POLNÁ V PLAMENECH – FESTIVAL OHŇOVÝCH UMĚNÍ
Místo konání: Polná, areál přírodního koupaliště rybníka Peklo
Organizátor: Občanské sdružení AD INFINITUM
V pátek 29. 6. 2012 se na hlavní scéně v areálu u rybníka Peklo konal tradiční ohňový
předvečer v podobě otevřené scény - tzv. Open stage PLAMEŇÁK. Jednalo se o nesoutěžní
setkání sólistů a skupin, kdy byl dán prostor představit svou pohybově-ohňovou performance
(etuda, představení) v libovolné délce na vlastní zvolenou hudbu. Celkem se utkalo 5
odvážlivců sólistů a jedna skupina, jejichž výkony příjemně překvapily přihlížející tříčlennou
porotu složenou z performerů, lektorů a produkčních v uměleckém oboru. Celým večerem
provázel kejklíř a moderátor Vítek Procházka. Smyslem celého večera soutěže není potřeba
najít někoho nejlepšího, ale jistá forma motivace podávat kvalitní výkony s důrazem na
umělecký zážitek a bezpečnost provedení. Možnost ukázat se před veřejností, být motivován
a motivovat ostatní.
Počínání všech zúčastněných sledovalo cca 150 diváků.
Sobota 30. 6. 2012 - OHŇOVÝ GALAVEČER
Areál „veřejné scény“ v areálu rybníka Peklo, byl otevřen pro diváky po celý den, před
začátkem večerního programu byla možnost volného koupání, projížďky na lodičkách a
šlapadlech. Dětské hřiště, horolezecká stěna. Bohaté občerstvení a sociální zázemí po celý
den. Ovšem vrcholem celého festivalu byl sobotní ohňový galavečer od 20.00 hod.
Moderování se i tento den ujal zkušený kejklíř a moderátor Vítek Procházka. Před setměním
zahrála africkou hudbu a předvedla tamní tance chomutovská skupina TARATIBU. Sešly se
čtyři skvělé ohňové skupiny, které předvedly svá ohňová vystoupení. Pro všechny přítomné
byla přichystána speciální velká stage s pódiem a projekcí přímo z místa dění, které několik
kamer dokumentovalo a promítalo na třímetrové plátno – vše pod taktovkou filmového studia
Poviam (Polná). Večer zahájila po slavnostním openingu rituální show pořádající skupina AD
INFINITUM (Polná, držitelé dvou cen Zlatá jeřabina za Kulturní počin roku 2009 a 2010), jenž
celý festival uspořádala. Dále se představily skupiny CHŮDADLO, FIREDANCE COMPANY
(vystoupení na živou hudbu) a MAGNIS (jejich členové jsou držiteli několika ocenění v
soutěži Mistrovství České republiky ve fire performance).
Vyvrcholením byl úspěšný pokus o zápis do České knihy rekordů a kuriozit. A to již hned třetí
v historii celého festivalu. V roce 2010 se podařilo překonat rekord nejvíce plivačů ohně s
počtem 46 lidí, v roce 2011 točilo nejvíce performerů (39) na jednom místě ve společné
nacvičené choreografii. Letošní rok se však podařila vytvořit zcela nová kuriozita, kdy na
jednom místě točilo s ohněm 8 lidí na chůdách a skákacích botách, kteří byli zapojeni do
společné choreografie celkem 23 lidí. Působivý efekt umocňovaly pyrotechnické efekty od
společnosti ArtPyro z Jihlavy, pana Jiřího Linhy, který na závěr celé akce připravil opravdu
nádherný a bohatý ohňostroj. Sobotní galavečer shlédlo na 500 diváků.
Sobota 30.6. - neděle 1. 7. 2012 - WORKSHOPY
Po celé dva dny se bylo možno vzdělávat a učit v oboru pohybu a ohňových umění. Pro
zájemce v sobotu i v neděli byly přichystány v průběhu dne workshopy a přednášky, na nichž
si mohli prohloubit své pohybové a teoretické dovednosti z oblasti tance s ohněm, pohybu,
práce
s
ohňovým
náčiním
a
praktické
ukázky
bezpečnostních
pravidel.
Celkem se workshopů zúčastnilo okolo 30 účastníků.
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