
WORKSHOP NA TÁBORSKÉHO NÁBŘEŽÍ 3.-5.10.2014

Město Brno, přestože jím protéká několik řek, nemá žádné fungující nábřeží. Jedním z mála míst, 
kde se člověk může vydat do blízkosti řeky je Táborského nábřeží. Nachází se zde úzký pruh zeleně 
podél řeky,který je od okolní zástavby oddělen vysokou zdí. Okolo oprýskané zdi vede cesta zčásti 
skrýtá mezi stromy, kteráé vytváří stinná zákoutí.

není to příliš malebné místo, ale má své určité kouzlo. Ačkoli nemůžeme zeď zbourat a chodci tak 
poskytnout více prostoru, můžeme mu jeho procházku zpříjemnit.Poskytnout mu něco, proč si i 
příště vybere právě tuto cestu.

Rádi bychom proto oslovili Ty, kteří by měli zájem pro tuto stezku něco udělat. Hledáme umělce, 
architekty a další, kteří by „adoptovali“ kus místa a něžně do něj zasáhli. Možné je téměř 
cokoliv.Vítaná je práce s prostorem, hra s kouzlem místa, využití nalezeného.

Koncepce přeměny spočívá v možnosti vybrat si úsek cesty, který Tě zaujme a tuto část nějakým 
způsobem přeměnit či doplnit. Způsob a rozsah zásahu je libovolný. Jen je nutné mít na paměti 
osobu, kterou chceme, aby toto místo navštěvovala. Tou je „chodec“. Chodec si cestu podél řeky 
vybral, protože si chce odpočinout od města a jeho křiklavých barev a umělých materiálů. Rád by se 
prošel přírodou a uklidnil své smysly. Je však zároveň i zvědavý a přírodu rád pozoruje.

Materiál i způsob zpracování je ponechán na Tobě.Předpokládá se však, že dílo bude 
nízkonákladové. K dispozici  bude nářadí, nástroje a některé materiály. Očekává se však Tvoje 
invence a pátrání po materiálu v přilehlém okolí.

Proměna stezky bude probíhat jako třídenní intenzivní workshop 3.-5.10. Účastník má možnost 
přespání ve vojenském stanu přímo v parku na Táborského nábřeží nebo v blízkém domě (dle 
počasí). Po celou dobu bude zajištěno jídlo a pití. V neděli v odpoledních hodinách se bude konat 
vernisáž/zkušební procházka.
U každého díla zůstane po skončení workshopu jméno autora.

PŘIHLÁŠKA
Pokud se chceš zúčastnit pošli přihlášku na e-mail iniciativapark@gmail.com.
Do předmětu uveď PRIHLASKA a v 1-2 větách nastiň jakým způsobem plánuješ stezku pozměnit.

ORGANIZAČNÍ SETKÁNÍ
V pátek 26.9. se bude konat organizační setkání všech účastníků workshopu. Přihlašovat se lze do 
25.9.

Akce probíhá v rámci Festivalu na břehu řeky Svratky. 
Více informací o projektu na: iniciativapark.wix.com/park
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Mapa území. Červeně je vyznačeno dané území stezky.

Stezka začíná u cyklostezky v parku.


