
 

CirculUM 2020  - Na periferii Prahy budou tvořit výtvarní umělci a 
architekti sídlící v bílých obytných buňkách 
 
28. července – 28. října 2020 
Galerie hlavního města Prahy 
Umělecko-výzkumná pracoviště GHMP v lokalitách: Komořany, Ládví, Satalice, Trojmezí, Dolní 
Počernice a Motol 
Kurátorka projektu: Marie Foltýnová 
Projekt vznikl ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz 
 
 
Pražskou periferii dočasně osídlili noví rezidenti, kteří uspěli v soutěžích vypsaných Galerií hlavního města 
Prahy v červnu 2020 v rámci programu Umění pro město. Základním tématem projektu nazvaného CirculUM 
2020 je tvůrčí uchopení určité lokality na pomezí města a krajiny v kontextu urbanistických, přírodních a 
sociálních vazeb. Všechny instalace navštíví UMbus – autobusová linka pro veřejnost s výkladem autorů a 
kurátorů. 

Z přijatých návrhů od 58 umělců a architektů vybrala odborná porota celkem 12 autorských projektů, které budou 
do konce října 2020 tvořit na pražské periferii. Mezi „novými obyvateli“ pražských okrajových čtvrtí najdeme například 
malířské duo Conrada Amstronga a Viktora Valáška, urbanistku Idu Chuchlíkovou, finalistku letošní Ceny Jindřicha 
Chalupeckého Marii Tučkovou, architektonické sdružení M. A. K! nebo audiovizuálního umělce Michala Kindernaye. 
Výběr návrhů provedla komise, která kladla důraz na práci s kontextem a přístup k tzv. uměleckému výzkumu. 
Symbolem projektu se staly mobilní obytné kontejnery, sloužící umělcům jako vědecko-výzkumné pracoviště – 
ateliér, dílna či pozorovatelna, kde mohou nerušeně tvořit a posouvat svůj ideový návrh k realizaci. 
 
„Program Umění pro město je dřívějším programem 2 procenta na umění ve veřejném prostoru, který založila Praha 
v roce 2017. Program se primárně soustředí na problematiku trvalého osazování uměleckých děl do veřejného 
prostoru. To je ale dlouhodobá a multioborová práce, příprava takových projektů trvá roky. Praha potřebuje kontakt 
s projevy současného umění ve veřejném prostoru, posledních 30 let máme v této oblasti velký dluh. Dočasné 
umělecké instalace zpřístupní široké veřejnosti postupy a vzorce myšlení současné umělecké scény, která se dávno 
nesoustředí na hmotné a konkrétní formy. Projekt CirculUM přináší důležitou otázku iniciace předchozího výzkumu 
lokality, odpovědnosti umělců i kurátorů za plánování a uvážlivého realizování současného umění do veřejného 
prostoru. Soustředěním na okrajové lokality se snaží upozornit na posunutí významu městského prostoru mimo 
centrum metropole,“ říká Marie Foltýnová, kurátorka a vedoucí oddělení správy veřejné plastiky GHMP. Lokality 
v tomto projektu se stávají veřejným tématem, především kvůli nutnosti hovořit se širokou veřejností, místními 
spolky a samosprávou, vlastníky pozemků nebo developery. 
Častěji než sochařské objekty budou mít umělecké výstupy charakter nenápadných intervencí na pečlivě vybraných 
místech, uměleckých performancí za účasti veřejnosti nebo multimediálních instalací. 
„Od letošního pilotního ročníku projektu CirculUM si mimo jiné slibujeme, že nám pomůže prozkoumat a připravit 
pracovní prostor pro další aktivity v oblasti umění ve veřejném prostoru, zejména v rámci programu Umění pro 
město, určeného pro umisťování trvalých realizací. Kromě nich realizuje GHMP již letos řadu dalších aktivit (viz web 
umenipromesto.eu), a ještě do konce roku se chystáme vypsat umělecké výzvy na další lokality,“ dodává kurátorka 
GHMP Jitka Hlaváčková. 
 
Důležitou součástí projektu CirculUM budou také průběžné záznamy autorů o jejich pobytu v lokalitě, které budou 
průběžně zveřejňovány na blogu: http://circulum2020.blog/, a zpětně pak v katalogu celého letošního programu 
UM2020. Na blogové stránce naleznete také aktuální fotografie vznikajících děl a další výstupy autorských výzkumů. 
Průběh projektu bude také zachycen ve filmovém dokumentu a v rozhlasovém seriálu na stanici ČRo Vltava.až do 
října 2020 sledujte program doprovodných akcí pro veřejnost, například workshopů,na: 
https://umenipromesto.eu/prispevky/6-circulum-2020 
https://www.facebook.com/umenipromesto 
 

Kontakt pro novináře: Jana Smolková, +420 773 779 407, smolkova@ghmp.cz 
Další informace: www.umenipromesto.eu www.facebook.com/umenipromesto 
www.instagram.com/umenipromesto 
 



 
 


