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TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA NYMBURK 

 

Streetartový festival Město=Galerie 2022 odstartoval,  

v neděli se přesune do Nymburka 

První velkoplošnou malbu začne tvořit polský umělec SEPE na stěně firmy Nymwag 

u nadjezdu nad železniční tratí v neděli 14. srpna. Které další umělce můžeme sledovat při 

tvorbě, kdy a na kterých budovách? Známe program akce Město=Galerie 2022. Nymburk je 

jedním ze tří měst, která letos vybarví streetartoví výtvarníci, a po zahřívacím kole 

v Poděbradech se dostává první na řadu. Do projektu Město=Galerie je naše město 

zapojeno již podruhé.  

Výtvarníci letos přijedou z Čech a Polska a promění vedle stěny u nadjezdu ještě dvě stěny 

v Hálkově ulici. „Mám radost, že se festival do Nymburka opět vrací. Zvu všechny na společné 

zahájení festivalu do Městského kina Sokol ve středu 17. srpna, kde se setkáme s výtvarníky 

osobně. Možnost poznat umění streetartu více zblízka, pak nabídne unikátní třídenní Doky 

Art Jam od pátku 19. srpna v drahelických docích,“ zve na mimořádnou akci místostarostka 

Stanislava Tichá.  

Tentokrát by měl mít streetartový festival větší přesah po svém skončení. „Připravujeme 

například organizované prohlídky venkovních velkoformátových maleb s výkladem o tomto 

specifickém druhu umění ve veřejném prostoru,“ upřesnila místostarostka.  

Program v Nymburce od 14. do 21. srpna  

14.8. neděle  - 19.8. pátek = MURALY w SEPE & OSCURO INK 

MALBA MURALS - VELKOPLOŠNÉ MALBY 

Umělec: SEPE (Polsko) 

Michal "SEPE" Wregase narodil v roce 1982 ve Varšavě. Je spojen s polským graffiti a streetartem od roku 

1996. Vystudoval grafický design na Akademii výtvarných umění v Lodži. Žije ve Varšavě a na volné noze se živí 

jako malíř, mural artist a ilustátor. Vyrostl na tradičním graffiti, kořeny má v knižní ilustraci a pak ho při studiích 

začal zajímat grafický a plakátový design. Sepe hledá svůj individuální jazyk mícháním těchto tří cest - papír, 

plátno a také stěny. Za svou kariéru maloval v zemích jako Albánie, Arménie, Kambodža, Chorvatsko, Česká 

republika, Dánsko, Anglie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gruzie, Řecko, Indonésie, Kyrgystán, 

Lucembursko, Mongolsko, Norsko, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Švýcarsko, 

Tádžikistán, Turecko, Ukrajina, USA. Na festivalu Město=Galerie bude malovat poprvé.  

http://sepe.pl/ 

https://www.instagram.com/s_e_p_e_/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100048479512080 

http://sepe.pl/
https://www.instagram.com/s_e_p_e_/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100048479512080
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● lokace: stěna firmy Nymwag u nadjezdu nad tratí (Boleslavská třída) - 

https://goo.gl/maps/BWV7sUGpbnms4hmk9 

Umělec: Oscuro Ink začal s graffiti v roce 2002 a postupně přešel k tetování. Používání kaligrafických nástrojů 

mu otevřelo novou úroveň tvorby. Maluje na stěny a kombinuje spreje a štětce, maluje na plátna a nepohrdne 

ani autem. Neopomíná ani sítotisk a další experimenty, jako třeba přenos jeho tvorby na oblečení. Na festivalu 

Město=Galerie je již po druhé, minulý rok skvěle namalovali v Poděbradech s kolegy Keapsem a Igorem 

Mitrengou. 

https://www.instagram.com/oscuro_ink/ 

● lokace: naproti domu Hálkova č.p. 1019 - stěna COP Nymburk - https://goo.gl/maps/Dcq3E1FZ3ZnSRSLAA 

Umělec: Lukáš Kladívko 

Lukáš Kladívko narozen v roce 1976, je český výtvarník věnující se umění ve veřejném prostoru, graffiti, street 

artu, instalacím a mural artu. Výtvarnou činností se zabývá od roku 1992, zprvu se věnoval graffiti, postupně 

začal používat i další výtvarné techniky (velkoformátová malba, sochy, grafika aj.) V roce 2006 začal pořádat 

sympózia umělecké tvorby ve veřejném prostoru Woodoo Session v Poděbradech a má za sebou už pět let 

projektu Město=Galerie, který kurátoruje a řídí.  

https://www.instagram.com/lukaskladivko/ 

● lokace: naproti domu Hálkova č.p. 988 - stěna COP Nymburk - https://goo.gl/maps/NqUrKVudVqi5JicGA 

17.8. středa = ZAHÁJENÍ V KINĚ SOKOL 

DJs, barbecue, projekce 

● lokace: kino Sokol - https://goo.gl/maps/4MKjCFM5eKyMXopY8 

18.8. čtvrtek = LIL GRAFFITI JAM - Skautská základna na Vesláku 

● lokace: Cefeus - skautské středisko Nymburk -  https://goo.gl/maps/Q8TkYkaoTAHbM2Du6 

19.8. pátek - 21.8. neděle = DOKY ART JAM 

Street art & Graffiti jam supported by LOOP COLORS 

V lokaci Nymburských doků proběhne unikátní třídenní umělecké setkání. Street art workshop, DJs, 

občerstvení, RAP živě. 

● lokace: na konci ulice Příčná - https://goo.gl/maps/LnjaJSAgF4KuPkxo7 

O 6. ročníku festivalu Město=Galerie  

„Není to jen setkání umělců, kteří se vzájemně inspirují a předávají informace, festival 

přitahuje každoročně stovky diváků, pro které je připraven bohatý doprovodný program 

v podobě workshopů, graffiti jamů s hudbou a grilováním,“ říká Lukáš Kladívko a dodává: 

„Letos se mohou návštěvníci těšit na malby Sepeho z Polska, Batese z Dánska, dorazí také 

Fatheat z Maďarska, ze sousedního Německa pak trojice Slider, Caparso a Rico.“  

https://goo.gl/maps/BWV7sUGpbnms4hmk9
https://www.instagram.com/oscuro_ink/
https://goo.gl/maps/Dcq3E1FZ3ZnSRSLAA
https://www.instagram.com/lukaskladivko/
https://goo.gl/maps/NqUrKVudVqi5JicGA
https://goo.gl/maps/4MKjCFM5eKyMXopY8
https://goo.gl/maps/Q8TkYkaoTAHbM2Du6
https://goo.gl/maps/LnjaJSAgF4KuPkxo7
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Českou scénu pak bude prezentovat právě Lukáš Kladívko, Jan Kaláb, Zeb One, Oscuro Ink, 

Pauser se svojí rozšířenou realitou, a další. 

Graffiti nevznikají náhodně a bez rozmyslu, výsledek je dlouho dopředu naplánovaný 

a umělci je konzultují s pracovníky kulturních odborů jednotlivých měst i architekty. Většina 

ploch je na sídlištích a v okrajových částech měst. Na rozdíl od veřejných ploch, kde si mohou 

začínající umělci zkoušet svoje kresby, však tato díla zůstávají součástí vizuální stránky města. 

Ta na povolených stěnách mizí pod nánosy dalších výtvorů.  

„Je to jedinečná možnost, jak se můžeme výtvarně realizovat na plochách, které jsou roky 

nedotčené a často zanedbané. Tyto místa se stávají pak orientačním bodem pro místní, 

a destinací pro turisty, kteří cestují za tímto uměním po celém světě.“ vysvětluje produkční 

festivalu Jakub Jandora.  

Aktuální informace a celý program najdou návštěvníci na sociálních sítích - facebooku nebo 

instagramu @mestogalerie a nebo webových stránkách www.mestogalerie.cz. 

 

8. 8. 2022 v Nymburce 

 

http://www.mestogalerie.cz/

