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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 slouží především pro prezentaci neziskových organizací a pořádání kulturních
akcí. Kontejner byl rekonstruován ve spolupráci s architektonickým studiem Manua, které
připravilo potřebné vizualizace a podklady k rekonstrukci. V roce 2014 došlo k transformaci
občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost. Mimo provozu kulturního centra je
Containall o. p. s. organizátorem přehlídky mladého umění „Pokoje“, která se pořádá
v přilehlé nevyužívané budově v ulici Cihelná 4 ve vlastnictví MHMP.

Aktivity Containall o. p. s. v roce 2014


Přehlídka mladého umění „Pokoje“ – v roce 2014 jsme uspořádali dvě výstavy
„Pokoje,“ které konceptuálně navazovaly na stejnojmennou výstavu pořádanou minulý
rok. První z nich se konala v květnu a zaměřovala se na studenty českých uměleckých
vysokých škol (VŠUP a AVU Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, UJEP Ústí nad Labem,
OU Ostrava, TU Liberec, UTB Zlín a Scholastika). Studenti obsadili přes čtyřicet
pokojů po dobu deseti dnů, během nichž výstavu navštívilo bezmála 5000
návštěvníků. Další, celkově třetí, „Pokoje“ se uskutečnily na konci září a tematicky se
vrátily k první výstavě z roku 2013. Přes 4500 platících návštěvníků ocenilo přes 35
mladých architektonických studií a bohatý doprovodný program plný DJs a
workshopů.
Fotky:
https://www.youtube.com/watch?v=IPM9LSa06iI
Média:
http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/s-architekty-v-pokojich
http://www.artalk.cz/2014/05/29/opulentni-a-efektni-pastva-pro-divakovy-smysly/
http://art.ihned.cz/umeni-a-design/c1-62834410-pokoje-iii#fotogalerie-gf785044-12815060
http://artikl.org/top-story/malostranske-pokoje-pro-umelce



Jedním z největších úspěchů roku 2014 pro nás byl fakt, že největší LGBT festival ve
střední Evropě Prague Pride si vybral Containall jako svoji „centrální vesničku.“
Containall fungoval během Prague Pride

jako rozcestník pro návštěvníky tohoto

festivalu – konala se zde promítání, workshopy, koncerty kapel i DJs, diskuze i bleší
trhy.


Ve spolupráci s Dánskou ambasádou v Praze jsme připravili cyklus šesti večerů
nazvaných „Dánské filmové léto,“ které byly věnovány dánskému filmu. Německý
Goethe Institut a Das Filmfest se staly našimi partnery pro tematicky spřízněné
„Německé filmové léto,“ během něhož jsme uspořádali čtyři promítání. Kromě těchto
dvou cyklů jsme promítali několik dokumentárních filmů ve spolupráci s filmovým
festivalem Jeden Svět a neziskovou organizací Promítej i ty! Dále se u nás promítaly
filmy nominované na cenu Pavla Kouteckého. Všechna promítání byla pro
návštěvníky zdarma.



Zorganizovali jsme společně s neziskovou organizací Pragulic benefiční výstavu jejíž
výtěžek šel na její provoz. Pragulic pomáhá lidem bez domova například organizací
procházek po Praze s bezdomovci, kteří návštěvníkům ukazují odvrácenou tvář Prahy.
V rámci výstavy se pořádala i diskuze s hudebníkem a grafikem Vladimirem 518 o
problematice squattingu. Výstavu u nás měla i nezisková organizace, jež se zaměřuje
na pomoc dětem s fyzickým i mentálním postižením Ramus.



V letošní sezóně jsme se mnohem více zaměřovaly na aktivní návštěvníky a připravili
pro ně sérii různorodých workshopů, ze kterých si mohli výsledky své práce odnést
domů případně se učit od předních odborníků ve svém oboru. Mezi tyto workshopy
patřily večery s „My Street Films“ – mezinárodní platforma sdružující amatérské
dokumentaristy. Mezi pozvané hosty patřili Bára Kopecká nebo Vít Klusák.
Z rukodělných workshopů uvedeme například výrobu závěsných květin, papírových
draků, šperků z recyklovaného materiálu a cyklus čtyř workshopů „Světlonoš,“ kde se
lidé mohli dozvědět něco o elektřině a vyrobit si betonové svítidlo. Účast na
workshopech nebyla nijak zpoplatněna.



V roce 2014 se nám podařilo založit novou tradici populárně naučných večerů
„Pubquiz,“ kdy účastníci soutěží v týmech proti sobě o věcné ceny. Pevně věříme, že
v další sezóně budeme v nastoleném trendu pokračovat.



Containall se stal vyhledávaným místem pro milovníky hudby všech možných stylů.
Zaměřovali jsme se převážně na české DJs, ale nezapomněli jsme ani na kapely.
Z těch by bylo dobré zmínit francouzské Wombo Orchestra a mexického zpěváka
Lengualerta, kteří oba poctili Containall svou přítomností. Z DJských večírků byla
nejpopulárnější reggae série „Down by the Riverside“ ve spolupráci s pražskými
„Peeni Walli.“



Povedlo se nám zorganizovat také několik jednorázových akcí, jako bylo například
divadelní představení „Zo ZOO“ slovenské umělce Pavla Seriše, promítání
dokumentu o hudebním festivalu Mighty Sounds, účast na klubové noci v rámci
United Islands of Prague nebo promítání dvou cestovatelů o jejich cestě po Indii a
Pákistánu.



Sezóna našeho kulturního centra byla prodloužena díky spolupráci s neziskovou
organizací Iniciativa Fór_um, která v přilehlé budově organizovala program k 25.
výročí Sametové revoluce. Program byl z větší části tvořen Iniciativou Fór_um a ve
volných dnech jsme tvořili program vlastní. Například zde pokračovalo promítání
dokumentárních filmů, pubquizy atd. Mezi nejúspěšnější akce patřil (Na)Filmový
flám – benefiční večer na vznik českého filmového muzea. Dále promítání filmu
Antichrist s následnou diskuzí za účasti docenta z kodaňské univerzity Madse
Bunchema

a

divadelní

představení

spolku

Teatro

Novogo

Fronta

INTERVENCE/TOLERANCE.


Na závěr roku 2014 jsme se s Containallem a přilehlým palácem rozloučili ve velkém
stylu s akcí Brick & Chic. Koncept byl podobný jako u přehlídky Pokoje, akorát
v tomto případě zde nevystavovali umělci ale mladí čeští návrháři a designeři. Opět
každý z nich dostal jeden pokoj, který měl za úkol předělat k obrazu svému a na
víkend z něj vytvořit pop-up store.

Finanční rozvaha k 31. 12. 2013

Granty nadací a institucí za rok 2014

Děkujeme všem sponzorům a příznivcům za jejich (nejenom finanční) podporu!
Zároveň také děkujeme všem partnerům, příznivcům a spolupracovníkům, díky kterým
se podařilo uskutečnit druhou sezónu Containall!

Vybraná fotodokumentace

1 Přípravy na Prague Pride

2 Promítání dokumentu o festivalu Mighty Sounds

3 Bleší trhy v Containall

4 Venkovní atmosféra na výstavě Pokoje

5 Jeden z pokojů na výstavě Pokoje

6 Výstava Pokoje III

