
Tisková zpráva 

Praha, 22. května 2015 

 

 

Velvyslanectví Švédska představuje výtvarný projekt 
„Znovu a lépe!“ 

 

Ne každá věc, která už splnila svůj účel, musí skončit v odpadu nebo na skládce. 

Pojďme se zamyslet nad předměty, které nás obklopují a které třeba denně 

vyhazujeme. Možná jim můžeme vdechnout nový život a dát jim druhou šanci. 

 

Velvyslanectví Švédska zvolilo pro své aktivity v období 2015-2016 téma „Sweden loves the Planet“. 

Prostřednictvím kulturních akcí chceme upozornit na různé aspekty týkající se životního prostředí a 

na výzvy, které v 21. století stojí před každým z nás. 

"Kampaní Sweden loves the Planet chceme v letech 2015-2016 přispět k šíření informací 
o zaměření švédské společnosti na udržitelný přístup k životnímu prostředí. Zároveň chceme 
posílit dialog s českými aktéry a podělit se s nimi o zkušenosti a řešení, která mohou přispět 
mimo jiné k efektivnějšímu využívání energie a ekologicky šetrných technologií. Cílem je, 
abychom nejen dnes, ale i zítra mohli žít v lepším souznění se zdroji, jež nám skýtá naše 
planeta," 

říká k výběru tématu velvyslankyně Annika Jagander 

 

Jednou z hlavních letošních akcí na podporu ekologického myšlení je výtvarný projekt s názvem 

„Znovu a lépe!“, který  byl určen žákům a studentům uměleckých škol v České republice. Úkolem 

studentů bylo vytvořit zahradní plastiku z recyklovaného materiálu tak, aby při jejím vzniku neutrpělo 

životní prostředí. Žáci si při práci na plastice osvojují znalosti o různých materiálech, jejich 

vlastnostech, vzniku a produkci. Zároveň se učí přemýšlet o tom, jak mohou svým výběrem a 

chováním ovlivnit budoucnost naší planety. Péče o přírodu a životní prostředí by měla prostupovat 

naší každodenní činností. 

 



Projektu se zúčastnilo jedenáct základních či středních uměleckých škol z jedenácti krajů ČR. Vzniklo 

jedenáct originálně pojatých plastik, v nichž se setkávají denně používané materiály jako je plast či 

kov s uměleckými představami dětí, které tak předávají zprávu o svém vnímání přírody a civilizace. 

 

Vernisáž venkovní výstavy se uskuteční 4. června 2015 od 17 do 19 hodin 

v zahradě velvyslanectví, vchod z Promenády Raoula Wallenberga. 

Posléze bude výstava přístupná pouze po předchozí domluvě. 

V případě zájmu o pozvánku na vernisáž pište na adresu 

swedenlovestheplanet.prag@gov.se 
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Zúčastněné školy: 

 

Základní umělecká škola V.Talicha , Beroun 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov 

Základní umělecká škola Evy Randové, Děčín 

Základní umělecká škola Charlotty Masarykové, Praha 

Střední průmyslová škola keramická a sklářská, Karlovy Vary 

Základní umělecká škola T. Brzkové, Plzeň 

Střední umělecká škola sv. Anežky České, Český Krumlov 

VOŠ gymnázium a SOŠ uměleckoprůmyslová, Světlá nad Sázavou 

Základní umělecká škola Bystré 

Střední škola řezbářská, Tovačov 

Mendelovo gymnázium, Opava 

 

 

 

 
 
 
 
Kontakt pro média: 
 
Helena Stiessová 
e-mail helena.stiessova@gov.se 
 
Martin Severýn 
e-mail martin.severyn@gov.se 
 
tel. +420 724 365 401, 220 313 200 
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