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Paní Ivana Bíbrová

Ivana Bíbrová se spolu se skupinou aktivních lidí ze Společně VM zasloužila o znovuoživení
budovy Luteránského gymnázia ve Velkém Meziříčí celou řadou vzdělávacích a kulturních
akcí, které probíhaly od června do prosince 2018.
Renesanční budova luteránského gymnázia (LuGy) v soukromém vlastnictví byla
v předchozích letech z velké části nevyužita. „Šňůra“ kulturních a vzdělávacích akcí začala
v červnu spoluprací s Českou komorou architektů na vernisáži 33 nominovaných projektů
v České ceně za architekturu 2018, poté v srpnu následoval koncert na klasickou kytaru
Jakuba Šimona a koncert skupiny Kalle.
V Literární kavárně pod hvězdami, otevřené v prostoru atria budovy, zazněly oblíbené
ukázky veršů, povídek i pohádek z knih autorů, které představili nadšení čtenáři. Letní kino
na zahradě LuGy zavzpomínalo a uctilo památku režiséra Miloše Formana filmem Hoří, má
panenko, ale také pobavilo velkomeziříčské diváky komedií Dědictví aneb Kurvahošigutntag.
V srpnu a září se bývalé gymnázium proměnilo ve vzdělávací centrum umožňující
prezentaci přednášek o současné architektuře, historii města, ekologii, a dokonce i o
vesmíru. Další akce Ahoj Země přivítala na zahradě LuGy především rodiny s dětmi. Byly zde
připraveny výtvarné dílny, moštování, sázení jahodníků, pletení síťovky, lezecká stěna, čtení
příběhů v trávě a celá řada naučných aktivit pro děti. Podvečerní přednáška Radka Staňky o
třídění odpadů a promítání filmu Earth – Den na zázračné planetě potom zakončily den
nabitý informacemi o naší planetě.
Při příležitosti 100. výročí vzniku ČSR zde studenti Ateliéru textilní tvorby UMPRUM Praha
představili projekt „Aš po Už/horod“ a historik Martin Štindl seznámil přítomné
s prvorepublikovými tvářemi města – významnými občany i budovami.
Předvánoční módní přehlídka O/DĚNÍ mladých návrhářek Michaely Horné, Karolíny
Voňkové a modistky Alice Trojanové nakonec ozdobila dění v LuGy.
Historická budova luteránského gymnázia, která v tomto roce oslavila 440. výročí od
svého založení, znovu ožila kulturním životem a přivítala mnoho návštěvníků nejen z Velkého
Meziříčí, ale i z jiných krajů republiky. Veškeré kulturní a vzdělávací akce byly realizovány za
podpory vlastníků budovy, rodin Heideových, Roučkových a Tesařových.
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