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Náměstí jako letní kino nezávislého umění
Letní sezóna Mariánského náměstí začíná. V rámci projektu Moje Mariánské se zde odehrají
divadelní, filmové, hudební, výtvarné i literární představení.
„Mariánské náměstí bylo v minulosti vnímáno jako odstavné parkoviště pro papaláše z
Magistrátu. Proto jsem moc ráda, že se mu postupně daří vracet punc veřejného
prostranství, které slouží běžným kolemjdoucím k odpočinku nebo společenskému vyžití.
Již druhým rokem se Městské knihovně ve spolupráci s okolními institucemi, včetně
Magistrátu hl. m Prahy, daří připravovat na náměstí pestrý program. Doufám, že se i v
dnešní nelehké situaci podaří plánované akce na Mariánském uskutečnit.“ (radní pro
kulturu a cestovního ruchu Hana Třeštíková)
Mariánské náměstí v centru hlavního města, vymezené čtyřmi významnými institucemi (Clam
Gallasův palác, Národní knihovna, Městská knihovna v Praze a Magistrát hlavního města),
získalo v září roku 2019 v rámci Dne bez aut svou prozatímní podobu. Náměstí již nefunguje
jako parkoviště. Díky umístěnému mobiliáři a akcím zde pořádaným se daří obnovovat jeho
reprezentativní, sociální, pobytovou funkci. V té setrvá do zahájení revitalizace schválené
Radou hlavního města Prahy na konci roku 2020.
Více: https://www.iprpraha.cz/marianskenamesti
Součástí projektu Moje Mariánské bylo předání koordinace kulturních a společenských aktivit
náměstí novému správci, Městské knihovně v Praze. Ta se zástupci okolních institucí
(Magistrát hl. města Prahy, Prahy 1, Galerie hl. města Prahy, Národní knihovna, Skautský
institut) tvoří páteř tzv. dramaturgické rady, která na svých pravidelných setkáních společně
vytváří plán akcí a udržuje náměstí ve formě přívětivé rezidentům i návštěvníkům okolních
institucí.
Akce, které se na náměstí odehrávají, jsou většinově nekomerčního charakteru a mají
komunitní ráz. Záměrem projektu Moje Mariánské je propojit sousedy, místní komunity s jejich
návštěvníky. Akcím by neměla chybět spontánnost ve smyslu: „Je hezky, pojďme ven a
skládejme origami, vypijme si kávu, poseďme jen tak.“
Sezóna 2020 byla i kvůli pandemické situaci zkušební. Přesto se na náměstí odehrála řada
úspěšných akcí: literární festival Knihovna na vlnách, týdenní multižánrový festival Ring X10,
první ročník dětského festivalu Mami, tati, dějou se věci!, sousedská slavnost Zažít město jinak,
výstavy a další menší produkce.
Více: http://l.mlp.cz/issusezona21.
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Sezóna 2021 je navzdory nejistotě nachystána velkolepě. Páteří léta by mělo být letní kino,
které po celé prázdniny a září bude po tři dny v týdnu promítat filmy visegrádské čtyřky. Ve
spolupráci s jinými institucemi chystá i rozmanitý předprogram. V plánu jsou výstavy o polské
architektuře, kořenech osobností, jednodenní festival nezávislého umění MIMRAJ, divadelní
festival Za dveřmi, pouliční produkce například Divadla X 1O, dětský festival Mami, tati, dějou
se věci!, vystoupení kapel, slam poetry, autorská čtení a další.
Dění na náměstí je možné sledovat na FB ve skupině Moje Mariánské
(https://www.facebook.com/groups/mojemarianske). Mariánské náměstí se mění v místo
setkávání, trávení volného času. Poskytuje prostor umění. Vítán je každý, kdo má rád výzvy.
V případě zájmu o uspořádání akce na náměstí je možné využít kontaktní formulář
http://bit.ly/akcemarianske, kalendář plánovaných akcí je dostupný na
http://l.mlp.cz/programmarianske.
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