Přehled činnosti spolku Popular v roce 2016
Spolek Popular vzniknul v červenci 2013, a zabývá se organizací kulturních projektů.
Snaží se o prezentaci, popularizaci a šíření kultury, především ve středoevropském prostoru a
usiluje o odbourávání kulturních stereotypů.
V roce 2016 spolek realizoval dvě akce, Bardzo fajný večer v květnu a třetí ročník
Bardzo fajného festivalu na začátku prosince.
Facebook: http://www.facebook.com/bardzofajnyfestival

Bardzo fajný večer 7. května
Bardzo fajný večer #4 se uskutečnil 7. května 2016 v kině Bio Oko na Praze 7. Zaměřil se
opět na polskou svěží kulturu – tématem byly odvážené Polky na scéně, umělecká tvorba žen
v několika rovinách.
Program otevřela slezská písničkářka Beata Bocek, rodačka z Českého Těšína, která ale
zpívá nejčastěji polsky. Její koncert byl přístupný zdarma a konal se v kavárně kina Bio Oko.
Druhým bodem večera byl propracovaný filmový záznam divadelní inscenace „Ženský
chór: Magnificat“ polské režisérky Marty Górnické, který dosud nebyl v Česku uveden.
Projekci uvedla polská kulturoložka Agata Adamicka-Sitek z Instytutu Teatralnego
Zbigniewa Raszewského, s níž měli diváci po skončení možnost diskutovat. Moderátorské
role se ujal divadelní dramaturg a publicista Lukáš Jiřička, debata byla konsekutivně
tlumočena do češtiny a polštiny.
V rámci akce byla opět představena různorodá polská kuchyně – dlouhodobě
spolupracujeme s Polkami žijícími v Praze, kteří pro akci připravují speciální menu. Příchozí
měli zároveň možnost zakoupit polskou literaturu, která vyšla v českém překladu.
Akci navštívilo přibližně 100 diváků (což vzhledem k odbornému tématu považujeme za
úspěch).
Celá akce přispěla k popularizaci polského divadla a pomohla nám zaujmout novou
cílovou skupinu diváků – kritiky a teoretiky zabývající se divadlem.
Akci finančně podpořili:
Městská část Praha 7 (6 000 Kč)
Polský institut v Praze (18 800 Kč)
Nadace život umělce (7 000 Kč)
Fotogalerie z akce:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.669824123171184.1073741843.256500044503596&type=1&l=9f05693f5c

Bardzo fajný festival 1. – 4. prosince
Třetí ročník Bardzo fajného festivalu se uskutečnil od 1. do 4. prosince 2016 (opět) v kině
Bio Oko a (nově) v klubu Cobra v Praze 7. Diváci měli možnost vidět autorský výběr z
nových polských filmů (4 filmů vzniklých mezi lety 2014-2016), důležitou součástí programu
bylo odpoledne pro rodiče s dětmi (filmově-výtvarná dílna: promítnut byl animovaný film
Pejsek Rexík a tematicky navazovala výtvarná dílna pro děti).
Festival se oproti minulým ročníkům rozrostl ze dvou na čtyři festivalové dny. Součástí
festivalu bylo i oficiální zahájení s vernisáží komiksové výstavy Henryk v bublinách, kterou
jsme si připomněli 100. výročí úmrtí polského klasika Henryka Sienkiewicze, odpolední pop
up komiksová stěna Marka Rubense, nedělní Filmbrunch nebo polské delikatesy na
speciálních barech. V neposlední řadě byla novinkou sobotní afterparty v baru Cobra v
podobě setu polské DJky Morgiany a video instalace ve veřejném prostoru ve spolupráci se
studie Lumitrix.
Program akce:
Čtvrtek 1. 12.
18:00 Vernisáž Henryk v bublinách (PI) + zahájení BFF
19:00 Křižáci
Pátek 2. 12.
18:00 Obce niebo/ Podivné nebe, 2015, 107 min, Dariusz Gajewski
20:30 Moje córki krowy/ Moje dcery krávy, 2015, 88 min, Rež. Kinga Dębska
Sobota 3. 12.
15:00 Bardzo fajný dětem: Reksio + odpolední dílna pro děti
18:00 Małe stłuczki/ Střípky, 2014, 82 min, rež. Aleksandra Gowin, Ireneusz Grzyb +
diskuze s režisérkou
20:30 Córki dancingu/ Vábení sirén, 2015, 92 min, rež. Agnieszka Smoczynska
23:00 Bardzo fajná afterparty – DJ Morgiana - Cobra
Neděle 4. 12.
Bardzo fajný Filmbrunch
12:00 Córki dancingu/ Vábení sirén, 2015, 92 min, rež. Agnieszka Smoczynska

Přínos akce
Třetím ročníkem festivalu se nám opět potvrdilo, že o program je ze strany diváků – jak
českých Pražanů, tak i Poláků dlouhodobě žijících v Praze – velký zájem. Proto plánujeme
pokračovat dalším ročníkem podobného formátu čtyřdenního festivalu (s výběrem nových
polských filmů, programem pro děti a doprovodným kulturním programem) i v roce 2017.
Celou akci v listopadu 2016 navštívilo přes 500 diváků, z toho 50 dětí a 50 studentů či
seniorů
Odhadem třetina/čtvrtina diváků byli Poláci dlouhodobě žijící v Praze.
Povedlo se nám opět do přípravy projektu zapojit polskou menšinu žijící v Praze. I tito
naši spolupracovníci nám potvrdili předpoklad, že polská menšina v Praze má zájem se
podílet na přípravě kulturních projektů a dávat o sobě vědět.
Poslední ročník festivalu také ukázal potenciál kulturního podhoubí Prahy 7, kdy se nám
podařilo (po úspěšné spolupráci s Vilou Štvanice na letním BF večeru v roce 2015) pro
Polsko nadchnout několik dalších kulturních subjektů, které se zapojily nasazením vlastní
polské dramaturgie - ať už v podobě vizuálních intervencí do veřejného prostoru (Lumitrix a
projekt LumiVerse), nebo rozšířením menu o klasické recepty polské kuchyně (bar Cobra).
Akci finančně podpořili:
Ministerstvo kultury ČR (40 000 Kč)
Magistrát hl. m. Prahy (50 000 Kč)
Polský institut v Praze (54 000 Kč)
Městská část Praha 7 (20 000 Kč)
Nadace život umělce (7 000 Kč)
Fotogalerie z akce:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.801502403336688.1073741845.256500044503596&type=1&l=389
d80461a

Příloha – monitoring médií Bardzo fajný festival 2016
1) reklamní plochy
-

plakátovací kampaň v tramvajích (60 ks, A4)

-

roznos po kavárnách, školách (Prahy 6,7,1,10)

2) mediální partneři
-

ČRO Vltava

-

Radio 1

3) soutěže
- 25fps – soutěže 2x2
-

ČRo Vltava – soutěž 2 lístky

-

Radio 1 – soutěže 2x2

4) zveřejněné texty
tištěné
-

Hobulet 11/2016

-

Hobulet 12/2016

weby:
-

FacebookBardzofajný festival http://www.facebook.com/bardzofajnyfestival/

-

Full Moonhttp://www.fullmoonzine.cz/novinky/svezi-polska-kultura-na-platne-i-nataliri0

-

Expats.cz - http://www.expats.cz/prague/entertainment/38499-bardzo-fajny-festival2016-i-bio-oko-i-cobra.html

-

Kinobox - http://www.kinobox.cz/clanek/12091-vabeni-polskeho-filmu-aneb-bardzofajny-festival-slavi-tri-roky

-

Protišedi - http://www.protisedi.cz/article/bardzo-fajny-festival-svezi-polska-kulturana-platne-i-na-taliri

-

Čro Vltava – Mozaika rozhovor - http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3753838

-

25fps.cz http://25fps.cz/2016/bardzo-fajny-festival-2016/

-

Prague-up.com http://www.prague-up.com/cz/event/bardzo-fajny-festival-2016/ placená podpora

-

Festival guide - http://www.festivalguide.cz/udalost-bardzofajnyfestival-630876.html

-

ČTK, Protexthttp://www.protext.cz/zprava.php?id=26106

-

Informuji.cz - http://www.informuji.cz/akce/praha/74620-bardzo-fajny-festival-naplatne-i-na-taliri/

-

Polskodnes.cz http://www.polskodnes.cz/aktuality/dnes-zacina-bardzo-fajny-festival/

-

Wherevent.com http://www.wherevent.com/detail/Bardzo-fajny-festival-Bardzo-fajnyfestival-2016

-

Aroundprague.cz http://aroundprague.cz/poster/festival/bardzo-fajny-festival

5) Předprodej
-

Bio Oko

-

Goout.cz https://goout.net/cs/festivaly/bardzo-fajny-festival-2016/bkjpb/

6) projektoví partneři, finance
-

Polský institut - http://www.polskyinstitut.cz/?d=program&i=1688&lng=cz

-

Praha 7 - http://www.praha7.cz/21194_Bardzo-fajny-festival

-

HMP - Kultura.praha.eu
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/aktuality/tiskove_zpravy/treti_rocnik_bardzo_fajneho_fe
stivalu_v.html

