
 

 

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své 

výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně 

zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy. V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: 

v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně – 2. patro, v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě 

fotografie, v Bílkově vile, v Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově. 

OPEN CALL BÍLÁ HORA (CirculUM 2020) 

pro studenty vysokých uměleckých škol, ze dne 5. 6. 2020 

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s transdisciplinární platformou Neolokator.cz vyhlašuje 

otevřenou výzvu na návrh dočasných uměleckých intervencí pro pražskou lokalitu “Bílá hora” a její 

širší okolí. Cílem této výzvy je vytvořit současný komentář ke stávajícímu veřejnému prostoru této 

části města formou dočasných uměleckých zásahů. Umělecká díla nebo strategie mohou být 

hmotné i nehmotné povahy, klíčová je jejich vazba na lokální kontext, propojení s konkrétním 

místem a jejich potenciál veřejného sdílení. 

 

DOBA TVŮRČÍ ČINNOSTI:               Červenec až listopad 2020 

 

LOKALITA:    Návrší Bílé Hory s památníkem historické bitvy a jeho širší 

okolí - viz. Mapové přílohy k OPEN CALL BÍLÁ HORA 

 

KOMU JE VÝZVA URČENA: Jednotlivcům a skupinám studentů vysokých škol uměleckého 

zaměření z oblasti výtvarného umění a architektury. 

 

LHŮTA PRO DORUČENÍ PŘIHLÁŠEK A POŽADAVKY:                     

Kdykoli do 2. 7. 2020 do 11.00 hodin zasílejte vyplněnou 

přihlášku a povinné přílohy na adresu 

circulum2020@gmail.com. Preferujeme zasílání podkladů ve 

formátu PDF nebo JPG do velikosti příloh 10MB. 
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PARAMETRY PREZENTACE NÁVRHU: 

● Jeden poster/plakát – optimálně ve formátu A1 v PDF (případně JPG). Prezentace nemusí 

být zpracována na počítači – může jít o sken nebo kvalitní fotodokumentaci fyzického 

výstupu. 

●  Doporučený obsah prezentace: 

○ Ideový návrh/vize práce s vymezeným územím (mapy s popisem přístupu k vybrané 

lokalitě jako k celku). 

○ Návrh uměleckého díla, nebo strategie určené pro konkrétní místa území (skica 

nebo schéma, počítačová vizualizace atd.). 

 

POVINNÉ PŘÍLOHY: 

● Formulář žádosti s anotací (max. 500 znaků) a souhlasy 

● Předběžný odhad rozpočtu pro realizaci (materiálové a provozní náklady) 

● Strukturovaný životopis a portfolio 

● Případné požadavky na další informace o území od zadavatele Open Callu. 

 

TÉMA PROJEKTU BÍLÁ HORA (CirculUM 2020): 

Tématem projektu je umělecké uchopení vymezené lokality, a to v kontextu jejich urbanistických, 

environmentálních, kulturních a sociálních vazeb. Lze využít forem klasických a nových médií, site 

specific instalace, dočasné architektury, uměleckého urbanismu, stejně jako strategií uměleckého 

výzkumu, participace a dalších. 

 

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU BÍLÁ HORA (CirculUM 2020): 

● Celkové alokované prostředky na realizace všech intervencí jsou 300.000 Kč (bez DPH). 

Porota po vyhodnocení došlých návrhů určí poměr rozdělení částky. 



● Součástí projektu bude i průběžné hodnocení vývoje realizace projektu/intervence formou 

autorských záznamů, příspěvků na sociálních sítích apod. 

● Návrhy budou prezentovány v souborném katalogu projektu CirculUM 2020 a v brožuře 

vydané UMPRUM. Je plánováno také jejich fyzické vystavení v rámci výstavních aktivit 

GHMP.  

● Objektové realizace mohou být v lokalitě umístěny až jeden rok, případně do svého 

přirozeného zániku ekologicky nezávadným procesem.   

● Zadavatel (GHMP), ve spolupráci s Neolokator.cz, zajistí pro autory vybraných projektů 

transdisciplinární průzkumy území, relevantní mapové, historické podklady a kontakt s 

odborníky z dalších oborů, kteří budou tvůrcům v případě zájmu k dispozici.  

● Výstupy projektu by měly navázat a rozšířit obsah dokumentů Metodika podpory 

současného umění na území Prahy a Manuál umění ve veřejném prostoru, vypracovaných v 

letech 2018–2019 za účasti kurátorů GHMP. 

● Projekt podporuje spolupráci umělců, architektů a uměleckých institucí se širokou škálou 

odborníků, veřejných komunit, samospráv a podobně. 

 

OCENĚNÍ: 

● Odměna pro vítěze Open Callu: 25.000 Kč 

● Předpokládá se finanční ocenění dalších návrhů podle uvážení poroty do částky 

15.000 Kč.  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 

Vítězné a oceněné návrhy projektů budou zveřejněny dne 12. 7. 2020 na webových stránkách 

https://umenipromesto.eu/prispevky/6-circulum-xx.  

GHMP považuje přihlášené návrhy projektů za závazné a s vítězem bude podepsána Smlouva o dílo. 

Zároveň si vymezuje právo odstoupit od výběrového řízení v případě nedostatečného počtu 

zájemců. V případě nedostatečně kvalitních návrhů projektů si zadavatel vymezuje právo odstoupit 

od realizace. Hodnotit návrhy projektů, které splní lhůtu pro odevzdání a povinné přílohy, bude 
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transdisciplinární porota složená z teoretiků umění, kurátorů, architektů a zástupců hlavního města 

Prahy. Proti rozhodnutí poroty se nelze odvolat. 

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE: 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na: circulum2020@gmail.com 

Skrze email si můžete domluvit také osobní konzultaci nebo žádat upřesnění podmínek či pomoc 

při finalizaci prezentace.   
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