UMĚLECKÁ VÝMALBA PODCHODU VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ V TIŠNOVĚ
JARO – LÉTO 2015

Projekt spolku Za sebevědomé Tišnovsko (ZST)
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Lenka Floriánová - 604861610
Tomáš Laušman – 732 139 630
sebevedome@tisnovsko.eu
Více o projektu a dalších aktivitách spolku:
sebevedome.tisnovsko.eu

Staňte se sponzory umělecké výmalby tišnovského podchodu!
Bankovní účet číslo 210347344/0300
Při platbě bankovním převodem uveďte své jméno a heslo
PODCHOD do zprávy pro příjemce. V případě zájmu o vystavení
potvrzení o daru mailem na: sebevedome@tisnovsko.eu.
Příspěvek v hotovosti je možno předat i osobně v Ekoporadně
Tišnovsko, Nám. 28. října č. 28, Tišnov, středa 14-18 hod.

Vážení přátelé kvalitního veřejného prostoru,
rádi bychom Vás informovali o svém záměru
zvelebení tišnovského železničního podchodu
a získali Vás pro jeho uskutečnění!

Záměr projektu
Nádražní podchod je hlavní přístupový bod do města nejen pro
cestující z České republiky, ale i ze zahraničí. Denně jím také
projdou stovky lidí dojíždějících z a do Tišnova a okolí za prací,
studiem či kulturou a sportem.
Kvalitní veřejný prostor je dobrou vizitkou vstupu do města, nejen
pro všední dny, ale i např. pro mezinárodní výstavy minerálů
či další významné aktivity města.

Cíl projektu
Cílem je umělecky hodnotně výtvarně upravit nádražní podchod.
Popis současného stavu:
Prostory podchodu
jsou aktuálně ve velmi
špatném stavu, stěny
jsou špinavé a
posprejované,
s opadávající omítkou.
Prostor nutně
potřebuje výmalbu,
neboť je vizitkou
města v očích jeho
návštěvníků.
Správce připravuje instalaci nových světelných tabulí, s projektem
i výtvarným návrhem souhlasí.

Způsob realizace:
Celková rozloha plochy podchodu je 600 m2 včetně stropů. Výmalba
základní barvou bude provedena v celém prostoru, výtvarné dílo
zpracované barvami předpokládáme provést minimálně na 440 m2.

Harmonogram prací
Duben – výzva k veřejnosti (zasílání témat, výběr a schválení témat, výběr
výtvarníka) – vybrán návrh akad. malíře Vladimíra Kiseljova „Brána nebes“.
Květen – sběr financí, jednání se SŽDC – probíhá nadále!
Červen – příprava prostor. Čištění a podkladová malba – provedl Mgr. Jiří
Nečas ze spolku Čas pro sebe s dobrovolníky a členy spolku Za sebevědomé
Tišnovsko, většinou noční práce
Sanace omítek, zednické práce – provedla Správa železniční dopravní cesty
19. 6. slavnostní zahájení výmalby V. Kiseljovem, kulturní program.
Červenec - do 14.7.2015 vlastní umělecká výmalba
V. Kiseljov a dobrovolníci pod jeho vedením malují v podchodu podle návrhu
s tématy a symboly historie, symbolů a j. , vystihujících atmosféru místa.
Zapojte se do výmalby, přijďte malovat a vybarvovat také!
V červenci od 2.7. od 15 hod. až do večera pondělí 6.7., tj. v pátek, sobotu,
neděli i v pondělí 6. 7. mezi 9 hod. ráno až 21hod. večer se můžete přidat!
Dále od pátku 10.7. od 9 hod. do ukončení, tedy do 14.7. 21 hod. večer.
13.7. a 14.7. se bude natírat válečkem ochranným antisprejovým lakem.
Slavnostní ukončení výmalby
Proběhne ve středu 15. 7. od 18 hod. symbolickými posledními tahy štětce
s koncertem, předáváním klíčů od nástěnné malby městu Tišnovu a
komentovanou prohlídkou s výkladem.
Předpokládané náklady
Předpokládané náklady na celou akci výmalby činí minimálně 80 000 Kč.
Zdroje:
1. Sponzorské dary od občanů, místních podnikatelů a spolků. Jména
přispěvatelů firem s darem nad 5 000 budou uvedena přímo
v podchodu, nad 10 000,- i s logem. Menší dárci obdrží pamětní listy.
2. Příspěvek města Tišnova je 20 000 Kč - barvy.
3. Příspěvek spolku Za sebevědomé Tišnovsko 20 000,- Kč.
Připojte se i vy k této občanské iniciativě!

