/maps/cu7Scbu8FCgxMTXGA

● DAVID ADAMEC - socha u Tylova divadla - lokace https://goo.gl/maps/G2rq7UkotFguw41B8

Hlavní event: sobota 14.8. v čase od 12-19h: Loop Colors graffiti jam a street art workshop pro veřejnost,

moto exhibice, tattoo place

● mobilní Grafficon.cz graffiti shop, foodtruck, pití od Pivovar Kutná Hora, Samuraishot.cz #budcistej

spot

● Lokalita:  železniční zastávka Kutná Hora-Sedlec - https://goo.gl/maps/LGzq7pqs8sLP1rdo83

ČÁSLAV 15.-19.8. 2021

Muraly:

● MICHAL ŠKAPA - stěna u dráhy , plocha firmy na recyklování kovového odpadu Recycling - kovové

odpady a.s. - https://goo.gl/maps/UYGCJPQJ9NW8qFNA9

● ROBOT-X - Kotelna , ul. R. Těsnohlídka - lokace https://goo.gl/maps/Zokn5Rveq2nxP8uW6

Mapa lokalit na google maps: https://bit.ly/mg2021map
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