Be Part
of LOStheULTRAMAR

Propojujeme komunity
napříč zeměmi, jazyky,
kulturami, generacemi...

“

The arts can help meet major challenges facing health
and social care: ageing, long-term conditions,
loneliness and mental health.

https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appginquiry/Publications/Creative_Health_The_Short_Report.pdf

Be Part of LOStheULTRAMAR
Kultovní představení mexického souboru Foco alAire,
které objelo svět a…
•

3 země: Mexiko, Island, Česká republika

•

3 komunity: romská menšina, uprchlíci, lidé trpící duševním onemocněním

•

3 města: Brno, Reykjavík, Praha

•

3 představení, která pojmou stovky účinkujících a tisíce diváků

•

3 roviny záměru, cílů a přínosu

1. rovina
PROCES
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•

Konkurzem vybraní profesionální performeři z Česka a Islandu se formou společného
tvůrčího semináře, vedeného mexickým souborem, seznámí s konceptem
a choreografickým materiálem představení LOStheULTRAMAR.

•

Česko-islandsko-mexický tým následně aplikuje principy tvorby a představení
na romskou komunitu v Brně (2022), uprchlickou komunitu v Reykjavíku (2022)
a skupinu lidí trpících duševním onemocněním v Praze (2023).

•

Spolupráce s každou komunitou vyvrcholí představením, které bude uvedeno v rámci
akcí partnerů: Meeting Brno, Dansverkstæðið, Mezi ploty.

•

Pozitivní vliv umění na fyzické i duševní zdraví společnosti, specifické cílové skupiny či
rozvoj dětí je předmětem řady studií a v západním světě se mu přikládá čím dál větší
váha. Britové ve své zprávě o UK uvádí nedostatečné využití umění jako nástroje pro
zlepšení zdraví a spokojenosti společnosti. Česká republika v tomto ohledu za Velkou
Británií zaostává.

•

Umělecko-komunitní projekty jsou jedním z důležitých pilířů občanské společnosti
a uznávaným nástrojem na podporu jejího rozvoje. Mají potenciál aktivizovat
diskriminované skupiny občanů, předcházet psychickým problémům u vyloučených lidí,
napomáhat prevenci závislostí a kriminality, mohou být využity jako nástroj
komunikace, inkluze a pocitu sounáležitosti.

2. rovina
PŘEDSTAVENÍ

Be Part
of LOStheULTRAMAR

•

Představení LOStheULTRAMAR prostřednictvím jednoduchého průvodu, tradiční
mexické hudby, minimalizovaného pohybu a do detailu zpracovaného výrazu tváře
obnovuje ducha lidského společenství a jeho historické paměti. Průvod se vydává
do ulic, sdílí, konfrontuje se s diváky a nastoluje vzájemný dialog.

•

V závěrečném průvodu Be Part of LOStheULTRAMAR se setká 20 profesionálních
umělců, 15–20 hudebníků z místních kapel a 50-70 účastníků z komunity. Městem tak
bude procházet průvod více jak 100 lidí rozdílného původu, věku, zkušenosti či jazyka.

•

Tato velká skupina vyšle publiku jednoznačnou zprávu o tom, že ať jsme jacíkoliv,
nakonec jsme všichni stejní a naše bolesti i radosti mají stejný základ.

Reference k představení LOStheULTRAMAR

trailer k představení
https://vimeo.com/365705619
heslo: Asphalt2019

dokument, který střídá záběry
z představení z různých míst světa
a reakce diváků
https://vimeo.com/585203196/57a9d
a83f0

3. rovina
DOKUMENTACE,
TEORIE A VÝZKUM
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•

Proces práce s komunitou a představení v Brně (romská menšina z vyloučených lokalit)
bude zaznamenávat dokumentaristický tým pod vedením etablované režisérky Lindy
Kallistové Jablonské.

•

Aktuálně je v jednání koprodukce s Českou televizí, která má zájem zařadit film
o realizaci projektu v Brně do své dramaturgie ve formě 52minutového dokumentu
pro ČT Art.

•

Případná participace České televize na realizaci dokumentu a potažmo projektu by
byla i pro samotnou práci s komunitou velmi přínosná. ČT a tvůrčí skupina Martiny
Šantavé velmi dobře chápou cíle projektu a jsou s nimi ztotožněni.

•

Do projektu bude zapojen antropolog, který bude celý proces sledovat a poskytne
mu odborné teoretické zarámování.

•

K dnešnímu dni je v jednání spolupráce s Mgr. Yasarem Abu Ghoshem, Ph.D.,
vedoucím specializace sociokulturní antropologie na FHS Univerzity Karlovy.

•

Antropolog bude sledovat celý cyklus práce s komunitami a představení a na závěr
povede mezinárodní konferenci, která v roce 2023 v Brně celý projekt uzavře.

•

Konference bude platformou pro výměnu zkušeností z práce se třemi velmi různými
komunitami ve dvou různých kulturních prostředích a zúčastní se jí zástupci souboru
Foco alAire, umělci z Česka a Islandu a zástupci všech významných partnerů.

•

Účast antropologa bude dále využita pro účely realizace metodicky relevantního
výzkumu dopadů uměleckého procesu na účastníky. Možnosti a forma doprovodného
výzkumu budou v nadcházejících měsících ještě diskutovány a připravovány.

•

Teoretickou rovinu projektu doplní case study, která bude shrnovat výstupy
z komunitní práce i konference a která bude dostupná online pro studijní účely
umělcům, pedagogům, sociálním pracovníkům a dalším.

CÍLOVÉ SKUPINY
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A. Místní komunity

jejich rodinní příslušníci, přátelé a další lidé, kteří se jejich prostřednictvím o projektu doslechnou
a) Brno: Romská menšina z vyloučené lokality Cejl, Bratislavská, Francouzská a dalších, mexická, řecká,
vietnamská a slovenská komunita
b) Reykjavík: komunita uprchlíků v Reykjavíku
c) Praha: lidé s duševním onemocněním
B. Místní kapely

jejich rodinní příslušníci, přátelé, posluchači a další lidé, kteří se jejich prostřednictvím o projektu doslechnou
C. Publikum

a) Brno– Meeting Brno: festivalové publikum a náhodní kolemjdoucí
b) Reykjavík – Reykjavík City Library, Dansverkstæðið, uživatelé a místní publikum
c) Praha – Mezi ploty: festivalové publikum

D. Místní organizace a instituce

zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci, přátelé a lidé, které tyto organizace sdružují
a) Brno: Festival Meeting Brno, Muzeum romské kultury, Káznice, Knihovna Jiřího Mahena, Spolek Nadaras, DROM,
IQ Roma servis, Spolek Tripitaka, JAMU, FaVU a další
b) Reykjavík: Reykjavík City Library, Dansverkstæðið, Island Panorama Center, Solaris Center a další
c) Praha: Psychiatrická léčebna Bohnice a další
E. Hlavní partnerské organizace

zaměstnanci, jejich rodinní příslušníci, přátelé a lidé, které tyto organizace sdružují
F. Profesionální umělci z České republiky, Islandu a Mexika
G. Návštěvníci konference
H. Diváci dokumentárního filmu
I. Uživatelé výsledků průzkumů, dokumentačních materiálů apod.

PARTNEŘI
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• Projekt dále podporuje a bude se ho aktivně účastnit Ivona Shafaq, členka Rady vlády pro národnostní menšiny.
• V jednání jsou další partneři: Národní divadlo Brno, Městské divadlo Brno, FHS, Česká televize, Měsíc autorského
čtení a další.
• Projekt bude součástí oficiálního programu stoletého výročí spolupráce mezi Českou republikou a Mexikem.

Harmonogram
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2022

Konkurz
a seminář pro
profesionální
performery
(CZ & IS)

2022

Komunitní práce
a představení
Brno

2022

Komunitní práce
a představení
Reykjavík

2023

Komunitní práce
a představení
Praha

2023

Závěrečná
konference
Brno

Brno 2022
březen
2022

duben
2022

květen
16.–24. 5.
2022

červen
26. 6.–30. 6.
2022

červenec
1.–5. 7.
2022

červenec
6.–28. 7.
2022

červenec
29. 7.
2022

open call pro
profesionální
performery

konkurz 1. kolo
(online)

konkurz 2. kolo
Reykjavík
19.–21. 5.
Brno
23.–25. 5.

seminář
Reykjavík

seminář Brno

práce
s komunitou
Brno

představení
Brno
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•

Foco alAire má zásadní postavení v současném panoramatu scénických umění
v Mexiku s řadou ocenění doma i v zahraničí: Chilango-FMX Award, National
Choreography Award, National Dance Prize INBA-UAM-UNAM, Virginia Fábregas
Award, Honorary Mention-Buenos Aires International Festival.

•

Práce souboru byla prezentována v mnoha zemích po celém světě (Kolumbie,
Japonsko, Argentina, Mexiko, Austrálie, Evropa). Jejich evropské turné 2018-22
zahrnuje Sziget Festival Budapešť (HU), festival Aurillac (FR), Tanzmesse Dusseldorf
(DE), festivaly KoresponDance a Tanec Praha (CZ), CloseUp festival Crema (IT),
Inspirace v Moskvě (RU), Onze Bouge v Paříži (FR), Birmingham International Dance
Festival (UK) a mnoho dalších.

Marcela Sánchez Mota, tanečnice, spisovatelka, režisérka a socioložka; jako performer
a tvůrce spolupracovala s Utopia Dance-Theatre v Mexiku a s Tanz Projekt v německém
Kolíně. Mnoho let se zabývá studiem tělesných masek založených na technice Lecoq.
Za svoji novelu La Otra Piel získala v roce 2010 národní cenu za literaturu Juan Rulfo.
Octavio Zeivy, původem baletní tanečník, vystudoval Folkwang Hochschule v německém
Essenu a Hogeschool voor de Kunsten v nizozemském Arnhemu. Je členem National
Creators System (SNCA) FONCA.

BPART
společně řídí
Lenka Flory
a
Michaela Kessler

•

Spolek BPART se specializuje na realizaci uměleckých komunitních projektů,
a to zejména v mezinárodním a mezioborovém kontextu.

•

Iniciativa BPART vznikla jako reakce na absenci obdobných projektů v České republice.
Formálně navazuje na spolek založený v roce 1990 jako Společnost pro taneční a
múzickou výchovu, ale posouvá jeho činnost dál, od kulturního vzdělávání a produkce
k široké veřejnosti, vyloučeným skupinám, inkluzi, interdisciplinaritě a umělecké
tvorbě pro 21. století.

•

BPART si klade za cíl dát umění k dispozici jako nástroj komunikace, vzájemného
poznání a porozumění celému spektru specifických cílových skupin a posunout se tak
za hranice prostého obdivu živého umění k jeho opravdovému žití.

Lenka Flory je choreograf a tvůrčí producent. Jako performer spolupracovala se Studiem
Komorního Tance v Česku, Czurda Tanztheater v Německu a Ultima Vez v Belgii. 19922004 působila jako pedagog na Konzervatoři Duncan Centre, založila a vedla Projekt
progresivních osobností evropského tanečního divadla a mezinárodní festival
Konfrontace. 1997-2013 založila a spolu se Simonem Sandronim vedla mezinárodní
soubor DEJA DONNE, jehož práce byla uvedena ve 26 zemích světa. Jako ředitel,
choreograf, tutor, pedagog, scénograf a manažer se Lenka Flory podílela na
mezinárodních projektech po celém světě. Spolupracovala s Národním divadlem v Praze
a Brně či s Bavorským Státním Baletem. V letech 2013–2014 vedla Konzervatoř Duncan
Centre. Od roku 2015 pracuje jako nezávislý manažer a produkční mezinárodních
uměleckých a komunitních projektů.

Michaela Kessler vystudovala taneční konzervatoř, mediální studia a marketing, studuje
antropologii na FHS UK. Koncepčně, ekonomicky a personálně vedla vydavatelství
audioknih a reklamní agenturu, obojí z pozice statutární ředitelky. Dlouhodobě
spolupracovala s Centrem choreografického rozvoje SE.S.TA, festivalem
KoresponDance, divadlem Orfeus, sdružením Vize tance, Klubem Art 4 People a dalšími
organizacemi. V oblasti marketingu pracuje od roku 2011 a ve své praxi řídila projekty
pro nadnárodní společnosti Nestlé, Möet-Hennessy, PPG Deco Czech, Asseco Solutions,
Stada Pharma CZ a jiné. V neziskové oblasti se pohybuje jako výkonný umělec a od roku
2015 jako manažer a konzultant. Poskytuje poradenství spolkům i individuálním
umělcům. Autorsky spolupracuje s portálem Opera PLUS.

BPART z.s.
michaela.kessler@bpart.cz
601 153 560

