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O projektu

P

rojekt „Umění nás mění!“ který v roce 2009 realizovalo občanské sdružení SPOLEČNĚ –
JEKHETANE, o. s. byl zaměřen na změnu vnímání odlišných ras, národností a etnik jako něco,
co je součástí naší společnosti.

C

elý projekt se snažil upozornit na problematický vztah české společnosti k odlišným etnikům,
národnostem a rasám. Stále česká společnost vnímá tyto skupiny jako něco negativního,
nebo alespoň exotického. Projekt své aktivity směřuje záměrně na současné studenty středních
škol, neboť právě oni jsou generací, co vyrůstá do globálního světa, kde multikulturní společnost
je normální. Je na nich, jaká bude naše společnost za několik vypadat. Zda bude xenofobní, nebo
otevřená odlišnostem.
Samotný projekt se skládal ze tří etap, které na sebe plynule navazovaly:
První etapou je pořádání výtvarné soutěže pro studenty středních škol v Ostravě. Výtvarná
soutěž byla ve třech kategoriích: Fotografie, Malba/kresba a Grafika. Vítězové byli oceněni hodnotnými cenami.
Druhou etapou je osvětová kampaň k myšlence projektu, ale i k aktivitám samotnému projektu. Kampaň probíhala prostřednictvím několika médií: webové stránky (www.umeninasmeni.
cz), propagačních materiálů (kalendář, pohlednice a plakáty), informací v masmédiích (tiskoviny,
televize) a vyvěšením plakátů v dopravních prostředcích.
Třetí a závěrečnou etapou projektu byla výstava. Výstava byla zahájena vernisáží, která byla
spojena s vyhlášením vítězů soutěže a s předáním cen. Samotná výstava probíhala v Domě knihy
LIBREX a to ve dnech 10. 11. - 07. 12. 2009

P

rojekt „Umění nás mění!“ byl hrazen z prostředků Úřadu vlády ČR rámci Vládní kampaně proti rasismu v roce 2009. Projekt také podpořil Dům knihy LIBREX (místo pořádání výstavy),
Praktik Papír (ceny do soutěže) a OCCAM PR (moderátor vernisáže – Aleš Juchelka).
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Soutěž

V

rámci projektu „Umění nás mění!“ byla pořádána výtvarná soutěž pro střední školy. Do
soutěže se mohli přihlásit studenti ve věku 16 – 19 let.

Soutěž byla vyhlášena ve třech kategoriích podle výtvarné techniky: Malba, Kresba; Fotografie;
Grafika (včetně počítačové). Rozměr výtvarného díla byl omezen od formátu A4 do A2. Každý
soutěžící mohl do soutěže přihlásit maximálně 3 práce.
Studenti mohli tvořit na jedno ze tří témat:
„Můj soused je jiný, proto ho mám rád.“
„Multikulturní společnost je normální.“
„Různorodost nás obohacuje.“

D

o soutěže se zapojilo 5 škol: Střední umělecká škola - Ostrava, Poděbradova 33, Matiční
gymnázium Ostrava, Dr. Šmerala 25, 1st International School of Ostrava, Ostrčilova 1,
Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, Jana Palacha 794, Gymnázium Krnov, Smetanův
okruh 2. Dne 11. 10. byla ukončena soutěž a následně byly výtvarné práce sesbírány. Vybráno
bylo 132 prací.
Za každou kategorii byly vybrány 3 vítězné práce a několik dalších prací na čestných místech. Z
vítězných prací a ještě několika dalších byla uspořádána výstava.

V

ýsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na vernisáži k výstavě dne 10. 11. 2009 v Domě
knihy LIBREX. Vítězům byly zároveň předány
ceny (mp3 a mp4 přehrávače, flash disky, CD nosiče,
obaly na CD a další).

Ukázky vítězných prací
1. Místo – Fotografie
Autor: Daniela Zarodňanská
Název: „Mám tě rád, jsi můj kamarád…“,
Škola: 3. Ročník, Matiční gymnázium Ostrava,
Dr. Šmerala 25
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Soutěž

2. Místo – Fotografie
Autor: Tereza Febrová
Název: Společně proti rasismu
Škola: 3. Ročník, Grafika, Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova 33

3. Místo – Fotografie
Autor: Pavel Verner
Název: Davidovo zrcadlení
Škola: 6. Ročník, 1st International
School of Ostrava, Ostrčilova 1

1. Místo – Grafika
Autor: Nikola Lauberova
Název: Rasista je takhle malý člověk
Škola: 3. Ročník, Ilustrace, Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova 33,
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Soutěž
2. Místo – Grafika
Autor: Michaela Dylová
Název: „Nevytahujte se“
Škola: 3. Ročník, animace, Střední umělecká škola Ostrava, Poděbradova 33,

3. Místo – Grafika
Autor: Nikol Kotasová
Název: Hrající si děti
Škola: 2. Ročník, Gymnázium Krnov,
Smetanův okruh 2

1. Místo – Malba, Kresba
Autor: Veronika Šovčíková
Škola: 3. Ročník, Matiční gymnázium
Ostrava, Dr. Šmerala 25
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Soutěž

2. Místo – Malba, Kresba
Autor: Vendula Brtusová
Název: Multikulturní společnost je
normální, zamyslete se i vy!
Škola: 3. Ročník, Střední umělecká škola
Ostrava, Poděbradova 33

3. Místo – Malba, Kresba
Autor: Jonáš Stoklasa
Název: Multikultura je „normální“
Škola: Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, Jana Palacha 794
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Kampaň
Webové stránky

H

lavním komunikačním prostředkem v průběhu celého projektu (kampaně) byly webové
stránky: www.umeninasmeni.cz.

Na těchto stránkách byly zveřejňovány aktuality související s realizací
projektu a jeho aktivitami. Na stránkách
jsou zveřejněny informace o projektu
a vyhlášené soutěži pro střední školy. Po
vyhodnocení soutěže a vybrání vítězných
prací, byly tyto práce na stránkách také
uveřejněny. Ze stránek je možné stáhnou všechny elektronické výstupy
projektu: logo, kalendáře, pozvánka do
soutěže, pozvánka na vernisáž a výstavu a závěrečná zpráva.
Za období červenec - prosinec 2009 bylo na webové stránky celkem
1233 unikátních přístupů.

Plakáty v tramvajích

V rámci kampaně byly vytvořeny a následně vyvěšeny plakáty v dopravních prostředcích města Ostravy.
Plakáty měly jednak pozvat širokou
veřejnost na pořádanou vernisáž a
výstavu pořádanou v rámci projektu ale
zároveň působit osvětově. Aby působily
osvětově, tak byly na plakátech umístěny
vítězné práce studentů. Plakáty byly
v tramvajích vyvěšeny od 2. 11. do
29. 11. Plakátů bylo vyvěšeno 100 kusů, vždy po jednom kuse do
tramvaje.

D

le statistik Dopravního podniku Ostrava, mohlo plakáty shlédnout cca 15.736.749 přepravovaných osob.

Dům knihy LIBREX

V Domě knihy LIBREX, ve kterém
byla pořádána vernisáž a výstava k
projektu, byly vyvěšeny plakáty k
vernisáži a výstavě.
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Kampaň

L

IBREX je největší knižní prodejna v ČR (3000 m2 na 4 patrech) a tomu i odpovídá počet
návštěvníků, kteří mohli, shlédnou plakáty k výstavě.

Pohlednice

V rámci kampaně byly vytvořeny pohlednice, na kterých
jsou umístěny vítězné práce studentů. Pohlednice mají
propagovat myšlenku celého projektu a presentovat projekt jako takový. Celkem bylo vytištěno 4000 pohlednic.

P

ohlednice byly distribuovány během vernisáže a v
průběhu výstavy. Následně, byly pohlednice distribuovány do škol, které se zapojily do soutěže a organizacím s podobným zaměřením činností, jako realizuje
naše organizace.

Kalendáře

V rámci kampaně byly vytvořeny také kalendáře, stolní a
kapesní. Na kalendářích jsou umístěny vítězné práce studentů. Na stolním kalendáři jsou uvedeny
informace o realizovaném projektu. Kalendáře mají propagovat myšlenku celého projektu a presentovat projekt jako takový. Celkem bylo vytištěno 100 kusů od každého druhu kalendáře.

K

alendáře byly distribuovány do škol, které se zapojily do soutěže a organizacím s podobným
zaměřením činností, jako realizuje naše organizace.
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Výstava
Vernisáž

Vernisáž k výstavě byla nejen zahájením výstavy studentských prací, ale zároveň vyvrcholením
výtvarné soutěže studentů středních škol.
Vernisáž byla pořádána v prostorech Domu knihy LIBREX v Ostravě, kde následně probíhala
i výstava. Vernisáž proběhla 10. 11. 2009 od
17:00. Vernisáž slovem provázel moderátor
Aleš Juchelka. Na realizaci vernisáže se podílel
i majitel firmy LIBREX pan Petr Becher.

V

rámci vernisáže byli vyhlášeni vítězové výtvarné
soutěže a byly jim předány vítězné ceny. Hojná
účast studentů, učitelů i široké veřejnosti, potvrdil
velký zájem o tuto akci. Celou akci natáčela Česká
televize s moderátorkou Kristýnou Kačmarskou.

Výstava

Výstava „Umění nás mění“ byla vyvrcholením
1. ročníku stejnojmenné výtvarné soutěže pro střední
školy. Výstava probíhala od 10. 11. do 7. 12. 2009
v Domě knihy Librex, vždy od 9 do 19 hodin.
Vystaveno je 30 prací. Na výstavě vystavuje celkem 29 studentů z 5 středních škol.

N

a výstavě vystavovali:
Daniela Zarodňanská, Pavel Verner, Tereza
Febrová, Veronika Šovčíková, Vendula Brtusová, Jonáš
Stoklasa, Marie Varechová, Lucie Bojtošová, Gabriela
Crusová, Lucie Valčíšová, Nikola Lauberová, Karolína
Dostálová, Nikol Kotasová, Michaela Dylová, Adéla
Kludková, Marie Krygielova, Eva Molínková, Adéla
Vitásková, Terezie Štěrbová, Gabriela Holpuchová,
Tomáš Kotásek, Klára Jančová, Silvie Valchařová, Eva
Pavelcová, Magdaléna Dembinná, Tereza Polocková,
Eva Jašková, Miluše Koštialiková, Petr Chodura.
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Medializace
Během celého projektu byly aktivity projektu medializovány:

P

rvní tisková zpráva, byla vydána na internetovém informačním portálu Econnet (http://econnect.ecn.cz/) dne 5. 8. 2009. Zpráva informovala
o zahájení projektu a jeho obsahu.

O

zapojení do soutěže informovala na svých
webových stránkách Střední umělecká škola
v Ostravě (http://www.sus-ostrava.cz/)

I

nformační měsíčník Program - společník všech Ostravanů (http://program.mise.cz/),
informoval na svých stránkách o pořádané vernisáži i výstavě v Listopadovém vydání (134000
výtisků)

L

istopadový newslater školy 1st International
School v Ostravě informoval o zapojení jejich
studentů do soutěže.

Č

eská televize v Ostravě s moderátorkou Kristýnou
Krečmarskou natočil dne 10. 11. 2009, natočil
reportáž z pořádané vernisáže
včetně informací o projektu.

P

rosincový newslater školy 1st International School v Ostravě
informoval o umístění svých studentů v soutěži a o pořádané
vernisáži a výstavě.

B

ohumínský čtrnáctideník OKO dne 3. 12. 2009 uveřejnil informaci o výstavě a projektu.
Zároveň informoval o vítězi soutěže, který je studentem Bohumínské střední školy.

Č

trnáctideník
Romů
v
Romano Hangos uveřejnil
den 15. 12. 2009 článek o
a pořádané výstavě.

České
republice
na svých stránkách
realizovaném projektu
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Vyrobilo SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.,
v rámci projektu Umění nás mění © 2009
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