
 

 

 

 

 

ZAŽIJTE SAMETOVÉ VARY A OSLAVTE 17. LISTOPAD U GALERIE SUPERMARKET WC 

Galerie SUPERMARKET wc a KultiVary společně připravili akci SAMETOVÉ VARY k oslavám 17. 

listopadu v podchodu u galerie. Na programu je výtvarná tvorba, kreativní dílna, přednes či 

divadelní inscenace studentů, vyjadřující se k aktuálními politickému dění. Chybět nebude ani 

projekce tematických dokumentů a můžete se těšit i na odhalení nové knihobudky věnované 

Ferdinandu Vaňkovi. Sametové Vary začínají 17. listopadu 2021 v 15:00 v podchodu u galerie 

SUPERMARKET wc. 

“Díky spolupráci s KultiVary se nám i letos podařilo vytvořit našláplý program”, říká Eliška Failová, vedoucí 

galerie. Nebude chybět každoroční výstava plakátů v podchodu BANÁNI, tento rok s podtitulem Banáni na 

hradě. Studenti středních škol Karlovarska společně s Matějem Peterkou se v něm zamýšlejí nad 

hodnotami prezidentského úřadu. Vernisáž výstavy v 15:00 zahájí celou slavnost, společně s představením 

další výstavy v podchodu, s názvem ZELENÁ DOHODA pro Evropu. Stejnojmennou fotosoutěž pořádaly 

Eurocentrum Karlovy Vary a Europe Direct Karlovy Vary letos v létě.  

Pokud jste si všimli, že známá knihobudka v podchodu se ztratila, nezoufejte. Na slavnosti bude odhalena 

nová, která bude pojmenována po Ferdinandu Vaňkovi, slavné postavě ze hry Audience od Václava Havla. 

Od 15:30 bude následovat street art workshop NATŘI JIM TO, při němž se kdokoliv bude moci zapojit do 

designového zkrášlení nové knihobudky. 

Do letošních sametových oslav svobody a demokracie se zapojili také studenti. “Od 16:00 na vás čeká 

jejich SAMETOVÉ ČTENÍ, které připomene události 17. listopadu a úvahy o svobodě, věčném tématu 

lidské společnosti, “ přibližuje Matyáš Smutný ze spolku KultiVary. V 16:30 začne divadelní koláž TAK 

SEBOU POHNI, inspirovaná knihou Naděždy Tolokonnikovové, umělkyně a politické aktivistky, bývalé 

členky punkové skupiny Pussy Riot. Studenti VŠ, kteří pocházejí z Karlovarska se v ní zamýšlejí nad tím, 

co to vlastně znamená revoluce a svoboda a, jak jí může jedinec ovlivnit. 

V galerii se budete moci ohřát se, odpočinout, dát si svařák nebo teplý čaj a přitom se podívat na filmové 

dokumentární střípky k 17. listopadu.  

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.  

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