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OTEVŘENÁ VÝZVA PRO UMĚLKYNĚ A UMĚLCE

Umělecká rezidence zaměřená na veřejný prostor v pražských lokalitách sídliště Ládví, sídliště  

Vybíralka – Černý most, Praha – Uhříněves

Galerie hlavního města Prahy patří mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Ve své výstavní  

činnosti se zaměřuje zejména na moderní a současné umění. www.ghmp.cz

Rezidenční projekt je podpořen z programu Umění pro město.

Původní program Open Studio vznikl jako nový projekt Galerie hlavního města Prahy v lednu 2020.  

V roce 2021 pokračuje jako rezidenční program ve spolupráci se Studiem BUBEC. Rezidenti budou  

během svého pobytu spolupracovat s kurátory GHMP.

PROJEKT:

Rezidence je zaměřena na umění ve veřejném prostoru mimo centrum města. Cílem rezidence je seznámit 

se s jednou ze tří určených lokalit, pro kterou se vytvoří návrh dočasného uměleckého, vizuálního  

či konceptuálního díla. Mezi tyto lokality patří sídliště Ládví (Praha 8), sídliště Vybíralka – Černý most  

(Praha 14) nebo Praha – Uhříněves (Praha 22).

Rezidenti budou ubytováni v obytných buňkách s vybavením a sociálním zařízením v areálu Studia 

BUBEC. V případě požadavku na jinou formu ubytování si náklady na ubytování hradí rezident. Výběr 

lokality z výše uvedených je libovolný.

Výzkum i vlastní tvůrčí práce by měly být v souladu s programem Umění pro město a pluginem Manuál 

tvorby veřejných prostranství:

• https://umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_jednostrany.pdf

• https://umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_AJ_jednostrankypdf.

pdf

• http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/umelecka_dila-web-final_150dpi.pdf

• http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/umelecka_dila_aj_final.pdf

http://www.ghmp.cz/
https://umenipromesto.eu/
https://umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_jednostrany.pdf
https://umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_AJ_jednostrankypdf.pdf
https://umenipromesto.eu/data/downloadable/Program_umeni_pro_mesto_FIN_AJ_jednostrankypdf.pdf
http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/umelecka_dila-web-final_150dpi.pdf
http://manual.iprpraha.cz/uploads/assets/umelecka_dila_aj_final.pdf


TÉMA: MŮJ PROSTOR – NÁŠ PROSTOR

Rezident ve společné diskuzi s kurátorem programu řeší okruh jevů, které se týkají předem vybrané  

lokace. Na základě vzájemné diskuze, pozorování i případné participace a diskuse s občanskými  

komunitami vznikne umělecký návrh reagující na specifika dané lokality. Výstupem pobytu bude  

prezentace návrhu, a to libovolnou formou (digitální prezentace, 2D vizualizace, 3D modely, výstava aj.)  

ve výstavních prostorách Studia BUBEC nebo v dané lokalitě.

REZIDENCE BY MĚLA BÝT ZAMĚŘENA NA NÁSLEDUJÍCÍ OBLASTI:

• reflexe vztahu mezi jedincem a společností a jejich proměn

• úloha osobní zodpovědnosti ve sdíleném prostoru

• nové možnosti sdílení veřejného prostoru

• podněcování a rozvíjení povědomí o veřejném prostoru

• konečná realizace by například měla podpořit sociální interakci a zklidnění stresem poznamenaného 

života

• obracení pozornosti k širšímu kontextu a sdíleným tématům

TERMÍN A MÍSTO REZIDENCE:

Termín: říjen – listopad 2021

Délka rezidenčního pobytu ve Studiu BUBEC, Praha-Řeporyje: maximálně 4 týdny celkem

Kde: Praha

Ubytování, dílny a umělecké ateliéry ve Studiu BUBEC Praha – Řeporyje.

https://www.bubec.cz/

VÝSTUP REZIDENCE:

Cílem je vytvořit návrh dočasného uměleckého díla, který by byl realizovatelný v pražském veřejném 

prostoru. Rezident díky programu Open Studio GHMP v Bubci vstoupí do přímého kontaktu s městem, 

jeho pozitivními i negativními stránkami, pulzujícím životem i hluchými místy, s klimatickými a sociálními 

problémy, ale také s jeho minulostí a historií. V závěru rezidenčního programu bude výsledek tvůrčího 

procesu v podobě uměleckého návrhu nebo modelu prezentován odborné i širší veřejnosti.

GHMP bude podporovat následnou realizaci návrhu uměleckého díla ve veřejném prostoru v roce 2022.

https://www.bubec.cz/


KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT:

Tato výzva se obrací na české i zahraniční umělkyně a umělce napříč médii a bez věkového omezení. 

Rezidence je určena profesionálním, zavedeným nebo také mladým výtvarníkům s profesionálním 

přístupem.

CO MÁ PŘIHLÁŠKA OBSAHOVAT:

• CV

• portfolio s ukázkami tvůrčího přístupu k veřejnému prostoru (realizované práce i nerealizované návrhy)

• motivační dopis (maximálně 300 slov)

Přihlášku pošlete na e-mailovou adresu rezidence@ghmp.cz

Do 5. září 2021

Preferujeme zasílání podkladů ve formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10 MB.

PODMÍNKY:

• rezident po seznámení se s lokalitou konzultuje s GHMP svůj umělecký přístup/ koncept, kterým naplní 

zadání rezidenčního programu

• během svého pobytu se bude účastnit programu provázaného s projektem

REZIDENČNÍ PŘÍSPĚVEK ZAHRNUJE:

• Pronájem dílen a ateliérů, ubytování: hradí GHMP Studiu BUBEC

• Příspěvek na úhradu cestovních nákladů, náklady na zabezpečení základních potřeb: 500 € /1 měsíc

• Rozpočet pro prezentaci návrhu (model, výstava, audio video aj.) – max. 2000 €

• Finanční podporu během tvůrčího procesu zajišťuje Galerie hlavního města Prahy z programu Umění 

pro město. Odbornými garanty jednotlivých výstupů jsou kurátoři GHMP.



PROHLÁŠENÍ:

Přihlášky budou vyhodnoceny komisí složenou z odborníků z oblasti kultury.

Vezměte prosím na vědomí, že rozhodnutí komise ani záznamy z jejích jednání nebudou zveřejněny.  

Proti rozhodnutí se nebude možné odvolat.

Vzájemné závazky mezi institucí a rezidenty budou po ukončení výběrového řízení stanoveny písemnou 

dohodou.

Po rezidenčním programu zůstává návrh díla v majetku GHMP.

Prezentované návrhy se bude GHMP v daných lokalitách snažit po dohodě s umělci realizovat 

následující rok. Umístění uměleckého díla ve veřejném prostoru v ČR podléhá schvalovacím procesům 

a administrativnímu řízení se samosprávou města a příslušnými úřady. Výsledné dílo musí odpovídat 

nárokům, kladeným bezpečnostními předpisy platnými v ČR. GHMP nemůže předem zaručit umístění díla 

ve veřejném prostoru.

Vytvoření a prezentace návrhu v rámci rezidence není podmíněno následnou realizací.

DOTAZY:

V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, se na nás neváhejte obrátit: rezidence@ghmp.cz

mailto:openstudio@ghmp.cz
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