
Festival Živé město (27. 9. - 4. 10. 2011)

Cílem multižánrového festivalu Živé město je oživit kulturní dění na Praze 6. Na různých místech 
od Dejvic  po Břevnov se budou konat  filmové projekce a  následné diskuse,  jejichž  spojujícím 
tématem bude život ve městě z nejrůznějších úhlů pohledu – urbanismu a architektury, kulturního 
vyžití,  migrace,  využití  veřejného  prostoru  nebo  ekologie.  Festival  chce  také  ukázat,  jakým 
způsobem lze s veřejným prostorem nakládat. Jeho nedílnou součástí proto budou bleší trh, piknik 
a sportovní  hry  v  parku,  venkovní  tančírna,  autorská  čtení  na  autentických  místech  a  řada 
venkovních site-specific uměleckých intervencí, které se budou konat v blízkosti pozapomenutých 
míst (např. poblíž kin Bruska a Ořechovka, na nádraží Bubeneč atd.).

Mezi účinkujícími budou mj. Petr Šabach nebo Petr Placák, kteří na autorských čteních představí 
své knihy odehrávající se na různých místech Prahy 6. Z filmových promítání jmenujme venkovní 
projekci snímku Banksy: Exit Through the Gift Shop, která festival zahájí. Dále budou diváci moci 
shlédnout např. snímky Auto*Mat, Skvělá příležitost,  Squat 69 aj.  Festival je otevřen i rodinám 
s dětmi, pro které budou určeny výtvarné dílny, komentované procházky a prohlídky.

Festival  Živé  město  pořádá  stejnojmenné  občanské  sdružení  složené  převážně  ze  studentů 
a čerstvých absolventů uměleckých škol.  Festival nemá jen sociokulturní funkci, ale snaží se být 
i jakousi platformou pro mladé začínající umělce a měl by podnítit další spolupráci mladých lidí 
z různých uměleckých oborů.

Živé město si klade za cíl nebýt pouze jednorázovou událostí, ale oživit danou lokalitu dlouhodobě. 
Chceme rozšířit  kulturní mapu Prahy – vybudovat trvale fungující  pražskou kulturní platformu, 
která bude atraktivní jak pro rezidenty Prahy 6, tak pro její návštěvníky. 

Vstup na všechny akce je zdarma.

Akce se koná za podpory Městské části Prahy 6 a Nadace Život umělce. Dalšími partnery festivalu 
jsou FAMU, ČVUT, VŠCHT, ČZU a dejvická pobočka Městské knihovny.

www.zive-mesto.cz 
www.facebook.com/zivemesto

kontakt: 
PR a média festivalu Živé město – Marie Knapp
media@zive-mesto.cz 
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