TISKOVÁ ZPRÁVA
Přednáška Rajské zahrady velkoměsta: Zahrádkové osady jako prostor krocení a hýčkání městské
přírody v kavárně Liberál
(9.1.2016, Praha) Centrum pro studium populární kultury (CSPK) ve spolupráci s holešovickým
kavárně Liberál (Heřmanova 6, Praha 7) pořádá 19. ledna od 20:00 přednášku nazvanou Rajské
zahrady velkoměsta: Zahrádkové osady jako prostor krocení a hýčkání městské přírody. Sociolog
Petr Gibas představí stručnou historii městského zahrádkaření a ukáže, proč si lidé pěstují
vlastní rajčata v době, kdy je možné zeleninu i ovoce bez problémů koupit v supermarketu.
Večírek je součástí projektu CSPK - Rok (post)subkultur, v jehož rámci se v období od prosince
2015 do května 2016 uskuteční v kavárně Liberál celkem 6 tematických přednášek.
Prezentace večírku bude klást důraz zejména na hodnotové a emocionální pozadí zahrádkaření, které
se promítá jak do vzhledu zahrádek, tak vztahu k nim. Zahrádkové osady, jejich tvůrci i uživatelé
vybízí k zamyšlení a diskusi nad krocením a hýčkáním přírody na pomezí mezi městských a
neměstských, soukromým a veřejným, minulým a budoucím . Gibas k tomu dodává: „Zahrádkové
osady představují v mnoha ohledech neobvyklý hybridní prostor města. Slouží jako místa udržitelné
městské rekreace. Pro zahrádkáře představují důležitou součást domova ve městě, možná víc než
vlastní byt....“
Rok (post) subkultur nechce pohlížet na subkultury jako na estetizované neo-kmeny, které jsou nám
předkládány jako mediálně propagované zboží v supermarketu. V dnešním globálním kapitalismu, kdy
masový kulturní průmysl velmi rychle zhltne každý pokus o alternativu, musejí lidé o to více bojovat o
soudržnost a autonomii vlastní komunity. Tento boj se však již dnes neodehrává jen v klasických
vyloučených a uzavřených subkulturách mládeže (punk, skinheads, techno), ale v řadě komunit bez
rozdílu věku, někdy dokonce právě v mezigeneračním sdílení (zahrádkáři, folkaři či včelaři). Naše
otevřené pojetí subkultur nám tak umožní zahrnout fotbalové hooligans, preppery nebo riot grrrls jako
společenství, která touží žít jinak. Rok po subkulturách je rokem se subkulturami, ale v novém
rozšířeném poli.
Kromě série přednášek v café Liberál, organizuje CSPK během akademického roku 2015/16 filmová
promítání v prostorách dejvické Klubovny, členové CSPK vedou semináře na FF UK a Rok
(post)subkultur završí červnová debata.
Centrum pro studium populární kultury založila v roce 2009 skupina postgraduálních studentů
z několika historických ústavů FF UK. CSPK se etablovalo v akademickém prostředí a v uplynulých
letech mj. zorganizovalo dvě mezinárodní konference, publikovalo kolektivní monografii Populární
kultura a česká identita a již šestým rokem pořádá pravidelné popularizační přednášky a filmové
promítání v Praze i v regionech.
Více informací o CSPK a jednotlivých akcích najdete na: http://cspk.eu. Můžete nás sledovat i na
https://www.facebook.com/centreforthestudyofpopularculture.
Kontakt:

Tomáš Kavka, předseda CSPK
e-mail: cspk@cspk.eu
telefon: 777 197 827
web: http://cspk.eu, http://www.facebook.com/centreforthestudyofpopularculture?ref=ts

