Tulipánový měsíc: „Srdeční záležitosti“
nemocným rakovinou a jejich blízkým.

designérů pomohou

Amelii

a

17. února 2015, Praha: Galerie KusKovu opět podpoří projekt Tulipánový měsíc, který již

potřetí pořádá nezisková organizace Amelie.
Sedmnáct designérů spojilo své síly a společně se rozhodli podpořit Tulipánový měsíc. „Pro mě je to
cesta, jak pomoci tam, kde je to potřeba a zároveň někomu udělat radost svou prací,“ tvrdí výtvarnice
Andrea Tachezy, která za ilustrace ke knize Ferdinande! loni získala ocenění Zlatá stuha a dvě své
ilustrace věnovala na výstavu.
Benefiční prodejní výstava s podtitulem „Srdeční záležitosti“, kterou připravily majitelka galerie
Ivana Špičáková společně s designérkou Gábinou Náhlíkovou, bude slavnostně zahájena 9.
března 2015 v galerii KusKovu. Na výstavu darovali svá díla skláři, šperkaři, grafici a další
designéři v hodnotě téměř sto tisíc korun. Díla vybrali buď ze svých nejoblíbenějších kousků –
srdečních záležitostí, nebo se nechali inspirovat tématem a připravili díla přímo na míru výstavě.
Vystavená díla bude možné zakoupit v Galerii KusKovu od zahájení výstavy v pondělí 9. března do
úterý 31. března. Celý výtěžek z prodeje designových výrobků půjde na podporu bezplatných služeb
center Amelie, která poskytují psychosociální podporu onkologicky nemocným a jejich blízkým.
Šperky ze své limitované kolekce Tvar se Amelii rozhodl věnovat i Jaroslav Kučera, který tvoří pod
značkou Kow. "Občanské sdružení Amelie podporuji, protože napomáhá přeměnit bolestnou
zkušenost člověka nemocného rakovinou v cestu k uzdravení tím nejprostším, ale zároveň
nejsilnějším způsobem. Pomáhá zbavit se strachu a předsudků. Ostatně strach bývá příčinou mnoha
bolestí. Proto není Amelie důležitá jen pro nemocné a jejich blízké, ale pro všechny."

Tulipánový měsíc je projekt, jehož cílem je přinést radost a naději na onkologická oddělení,
upozornit na problematiku psychosociální pomoci a zajistit finanční prostředky na bezplatné služby
Center Amelie. Součástí projektu je výzdoba onkologických klinik obrázky od dětí, návštěvy
dobrovolníků Amelie na odděleních s hudebním doprovodem, přednášky a semináře v Centru Amelie
Praha, prodej benefičních kytic, benefiční koncert a prodejní benefiční výstava v galerii KusKovu.
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Amelie pomáhá onkologicky nemocným a jejich blízkým překonávat nejrůznější zátěžové situace,
které v souvislosti s onkologickým onemocněním vyvstanou, a to před, v průběhu i po skončení
léčby. Činnost odborníků v Centrech Amelie v Praze, Olomouci, Příbrami a Rakovníku doplňuje
telefonická a internetová Linka Amelie. Amelie dále rozvíjí dobrovolnický program specializovaný na
onkologii a akreditované vzdělávání zaměřené na oblast psychosociálních potřeb onkologicky
nemocných a jejich blízkých.

Prodejní Galerie KusKovu ve své stálé expozici nabízí umělecké předměty, šperky a užité umění z
kovu a jeho kombinací s rozličnými materiály. KusKovu prezentuje díla a kousky převážně českých
výtvarníků, uměleckých kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade
zejména na originalitu a profesionální zpracování. KusKovu zajišťuje také vyhotovení uměleckých
předmětů a architektonických doplňků do interiéru i exteriéru na zakázku podle představ zákazníka.

Pro další informace, prosím, kontaktujte:
Kristýnu Horynovou:
e-mail: projekty@amelie-os.cz,
tel: 774 435 131
Více zde: www.amelie-os.cz/tulipanovymesic
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