Čekání proměny

Grafik festivalu
Alister Shapley (asdesign.)
Za spolupráci děkujeme
Marii Foltýnové (GHMP), Anně Švarc (DPP), Evě Tylové (Praha 12),
Barboře Hruškové (ZŠ Meteorologická), Janě Váňové (Cuřínka), Alešovi
Herzogovi (Libuš), architektovi Janu Hančlovi, Markovi Houskovi za
podklady pro rekonstrukci Písmenka, Martinovi Houšovi (Vyrobapro),
Lukášovi Parolkovi (risografická dílna, roleta39), a materiálové bance
art re use.

Festival Čekání proměny se koná pod záštitou MČ Praha 12 ve spolupráci
s MČ Praha-Libuš.
Projekt vznikl v rámci programu Umění pro město.
Více informací nájdete na
www.umenipromesto.eu
facebooku Umění pro město
facebooku Festival Čekání proměny

Jaká změna je naplánována a jakou by si představovali obyvatelé
současného jihu? V rámci vybraných lokalit, sídlišť Libuš a Písnice,
zkoumáme historii, abychom poznali nebo si připomněli příběhy
a hodnoty místa. Jaké jsou naděje, očekávání a obavy místních? Otázky
spojené s gentrifikací čtvrti, tedy s odchodem části lidí, visí ve vzduchu.
Jak proměnit území a paralelně chránit původní obyvatele? Zajímají nás
podmínky a možné dopady nebo i mantinely tohoto procesu.
Festival Čekání proměny je uměleckým odrazem a krystalizací momentu
změny. Díla a akce reflektují a navazují na existující stav vlastní vrstvou
reality, pohledem zvenku zviditelňují vybrané příběhy a umožňují oslavu
stávajícího místa v čase jeho proměny.
Festival je prostorově rozdělen na dvě části:
1. umělecké intervence a akce na sídlištích Libuš a Písnice,
2. vysílání příběhů a dat do čtyř stanic metra C – Kačerov, Pankrác,
Muzeum a Nádraží Holešovice.

Čtvrtek

15

17 h
Vernisáž v metru
ve stanici Muzeum
18 h
Zahájení festivalu
na sídlišti Libuš, u platformy
OC Obzor | IaL
v doprovodu dívčího
pěveckého sboru Lada

Týden

Komunitní den – Zažít jih jinak | AkLP | IaL
11 h
Workshop Příšerky z metra pro děti s dílnou Cuřínka
15 h
Procházka po budoucím území | ApL-P
17 h
Diskuze o sídlišti Písnice s jeho původními autory | ArP

Sobota

18 h
Písnice all inclusive
divadelní procházka po
sídliští | AdP | IsP | nutná
registrace

24

16 h
Procházka po budoucím území | ApL | IaL
17 h
Písnice all inclusive divadelní procházka po sídliští
| AdP | IsP | nutná registrace

27

16 h
Vernisáž v metru
ve stanici Nádraží Holešovice

17

Ve spolupráci s festivalem Zažít město jinak

19–23

Maskování města | AwL
Dvoudenní workshop pro děti
ZŠ Meteorologická

Úterý

Sobota

Sobota

Říjen

Území na jižní hranici Prahy je oblast, která se nachází na prahu
razantní změny. Dlouho očekávaná a plánovaná výstavba metra D bude
pro místo bezesporu přínosem. Přiblíží okraj města k jeho centru a zvýší
přístupnost jižních částí. Se zlepšením dopravního spojení a zkrácením
času a vzdálenosti se už paralelně množí plánované projekty. Konkrétní
obrysy nové výstavby se vynořují s prvními vykopávkami zeminy.

Září

Metro C
Muzeum
Kačerov
Pankrác
Nádraží Holešovice

Umělkyně, umělci a spolupracovnici
Nikola Logosová, David Přílučík, Minh Duc Vu, Vojtěch Rada, Sveta
Devyatkina, sustektecl (Adam Šustek, Vojtěch Tecl), Akolektiv Helmut
(Oskar Helcel, Eliška Raiterová, Tomáš Blatný, Adam Kratochvíl),
Lucie Králíková (Efemér květiny), Kateřina Vídenová, Savka Marenić,
Sochařská pohotovost (Martin Šilhán) a Barbora Matysová.

Festival

15.09.22 — 15.10.22

Sídliště Libuš
Písnice

Kurátorky festivalu
Lynda Zein, Eliška Málková
www.taktiky.com

1

14 h
Komentovaná prohlídka
v metru
začátek na Nádraži Holešovice
16 h
Poutní hostina | AhLP | IaL

Sobota

8

16 h
Procházka po budoucím území | ApL | IaL

Část odehrávající se na jihu Prahy je sérií intervencí a akcí vytvořených
pro obyvatele Libuše a Písnice. Živé umění, jako jsou divadlo, procházky,
poutní hostina, workshopy a diskuse, vzniklo v přímé reakci na lokalitu
a v některých případech ve spolupráci s místním partnerem. Do čtyř
stanic metra C probíhá metropolitní vysílání z jihu. Současný stav
místa je tím zakonzervován v uměleckém díle. Vzniká tak prostor pro
decentralizaci umění, nový pohled na zamýšlený rozvoj a celoměstská
platforma pro diskusi o tématice proměny města.

17 h
Písnice all inclusive divadelní procházka
po sídliští | AdP | IsP | nutná registrace

Sobota

15

16 h
Dernisáž v metru
ve všech čtyřech stanicích metra
Registrace na webu Umění pro
město a na facebooku festivalu

18 h
Ukončení festivalu
na sídlišti Libuš, u platformy OC Obzor | IaL

M – intervence ve stanicích metra C

oC
Metr

m | stanice Muzeum

p | stanice Pankrác

MmV | Příběhy z jihu

MpI | Stěna změny

Nikola Logosová
Snaha o zachycení toho, co je, a načrtnutí
toho, co se nevyhnutelně blíží. Místo se mění
přímo před našima očima, a tak je možné, že
zaznamenané momenty a zátiší již neexistují.

Minh Duc Vu
Abstraktní videodrama složené z koláží, kde
se vše odehrává v prostředí stanice metra
Pankrác. Hlavní postavou je dekorativní vitráž
od Benjamina Hejlka a Vladimíra Buranta,
která se nachází ve stanici metra Pankrác
už od jejího vzniku v roce 1974. Objekt je
pozorovatelem událostí. Kolik času zbývá
architektonické výzdobě?

MmV | Archeologické nálezy
Akolektiv Helmut
Nalezené artefakty ze sídliště Písnice.
nh | stanice Nádraží holešovice | od 27. září

MnhV | Masky z jihu
od 27. září
studenti ZŠ Meteorologická
Alternativní příběhy vysněné nejmladší
generací. Výstupy studentů ZŠ Meteorologická
na pomezí mezi sídlištěmi Libuš a Písnice,
z výtvarného workshopu festivalu Čekání
proměny.

MnhV | Mapy jihu | linka D přichází

k | stanice Kačerov

MkI | Portikus na jih
Tympanon | Utopický obraz jihu
Eliška Málková, Sveta Devyatkina, Lynda Zein
Co by se stalo, kdyby město koupilo sídliště
Písnice před jeho privatizací a vytvořilo na
postmoderním náměstí veřejné koupaliště pro
jeho původní obyvatele? Nemůže zelená plocha
v místě budoucí stanice metra D Libuš zůstat
nezastavěná a proměnit se v zahradu soch?
A co by se stalo, kdyby se vytěžená hlína
z metra dostala do Modřanské rokle?
Sloup | Průhledný sloup na Kačerově
Vojtěch Rada
Nikdo nečekal, že k tomu dojde právě na
Kačerově. Stalo se to přes noc. Řidič ranní
124 to prý viděl na vlastní oči. Zmizel stánek
s pizzou. Pak ovoce a zelenina. A nakonec
lahůdky. A objevil se tam ten růžový sloup.
Podlaha | Čekání
Eliška Málková, Barbora Matysová
Citace z rozhovorů vedených v rámci focus
group socioložkou Barborou Matysovou. Jaká
očekávání a obavy zmizí, a jaká zůstanou?

MmV

MmF
Muzeum
Vitríny, vestibul
pod koněm

MpI
Pankrác
Skleněny reliéf
vestibul

od 27. září
Eliška Málková, Lynda Zein
Co se staví a co zaniká? Jakou podobu bude
mít změna? Zvedly se ceny? Mění se územní
plán? A pro jaké projekty? Jak je v budoucím
rozvoji podepsané město? A jak samospráva?

MkI
Kačerov
U fontány, přestup
na autobusy

Sídliště Písnice

David Přílučík
Krátkometrážní dokument Za dunami a
rákosem vznikl na základě posledních
archeologických nálezů v lokalitě sídliště
Písnice. Film prostřednictvím samotných
odborných výzkumníků a výzkumnic vypráví
dosud nesloženou mozaiku příběhů zahalených
písečnou bouří. Diváci se při jeho sledování
mohou na okamžik stát přímými svědky
návratu v čase, během kterého snad i narazí
na střípky své vlastní budoucnosti.

Nádraží Holešovice
Obchodní jednotka
u autobusů směr zoo

stávka Pavlíko
va
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1
2
S
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MmF | Za dunami a rákosem

MnhV

AkLP | Komunitní den | Zažít jih jinak

AhLP | Poutní hostina

Platforma festivalu Acari bude první sobotu
festivalu sloužit místní komunitě v rámci
celopražského dne Zažít město jinak. S dílnou
Cuřínka jsme připravili keramický workshop
Příšerky z metra, poznat území jinak budete
moci během procházky, která poukáže i na
budoucnost místa. Pokud budete mít chuť,
můžete se zapojit do společné hostiny.

Lucie Králíková, Kateřina Vídenová
Město, stejně jako každý organismus, je
složitou spletí (eko)systémů, které se navzájem
doplňují a jeden bez druhého by nemohly
fungovat. V době stále rychleji postupující
klimatické krize je nutné při rozvoji měst nově
dbát především na ekologické aspekty. To
znamená především poskytnout obyvatelům
dostatečně příjemné životní prostředí, zajistit
přírodní prvky, které brání přehřívání města, a
funkční strukturu občanské vybavenosti. Naučit
se neplýtvat, nevyhazovat, ale naopak dbát
o vztahy a společenství, o půdu a svobodný
sdílený prostor.
Kulinářsko-urbanistická vycházka s umělkyněmi
Lucií Králíkovou a Kateřinou Vídenovou bude na
význam ekologie vztahů ve městě poukazovat.
Zážitkově si pochutnáte a současně si můžete
udělat názor na to, jaké pozitivní a negativní
efekty bude mít na Libuš a Písnici výstavba
nové trasy metra D.

ArLP | Diskuze o sídlišti Písnice
s původními autory
Sídliště Písnice bylo dostavěno na konci 80. let,
těsně před revolucí.
V čem bylo a je sídliště unikátní? Tkví jeho
zvláštnost v krajině, umění nebo náměstí?
Přijďte se zaposlouchat do příběhu budování
sídliště Písnice s původním autorským týmem –
architektem Janem Hančlem, sochařem Kurtem
Gebauerem a sochařem Markem Houskou.

AdP | Písnice all inclusive: performativní procházka po sídlišti
Akolektiv Helmut – Eliška Raiterová, Adam
Kratochvíl, Oskar Helcel, Tomáš Blatný
Před výstavbou sídliště a privatizací byla
písečná bouře. A před tím dlouho nic. Ticho.
Výprava do historie sídliště Písnice a jejího
okolí skrze performativní komentovanou
procházku s odborným výkladem špičkových
průvodců. Archeologické vykopávky z jara
2022 odhalily spletitou a dosud neobjasněnou
minulost sídliště. Nová poznání vyčtená
z bedlivého zkoumání nalezených artefaktů
ovlivní nazírání tohoto místa a jeho
transformaci na několik dekád dopředu.
Zakousněme se do minulosti a ukrojme si
z budoucnosti. Občerstvení na místě zajištěno.

ApL | Procházka po budoucím území
Lynda Zein, Eliška Málková
Výstavba linky metra D se plánuje od 80. let,
času na přípravu nových projektů byla spousta.
Jaké projekty se chystají? Jaké se změnily? Jak
ke změně došlo? A jaké jevy s sebou proměna
přináší? Po místech budoucí změny budou
provádět kurátorky festivalu a architektky.

IaL
sídliště
Libuš

AkLP
ArLP
ApL
AhLP

Libuš
OC
Obzor

ZŠ
Meteorologická

Doprovodný program
Přednáška a workshop pro odbornou
veřejnost vedené divadelním a filmovým
kolektivem Richtung22. Akce se bude konat
30. září a 1. října a bude probíhat v anglickém
jazyce. Na akci je nutná registrace.
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AwL

Pisnice

sídliště
Písnice

AwL | Maskování města
Eliška Málková, Savka Marenić, Lynda Zein
workshop pro studenty ZŠ Meteorologická
Proměny měst se zdají být dané a „racionální”.
Jaká proměna by ale nastala, kdybychom
o městských změnách nechali snít nejmladší
generaci? Jací tvorové by ve městě žili a co by
se s městem stalo? Studenti ZŠ Meteorologická
během výtvarného workshopu navrhnou
alternativní příběhy pro očekávanou změnu
jejich města.

BUS 113, 331, 333 | zastávka

A – akce na sídlištích

SAPA

IsP
AdP
Modřanská
rokle

I – instalace na sídlištích
vedle parkoviště P+R u sídliště Písnice

vedle OC Obzor, Papírníkova 627, sídliště Libuš

IsP | Písmeno D

IaL | Acari aneb centrum festivalu
Čekání proměny

Marek Houska | sochařská pohotovost
Sídliště Písnice na konci 90. let vzniklo
jako společný projekt architektů, umělců
i sociologů. Nedílnou součástí výstavby tak
byla umělecká díla — domovní znamení,
která rozlišovala podobné vstupy paneláků
a pomáhala se snadnou orientací. V rámci
festivalu rekonstruujeme jedno ze zaniklých děl
— písmeno D, které umisťujeme v místě jednoho
z výstupů budoucí stanice metra D Libuš.
Písmeno je tak vzpomínkou na minulost, stejně
jako vlajkovou lodí budoucnosti.

architektonická kancelář sustektecl
Acari slouží festivalu jako podklad pro obsah,
který se zde odehrává.
Chlupatým povrchem, formou a objemem
balancuje mezi říší bájných tvorů a sídlištních
objektů. V časech mimo program festivalu
nabízí bezpečný prostor.
Její vlídnost je závislá na porozumění okolí.

