
 

 

 

 

 

                             BANÁNOVÁ VÝZVA GALERIE SUPERMARKETU WC PŘIPOMÍNÁ,  
                   ŽE  SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST 
 

  Letošní ročník designového studentského projektu BANÁNI se koná ve spolupráci s 
  Festivalem Svobody a ze známých důvodů se uskutečňuje tentokrát z domova.  
  Galerie SUPERMARKET wc se připojila k nápadu Mgr. Lucie Polákové z KOS z.s.  
  z Aše, jejíž claim SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST budete moci letos potkat v řadě 
  měst Karlovarského kraje. Do Banánové výzvy se přihlásilo celkem 27 tvůrců, včetně 
  grafických designérů, rodin,  skupin přátel  a nadšených jednotlivců 

  17. listopad se v karlovarské kreativním centru a galerii SUPERMARKET wc slaví tradičně již 
  od roku 2005. Jiří Hanek a Tereza Vlašimská tehdy nastartovali sérii tzv. Banánů,  
  studentských workshopů, na nichž se studenti prostřednictvím kreativity a historických  
  přednášek vyjadřovali k aktuálním společenským otázkám. I když je letošek mimořádný pro 
  každého, Banáni chybět nebudou. 

  “Když se na nás obrátila Lucie Poláková z Komunitně osvětového společenství, zdali  
  bychom chtěli podpořit její nápad, věděli jsme, že je to “pravé ořechové” pro letošní rok,” líčí 
  Eliška  Failová z galerie SUPERMARKET wc. “Jako kreativní centrum Karlovarska víme, že 
  u nás žije mnoho tvůrčích lidí a kreativita není omezená věkem, a tak jsme do světa vypustili 
  speciální Banánovou výzvu,” pokračuje.  

  Banánová výzva se setkala s ohlasem. Každý přihlášený vypracoval vlastní plakát s jedním z 
  písmen nápisu SVOBODA NENÍ SAMOZŘEJMOST v českých národních barvách - bílá, 
  modrá, červená. “Pár plakátů už máme, každý si vybral svou techniku, mezi tvůrci jsou  
  profesionální grafici, ale i rodiny. Třeba jedna rodina poslala kresbu vytvořenou pastelkami a 
  je to skvělé,“ doplňuje Tereza Vlašimská. Výsledky budete moci potkat 17. listopadu ve 
  veřejném prostoru Karlových Varů. 

 

 

   Kontakt pro média: Tereza Dvořáková, PR a marketing, 608 528 388 nebo na pro@tebe.cz.     
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