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„EVROPSKÁ ULICE“ 
 
 

Během víkendu 12. a 13. března se v prostorách ateliéru DOUBNER na 
Václavském náměstí číslo 15 uskuteční Graffiti  workshop nazvaný 
EVROPSKÁ ULICE. Organizuje jej Iniciativa mládeže s názvem MY JSME 
TADY TAKÉ. Workshopu se zúčastní celkem 17 mladých graffiti umělců 
z České republiky, Německa, Belgie a Francie. Každý z výtvarníků dostane 
k dispozici 6 desek o velikosti 1 x 1 metr, na které bude mít možnost vyjádřit, jak 
vnímá evropskou ulici.  Vedle graffiti umělců vystoupí DJs z kapel Projekt  ill 
a Diwnej postoy. Worshop je veřejný. Dveře Doubnerova ateliéru budou 
veřejnosti otevřeny v sobotu i v neděli od 12 do 20 hodin.  
 
„Graffiti a  street art je a bude konfliktní. Ale my chceme ukázat, že nemusí být 
nutně destruktivní. V mnoha státech Evropy a Ameriky se stává i regulérním 
galerijním uměním“ říká Ladislav Rokos, jeden z organizátorů akce a vůdčí člen 
iniciativy My jsme tady také. Vedle snahy prezentovat graffiti umění z jiné 
perspektivy, než jej vídáme v ulicích a na dopravních prostředcích, má celá akce 
ještě další cíl: „workshop i na něj navazující výstavy mají benefiční charakter. 
Výtěžek z prodeje děl mladých graffiti umělců má přispět k rekonstrukci prostor 
bývalé kotelny na Jižním městě. Z ní se snaží vybudovat místní komunitní 
centrum Jižní pól kulturní a společenské centrum Kotelna, které této části Prahy 
tolik chybí“ říká Ladislav Rokos. 
 
Díla vytvořená během workshopu budou od 17. do 27. března vystavena 
v pražské galerii  Nábřeží, odkud poputují do Bruselu. Tam budou k vidění od 
1. do 14. dubna v galerii Transgresiff. Obě výstavy budou prodejní. Obě galerie, 
podpořili akci tím, že propůjčily své prostory zdarma. 
 
Kontaktní osoba: Ladislav Rokos, tel.: 776 018 147 email: 
rokos@proximasociale.cz 
________________________________________________________________
My jsme tady také je skupina mladých lidí ve věku od 17 do 26 let, kteří se rekrutují z řad 
dobrovolníků a příznivců komunitního centra Jižní Pól. Projekt iniciativy byl podpořen Agenturou 
Mládež z prostředků Evropské unie. Ze získaných prostředků zorganizovali loni v prosinci 
diskusní program mládeže s politiky, připravují zmíněný graffiti workshop s návaznými výstavami 
a koncert skupin Divokej Bill, který se uskuteční  6. dubna v Rock Café. Také koncert bude 
beneficí na podporu rekonstrukce klubu Kotelna na Jižním městě. Cílem projekt My jsme tady 
také je jednak umožnit seberealizaci mladých lidí formou participace na životě komunity, ve které 
žijí, ale také podpora komunitního centra Jižní pól.  Více o My jsme tady také na www.3bk1.cz  
 
Jižní Pól, společně s KROKem jsou komunitní centra provozovaná občanským sdružením 
PROXIMA SOCIÁLE. V městských částech, kde působí realizují sociální programy na pomoc 
a podporu obyvatel. O jejich činnosti více na www.proximasociale.cz 
 
Nábřeží je kulturní projekt ubírající se dvěma hlavními směry. Prvním je kamenná galerie v 
prostorech náplavní zdi na Hořejším nábřeží v Praze, druhým je využití celé náplavní komunikace 
pro pořádání otevřených akcí pro nejširší veřejnost. Cílem projektu je v prvním případě nabídnout 

http://www.3bk1.cz/
http://www.proximasociale.cz/


nový prostor a zázemí pro umělce a jejich díla, v druhém pak pevně provázat nábřeží s uměním, 
vytvořit společenský, komunikační a kulturní prostor a využít tak nábřeží ve smyslu definic 
architektů a urbanistů. 
 

Vodní toky měly vždy značný vliv na vývoj osídlení a zejména na umísťování měst. Kromě 
nezbytnosti vody pro život vůbec byly také zdrojem energie a obživy. Prostory podél řek byly ještě 
počátkem 19. století využívány jako méně hodnotná průmyslová území. Spolu s regulací řek a 
tlakem na jejich intenzivnější využití se ale staly postupně velmi vyhledávanými. Započalo se zde 
s výstavbou nájemních domů, veřejných budov, parkových pásů a komunikací. Vznikala tak 
nábřeží jako nový společenský, reprezentační a komunikační prostor, který otevírá pohled na 
město a jeho siluety. Řeka a nábřeží tak získaly kromě svého účelového poslání i úlohu klíčového 
kompozičního článku města. 
 

Hořejší nábřeží, kde se nachází galerie, tvoří původní nábřežní a podbřežní zeď z lomového 
kamene s litinovým zábradlím, která byla postavena již koncem 19. století (okolo roku 1890). Její 
délka je 497 m, místy dosahuje výšky až 5 m. V roce 1997 byla provedena úplná sanace této zdi. 
Tato oblast je chráněnou památkovou rezervací. 
 

Objekt galerie je ukrytý v náplavní zdi, v původně skladových prostorách, které bylo třeba za 
tímto účelem zrekonstruovat a vybavit. Po propojení dvou sousedících místností č. 13 a 14 vznikl 
prostor o velikosti 120 m

2
. Během provádění nezbytných stavebních úprav byla v galerii zřízena 

elektrická přípojka a zároveň byla osazena nová vnitřní okna a dveře. Kolaudace proběhla v 
květnu roku 2003. 
 

Základními principy fungování projektu jsou otevřenost, komunikace, technologie, 
interaktivita, spolupráce a propojování.  
 

www.nabrezi.cz 
 
 

 
 


