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Chodit je in
Tisková zpráva Pražských matek ze dne 2. 2. 2016 k zahájení putovní fotografické výstavy
Pražské matky zahájily v OC Nový Smíchov první z třídílné putovní výstavy uměleckých fotografií
s chodeckou tematikou, která je součástí kampaně Chodci sobě. Kampaň si klade za cíl seznámit širší
veřejnost s potřebami i přínosem chodců pro veřejný prostor hlavního města a upozornit na
možnosti zapojit se do jeho zkvalitňování prostřednictvím portálu Chodci sobě.
„Snažili jsme se vyzdvihnout chodce jako individualitu v prostoru a zasadit ho do výtvarného rámce.
To vše při vědomí otázek, které se kolem chůze v městském prostředí objevují," vysvětlují autoři
fotografií Lukáš Žentel a Milan Jaroš.
Pražské matky ve svých aktivitách a projektech dlouhodobě usilují o zlepšování podmínek pro chůzi
jakožto základní způsob pohybu po městě a chodce, kteří jsou nezbytnou součástí živého, zdravého a
příjemného města. „Přítomnost chodců v ulicích považujeme za klíčový ukazatel kvality života v Praze.
Místa, kudy se nám nechce chodit, nejsou dobrá pro život a naopak: místa, kde se lidé mohou
potkávat, posedět, bavit se, nakupovat, pozorovat, většina z nás považuje za dobrou adresu,“ je
přesvědčena realizátorka projektu Chodci sobě Blanka Klimešová z Pražských matek. „Kdo z nás touží
bydlet u Severojižní magistrály, kde nepotkáte ani živáčka a kde nelze dělat nic jiného než projet
autem? Zato bychom všichni rádi žili v ulici bez řevu motorů, se stromořadím, kam můžeme bez obav
vypustit své děti, kde si každý z nás může zvolit, zda se na chvíli posadí, nebo půjde v rychlém tempu
za svým cílem …,“ doplňuje ji organizátorka výstavy Marie Čiverná.
Úvodní výstava OC Nový Smíchov potrvá do 14. února, další se uskuteční v Atriu Flora ve dnech
15.–28. 2. 2016 a závěrečná výstava v Národní technické knihovně na kampusu ČVUT v Dejvicích,
rozšířená o fotografie z aktivit Pražských matek, bude zahájena vernisáží s krátkým programem o
chůzi 7. března a skončí 19. března.
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