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Občanské sdružení CONTAINALL:
Občanské sdružení CONTAINALL bylo založeno v lednu 2013 za účelem výstavby a provozu
sezonního kulturního centra. Kulturní centrum bylo postaveno z vyřazeného přepravního kontejneru a
sloužilo především pro prezentaci neziskovým organizacím. Sezona byla zahájena na konci července
2013 a poslední akce se v kontejneru konala na začátku října 2013. Kontejner byl rekonstruován ve
spolupráci s architektonickým studiem Manua, které připravilo potřebné vizualizace a podklady
k rekonstrukci. Mimo provozu kulturního centra občanské sdružení zorganizovalo 18. − 20. 10. 2013
přehlídku mladých architektonických studií „Pokoje“, která se uskutečnila v přilehlé nevyužívané
budově v ulici Cihelná 4 ve vlastnictví MHMP.
Přehled kulturních událostí v CONTAINALL:
Přestože občanské sdružení zahájilo svoji činnost až poměrně pozdě v polovině léta 2013, podařilo se
mu uskutečnit čtyři tematické bloky ve spolupráci s jinými neziskovými organizacemi (Kokoza,
Ramus, In IUSTITIA, INEX SDA), sérii pěti antropologických přednášek spolupořádaných
s Anthropictures, navázání vztahu v kulturní oblasti s ambasádami Dánska, USA a Izraele. Za dobu
svého krátkého fungování oživilo pražskou kulturní scénu svojí dynamickou produkcí a v našich
prostorách se konalo několik hudebních večerů s návštěvností až 600 lidí.
 INEX SDA (23. 7. – 28. 7.)
Sdužení INEX SDA se zabývá dobrovolnickou činností u nás i v zahraniční. Tématem výstavy
v CONTAINALL byla pozice zahraničních dobrovolníků v Čechách okem fotografa. Expozice
obsáhla celý vnitřní výstavní prostor a vernisáž proběhla zároveň se slavnostním zahájením činnosti
našeho občanského sdružení za účasti primátora hlavního města Prahy Tomáše Hudečka, který pronesl
úvodní slovo a převzal záštitu nad celým projektem.


In IUSTITIA (29. 7. – 4. 8.)

In IUSTITIA vznikla jakožto právnická organizace, která se jako první svého druhu v ČR cíleně
zabývá násilím z nenávisti v celé jeho šířce. V průběhu jejich bloku v CONTAINALL uspořádaly
výstavu fotografii tematicky zaměřenou na oběti násilných trestných činů, charitativní prodej oblečení,
projekci dánského filmu Adamova jablka a českého dokumentu o rasových nepokojích na severu ČR.
Po celou dobu fungování našeho kulturního centra jsme sloužili jako prodejní místo pro jejich odznaky
– výtěžek z prodeje šel na fungování této neziskové organizace.


Tematický blok „Městská cyklistika“ (5. 8. – 18. 8.)

Ve spolupráci s Dánskou ambasádou v ČR jsme uspořádali výstavu velkoformátových obrazů, které se
zabývaly městskou cyklistikou. V návaznosti na to jsme v tomto dvoutýdenním bloku promítali
dánské dokumenty, které se zabývaly urbanismem a životem ve městě. Součástí tohoto tématu byl také
workshop „guerilla urban gardeningu“, který ukázal občanům, jak se dá pečovat o zeleň v jejich
nejbližším okolí svépomocí.


Urbanistický blok pod vedením architektonického studia MANUA (19. 8. – 25. 8.)

Mladí architekti ze studia MANUA, které navrhlo kulturní centrum CONTAINALL, zajistili program
na tento blok, jenž se točil kolem urbanismu – na sérii přednášek o městském prostoru si pozvali
odborníky z univerzit, architektonických studií a občanských sdružení (ARCHIP, reSITE, Neolokátor
a další).


Ekologický blok s O. P. S. Kokoza (26. 8. – 1. 9.)

Kokoza, o. p. s. je dynamická nezisková organizace, která se zároveň profiluje jako sociální podnik.
Zakládají městské zahrady a kompostárny, inspirují a motivují ostatní k využívání kompostovacích
technologií vhodných do města. V rámci kulturního centra CONTAINALL uspořádali výstavu o
kompostování a ekologickém způsobu života ve městě za cenu nulového snížení pohodlí.



50 let od proslovu Martina Luthera Kinga Jr. (28. 8. – 11.9.)

Ve spolupráci s Americkou ambasádou v Praze jsme připravili program, který se zabýval nedávnou
historií v USA, a zároveň jsme se snažili o přesah do dnešní ČR. M. L. King před padesáti lety pronesl
svůj slavný proslov „I have a dream“, ve kterém snil o USA bez rasových předsudků. Dnes jsme sice
ve zcela jiné situaci, ale jeho slova stále mají váhu. Boj za lidská práva a boj proti rasismu jsme vztáhli
na české podmínky a s pomocí kurátorky a dokumentaristky Tamary Moyzes z toho vzešla výstava o
romské menšině a jejím postavení, která byla prezentována pomocí několik video-artových instalací a
obrazů. V průběhu večera také hráli DJs dobovou hudbu a proběhla přednáška na téma důležitosti
Martina Luthera Kinga. Tento událost vznikla za finanční podpory Americké ambasády v Praze.


O. S. Ramus - práce s hendikepovanými (2. 9. – 11. 9.)

Občanské sdružení Ramus se snaží vytvořit platformu pro společné setkávání a aktivní využívání
volného času lidí s nejrůznějšími handicapy i bez nich. Ve spolupráci s CONTAINALL uspořádali
oslavu čtyř let od svého založení. Oslava byla spojená s vernisáží několika desítek fotografií mapující
činnost tohoto občanského sdružení.


Výstava divadla Continuo (12. 9. – 27. 9.)

Divadlo Continuo nám poskytlo svoji rekonstruovanou maringotku, která byla po dobu jejich
představení v Praze zaparkovaná u našeho kulturního centra. Maringotka funguje jako mobilní galerie,
ve které jsou vystaveny momenty z jejich putování po České republice.


Ostatní kulturní akce
1) Oslava spojená s odhalením pomníku Jana Bouchala 9. 9.

Sdružení Auto-Mat s pomocí veřejné sbírky vztyčilo pomník jednomu ze zakladatelů pražské
cyklistiky Janu Bouchalovi, který zahynul v roce 2006, když ho srazilo auto na nepřehledné křižovatce
na Nábřeží Kapitána Jaroše. Za účasti několika stovek cyklistů, pěších a známých osobností se
v prostorách CONTAINALL ukončil slavnostní průvod a zahrála Pohřební kapela.
2) Zažít město jinak 21. 9.
Občanské sdružení CONTAINALL se účastnilo celorepublikových sousedských slavností ve
spolupráci se sdružením Auto-Mat. V Čechách zcela výjimečná akce ukazovala, co se stane s ulicí,
když auta zmizí a místo nich se objeví stolky a židličky, pouliční hudebníci nebo stánky s ručními
výrobky. V CONTAINALL se konal komunitní úklid Vltavy, workshop veganské kuchyně, divadelní
představení a koncert projektu Johannes Benz.
3) Bass Drop Arena vol. 2 27. 9.
Konec sezóny centra CONTAINALL byl ve znamení extrémních sportů, hudby a pouličního umění.
Kulturní akce ve spolupráci s hudebníky z BASS Overdose Syndrome a dalšími byla pojata jako
oslava dravého mládí za účasti několika stovek lidí, kteří mohli přihlížet skateboardovým a BMX
závodů,, graffiti jamu a hudební produkci několika českých a zahraničních DJs.
4) Série antropologických přednášek AnthroPOP (červenec – září)
Diskuze pořádané ve spolupráci s občanským sdružením Anthropictures (oceněni Social Impact
Award 2013) si daly za cíl přiblížit antropologii lidem pomocí interaktivních
diskuzí/seminářů/přednášek s váženými hosty.

5) Pokoje 18. - 20. 10. 2013
Ve druhé polovině října 2013 se uskutečnil první ročník přehlídky mladé architektury s názvem
„Pokoje“, které organizovalo O. S. CONTAINALL. Přehlídka se konala v unikátním prostředí
prázdného třípatrového domu v Cihelné ulici, který je v současné době nevyužíván. V domě se
nachází přes 40 místností a 37 bylo věnováno architektuře. Prázdné místnosti byly nabídnuty mladým
architektonickým studiím a studentům s možností ukázat, na čem jednotlivá studia pracují a čím se
zabývají. Architekti dostali k dispozici svůj „pokoj“, který ke své prezentaci mohly využít zcela podle
svých představ. Studia se tedy prezentovala nejen instalacemi, modely a fotografiemi svých prací, ale
pokusila se zaujmout i specifickou úpravou svého pokoje.
Jednotlivá studia pojala úpravu svého pokoje originálním způsobem. V místnostech se mimo jiné
objevilo listí, kinetické objekty, nápisy na podlaze, projekce, modely a fotografie. Některá studia se
pokusila návštěvníky aktivně zapojit do instalace, studio CollColl například vytvořilo ve svém pokoji
střelnici, kde si každý mohl vystřelit fotografii zrealizovaného projektu či vizitku ateliéru. Díky
vysoké návštěvnosti na celé tři dny jinak prázdný dům v Cihelné ulici doslova ožil.
Přehlídky se zúčastnily následující architektonické ateliéry a vysoké školy:
XTOPIX, ting architect, Quest Architects , mu:n, Útvar rozvoje hl. města, homostudio,
NEOLOKÁTOR.cz, petrjanda , mimosa architekti, majo architekti, atelier Povětroň, DOMYJINAK,
Kamarádi, studenti FSv ČVUT, 23 studio, studio Raketoplán, trevisan atelier+,Anarch Architekti, Coll
Coll, BY architects, MANUA, edit!, The builders, Pavlína Schultz, NACHÁZEL ARCHITEKTI,
monom, PROGRES ATELIER, ARCHWERK, IN-FORM ARCHITEKTI, skutek architecture, Prokš
Přikryl architekti, Atelier Vltava, Atelier 02 a FA VUT.
Doprovodný program:
Ve zbylých místnostech, které nezaplnila architektura, byly pro návštěvníky připraveny 2 bary, bistro
s veganským občerstvením, odpočinková místnost, kino (ve spolupráci s Dánskou ambasádou v Praze)
a 2 místnosti určené k diskuzím a k večerní hudební produkci.
V pátek večer zahráli k poslechu na jednom patře DJs Radia Wave: Martin Tvrdý & Hortenzie
Vzteklá, o patro níž DJ Bica, DJ Beduan a Tektoys DJ´s. V sobotu večer patřilo druhé patro hudební
produkci DJs breakbeat.cz a další pokoj okupoval Tea Jay Ivo.
Návštěvnost:
Během celého víkendu se na akci Pokoje přišlo podívat asi 2 500 návštěvníků. S takto vysokou
návštěvností za pouhé tři dny nikdo z nás ani nedoufal.
PR a marketing:
Akce „Pokoje“ vzbudila ohlas v několika českých médiích. Zmínka o akci se objevila
v Hospodářských novinách (v internetové i tištěné verzi), v Lidových novinách (on-line rozhovor), na
webu archiweb.cz, earch.cz, expats.cz, fashionbook.cz, Elle, 5+2 a Metro.
Propagace probíhala hlavně přes facebook stránku „Pokoje“ a „CONTAINALL“. V kavárnách,
klubech a na vysokých školách byly distribuovány plakáty A2 (cca 100 kusů) a letáky A6. Kromě
uvedeného jsme nasadili 30s spot na Radio 1.
Ohlasy výstavy „Pokoje“ v médiích:
Fotoreportáž v hospodářských novinách, příloha Praha Mladé fronty, ČT – Události v regionech atd.
http://art.ihned.cz/c1-61042880-mladi-architekti-promenili-pokoje-ve-strelnici-a-naplnili-jepodzimnim-listim

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/213411000121018/video/
http://www.lidovky.cz/mladi-architekti-obsadi-zchatraly-dum-v-centru-prahy-na-vikend-pb3/design.aspx?c=A131016_155923_ln-bydleni_ter

Pokračování projektu CONTAINALL v roce 2014:
V roce 2014 hodláme pokračovat v našich aktivitách, které jsme započali v roce 2013 – jmenovitě to
obnáší podporu neziskových organizací, pořádání hudebních akcí, výstav, přednášek a seminářů.
Počítáme s tím, že otevření kulturního centra CONTAINALL bude na přelomu května a června. Do
příštího roku bychom rádi zlepšili fungování letního kina, které bude mít jistou pravidelnost a
zajímavý program. Jedním z našich důležitých cílů je otevření zahrádky na střeše CONTAINALL,
které jsme z finančních důvodů byli nuceni přesunout na rok 2014.
Díky ohlasu mnoha lidí víme, že první rok projektu byl úspěšný a nesmazatelně se zapsal na kulturní
mapu Prahy. To nám dodává energii na příští rok, který bude v každém ohledu lepší než ten uplynulý.
CONTAINALL děkuje:
A_1 kontejner s.r.o., Ambasáda USA v Praze, ASKO a.s., Auto*Mat, DAMA s.r.o., Dánská ambasáda
v Praze, deník Metro, e-arch.cz, EPSON, AK Faltysová & Řípa, HITHIT.cz, Izraelská ambasáda
v Praze, O. s. kulturní centrum KLUBOVNA, Lobkowicz, Magistrát hlavního města Prahy, MANUA,
Mládež v akci, Nadační fond Avast, United Islands České spořitelny, Vans.

Fotodokumentace CONTAINALL:

Zahájení sezóny, 23. 7. 2013

Zahájení 23. 7.

Diskuze AnthroPOP

fotodokumentace výstavy Pokoje:
© Jan Hromádko

