Závěrečná zpráva

Můj život s…
Festival o životě s odlišností
1. ročník
V Plzni 26. 11. 2012
Vážení přátelé,
předkládáme Vám Závěrečnou zprávu prvního ročníku festivalu Můj život s…, který se konal ve dnech
3. – 4. října a 18. - 22. listopadu 2012 pod záštitou primátora města Plzně, pana Martina Baxy.
Festival Můj život s... volně navázal na předcházející 2 ročníky queer festivalu Ozvěny Mezipater Plzeň,
které proběhly v listopadu 2010 a 2011 v Plzni.
Protože diváky obou ročníků mnohem více přitahovaly doprovodné akce než vlastní filmy z Mezipater,
rozhodli jsme se festival neomezovat jen na propojení s Mezipatry a tedy nutně na queer tematiku, ale
jeho postupným rozšířením dát prostor i jiným lidským jedinečnostem, vášním, touhám a především
odlišnostem.
Cílem festivalu je soustředit se na rozličná sociální témata. Poskytnout prostřednictvím různých
uměleckých i edukačních forem veřejnosti širší pohled na různá témata s hlavním zacílením na mladé
lidi. Hlavním tématem letošního, prvního ročníku festivalu byla HIV pozitivita.
Jako předvoj hlavní, listopadové části festivalu jsme na 3. a 4. října připravili v Divadle Dialog 4
představení Divadla Letí Po Fredrikovi. Tři dopolední představení byly určeny zejména pro studenty
středních škol a byly následovány besedami s HIV pozitivními lektory společnosti Art for Life a Domu
světla. Představení i besedy byly uvedeny v rámci projektu DEJ SI BACHA! společnosti Art for Life a ve
spolupráci s Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. z Plzně. Velmi nás potěšil zájem
pedagogů i studentů – vstupenky na představení byly takřka okamžitě vyprodány, a to nejen plzeňskými
školami; přijeli např. i studenti z Horšovského Týna. Celkem se představení a návazných besed zúčastnilo
240 studentů a pedagogů.
Hlavní část festivalu zahájila v neděli 18. 11. vernisáž výstavy Můj pozitivní den v kavárně Inkognito.
Vernisáže se zúčastnil nejen autor vystavených fotografií Jiří Třeštík, ale i jeden z jeho „modelů“ a pan
Miroslav Hlavatý, ředitel Domu světla České společnosti AIDS pomoc. Výstava potrvá do 24. prosince
2012.
V pondělí 19. 11. pak plzeňský klub Anděl ožil Čítáním lidu. Za doprovodu hudebního uskupení členů a
příznivců Divadla Alfa Burlesque se četlo ze zajímavých knih na téma Můj život s rasismem,
s Aspergerovým syndromem, se sluchovým postižením, atd.… Protože se Čítání zúčastnila i skupina
neslyšících, bylo mluvené slovo i některé texty písní simultánně tlumočeny do znakové řeči členkami
SIGN SIGN.
Úterý a středa patřily filmovému umění. Ve spolupráci s FK Plzeň a FK Esprit jsme uvedli český film
Michala Hogenauera Tambylles, který byl a letos vybrán do soutěže studentské sekce festivalu
v Cannes a jehož plzeňské premiéry se zúčastnil představitel hlavní role, herec Ivan Říha a srbský film
Srdjana Dragojevice Parade, který již asi nebude v Čechách bohužel nikde jinde k vidění.

Ve čtvrtek 22. 11. v podvečer patřila kavárna Inkognito besedě Pozitivně o pozitivitě s jedním
z nejpovolanějších, Doc. MUDr. Daliborem Sedláčkem, CSc., přednostou Infekční kliniky a vedoucím
lékařem AIDS centra FN v Plzni.

Zakončení festivalu pak proběhlo v Music Cafe Kalikovského mlýna v rámci Pozitivního večírku s
přehlídkou pozitivní módy mladých módních návrhářek Kláry Šikové a Petry Brzkové a skrz naskrz
pozitivní latinskoamerickou a středomořskou hudbou plzeňské kapely Mediterian.
V průběhu celého festivalu se prodával diář společnost Art for Life, jehož výtěžek půjde na podporu
Domu světla.
První ročník festivalu Můj život s… navštívilo na 600 diváků. Na přípravě festivalu se podílelo
CPPT, o.p.s., představení Po Fredrikovi bylo uvedeno ve spolupráci s Art for Life, Čítání lidu podpořilo
EHMK 2015, o.p.s.
Záštitu festivalu poskytl primátor města Plzně pan Martin Baxa.
Festival se konal za finanční podpory Odboru kultury MMP, Plzeňského kraje, UMO 3, Nadace 700 let,
Nadačního fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně a hotelu Courtyard by Marriott Pilsen.
Propagační kampaň proběhla v Plzni a dalších městech Plzeňského kraje prostřednictvím plakátů a
letáků, dále pak prostřednictvím webových stránek projektu a sociální sítě facebook, dále pak
kontaktem s Majáky EHMK. Plakáty byly vyvěšeny v Plzni, Plané u Mariánských lázní, Tachově,
Nepomuku, Spáleném poříčí, Domažlicích a Přešticích.
Jsme přesvědčeni, že festival, napomáhající boření bariér a stereotypů a podporující porozumění a
toleranci mezi majoritou a minoritami do Plzně patří. Přináší prostor pro debatu o tématech lidské
různosti, barevnosti a společenské rozmanitosti.
Umění, ať již filmové, divadelní či výtvarné takový prostor vytváří a oživuje. Jako první akce svého druhu
si získává své, doufáme, že stálé a dostatečně stabilní místo v povědomí Plzeňanů a obyvatel Plzeňského
kraje.
Děkujeme Vám za Vaši přízeň!
Za realizační tým festivalu

Marcela Mašínová, ředitelka o.s. PaNaMo

