Performensk Festival 2018
Performensk Festival 2018 byl prvním ročníkem festivalu performativních umění, který proběhl v
Minsku, hlavním městě Běloruska, v prostorech Kulturního centra Korpus a Ok16. Během tří dní
(29. 6. – 1. 7. 2018) festival navštívilo – i přes nepřízeň počasí – odhadem okolo 200 diváků.
Představilo se zde na 40 projektů od umělců z 15 různých zemí (vyjma umělců z České a Běloruské
republiky vystoupili také např. hosté z Německa, Polska, Itálie, Lotyšska, Ruska, Ukrajiny,
Taiwanu, Austrálie, Mexika, Kanady aj.). Část umělců byla vybrána z veřejného open callu, na
který zareagovalo 67 umělců a uměleckých skupin, a část přímo oslovena a pozvána námi.
Hlavním dramaturgickým cílem festivalu byla prezentace různých forem performativního umění.
Představeny byly umělecké druhy performance art, experimentální a objektové divadlo, tanec,
sound art a hudba a doplňkově také fashion show, videoperformance a videoart. Edukativní linii
zajišťovaly workshopy, artist talks a diskuzní bloky – např. „Vstříc současnému performativnímu
umění“ („Towards contemporary performative arts“) nebo „Networking a kurátorství“
(„Networking and curating“). Neviditelnou spojnicí mezi jednotlivými projekty bylo téma letošního
festivalu, kterým bylo „otevírání“.
První edici hodnotíme jako velice úspěšnou a chystáme se v projektu pokračovat také do budoucna.
Z reakcí během festivalu i po něm jasně vyplynulo, že je o pokračování festivalu zájem jak ze
strany návštěvníků a lokálních umělců v Bělorusku, tak ze strany mezinárodních hostů. Náš
produkčně-kurátorský tým se základnou v Praze bude tedy i do budoucna usilovat o českobělorusko-mezinárodní spolupráci a o prezentaci současného (performativního) experimentujícího
umění v Bělorusku formou Performensk Festivalu 2019.

V Příboře 22.7. 2018

vypracoval Antonín Brinda,
organizátor festivalu

ODEZVY V MÉDIÍCH
TV Minsk (cca od 12.40): https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tqtzk6wMAg
http://kultprosvet.by/performensk-festival-2018/
https://www.the-village.me/village/culture/culture-news/267551-festival-performansov
http://minsk.carpediem.cd/events/6981429-performensk-festival-2018-at-/
https://minsk.arttube.ru/event/festival-performensk-2018/
FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE
https://www.facebook.com/events/1947265085564816/

VIDEO DOKUMENTACE
(tři příklady prezentovaných akcí)
Drogovoz a Astapovich / Bělorusko
https://drive.google.com/open?id=1tstfUHW0ZlyCgXh0wTeVbY_crsPTLP5n
Oleksiy Zaitsev / Ukrajina
https://drive.google.com/open?id=1RGuBtIXSn18I_ZCZN3h1hHUI7h3fauC2
Patricia López Landabaso / Španělsko
https://drive.google.com/open?id=1AM_xag32pXbiiRFqS3yO_06AdopuhNGt

Niels Doucet, Nico Prokop / CZ

https://www.facebook.com/595244737482202/photos/pcb.1987785258179465/658780514461957/?
type=3&theater

