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UMĚLCE
A ŘEMESLNÍKY

Cítíme povinnost podílet se na rozvoji
společnosti, v níž žijeme, odkud pocházíme
... na rozvoji Bolomakoté, kolébky místní
folklórní hudby. Ten, kdo se zde narodil,
byl od dětství doprovázen tony balafonu
a tancem v tradičním kabaretech. Kabaret
dlouhá léta býval školou ulice pro mladé
umělce.
Podmínky dneška nám daly pochopit, že
umění má své místo v kulturním centru.
V takovém prostoru, který je v sousedství Bolomakoté postrádán, čímž se riskuje
ztráta kulturního bohatství.
Přejeme si vybudovat prostor, který bude
ctít naši slavnou minulost, který nabídne příležitost pro setkávání, tvorbu,
předávání umů mladším generacím, který
zajistí otevřenost na národní i mezinárodní úrovni. To je angažmá, které si klade za
cíl BOLO’CENTRE - vybudovat univerzální
prostor, který může sloužit jako umělecké
komunitní centrum pro všechny v sousedství i daleko za jeho hranicemi.
Kromě toho, že se obrací na úřady, různé
struktury a instituce, asociace Bolo´Arts si
klade za cíl najít finanční pomoc na místní i
mezinárodní úrovni mezi veřejností. Plánuje
uspořádat veřejné sbírky peněz - Crowdfunding – uvedením kolekce «angažovaných
tašek» CementJCA pro BOLO’CENTRE”.
Design kolekce CementJCA pro BOLO’CENTRE
je výsledkem úzké spolupráce s hlavním
partnerem Jakub Cigler Architekti a. s. a
přináší tašky, kabelky, peněženky, obaly
pro různá zařízení,... vše vyrobeno na bázi
obalů od burkinského cementu. Upomínkové předměty pro angažovanou veřejnost
tak sebou nesou příběh i environmetální
ponaučení.
Srdečně
tým BOLO´ARTS
společně s
unlimited jakub cigler architekti
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KULTURNĚ

EKONOMICKY

Projekt Bolo’Centre si klade za cíl
vybudovat víceúčelový prostor, který
může sloužit jako komunitní umělecké
centrum sousedství Bolomakoté, což
je čtvrť ne větší než 25 ha. Nicméně,
počet umělců je značný.
Bolomakoté se stal známý v zahraničí
prostřednictvím skupiny Farafina v
80. letech. Bohužel, jejich sláva se
nikdy neproměnila v trvalé hodnoty,
to znamená ve výstavbu kulturního
centra, centra, kde by se rozvíjely
talenty a byla by zajištěna ochrana
kulturního bohatství.
Projekt Bolo’Centre zastřeší aktivity
umělecké, vzdělávací, sportovní, komunitní a socio-podnikatelské.
Konkrétně stavba poskytne takzvaný
“Elastický” sál, zkušebnu, zařízení
skladů, prostor pro sekretariát asociace Bolo’arts, taneční studia na
terase, knihovnu, krejčovské ateliéry, kávárnu, hygienické příslušenství
a ubytovací kapacity pro hostující
umělce a přátele sdružení.

Zviditelnit projekt, vybrat peníze,
vytvořit pracovní místa, udělat
potěšení... Kolekce “CementJCA pro
BOLO´CENTRE” přináší tašky, kabelky,
peněženky, obaly pro různá zařízení,...
vše vyrobeno na bázi obalů od burkinského cementu. Upomínkové předměty
pro angažovanou veřejnost tak sebou nesou příběh i environmetální
ponaučení.
Tašky jsou vyrobeny v souladu s principy fair trade a veškerý výtěžek bude
investován do Bolo´Centre, do jeho
příprav a výstavby samotné.

CROWDFUNDING

DOPROVOD
ROZPOČTU

PROJEKTU
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zviditelnit projekt,
vybrat peníze,
vytvořit
pracovní místa,
udělat potěšení…

kabelka
37x30x13cm

ADIARRA H

elegantní kabelka
s velkou kapsou, kde lze
uložit dokumenty formátu
A4 a láhev vody, menší
kapsička na drobnosti je
přišitá uvnitř, 3 kapsy
jsou na vnější straně
tašky,
zavírání je na zip

ADIARRA
33o,-

czk

30x37x13cm

ADIARRA V

taška

elegantní pánská taška
přes rameno s velkou
kapsou, kde lze uložit
dokument velikosti A4
a malou láhev vody,
jedna vnitřní kapsa se
zapínáním na zip, dvě
kapsičky z vnějšku, zapínání na magnetku

WATT
33o,-

czk

toaletní pouzdro

SARAMANI
25o,-

toaletní taštička se zapínáním na magnetku a
třemi kapsičkami uvnitř

25x32x6cm

25x13x5cm

czk

cestovní taška

mnohoúčelová cestovní taška,
do práce nebo na cvičení, na
nákupy nebo na nošení dítěte
- deeni (v jazyce dioula)...
jedna velká kapsa se zapínáním na zip se dvěma
jezdci pro snadné ukládání
věcí větších rozměrů, zesílená ucha, tři kapsičky na
drobnosti z vnějšku

DEENI

batoh

SERGE
8oo,-

batoh minimalistického
stylu, s velkou kapsou s
dvojitým bezpečnostním
zapínámím na suchý a
pojízdný zip, s velkou čelní
kapsou
možné kombinovat
s taškou na počítač ORDI
rozměrů 30x40cm

czk

22x22x44cm

DEENI

4oo,-czk

30x30x60cm

DEENI SIRA

6oo,-czk
33x45x13cm

taška na počítač

ORDI

taška s hlavní kapsou na
počítač a čelní kapsou na
drobnosti, popruh je možné
uchytit k háčkům na třech
místech pro svislé nebo
vodorovné nošení

diplomatka
kabelka ve tvaru elegantní
obálky k návštěvě opery
nebo taška-diplomatka
víceúčelovka do práce,
na schůzky, velká kapsa
o rozměrech dle listu
mezinárodního formátu –
A4, A3 se zapínáním na
magnetku

BAARA

35x50cm

BAARA A3

33o,-czk
25x35cm

BAARA czkA4
25o,-

15x20x3cm
20x30x4cm

ORDI

2oo,-czk

25x35x4cm
30x40x4cm

ORDI BAAczk
25o,-

cyklistické brašny

NEGESSO
4oo,-

kapsy na kolo s popruhy
k připevnění na univerzální nosiče, s reflexními
bezpečnostními proužky,
stěny brašen jsou zdvojené
a dna vyztužené recyklovaným kartonem

czk

dimensions universelles

kapsička na magnetku pro
různá zařízení - telefony,
tablety, čtečky... s pruhem
upevněným uvnitř tak, že
při jeho vytažení vyjede
zařízení hladce ven

kapsička

FITINI
1oo,czk

peněženka na drobné
mince a průkazky se
zapínámím na suchý zip a
kroužkem na klíče

peněženka

WAARI
1oo,-

czk

13x7cm

15x9cm

10x9cm

Pokud chceš jít rychle,
jdi sám, ale pokud
chceš dojít daleko,
pojďme společně.

africké přísloví

artikl

druhotný materiál

kabelka ADIARRA V
kabelka ADIARRA H

koženka

taška WATT
toaletní pouzdro SARAMANI
cestovní taška DEENI
cestovní taška DEENI SIRA
batoh SERGE
taška na počítač ORDI

VÝROBA FCFA
40% materiál + 60% šití

37x30x13

výroba
fcfa

výtěžek
bolo´centre

celková celková cena
cena
CZK

4000f

4000f

8000f

330

koženka

25x32x6

4000f

4000f

8000f

330

koženka

25x13x5

2500f

3000f

5500f

250

koženka

22x22x44

6000f

4000f

10000f

400

koženka

30x30x60

10000f

5000f

15000f

600

koženka a pěna

33x45x13

13000f

7000f

20000f

800

3300f

1700f

5000f

200

3500f

2500f

6000f

250

pěna

20x30x4
25x35x4
30x40x4

cyklistické brašny NEGESSO
peněženka WAARI
kapsička FITINI

30x37x13

15x20x3

taška na počítač ORDI BAA
diplomatka BAARA A4
diplomatka BAARA A3

rozměry
dxvxš cm

koženka

25x35

2300f

3700f

6000f

250

koženka

35x50

4000f

4000f

8000f

330

zdvojený pytel

uni

6000f

4000f

10000f

400

koženka

10x9

1000f

4000f

2000f

100

1000f

1000f

2000f

100

koženka

7x13
9x15

LOGISTIKA BF/EXT
logistické poplatky, balné, poštovné
a vývozné pro objednávky posílené
mimo Burkinu Faso budou připočítány
k základní ceně dle velikosti zásilky
a země doručení

CELKOVÁ CENA
je stanovaná jako součet nákladů na výrobu,
logistických poplatků a výtěžku na stavbu
bolo´centra.
Výsledná celková cena je “navýšitelná” bez
omezení dle chuti a štědrosti podporovatelů.

Asociace Bolo´Arts, sdružení umělců
z Bolomakoté by rádo vyjádřilo vděk vůči
unlimited jakub cigler architekti za návrh
a zpracování kolekce, společnosti Diamond Cement, s.a. za materiální podporu,
Moussovi a jeho krejčovským učňům a
Francouzskému institut Français v Bobo
Dioulasso za podporu při uvedení kolekce.

cement
diamond

sdílet-zhodnotit-oživit

unlimitedJCA.com
BOLOARTS.wordpress.com
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