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Názov projektu:

Folcolor pre mesto II
Autor: Igor Fekiač

Stručný popis:
Mladí ľudia pomaly zabúdajú na ľudové tradície, ktoré sa prenášajú z generácie na generáciu.
Myšlienkou projektu FOLCOLOR PRE MESTO II je opäť priblížiť folklórne a ľudové tradície novou,
modernou a progresívnou formou tak, aby si získali pozornosť a záujem najmä mladších ročníkov a
rozprúdili voľnú debatu o tom, čo je pre nás a našu kultúru originálne a jedinečné.

Popis projektu:
Vzhľadom na úspešný predchádzajúci ročník a pozitívnu spätnú väzbu obyvateľov mesta, sme sa
rozhodli zorganizovať pokračovanie projektu Folcolor pre mesto a radi by sme ho o určité prvky
rozšírili. Nadobudnuté skúseností by sme radi zužitkovali a pripravili pokračovanie projektu, ktoré by
získalo nielen priazeň a srdcia Bystričanov, ale aj fanúšikov folklóru a moderného umenia po celom
Slovensku.
Cieľom nášho projektu je zorganizovať jedinečné a originálne podujatie, ktorého bohatý program by bol
zárukou výnimočného kultúrneho zážitku. Podujatie bude moderným spôsobom interpretovať
a odkazovať na ľudové tradície, využívať ich pestrosť a jedinečnosť. Rovnako ako minulý rok, tak aj tento
by sme našu predstavu pretavili do festivalu, kde by v priebehu jedného víkendu mohli
Banskobystričania naživo vidieť:



Tanečné vystúpenie, počas ktorého by sa na jednom pódiu predstavili tanečníci
renomovaného folklórneho/umeleckého súboru a spolu s brejkermi by predviedli spoločnú a
originálnu choreografiu, nacvičenú špeciálne pre tento event.
Tvorbu sochy v podobe nápisu I Love (srdiečko) BB, ktorá by sa stala novým moderným
symbolom mesta a turistickou atrakciou. Podobné „sochy“ sa tešia vo svete veľkej popularite
a záujmu nie len domácich, ale aj turistov. (najznámejšie: nápis „LOVE“ v New Yorku,
„IAMSTERDAM“ v Amsterdame, alebo ikonický nápis „CANCUN“ v Mexiku) Socha by bola
zaujímavá práve po výtvarnej a umeleckej stránke, pretože o jej „náter“ by sa postarali
renomovaní street art umelci, ktorí by pri svojej tvorbe vychádzali z ľudových a folklórnych
vzorov. Podobné sochy na Slovensku sme mohli vidieť v mestách ako Zvolen a Trnava. Práve
srdce, ktoré by malo dominovať nápisu sa veľmi často objavuje na ľudových výšivkách. Táto
socha by poslúžila ako „kulisa“ pre tanečné vystúpenie a bola by umiestnená na schodoch
pred bývalým Kinom Hviezda, kde by dotvorila kolorit s už existujúcou murálnou maľbou
vytvorenej počas prvého ročníka Folcolor Pre Mesto. Dielo by mohlo neskôr slúžiť ako putovná
„atrakcia“, ktorú by bolo možné umiestniť podľa potreby napríklad na Radvanský jarmok,





alebo na stálo vystaviť na nevyužitý žulový podstavec na Námestí Slobody. Rozmer sochy by
bol cca 2,5m x 9,5m.
Live painting – tvorba umeleckého graffiti naživo, ktoré by bolo taktiež inšpirované ľudovými
motívmi a folklórom
Pop up street art výstava renomovaných Slovenských street art umelcov, ktorí by predstavili
svoju aktuálnu tvorbu. V prípade záujmu by mohli byť diela dočasne zapožičané mestu Banská
Bystrica a vystavené na radnici
Ďalšie výstupy – foto a video produkcia, ktorá by zachytávala a zmapovala celý event a slúžila
by ako PR a mediálny výstup pre mesto Banská Bystrica, no najmä ako inšpirácia a odkaz pre
mladých ľudí, že naše ľudové tradície a folklórna rozmanitosť je skutočne originálna a treba si
ju vážiť a rozvíjať.

Celý festival by sa odohral opäť pred bývalým kinom Hviezda. Tento priestor sa nám osvedčil už pri
predchádzajúcom ročníku, pretože sa nachádza v samom centre mesta, je verejne dostupný a okolie
tohto miesta je ideálnou kulisou pre podujatie takéhoto typu. Výhodou je aj blízkosť najväčšej
koncertnej sály v Banskej Bystrici (Urban Spot), kde by sa v prípade nepriaznivého počasia mohlo
podujatie uskutočniť.

Čas a miesto realizácie projektu:
15.7. – 21.7. 2019 – realizácia monumentálnej maľby, realizácia inštalácie I LOVE BB
27.7. 2019 – tanečné vystúpenie
15.7. – 27.7. 2019 – natáčanie krátkeho dokumentu/videa
Miesto realizácie: Urban Spot (bývalé kino Hviezda)

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Farby v spreji – 200 ks

760 €

2. Lešenie na maľbu

1094,32 €

3. Prenájom aparatúry - zvukotechnika

700 €

4. Foto a video produkcia (prenájom techniky, produkcia a postprodukcia materiálu)

1972,94 €

5. Prenájom stage-u

600 €

6. Výroba sochy I♥BB (transport, inštalácia, stavba, materiál)

4100 €

7. Honorár pre tanečníkov (FS Urpín a Stred Crew)

700 €

Celkový rozpočet projektu v €:

9927,26 €

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Organizácia podujatia a koordinačná činnosť pri realizácii celého eventu, PR a marketingové aktivity
na podporu podujatia.

Informácia o udržateľnosti projektu:
Keďže sa jedná o kultúrne a spoločenské podujatie, tak žiadne ďalšie dodatočné náklady mestu na
projekt po skončení nevznikajú.
Jediný výstup, ktorý si vyžaduje dodatočnú údržby, by bola spomínaná socha/nápis I LOVE BB, kde by
bolo potrebné vyriešiť jej skladovanie, prípadne trvalé umiestnenie (preferované). V prípade trvalého

umiestnenia navrhujeme sochu umiestniť na Námestí Slobody na nevyužitý žulový podstavec, čím by
sme toto miesto oživili a dali mu úplne nový, pozitívny rozmer.
V prípade skladovania navrhujeme využiť skladové priestory (kľudne aj vonkajšie), ktoré štandardne
využíva mesto. V prípade že by toto riešenie nebolo možné, vieme zabezpečiť skladovanie zadarmo
v priestoroch bývalého kina Hviezda. V prípade potreby vieme kedykoľvek sochu/nápis sprístupniť
a poskytnúť na ďalšie využitie.

PRÍLOHY
Cenová ponuka 1

Cenová ponuka 2

