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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. V roce 2014 došlo k transformaci občanského sdružení na
obecně prospěšnou společnost. Mimo provozu kulturního centra na Malé Straně a
v Letenských sadech 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 2015
PŘEHLÍDKA POKOJE IV.


Přehlídka mladého umění „Pokoje“ – v roce 2015 jsme uspořádali další ročník,
který konceptuálně navazoval na stejnojmennou výstavu pořádanou v minulých
letech. Výstava Pokoje se opět zaměřovala na tvorbu studentů českých
uměleckých vysokých škol (VŠUP, AVU, FAMU Praha, VUT Brno, ZČU Plzeň, UJEP
Ústí nad Labem, OU Ostrava, TU Liberec, UTB Zlín). Studenti obsadili přes čtyřicet
pokojů po dobu deseti dnů, výsledkem byla unikátní site- specific přehlídka,
kterou navštívilo bezmála 4500 návštěvníků.

Výběr z mediálních výstupů
o

http://www.designmagazin.cz/umeni/58141-pokoje-poctvrte-zvou-na-mladeumeni-z-50-atelieru.html

o

http://www.protisedi.cz/video/pokoje-4

o

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097206490-udalosti-vkulture/213411000121018/obsah/286028-festival-pokoje

o

http://life.ihned.cz/c1-64802610-pokoje-cihelna-fotogalerie

-- NEZISKOVÉ ORGANIZACE -

V roce 2015 jsme pokračovali ve spolupráci s neziskovými organizacemi.
Za všechny organizace bychom zmínili Cestu domů, která se zabývá paliativní
péčí. V našich prostorách jsme společně uspořádali dobročinný knižní bazar,
výtěžek šel na podporu aktivit Cesty domů.
Další z iniciativ Zachraň jídlo, jež se zabývá plýtváním jídla a jeho záchranou, u
nás uspořádala přednáškový večer s videoukázkami a možností připravit si
vlastní pesto z mrkvových natí. V srpnu se uskutečnil tzv. Meeting Hvězdného
bazaru, akce podporující mladé vozíčkáře, kteří svůj hendikep nevnímají jako
překážku. Návštěvníci si mohli vyslechnout jejich příběhy a vyzkoušet vozíčky
speciálně vytvořené na rugby či florbal.

-- LETNÍ KINO -

Velmi oblíbenými se staly pravidelné bezplatné úterní filmové večery, které byly
pořádány ve spolupráci s institucemi jako je Norská filmová ambasáda v Praze,
Dny Jeruzaléma, Mezipatra, NFA atd. V rámci desátého výročí DAS FILMFEST
v Containall proběhly projekce vybraných nejlepších filmů

z celé historie

festivalu.

-- WORKSHOPY -

Po úspěchu různorodých workshopů z minulého roku, ze kterých si návštěvníci
mohli výsledky své práce odnést domů, jsme se rozhodli v nastoleném trendu
pokračovat. Mezi tyto workshopy patřila například výroba ekologických
domácích prostředků nebo základy svařování pod vedením odborných
lektorů.

-- OSTATNÍ AKCE -

V roce 2015 jsme pokračovali v tradici populárně naučných večerů „Pubquiz,“
kdy účastníci soutěží v týmech proti sobě o věcné ceny. Zároveň jsme se více
zaměřili na sportovní aktivity a uspořádali několik sportovních turnajů ve
stolním tenisu.



S pomocí známé radiové moderátorky a DJky Mary C jsme připravili sérii
audiovizuálních večerů Videohall, během kterých se Mary C věnovala různým
aspektům hip-hopové kultury – od módy až po obraz žen v hip-hopu.



Containall je stále vyhledávaným místem pro milovníky hudby všech možných
stylů. Zaměřovali jsme se převážně na DJs a české akustické projekty
začínajících nadějných hudebníků.



Povedlo se nám zorganizovat také několik cestovatelských večerů, ve kterých
nás dobrodruzi provedli zeměmi, jako jsou Srí Lanka, Pákistán, Indie nebo
Vietnam.



Containall se v roce 2015 také stal českou základnou pro mezinárodní umělecký
výstavní projekt CONTAIN ERA, který spojil osm umělců z různých evropských
zemí.

V minulosti jsme spolupracovali s:






























Dánská ambasáda
Norská ambasáda
Izraelská ambasáda
Americká ambasáda
Goethe Institut
Das Filmfest
Jeden Svět
Mládež v akci
Dny Jeruzaléma
Cesta Domů
Zachraň jídlo
VŠUP
AVU
FAMU
VUT
ZČU
UJEP
OU
TU
UTB
Auto*Mat
Nadační fond Avast
O. s. Ramus
Prague Pride
Pragulic
My Street Films
United Islands of Prague
Contain ERA
Iniciativa Fór_um

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

