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Vážení a milí přátelé, spolupracovníci a dárci,

rok 2020 byl složitý a mimořádný. Svět byl stále ochromen pandemií a to platilo   
i pro Studio Bubec. Díky vám, vaší podpoře a práci našeho přípravného                
a produkčního týmu jsme toto náročné období překlenuli. Některé plány jsme 
museli upozadit, ale naopak tato situace přinesla řadu inovativních počinů.  Zase 
se ukázalo, jak je dobré míti Zahradu Bubec, kterou bylo možné využívat i během
pandemie. 
A tak Studio Bubec v  roce 2021 poskytovalo  profesionální podmínky pro tvorbu 
a prezentaci aktuálního umění různých žánrů. Potvrdilo se, že i v této nejisté 
době je to centrum současné živé kultury - kulturní centrum na periférii. Chceme 
udělat všechno pro to, aby tomu tak bylo i nadále. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, dárcům, partnerům, přátelům   
a pracovníkům Studia Bubec, kteří se podíleli na realizaci kulturních a 
vzdělávacích programů. 

Čestmír Suška
Ředitel Bubec, o.p.s.



Základní údaje
Adresa: Bubec, o.p.s. Radouňova 366/1 150 00 Praha – Řeporyje 
Kontakty: e-mail: info@bubec.cz
Web: www.bubec.cz 
Sociální sítě: Facebook, Twitter, Instagram
Identifikační číslo: 70824185 
Právní forma: obecně prospěšná společnost, zapsána v rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu O, vložce 
číslo 1325                           
Den zápisu: 28. 12. 2013                                                                                        
Číslo účtu: 131393369 / 0800
Orgány společnosti
Správní rada 
Arjana Shameti – Předsedkyně, Petr Suška, Martin Pertl 
Dozorčí rada
Veronika Winklerová - Předsedkyně 
Ivana Hanzlíková, Pavla Lišková 
Zakladatel
Čestmír Suška 
Umělecká rada
Ivana Hanzlíková – Předsedkyně 
členové: Čestmír Suška, Arjana Shameti, Daniel Suška, Daniela Kramerová, 
Martin Pertl, Marie Foltýnová, Dagmar Šubrtová a Jan Čejka. 

Pracovní tým
Čestmír Suška – ředitel
Ivana Vodičková – produkce a marketing  Studia Bubec a  Festivalu M3
Jarka Janíčková – koordinátorka a dramaturgyně Studia Bubec 
Daniela Kramerová – kurátorka Galerie Bubec a Art Safari
Josefina Frýbová  – koordinátorka Festivalu M3  
Petra Widžová – produkce rezidenčního programu
Kristýna Adámková – koordinátorka Creative Bubec
Dan Toman – produkce Studio Bubec a  Festival m3 / Umění v prostoru
Arjana Shameti – koordinátorka Divadlo Bubec 
Klára  Střihavková - PR
Daniel Suška – grafika
Ivana Hanzlíková - grafika DTP 

Historie
Studio Bubec, nezisková organizace, jejíž prvotním cílem bylo oživení kulturního 
života městské části Praha – Řeporyje, byla založena 7. 3. 2000 sochařem 
Čestmírem Suškou, režisérem Janem Hřebejkem, hudebníkem Karlem Holasem, 
dramaturgem Martinem Velíškem a architektem Ivem Bílým. V roce 2015 se         
z důvodu změny zákonů o sdružování občanů transformovala na obecně 
prospěšnou společnost.
Hlavní náplní je provozování uměleckého Studia Bubec, které se nachází v bývalé
skladové hale. Ve Studiu probíhají výstavy a festivaly současného umění              
s bohatým kulturním programem, tvůrčí dílny s mezinárodní účastí, výtvarné 
dílny pro děti. Studio  Bubec se stalo pevným bodem  na kulturní mapě Prahy.



SOUČASNÉ PROGRAMY

V roce 2021 se ve Studiu Bubec podařilo i přes komplikace způsobené 
koronavirovou pandemií pokračovat v těchto programech:

-    výstavní program
- Art Safari 36, pod kurátorským vedením Daniely Kramerové na téma 

Spolupráce, 
- Festival m3/ Umění v prostoru, pod kurátorským vedením Jitky a 

Ludvíka Hlaváčkových na téma Terapie města
- rezidenčního programu se v roce 2021 účastnili umělci - Michaela 

Fojtů, Gabriela Prochazka, Martin Fischer, Adam Fejfar, Philip 
Topolovac, Johannes Makolies

- Creative Bubec - v době, kdy to bylo možné se děti účastnily 
dopoledních dílniček, výtvarných kurzů, výstav, letních příměstských 
táborů, workshopů a akcí pro školy. V období, kdy nebylo možné osobní 
setkávání, připravili jsme pro ně online kurzy a „výdejní okénko“ s tzv. 
Creative boxy -  krabičky plné nápadů a her pro domácí tvorbu. 

- Divadlo Bubec bylo pandemií velmi zasaženo. Nemocnice byly 
uzavřeny a tak jsme hledali alternativní způsoby divadelních 
představení a  divadlo se hrálo pod širým nebem

- Komunitní Zahrada Bubec s kubovým  občerstvením se stala v 
období pandemie důležitým místem. Okruh pěstitelů na komunitních 
záhonech vzrostl, lidé měli potřebu trávit čas venku a to jim Zahrada 
Bubec umožnila. 



VÝSTAVNÍ PROGRAM 2021

Vojtěch Rada /O budoucí zahradě online

14. 1. - 14. 2. 202                                                                                                     
Kurátorka: Daniela Kramerová

Výstava "O budoucí zahradě" se dotýkala specifického typu architektury – 
zahrady – fenoménu na pomezí lidského usilování a působení přírodních sil. 
Jeden z fenoménů, které jsou pro Vojtěcha Radu zajímavé v souvislosti s tím, 
že někdo vlastní zahradu, že někteří lidé ji nechají volně růst a jen se diví, 
zatímco jiní vše neustále mění a upravují. I počítač funguje jenom díky tomu, 
na kolik zatím rozumíme přírodě, jaké jsou podmínky na zemi a je na tom 
v podstatě závislý. Jeho přáním je rozumět více hardwaru, ať už je to procesor
nebo dřevo.

Zde můžete stále navštívit zahradu  https://vojtechrada.com/On_the_Future_Garden

Richard Loskot I Zesílení prostoru

od 30. 3. 2021 Zahrada Bubec                                                                                

Kurátorka: Daniela Kramerová

Od 30. března je v Zahradě Bubec k vidění instalace Richarda Loskota s názvem 
Zesílení prostoru. Poznávacím znamením Loskotovy tvorby je propojování 
uměleckého přístupu s moderní technologií, sbližování obou přístupů – je to 
netradiční dílo, které se stalo dlouhodobou součástí zahradního art parku.

https://vojtechrada.com/On_the_Future_Garden
https://www.bubec.cz/inpage/richard-loskot-i-zesileni-prostoru-471/
https://www.bubec.cz/inpage/vojtech-rada-o-budouci-zahrade-online/


V červnu, kdy nařízení byla uvolněna, bylo možné zrealizovat uměleckou 
přehlídku Art Safari. Tato akce proběhla v plánovaném rozsahu a měla velký 
úspěch. Art Safari 36 bylo koncipováno na principu umělecké spolupráce i 
aktivizace návštěvníků k umělecké spoluúčasti a prožití akce. Téma SPOLU, 
po období jarního lockdownu, se ukázalo, jako nadmíru přínosné. Umělci i 
návštěvníci si zkušenost spolupráce velmi užili a opravdu využili.

ART SAFARI 36 / SPOLU

15. až 23. června  2021                                                                                            

Kurátorka: Daniela Kramerová

Vystavující umělci a jejich spolupracující partneři letošního ročníku byli:

Barbara Benish | Sam Okoth Opondo, Michael J. Shapiro

Barbara Benish, umělkyně narozená v jižní Kalifornii, žijící v Čechách, 
zakladatelka projektu ArtMill, mezinárodního uměleckého, ekologického a 
filozofického inspiračního centra v Jižních Čechách. Ve svém díle se 
spoluautory filozofy Sam Okoth Opondo a Michaelem J. Shapiro kombinují 
malbu, kresbu, fotografie, video a nejrůznější objekty a rozvíjí zejména 
témata vztahu přírody a kultury, prolínání historických faktů a mytologických 
struktur, vzájemného působení vzpomínky a prožitku.

Erika Bornová | Jaroslav Prokopec

Známá figurální sochařka Erika Bornová oslovila v rámci letošního Art Safari ke 
tvorbě společného objektu studenta ateliéru intermédií na AVU Jaroslava 
Prokopce. Cílem jejich projektu bylo pomocí architektury prostoru a sochy 
propojit dva pohledy na současný způsob života ve městech a na venkově v 
návaznosti na rozpadající se světový ekosystém. 

Tomáš Císařovský | Tomáš Dimter

Tomáš Císařovský, jeden z nejuznávanějších českých malířů, protagonista silné 
generace postmoderní malby, autor portrétů a figurálních výjevů (často s 
historickou a portrétní tematikou) na letošním ročníku Art Safari 
spolupracoval s básníkem a literárním kritikem Tomášem Dimterem: Tomáš 
Dimter připravil literárně historická témata vztahující se k fenoménu vody, 
Tomáš Císařovský asociačně reagoval přenášením barevné vody na papír,     
a tím vytvořil akvarely. 

Patrik Hábl | Anna Beata Háblová, Eliška Háblová

Jeden z nejúspěšnějších českých malířů Patrik Hábl. autor řady působivých 
velkoformátových abstraktních maleb, vznikajících často v architektonickém 
kontextu, se rozhodl v rámci Art Safari #36 spolupracovat s manželkou 
Annou Beatou Háblovou a jejich dcerou. Ilustrovaná Kniha pro Reného vypráví
z dětské perspektivy příběh Eliščina strýce Reného Hábla (známého nedávno 



zesnulého umělce), včetně vyrovnávání se s jeho vážnou nemocí a smrtí. 
Všechno očima dítěte, pod vedením rodičů.  

Ivana Hanzlíková | Pavel Koch

Sochařka, malířka, ilustrátorka, dlouhodobá kmenová členka Studia Bubec a 
pravidelná účastnice Art Safari Iva Hanzlíková si pro spolupráci vybrala malíře
Pavel Kocha.
Společně připravili performanci Plantaemotion.  Performeři oblečení v 
rostlinami zdobených kostýmech rozpohybovali rostlinné objekty, které byly 
na závěr nabídnuty návštěvníkům k adopci. 

Vojtech Horálek | Josef Daněk

Malíř, sochař, performer, pedagog DAMU Vojtěch Horálek vytváří narativní malby,
objekty, prostředí. Nápaditým a hravým způsobem kombinuje motivy z 
literatury i současné popkultury. Jeho spolupracovníkem je autor Josef Daněk,
vyjadřující se kresbou, malbou, objektem, literárním či scénickým textem 
nebo výpravou. Jejich projektem na letošní Art Safari #36 je performance: 
přednáška Josefa Daňka komunikující s vystaveným dílem na pomezí objektu 
a obrazu.

Martin Janíček | Cristina Maldonado

Martin Janíček, klasik českého sound artu, zvukový umělec, sochař, hudebník. 
Zkoumá akustické kvality různých materiálů a tvoří vlastní hudební nástroje. 
Často spolupracuje se světovými hudebníky a výtvarnými umělci. Spolu s 
mexickou performerkou Cristinou Maldonado vytvořil vizuálně zvukovou 
performanci kombinující projekci, zvukovou složku a pohybové vystoupení. 

Josefína Jonášová | Žofie Jonášová, Lukáš Šimek

Figurální sochařka, absolventka Avu ateliéru Jaroslava Róny, malířka, hudebnice  
a členka kapely Vobezdud Josefína Jonášová, se inspiruje kresbou tříleté 
dcery Žofie. 

Jiří Kovanda | Ester Knapová

Možná světově nejznámější český umělec Jiří Kovanda, známý performancemi     
a drobnými objekty, které s lehkostí redefinují způsoby vnímání umění i světa
vůbec. Rád ve svých dílech vstupuje do umělecké komunikace s dalšími 
autory. S mladou malířkou Ester Knapovou vytvoří v rámci letošního Art Safari
společný obraz. 

Matouš Lipus | Viktor Kákoš

Matouš Lipus se ve své tvorbě zajímá o současné projevy sochařského umění ve 
vztahu k veřejnému prostoru, architektuře, ekologii. V rámci Art Safari #36 
přichystal spolupráci s architektem Viktorem Kákošem na projektu viniční 
kapličky do středních Čech. 



Martina Niubó | Lucie Mlynárová

 Sochařka a pedagožka pražské UMPRUM Martina Niubó Klouzová přizvala ke 
spolupráci na Art Safari fotografku Lucii Mlynářovou. Niubó se vrací ke svým 
instalacím z 90. let v nichž promítala diapozitivy na trojrozměrné objekty       
a inspiruje se i dalšími autory pracující s fotografií a objektem. 

Martin Pertl | Adam Vízek 

Kmenový člen Studia Bubec – sochař a architekt Martin Pertl vytvořil spolu 
s architektem Adamem Vízkem pojízdný výtvarný objekt, čím naváže na 
spanilé jízdy v autorských vozidlech během raných Art Safari.

Čestmír Suška | Václav Krčál

Zakladatel Studia Bubec Čestmír Suška vyrazil se sochařem a řezbářem 
Václavem Krčálem na více než 100 kilometrovou pouť k prastaré hrušni. Jejich
společné dílo na letošní Art Safari #36: SPOLU zahrnuje cestovní deník, skici, 
zvukové záznamy z pouti a společnou výslednou skulpturu.

Miloš Šejn | Vladimír Javorský

Klasik České intermediální tvorby Miloš Šejn ke spolupráci oslovil jemu osobně 
neznámého spolupracovníka – herce Vladimíra Javorského, jehož práce se 
slovem, expresí těla i improvizační schopnosti mohou přinést významné 
obohacení společné akce. Prostřednictvím improvizované spolutvorby 
vytvořili umělecký tvar, prožívání otevřeného okamžiku, hry a významové 
mnohoznačnosti. 

Dagmar Šubrtová | Radek Mikuláš

Spolupráci umělkyně a kurátorky Dagmar Šubrtové a geologa Radka Mikuláše v 
projektu vedla ke vzniku díla, ve kterém dokumentují a umělecky 
zpracovávají procesy a materiály související s těžbou příbramských hutí          
i související s recyklaci odpadů olova a jeho slitin, například vyřazených 
autobaterií. 

Diana Winklerová | Tereza Svatošová

Absolventka sochařského ateliéru VŠUP Kurta Gebauera a hudebnice Diana 
Winklerová spolu s Terezou Svatošovou tvoří pro letošní Art Safari objekt        
v podobě rozevíracího paravanu, v jehož jednotlivých polích budou umístěny 
kresby a malby konfrontující pohledy na mraky s průhledy do otevřeného 
vesmíru. Součástí festivalu byly kromě uměleckých děl a performancí i 
workshopy nejen pro děti a hudební vystoupení.

Philip Topolovac I  Vavřinec Vyoral

Philip Topolovac žije a pracuje v Berlíně, kde mimo jiné v roce 2007 založil s šesti 
dalšími umělci uměleckou iniciativu TÄT. Výstavní síň TÄT je provozována 
jako galerie absolventů Univerzity umění Berlín. Ve svých dílech se zabývá 

https://www.facebook.com/events/518239912919611/?__cft__[0]=AZUm3kRzkQEuaYaPtgjNJASipFQBGbSq9fEm-fZhc_CefF5vOF3Zocp-i-8yVTDbRQ9EH7yhPfsatJfJ0CbyO4yYu6svam-TDZTDVUUOiTgI3ft0WtV9PmjnwwnXyQGUYWUi_jdcGt2J25k3G4Bow6jP&__tn__=-UK-R


„archeologií“ současného města.  V rámci letošního rezidenčního pobytu 
vytvořil Philip Topolovac dílo pro letošní ročník festivalu Art Safari.

Johannes Makolies I Marek Skružný

Johannes Makolies je sochař žijící v Drážďanech vycházející ze streetové kultury. 
Také on v rámci pobytu ve Studiu Bubec vytvořil dílo pro letošní ročník 
festivalu Art Safari.

Další zahraniční autoři: Jean Cherouny, Erin Bundock, Beth Robinson, Lydia 

Meade, Jenny Beller, Megan Marie Freeman 

 



ART SAFARI 36 - DOPROVODNÝ PROGRAM

Studio Citadela - Bohnická divadelní společnost

Kabaret Artaud

Tanečně divadelní performance.

Hrají: P. Korpas, J. Ortmann, M. Pražáková, P. Šabatová, J. Vrba, J. Zygma a K. 
Milaberská, Anežka Hessová j.h.

Ivana Hanzlíková, Pavel Koch a Michal Odvárko
Plantaemotion - Performance

https://www.facebook.com/studiobubec/videos/97269082349746



Martin Janíček a Cristina Maldonado 

Zvukově vizuální performance

Cristina Maldonado je mexická umělkyně ovlivněná vizuálním a konceptuálním 
uměním. Její tvorba je charakteristická výzkumným procesem, který spojuje 
mnoho různých zdrojů, estetických hledisek a použitých médií, např. vizuální 
umění, performance, experimentální divadlo, tanec, rozhovory, nová i stará 
méda a kontakt s publikem. Ve svých pracích se zajímá o kolektivní vnitřní 
zkušenost, která obvykle začíná u konkrétních události osobního charakteru. 

Sketa Fotr a Sketa Syn

Koncert dvou generací hudebníků.

Sketa Fotr, pražské trio hrající hospodské a námořnické songy, písně tuláků a 
pobudů, drsné fláky rovných chlapů. Legenda country-punku z Prahy. Sketa 
Syn, Revival kapely Sketa fotr. 



Pěvecký sbor Elpida a Václav Havelka

Koncert

Pěvecký sbor Elpida dnes tvoří pětadvacet dam ve věku od šedesáti do 
osmdesáti let a sbor mistryně Eliška Radikovská. Sbor se poprvé sešel           
v listopadu 2010 a premiérové vystoupení sboru s „Please The Trees“ 
a Pavlem Bobkem v Praze proběhlo v únoru 2011. V současnosti sbor aktivně 
koncertuje a spolupracuje s dalšími interprety. Aktuálně vystupuje sbor Elpida
v těchto variantách: Sbor Elpida s Never Sol, Sbor Elpida s Please The 
Trees, Sbor Elpida s Václavem Havelkou akusticky nebo Sbor Elpida 
s vlastním repertoárem. 

Milan Urza a Jiří Hes 

Koncert

Milan Urza je frontman alternativní stálice První hoře a folkový písničkář. Ve 
svých skladbách navazuje na tradici českého folku, intimního, trochu 
neučesaného, založeného na melancholické melodice a introspektivních 
českých textech.  

http://www.fullmoonzine.cz/clanky/telo-mi-dava-signaly-vaclav-havelka
http://www.pleasethetrees.com/
http://www.pleasethetrees.com/
http://www.neversol.cz/


Michal Jelínek s Antonín Kopp  

Koncert

Eliška  Brtnická a Jaroslav Kořán

Hudebně taneční performance/křest publikace Bubec 20.

Vladimír Javorský a Miloš Šejn 

SPOLU-PRÁCE/CO-OPERACE 

performance 



Nedílnou součástí festivalu Art Safari je vzdělávací a kreativní program pro
děti a mládež:

Workshop  pro děti 

Výtvarná inspirace pro tento workshop přímo reaguje na koncept díla 
„Improvizovaný oděv „ od Jean Cherouny. Ta navrhla stylizovanou lidskou 
postavu, která podněcuje fantazii a přímo vybízí k hravému dekorování. 
Tvůrci vdechnou figurce život svým originálním způsobem stejně, jako ostatní
umělci, kteří jsou do jejího současného projektu přizváni. Při tvorbě figurky si 
užili zábavnou hru modelování improvizovaného oděvu, který mohli 
představit na přehlídkovém molu stejně, jako to mívá ve zvyku i Jean.

Workshop  nejenom pro děti

Program připravilo Kulturně komunitní centrum ART na Letné pod vedením 
výtvarníka Antonína Koppa a Studio Bubec.

Divadlo Bubec

Pohádka o Jonášovi



Petra Polifková I Lockdown

30. 6. - 30. 7. 2021

Kurátorka: Daniela Kramerová

Název výstavy LOCKDOWN vyplynul ze situace, kterou jsme nuceni v období 
posledního roku společně sdílet.

Žijeme v jiném rytmu. Už to není hektičnost a akcelerace bezhlavého životního 
tempa. Spíše se jedná o mezistupeň introspektivního přehodnocování paměti      
a o očekávání, v němž se v poměrně rychlém sledu střídá naděje se skepsí.

Kurt Gebauer I Věci veřejné

4. 8. - 26. 9. 2021

Kurátorka: Dagmar Šubrtová

Výstava Věci veřejné navázala na sérii autorových prezentací představující 
realizace soch ve veřejném prostoru.

Kurt Gebauer patří mezi nejvýraznější sochaře, kteří u nás v tomto oboru působí. 
Jeho intervence do veřejného prostoru i komornější projekty lákají pro svou 
nezvyklost a aktuálnost vyjádření. Výstava představila foto dokumentační výběr z
jeho nejvýraznějších prací a byla připomínkou jeho významného životního jubilea.
Výstava také prezentovala realizaci Bojiště z roku 2006, nacházející se v 
nedalekém Dalejském údolí. Siluety padlých kamenných mužů vznikly ze zdejšího
mramoru jako ozvláštnění procházkové krajiny a jako připomínka míst kolem 
měst, kde se v minulosti válčilo.

Antonín Kopp, Petr Vrána I Krása krize I Šamanů vize

1. 10. – 29. 10. 2021

Kurátorka: Daniela Kramerová

Autoři se nezávisle na sobě zabývají podobnými tématy: výtvarným vyjádřením 
cest z ekonomické a ekologické krize. Jejich díla tvoří dialog protikladných 
výtvarných i životních přístupů.

Antonín Kopp v roce 2008 reagoval na přicházející ekonomickou krizi – rozpadání 
finančního světa zrcadlil ve svých plátnech rozpadajícími se čárovými kódy 
proměňujícími se v abstraktní esteticky působící znaky. Je přesvědčen že krásu 
můžeme hledat i v dalších krizích společnosti, dokážeme-li je transformovat. 
Obrazy na stále aktuální téma doplňují v Galerii Bubec i další objekty: „Digitální 
rostliny trvale udržitelného růstu". Kritikou trhu s uměním a ca sociální 
uzavřenosti uměleckého světa se zabývá dílo ze staršího cyklu Nextmoderna.

Petr Vrána se pokusil z přetechnizované společnosti na čas uniknout dlouhou 
cestou amazonskými pralesy a plavbami po Amazonce. Nechával rezonovat své 
vědomí s pralesem i kmeny domorodců



a průběžně pořizoval bezprostřední malířské záznamy. Vránova série „Šamanů 
vize“ inspirovaná účastí na rituálu peruánského medicinmana spojeným s 
užíváním bylinného lektvaru „yagé“ kontrastuje eruptivní expresivitou s 
konceptuální abstrakcí Antonína Koppa.

Petr Dub I 1 000 000 years, 1 000 likes

4. 11. – 3.  12. 2021

Kurátorka: Daniela Kramerová

Řeporyjský salon

11. - 12. 12. 2021

Ve Studiu Bubec se setkalo celkem 23 profesionálních i amatérských umělců, 
kteří žijí a tvoří v katastru městské části Praha Řeporyje a jejím okolí: Jana 
Buriánková, Jan Danzig, Eugenie Gorpinic, Ivana Hanzlíková, Eva Janečková, 
Martin Janíček, Eliška Jirátová, Julie Kopová, Barbora Křivská, Michaela Leglerová, 
Radim Novák, Zdenka Marie Nováková, Michal Novotný (MICL), Ladislav Plíhal, 
Ajka Pokorná, April Popko, George Radojčič, Tereza N. Semrádová, Čestmír Suška,
Daniel Suška, Kateřina Štenclová, Adam Velíšek a Jiří Voves.

Program:

16.00 vernisáž salónu

16.30 hudební vystoupení Romana Džačára

18.00 Feel the Universe Circus Company  – představení nového cirkusu



Festival m3 / Umění v     prostoru 2021   

15. 6. – 30. 9. 2021

Terapie města                                                                                       
Kurátoři :Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček 

Pátý ročník Festivalu m3 / umění v prostoru pokračoval v tradici – každý z 
předchozích ročníků se konal v jiné pražské čtvrti, nesl jiné téma a byl připraven 
jinou kurátorskou dvojicí. Díky této koncepci zabraňující umělecké stagnaci se 
návštěvníci Festivalu mohou každý rok setkat se zcela odlišnými přístupy a 
pohledy na umění a veřejný prostor.

 Projekt získal záštitu  pana primátora hl. města Prahy Zdenka Hřiba, záštitu paní 
radní pro kulturu Hany Třeštíkové a architekta Petra Hlaváčka. . 

Ročník 2021 se konal na širokém území centrálních částí Prahy 6 a Prahy 7. 
Tématem letošního festivalu bylo zkoumání možností uměleckého díla jako 
nástroje ozdravného procesu místa a komunity, metaforicky řečeno -  Terapie 
města. Kurátoři Festivalu Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček oslovili čtrnáct 
umělců nebo uměleckých kolektivů, kteří mají osobní vztah k vybrané lokalitě – 
dlouhodobě tu žijí a pracují. Ke svému tvůrčímu úkolu tedy nepřistupovali jen z 
pozice umělce, ale také jako občané – insideři znalí místních poměrů, s vnitřní 
motivací iniciovat zde pozitivní proměnu. Společně se pokusili vyhledat v oblasti 
obou městských částí několik neuralgických bodů (míst a témat) na těle 
městského organismu a inspirovat aktivitu, která nevidí město jen z hlediska 
funkčního mechanismu, ale i jako prostředí radosti a překvapení.

Vernisáž byla přizpůsobena aktuálním nařízením vlády a tak musela být posunuta
na 15. 6. 2021 a proběhla v areálu sochařském ateliéru školy UMPRUM  - 
Kafkárna, Buštěhradská 2, Praha 6.

 



Vystavující umělci:

Veronika Zapletalová   - Zámek Veleslavín 
Veronika Zapletalová bydlí v Praze 6 v bezprostřední blízkosti areálu 
Veleslavínského zámku, který se také stal objektem její umělecké iniciativy v 
rámci Festivalu m3. Od svého původně sochařského zaměření přesunula autorka 
těžiště svého uměleckého projevu k fotografii, avšak i zde zůstal patrný 
objektový přístup. Ve svých rozsáhlých fotografických cyklech zachycuje 
anomálie specifických kulturních projevů určitých lokálně nebo zájmově 
vymezených skupin obyvatel.  

Pro Festival připravila projekt pro Zámek Veleslavín.                                               
Voda je symbolem života krajiny, má moc obnovit fyzické i psychické funkce 
lokálního ekosystému včetně jeho lidských obyvatel. Umělkyně Veronika 
Zapletalová proto zaměřila svou pozornost na zanedbané vodní prvky ztracené   
v dříve kultivované, dnes zpustlé městské přírodě areálu a okolí zámku 
Veleslavín, jehož osudy dlouhodobě sleduje. S cílem obnovit a zviditelnit místa 
kdysi významných zdrojů vody i odpočinku iniciovala sousedské „čištění 
zámeckého jezírka“, které se uskutečnilo 17. 6. 2021 v zahradě zámku. Sešli se 
zde zástupci všech významných aktérů současných osudů zámku: zástupci Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Magistrátu hlavního města Prahy, 
radnice Prahy 6, zástupci potenciálních investorů, lidé z občanských iniciativ, 
odborníci na historickou i aktuální tvorbu krajiny i veřejnost.  

 



Matouš Lipus  -  Kafkův ateliér

Matouš Lipus je sochařem, autorem několika děl ve veřejném prostoru a              
v současné době také správcem objektu Kafkárna – ateliéru veškerého sochařství

UMPRUM v Praze na Hradčanech, založeného zde sochařem Kurtem Gebauerem. 

Zázemí Kafkárny vždy sloužilo k produkci uměleckých děl, určených k umístění 
jinde, ať už šlo o realizace pomníků, soch, umění, nebo přípravu instalací výstav. 
Proto sochař Matouš Lipus navrhl realizaci komunitního projektu, v jehož rámci se
současní uživatelé prostoru, zejména studenti a absolventi různých ateliérů 
UMPRUM, pokusí vrátit prostoru zpět něco z toho, co si předchozí generace spíše 
jen braly. Třináct mladých umělců zde tak uskutečnilo drobné umělecké 
intervence v jeho starobylé zahradě, která po desetiletí slouží především jako 
odkladiště starých soch. Podle letáku s mapou bylo možné odhalovat v areálu 
výsledky drobných uměleckých iniciativ: akvadukt rozvádějící vodu z rozlehlé 
střechy ateliéru do zahrady, trvalkové záhony, posed, skleník hráčský stůl, dílny, 
jídla, obrazy, kresby i fotografie, koncert a performance, opravy starých soch,     
a další zásahy přinášející užitek místu. Cílem skupinového projektu bylo nejen 
ukázat veřejnosti ateliér a jeho půvabnou zahradu jako živé a jedinečné prostředí,
ale také odhalit část paměti a nezmapované historie místa. V rámci tohoto 
záměru Matouš Lipus společně s kurátorkou Jitkou Hlaváčkovou uskutečnili již 
řadu rozhovorů s bývalými uživateli a pamětníky dřívějších období Kafkárny, 

z nichž chtějí vytvořit základ pro její historický portrét. 

Milan Mikuláštík -  Odstranění a vytyčení 

Milan Mikuláštík je autorem konceptuálních, často multimediálních instalací, 
kriticky pracujících s aktuálními sociálně a genderově i politicky zaměřenými 
obsahy a kontexty. Žije na Praze 7 a je hlavním kurátorem Galerie Národní 
technické knihovny v Praze 6. 

Místem uměleckého průzkumu a instalace Milana Mikuláštíka byla velká část 
území Letenských sadů v okolí dnešní tramvajové točny na Špejcharu. V centru 
točny se nachází, dnes skrytý, tři metry vysoký pomník areálu Kolonky, ubytovny 
pro chudé studenty, vztyčený v revoluční den, 17. listopadu 1989. Dílo Milana 
Mikuláštíka spočívalo v zakrytí tohoto pomníku, patrně posledního, který vznikl  



za minulého režimu. Vyvolává otazníky nejen nad historií místa, ale také 
zamyšlení nad problematikou uchovávání architektonických a historických hodnot
ve veřejném prostoru v kontextu proměňujících se politických podmínek. 
Zakrytím pomníku přitahuje umělec pozornost k jeho významu. Paradoxně tímto 
gestem a metodou umělecké archeologie, odkrývá vrstvy kulturního a sociálního 
vývoje místa, jehož původní charakter zanikl téměř beze stop. Rozsáhlý komplex 
dřevěných budov v rondokubistickém stylu byl přitom místem mimořádného 
významu. Byl postaven z iniciativy a na náklady podnikatele Vácslava Havla 
podle plánů architekta Miloše Vaněčka v roce 1920, a stál zde až do 70. let 20. 
století. Jeho deset, později devět budov mělo ubytovací kapacitu až pro šest tisíc 
studentů a bydlelo zde nejméně dvě stě padesát studentů Akademie výtvarných 
umění. Součástí díla byl záměr performativního vytyčení půdorysu areálu Kolonky
ve spolupráci s pamětníky a geodety, který, společně s odkrytím pomníku, 
proběhlo 15. září 2021 v rámci doprovodného programu festivalu m3 pod 
názvem Vytyčení.

Tomáš Svoboda - Letenská pláň

Tomáš Svoboda, konceptuální umělec a obyvatel Prahy 7, pracuje nejčastěji s 
novými médii, ale velmi často také s textem, fotografií a příležitostně i s kresbou,
malbou nebo libovolnou instalací. Zajímá ho více umění, které je analytické v 
přístupu ke konkrétním fenoménům. Zajímá ho, zda umělci ve spolupráci s 
neumělci někdy něco dlouhodobě vyřešili, posunuli k lepšímu.        

Letenská pláň je prázdným místem, které se díky lidské činnosti plní dočasným 
obsahem: pouštění draků, demonstrace, cirkus, sport, koncert, přehlídka. Zájem 
Tomáše Svobody se váže k systémům a principům fungování současných i již 
minulých mechanismů moci, médií a komunikace, jejich sociálních a 
psychologických zákonitostí. Zpětný pohled na historické polohy manifestací na 
Letenské pláni od Prvních májů, přes vojenské přehlídky, po Sametovou revoluci 
a demonstrace Milionu chvilek, ale také na stav parlamentní demokracie v naší 
zemi, inspiroval autora k dočasné intervenci – zapsání motivu defektního sloganu 
(„SVOBOBU“) do písku pláně. Nejde o dlouho trvající dílo. Jde o událost - možná 
další z těch, které nenápadně formují podobu naší aktuální identity. 



Richard Wiesner -  Projev

Richard Wiesner, žijící na Praze 7,  je bytostně angažovaný umělec, pro kterého 
je veřejný prostor základní komunikační a tvůrčí platformou. Ve své tvorbě se 
kriticky vyjadřuje k různým sociopolitickým situacím, přičemž často poukazuje   
na odvrácené stránky našeho často rezignovaného fungování v účelově, ať již ve 
smyslu komerčních nebo ideokratických zájmů, nastaveném nebo ohýbaném 
systému. Naše bezděčně nekritické jednání je často důsledkem nemožnosti tyto 
systémy v běžném životě obejít, ale i nemožnosti tyto komplikované situace 
pojmenovat. Smyslem instalace individuální řečnické tribuny s vestavěnou 
zvukovou aparaturou na Letenské pláni byla snaha dát každému z obyvatel či 
návštěvníků Prahy symbolickou možnost vyslat vzkaz do světa vlastním 
mluveným projevem. Přes zdánlivě již etablovanou demokratickou strukturu je 
svoboda slova stále nesamozřejmým a často opomíjeným právem, které navíc 
významně trpí pandemickými omezeními. Navzdory vnějším překážkám je však 
třeba nevyslovovat svůj názor jen doma nebo v manipulativním prostředí 
sociálních sítí, ale veřejně, a zároveň formy tohoto projevu kultivovat veřejnou 
debatou. Instalace také reagovala na aktuální omezení možností veřejného 
projevu, zejména demonstrací, vlivem opatření při pandemii Covid 19. 



Marie Doucet - Obyčejné místo / Common Place

Marie Doucet je francouzská návrhářka, sídlící dlouhodobě na Praze 7. Působí 
jako doktorandka na Fakultě umění UJEP v Ústí nad Labem, pracovně také na 
ČVUT v Praze. Kombinuje aplikované projekty s osobním výzkumem na pomezí 
umění a designu. Soustředí se na sociální a individuální aspekty užívání věcí a 
přemýšlí přitom o jejich osobních příbězích.

Francouzská designérka Marie Doucet pro Festival m3 shromáždila řadu 
vzpomínek svých sousedů z Prahy 7 na jejich oblíbená místa. Na místa, která se 
zdají obyčejná, ale pro jednotlivce jsou významná, neboť se k nim váže jedinečná 
osobní vzpomínka a prožitek. Mezi desítkami příběhů, které autorka na základě 
rozhovorů posbírala, vybrala 18, jejichž text autorsky ilustrovala ruční výšivkou 
do textilních map. Příběhy vkládá zpět do veřejného prostoru a sdílí je 
s veřejností své čtvrti ve výlohách místní polikliniky. 

Mira Gáberová a Eva Jiřička - Břehy Vltavy

Mira Gáberová a Eva Jiřička tvoří příležitostnou autorskou dvojici, jejíž obě 
poloviny jsou obyvatelkami Prahy 7. Jejich nedávnou práci Slavnosti a svátky, 
probíhající v průběhu celého roku 2018 tvořila série happeningů, individuálních    
i zapojujících širší veřejnost, které postupně v průběhu celého roku odrážely 
subjektivní vnímání a z něj plynoucí oslavy jednotlivých „veřejných slavností“, 
zejména státních svátků.

Dílo pro Festival m3 mělo dvě části:

1. performativní část, která se uskutečnila v době před začátkem festivalu – viz
další text.

2. autorský záznam performance formou pohlednice s uměleckou mapou a 
textem, který autorky posílají a rozdávají občanům a návštěvníkům Prahy 7.



„Uskutečnily jsme oddělenou procházku po dvou březích Vltavy v holešovickém 
meandru. Následně jsme zaslaly srdečný pohled stovkám lidí a vyzvaly je            
v něm k vytvoření vlastní umělecké performance.“

Průběh happeningu, zahrnující zmapování vltavských břehů v oblasti 
holešovického meandru, sdílejí autorky s místními občany prostřednictvím 
pohlednic se záznamem happeningu, a zároveň pozváním k jeho vlastní 
individuální realizaci. 

Dušan Zahoranský - Drutěva

Dušan Zahoranský, žijící na Praze 7 a působící na pražské AVU, je sochařsky 
založený umělec, i když lze říci, že celé jeho dílo je specifickou formou vizuálně-
literárního žánru. Esenciální složkou jeho tvorby je však text, často přítomný jen 
latentně nebo v podobě jediného slova zhmotnělého do podoby objektu. 
Zahoranského materiálové instalace však často zahrnují rozličná další média 
včetně nových technologií, a slova pak představují odkazy na kulturní a 
společenské fenomény, jsou symbolem sdílení, tedy komunikací veřejného. 
Zájem o lokální charakter dolních Holešovic, založený na specificky “dělnické” 
historii této lokality, přivedl autora ke zkoumání současné sociální skladby 
obyvatel a struktury provozů, a také družstevních spoluvlastnictví domů i 
pracovních dílen. 

Během pátrání po industriálních stopách a reziduích v této, dříve výhradně 
dělnické oblasti, objevil Dušan Zahoranský družstvo dílen a služeb zaměstnávající
zdravotně postižené občany - "DRUTĚVA", které od roku 1950 sídlí v Dělnické 
ulici poblíž Libeňského mostu. Následně autor s kurátorkou festivalu navázali 
s družstvem komunikaci, pronikli do chodu jejích chráněných dílen, pracujících 
dnes zejména s textilem a papírem, vedli debaty s jejich vedením i zaměstnanci.

Na základě této zkušenosti vznikla na družstevním pozemku před budovou 
Drutěvy instalace, formálně rozvíjející linii stávajícího zábradlí. Svým kruhovým 
tvarem (a shodou okolností i barvou), připomíná logo Drutěvy, a tvoří zároveň 
symbolický „stánek“ – výstavní prostor, v němž se ukazuje práce lidí, kteří jsou 
s dílnami a tím i se zdejším místem spjati často desítky let.



                                                                                                                                 

Milena Dopitová - Lepší špatný nápad už tady nebyl?

Milena Dopitová je multimediální umělkyně, obyvatelka Prahy 7, pedagožka 
pražské AVU, a také autorka řady instalací i monumentálních soch ve veřejném 
prostoru. Svým tématům, často s výrazným sociálním zaměřením, se věnuje s 
velkou péčí, citlivostí a intimitou. 

Objekt Lepší špatný nápad už tady nebyl? připomíná zapomenutý život a historii 
Zátor/Starých Holešovic – industriální části Prahy 7, jež byla až na malé 
pozůstatky zdemolována v sedmdesátých letech. Na základě archivního 
průzkumu a rozhovorů s pamětníky vytvořila autorka archetypální příběh života 
v této čtvrti před její devastací. Z dávného příběhu abstrahovala konkrétní situaci
symbolizovanou objektem pouličního basketbalového koše – situaci, která by se 
v méně tragickém kontextu mohla zdát hravá a poetická. Koš však ztrácí svou 
funkci – je umístěn vysoko na fasádě staré budovy bývalé restaurace Na Kovárně 
– jednoho z mála domů, které se zachovaly z původní zástavby. Síť 
monumentálního koše je navíc uzavřená – hra je ukončená, autentický život byl 
z těchto ulic vypuzen. 



Jiří Kovanda a Jiří Sádlo - Stromovka
Jiří Kovanda je mezinárodně významný a vlivný konceptuální umělec a performer 
působící na české scéně od konce sedmdesátých let. Od osmdesátých let bydlí na
Letné na Praze 7.

RnDr. Jiří Sádlo je český přírodovědec a biolog, věnující se fytocenologii - 
zkoumání společenství rostlin. Zabývá se také vývojem a proměnami krajiny a 
kulturně-naturálními jevy a procesy, jako je například nová divočina, suburbie, 
postkulturní krajina a nepřírodní biotopy. V současnosti působí v Botanickém 
ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích.

Dílo je umístěno ve Stromovce poblíž mostu na Císařský ostrov, na trávníku u 
pěšiny směrem k Malé říčce (tzv. „laguně“) – u piknikového místa asi 80 metrů  
od mostu po proudu řeky, poblíž silnice Za Císařských mlýnem. Instalace je 
tvořena dvěma nástěnkami, z nichž jedna obsahuje autorské dílo Jiřího Kovandy, 
druhá autorskou studii Jiřího Sádla.

Na dvou samostatných veřejných nástěnkách, umístěných poblíž mostku na 
Císařský ostrov, představili oba autoři výstupy svých odborných i uměleckých, 
každopádně však velmi osobně pojatých reflexí vývoje ekosystému pražské 
Stromovky.

Rafani - Kibbo Kift (Skupinová performance: 30. 6. v 15:00)

Skupina Rafani zaujímá na české umělecké scéně výjimečnou pozici svým 
dlouhodobě konzistentním politicky a společensky angažovaným přístupem         
k tvorbě. Od svého vzniku v roce 2000 se skupina věnuje otázkám morálky, 
zodpovědnosti a kolektivní historické paměti. Mezi témata, kterým se Rafani 
věnují, patří traumatické momenty české historie, jakým je například vyhnání 
sudetských Němců, problém rasové nesnášenlivosti a neonacismu, a národní 
identity v nově se sjednocující Evropě.  O využití zeleného pásu táhnoucího se    
od stanice metra Hradčanská po Prašný most se vede řadu let bezvýsledná 
politická debata. Jednou z variant byla stavba nové rozsáhlé budovy Národní 
galerie. Umělecká skupina Rafani a herec Jan Kranich uskutečnili v tomto místě, 
které je v procesu hledání svého nového obsahu, asi hodinovou autorskou 
performance na motivy rituálů avantgardního hnutí Kibbo Kift. Hnutí Kindred of 
the Kibbo Kift, které založil v Británii v roce 1920 John Hargrave, postavilo svůj 



program a umělecký projev na nezvyklé směsi archaických a velmi progresivních 
kulturních motivů: na holistické vizi světa, pacifismu a soužití s přírodou 
vnímanou všemi smysly. Ve svých umělecky pojatých rituálech využívali gesta, 
vyjadřující základní lidské vztahy a kulturní vzorce, která se opakují v různých 
náboženských, kulturních, politických i náboženských situacích napříč dějinami    
i národy.

     

Janek Rous – Solitér (Hlas - Anita Krausová, zvuková kompozice - Michal 
Cáb)

Janek Rous je audiovizuální umělec vytvářející monumentální filmové i pouze 
zvukové eseje, obsahující prvky absurdity i humoru, vždy však založené na 
rozsáhlém a detailním studiu zpracovaných témat s psychologickým i sociálním 
podtextem. Jeho díla přinášejí poznání nových souvislostí skrze práci s fikcí, 
jemnou manipulací a paradoxem. Je také mnohaletým členem, dnes i hlavním 
dramaturgem, redakce TV Artyčok a obyvatelem Prahy 6 Bubenče. 

Zvuková instalace Janka Rouse, připravená pro městský pozemek přiléhající 
k družstevním domům Ve Struhách, měla fyzickou podobu designového 
zahradního posezení kolem nově zasazeného ořešáku. Toto „nové místo“ bylo 
určeno zejména pro příležitostné komunitní setkávání. V rámci Festivalu m3 ale 
sloužilo také širší veřejnosti jako médium nesoucí skrytou zprávu: poodkrývání 
zasuté vrstvy paměti místa, definované již zapomenutými příběhy kolektivních 
občanských iniciativ v tomto místě před mnoha desetiletími. Zvukový záznam 
monologu ženy, popisující okolnosti budování družstevního bydlení však nebyl 
prostým dokumentem.

Ačkoliv tak obsah zvukového díla vznikl především na základě rozhovorů 
s pamětníky, jeho umělecká nadstavba vnesla do jeho interpretací řadu 
znejisťujících momentů a otázek. Instalace byla určena jak místním obyvatelům, 
jimž odhaluje genezi jejich domovů, tak návštěvníkům zvenčí, které mohla 
překvapit rozsahem participativních aktivit předchozích generací.



Darina Alster - Body of the History / Remembrance
Účinkující: Jana Orlová, Šárka Říhová, Tomas Ruller, Barbora Makalová, Zuzana 
Pipková, In Sáček Veritás, Barbora Kašubová, Tomáš Lorenc, Dominic HAfner 
(GE), Ingeborg Reichel (SLO), Saydi Vell, Kateřina Olivová, Martin Zet, Martina 
Dobiasova a kolektiv, Miloš Šejn, Matěj Pšenička, David Helan, Katarina Kadijevic, 
Antonin Brinda, Kevin Senat (FR), Arseny Pakulin (RU) 

Autoři video instalace: Michal Kindernay a Pavel Havrda 

Darina Alster, obyvatelka Prahy 6, se věnuje především novým formám 
performance s inscenovanými divadelními prvky, kostýmy, a především velmi 
propracovanou scénografií. Témata představení se pohybují od osobních 
mysticko-tělesných prožitků až k velmi angažovaným komentářům globálně 
sdílených aspektů současného světa, často vytěsňovaným či tabuizovaným. 
Pracuje s napětím mezi zdánlivou racionalitou současných technologií a 
iracionalitou médií archaických, jako je například astrologie, tarot, mýty a 
pohádky, a jiné druhy náboženských i světských archetypů. 

Anežka Hošková - Hey Moon
Doménou Anežky Hoškové, žijící na Ořechovce v Praze 6, byla dosud především 
oblast fyzické i digitální malby a kresby vycházející z DIY estetiky a z reflexe post 
internetové kultury. Čím dál častěji však své obrazy a kresby začleňuje také do 
objektových instalací a performativních akcí se subjektivně mystickými a 
rituálními obsahy. Kovová socha Hey Moon je prvním vstupem autorčiny spíše 
intimně založené tvorby do veřejného prostoru v podobě sochařské instalace. 



Inspiraci autorka čerpá ze současné hudby, literatury, filmů, či fashion tvorby. Její
osobní umělecký styl lze definovat jako „nový romantismus“ 21. století. 
Návrh sochy Hey Moon Anežky Hoškové pro zahradu Fyzikálního ústavu 
Akademie věd pracoval se zvláštním charakterem komplexu budov, který je jako 
mnoho dalších v oblasti Ořechovky postaven ve dvacátých letech volně ve stylu 
rondokubismu. Monumentální objekt se navíc vyznačoval specifickou kombinací 
historizujících i moderních prvků. Tyto okolnosti, společně s nepřístupností 
oploceného a střeženého areálu, se staly pro Anežku Hoškovou, umělkyni, žijící 
od narození na Ořechovce, inspirací pro vytvoření sochy fiktivních bytostí, které 
jsou s areálem Fyzikálního ústavu, v autorčiných osobních vzpomínkách 
tajemným a romantickým, nedílně spojeny. 
„Dvě postavy na mé soše představují ptáky, ale jsou to ptáci s lidskou duší. Jsou 
to zakleté provinilé duše, přízraky, které se společně s romantickou vzpomínkou 
na tajemnou budovu vynořují v mé mysli. Při jejich kreslení jsem poslouchala 
svou oblíbenou píseň Hey Moon od Johna Mause, zpěváka, který by, se svým 
vzděláním a filosofickým přístupem, mohl v této magické škole-laboratoři klidně 
být učitelem nebo fantastickým vědcem.“ 

Doprovodný program Festivalu m3/Umění v prostoru 2021

Červen
 Workshop  „Zdravé město, zdravý duch“  16. 6. 15 - 17 hod / Nadace 

současného umění, Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7 / Pro děti a 
dospívající

Anotace: Jak udržet město v kondici, co mu škodí a co naopak přispívá správnému fungování jeho 
chodu?Cestou výtvarného poznání se budeme během WS snažit najít symbiózu města a jeho obyvatel, 
stejně jako na sobě závisí a ve vzájemné symbióze funguje naše tělo a duše. Jako obyvatelé se stáváme 
součástí „městského organismu“. Jsme živoucí částí, srdcem a duší tělesné schránky města. S pomocí 
grafických technik tisku odhalíme, co všechno je možné si představit pod pojmem „zdravé město, 
zdravý duch“.

 Veronika Zapletalová 17.6. Setkání u jezírka v zahradě Veleslavínského 
zámku.



Anotace: Voda je symbolem života, má moc obnovit její fyzické i psychické funkce krajiny včetně jejích
lidských  obyvatel. Setkání a povídání s autorkou, kurátorkou a jejich hosty u zapomenutého jezírka v 
areálu Veleslavínského zámku.

 Alois Yang, instrumentální zvuková krajina - koncert 18. 6. od 19 hod
/ Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

Anotace: Site-determined body and sound performance” 

 Dětské dílny s Kurtem a lektorkou Irenkou Iškieovou 18. 6. a 19. 6.  
pro děti 5 - 11let / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

Anotace: V prostorách zahrady přiléhající k ateliéru jsme připravili program pro děti ze sousedství na
téma improvizace a tvoření s nalezenými přírodními materiály a objekty. Děti budou s Kurtem a 
lektorkou Irenou vytvářet dočasné sochy a přemýšlet nad jejich instalací v prostoru Kafkárny. 

 Daniel Dlouhý, Fenomenální prostor a fenomenální jídlo, 19.6. a 20.6. 
od 18: hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

Anotace: Menu připravené na ohni ve stylu mexické kuchyně ve spolupráci s Güero’s Tacos a využitím
rostlin vypěstovaných na zahradě ateliéru. 

 Za zvuky místních živlů a živočichů / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, 
Praha 6

Anotace:Komentovaná procházka zahrady a ateliéru s environmentalistou a básníkem Luďkem 

Čertíkem.

 Performance / Aliaksandra Yakubouskaya, 20. 6. od 16:00 / Kafkův 
ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

Anotace: Dýchání/Nádech, performance/Vytvoření kolektivního dechového těla, prožitek blízkosti 
všech bytostí v prostředí Kafkárny.

 Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček, Procházka s kurátory I. (Letná)
Anotace: Procházka po uměleckých realizacích Festivalu m3 situovaných na Letné: povídání na 
Špejcharu, na Letenské pláni (Milan Mikuláštík, Tomáš Svoboda a Richard Wiesner), dále ulicí 
Milady Horákové k poliklinice Prahy 7 (Marie Doucet), případně můžeme pokračovat na 
Strossmayerovo náměstí do Centra současného umění (Pekárny). 

 Marie Doucet - Vyšívaná město – 28. 6. od 17:00 / Nadace současného 
umění, Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7

Anotace: Společně prozkoumáme vztah s městem, vzpomínky a příběhy spojené s místy, které jsou pro 
vás významné. Budeme tvořit osobní mapu výšivkou na papír. 

Červenec
 Daniel Dlouhý/Fenomenální prostor a fenomenální jídlo, 3.7.  od 18: 

hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6
Anotace: Menu připravené na ohni ve stylu mexické kuchyně ve spolupráci s Güero’s Tacos a využitím
rostlin vypěstovaných na zahradě ateliéru. 

 Jan Trejbal / Hejno příležitostí / architektonická procházka, 10. 7.  od
17 hod

Anotace: S architektem, umělcem a rezidentem Prahy 6 Janem Trejbalem se pokusíme vystopovat v 
současné zástavbě pražské Ořechovky trasu Hradního vodovodu i další skryté prvky vodního 



ekosystému. Jejich přítomnost zkusíme dohledat pomocí dronu i na základě historických zpráv. Cestou
se setkáme s díly, které v rámci festivalu m3 vytvořil kolektiv autorů Kafkárna (Matouš Lipus a spol.), 
Anežka Hošková  (FUAV) a Veronika Zapletalová. (Zámek Veleslavín).

 Pavel Karous / Komentovaná procházka, 12. 7. od 17 hod
Anotace: Vetřelci a volavky s m3 – komentovaná prohlídka vybraných uměleckých intervencí vzniklých
v rámci Festivalu m3 s Pavlem Karousem autorem projektu “Vetřelci a volavky”. 

 Jiří Kovanda a Jiří Sádlo / Setkání nad Stromovkou, 12 -16 hod
Anotace: Povídání s autory instalace – umělcem Jiřím Kovandou a biologem Jiřím Sádlem – o 
dějinách a proměnách biotopu Stromovky a Trojské kotliny. 

 Dušan Zahoranský/ Dílna Drutěva, 15.7. od12 -16 hod
Anotace: V kruhovém prostoru instalace Dušana Zahoranského chceme představit způsoby práce, 
které se po více než sedmdesát let odehrávají za zdí budovy Drutěvy. V tomto venkovním stánku/dílně 
vyrobí členové dočasného „družstva“ z řad zaměstnanců i veřejnosti během jednoho dne některý z 
produktů Drutěvy. 

 Jitka Hlaváčková / Cykloprohlídka s kurátorkou, 17.7.  od 15 – 17 hod
Anotace: Projížďka Prahou 6 podél uměleckých intervencí Festivalu m3, podél areálu Zámku 
Veleslavín (Veronika Zapletalová), ulicí Pod Novým lesem (Jan Trejbal) na Ořechovku (Anežka 
Hošková), do Kafkárny (Matouš Lipus a kolektiv), zastávka na Špejchaře (Milan Mikuláštík), na 
Letenské pláni (Tomáš Svoboda a Richard Wiesner), dále k poliklinice Prahy 7 (Marie Doucet), 
možná zastávka v Centru současného umění (Pekárně) u Strossmayerova nám., dále podél Vltavy (Eva
Jiřička a Mira Gáberová) od Holešovické tržnice do Podbaby přes: Dělnickou (Dušan Zahoranský), 
Staré Holešovice (Milena Dopitová), Stromovku (Jiří Kovanda a Jiří Sádlo), Podbabu (Janek Rous; 
příp. Kunsthala), a nakonec k NTK (Darina Alster). 

 Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček/ Procházka s kurátory II. 
(Veleslavín-Ořechovka-Dejvice), 18.7.  od 15 – 17 hod

Anotace: Procházka Prahou 6 podél uměleckých intervencí Festivalu m3, podél areálu Zámku 
Veleslavín (Veronika Zapletalová), ulicí Pod Novým lesem (Jan Trejbal) na Ořechovku (Anežka 
Hošková), do Kafkárny (Matouš Lipus a kolektiv), pak dále k NTK (Darina Alster) 

 Workshop  /Vize terapie místa, 24.7.  od 14 -16  hod / Nadace 
současného umění, Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7 

Anotace: Workshop nabízí příležitost vizualizovat pozitivní proměnu vybraného místa skrze 
jednoduché výtvarné prostředky kresby a koláže. Připravené fotografie městských zákoutí, budou 
čekat na vaši „terapeutickou představu“, jak místo zlepšit, vyčistit, ozvláštnit i originálně doplnit. 
Navrhovat můžete sochy, kašny, zeleň, osvětlení i budovy, které místo přiblíží současnému člověku. Ve 
svém výtvarném návrhu tak budete součástí dynamického vývoje Génia loci Prahy 6 a Prahy 7.  

    Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Petra Skořepová /  Čas je výmysl, 
nebo není vůbec ničím, 25. 7. od 18 hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 
5/2, Praha 6

Anotace: Procesuální zvuková intervence s diskuzí Artbiom.cz u ohně. 

Srpen 
 Křest speciálního čísla pražské ArtMap a ZINu Ateliéru sochařství 

UMPRUM, 1. 8. 17.30 hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

Anotace: Nakladatelství ArtMap & Ateliér sochařství UMPRUM vás zvou na Křest speciálního čísla 
pražské ArtMapy (1/21), která je současně i ZINem, jehož tématem je projekt 1:1, který se uskutečnil v 
zimním semestru 2020/21. ZIN/mapa dokumentuje sérii výstav realizovaných v domácím i veřejném 



prostoru, vytvořených pro jednoho/jednu diváka/divačku. Události výstav se staly základem pro 
(meta)text, který fenomén diváctví specificky identifikuje. 
Rádi bychom poděkovali za podporu vzniku projektu: Galerie hl. Města Prahy – Umění pro město, 
UMPRUM a Artmap.cz
Program: 
17:30 somatický workshop společného znění s Rutou Putramentaite
18:30 křest ZINu 
19:30 audio-vizuální performance: A B H I
20:30 společné čtení u ohně s Kateřinou Konrádovou a Matoušem Lipusem z cestopisu Wernera 
Herzoga: O chůzi v ledu

 Dětské dílny s Kurtem a lektorkou Irenkou Iškieovou  6. 8. a 7. 8. pro 
děti 5 – 11 let  / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

  Daniel Dlouhý, Fenomenální prostor a fenomenální jídlo 7. 8.  a 8. 8. 
od 18 hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

 Prohlídka sochařských zahrad, 8. 8. od 16.30 h / Kafkův ateliér, 

Buštěhradská 5/2, Praha 6
 Anotace:Komentovaná procházka k dílům a zahradě Kafkova ateliéru a návštěva zahrady se sochami 
Kurta Gebauera.

 Marie Doucet - Vyšívaná město – 18. 8. od 17:00 / Nadace současného 
umění Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7

 Procházka areálem Fyzikální ústav AV ČR, 25.8.  od 16 hod / Fyzikální 
ústav AV ČR
Cukrovarnická 112/10, Praha 6

Září 
 Dorothea Hofmeisterová /  Věšení prádla u řeky / participativní 

performance, 4.9. od 14 hod 
Anotace: V Ladislavově parku na holešovickém břehu Vltavy se nachází dvě beachvolejbalová hřiště. 
Zdá se však, že volejbal tu nikdo nehraje. Napněme znovu sítě mezi tyče a pojďme si zahrát… Hře 
bude předcházet umělecká performance praní prádla v řece a jeho věšení na místo volejbalové sítě. 
Společnou domácí prací i hrou dojde k opětovnému zabydlení opuštěného místa. 

 Janek Rous / Strom a sekačka / veřejná debata, 6.9. od 16:30 hod 
Anotace: 16.30 procházka – sraz v parčíku u objektu Solitér (Ve Struhách 46-48) / následně 18.00 
debata v NTK (Ballingův sál). 

 Workshop  / Vize terapie místa, 17.9.   12 – 14 hod / Pro děti i dospělé / 
Nadace současného umění, Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7

 Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček, Procházka s kurátory III. 

(Pobřežní cesta), 11.9. 14 – 18 hod

 Čtení u ohně, 17.9. od 16: 00 hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, 

Praha 6
 Umělecký workshop s Anežkou Hoškovou, 18.9. od 14 hod / Fyzikální 

ústav AV ČR, Cukrovarnická 112/10, Praha 6

http://p.cz/


Anotace: Workshop s Anežkou Hoškovou, autorkou sochy Hey Moon,
v zahradě Fyzikálního ústavu AV ČR, bude součástí Sousedské slavnosti v rámci Zažít město jinak. 
Povolte uzdy své fantazii, a spolu s umělkyní skrze připravený umělecký materiál reagujte na tajemný 
areál Fyzikálního ústavu i na fantastické ptáky s lidskou duší ze sochy Hey Moon, v níž Anežka 
zhmotnila své sny a představy o zdejších pohádkových obyvatelích.

 Komentovaná prohlídka výstavou s Matoušem Lipusem a dalšími 
autory intervencí v Kafkárně, 18.9. 16 hod / Kafkův ateliér, 
Buštěhradská 5/2, Praha 6

 Cykloprohlídka s kurátorkou, 18. 9. od 15 hod
Anotace:Projížďka Prahou 6 podél uměleckých intervencí Festivalu m3, podél areálu Zámku 
Veleslavín (Veronika Zapletalová), ulicí Pod Novým lesem (Jan Trejbal) na Ořechovku (Anežka 
Hošková), do Kafkárny (Matouš Lipus a kolektiv), zastávka na Špejchaře (Milan Mikuláštík), na 
Letenské pláni (Tomáš Svoboda a Richard Wiesner), dále k poliklinice Prahy 7 (Marie Doucet), 
možná zastávka v Centru současného umění (Pekárně) u Strossmayerova nám., dále podél Vltavy (Eva
Jiřička a Mira Gáberová) od Holešovické tržnice do Podbaby přes: Dělnickou (Dušan Zahoranský), 
Staré Holešovice (Milena Dopitová), Stromovku (Jiří Kovanda a Jiří Sádlo), Podbabu (Janek Rous; 
příp. Kunsthala), a nakonec k NTK (Darina Alster). 

 Daniel Dlouhý, Fenomenální prostor a fenomenální jídlo 18. 9.  od 18 
hod / Kafkův ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

 Sousedská slavnost v rámci Zažít město jinak u díla Anežky Hoškové
18. 9. od 11 hod / Cukrovarnická 112/10, 162 00 Praha 6

Anotace: Procházka areálem Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky nejen k dílu Anežky 
Hoškové, u kterého proběhne od 14.00 workshop.

 Performance / Aliaksandra Yakubouskaya, 20.9. od 17:30 hod / Kafkův
ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

 Za zvuky místních živlů a živočichů, 20.9. od 18:30 hod / Kafkův 
ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

Anotace:Komentovaná procházka zahrady a ateliéru s environmentalistou a básníkem Luďkem 
Čertíkem.

 Závěrečná diskuze m3 festivalu  21.9. od 17 hod  / Nadace současného

umění Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7 
Anotace:Představení výstupů a zhodnocení festivalu, zamyšlení nad aktuálními tématy veřejného 
prostoru Prahy s umělci, kurátory a organizátory Festivalu m3. 

 Workshop  „Zdravé město, zdravý duch“  25. 9. 14 - 16 hod / Nadace 
současného umění Dukelských Hrdinů 500, 170 00 Praha 7

Anotace: Jak udržet město v kondici, co mu škodí a co naopak přispívá správnému fungování jeho 
chodu?Cestou výtvarného poznání se budeme během WS snažit najít symbiózu města a jeho obyvatel, 
stejně jako na sobě závisí a ve vzájemné symbióze funguje naše tělo a duše. Jako obyvatelé se stáváme 
součástí „městského organismu“. Jsme živoucí částí, srdcem a duší tělesné schránky města. S pomocí 
grafických technik tisku odhalíme, co všechno je možné si představit pod pojmem „Terapie města“.

 Performance / Aliaksandra Yakubouskaya, 26.9. od 17:30 / Kafkův 
ateliér, Buštěhradská 5/2, Praha 6

 Performance / Milan Mikuláštík / Vytyčení,  1.10. od 17 hod 
Anotace: Participativní performance Milana Mikuláštíka na místě areálu bývalých studentských kolejí
Kolonka, vytyčení jejich půdorysu v terénu, setkání s pamětníkem. 



REZIDENČNÍ PROGRAM

V roce 2021 se ve Studiu Bubec podařilo i přes komplikace způsobené 
koronavirovou pandemií zrealizovat rezidenční program a naplnit nastavené cíle. 

V jarních měsících 2021 byl omezen provoz škol a univerzit. Díky prostorovým 
možnostem Studia Bubec, jsme mohli poskytnout prostor k dokončení 
diplomových prací dvou studentům AVU:

Adam Fejfar - student Akademie Výtvarného Umění v Praze. Pracuje v ateliéru 
figurálního sochařství  pod vedením Vojtěcha Míči. V Bubci  se rozhodl 
využít prostoru, který umožňoval plné soustředění na portréty/osobnosti, jímž
se chtěl věnovat. Pracoval jsem na portrétech Bedřicha Freusteina, Emila 
Kolbena a Hany Wichterlové do sochařské soutěže tří portrétů. Dále  pracoval
na portrétech čistě z vlastního popudu. A to portrét Petra Rezka, Jazze 
Colemana, Václava Sokola a in memoriam Jana Sokola a Karla Vachka.

Martin Fischer  ve studiu používal hlavně listy, hlínu, papíry a dráty. Aktivizuje 
se v Ekobuňce AVU, Univerzitách za klima a Limity jsme my, studuje 
sochařství na AVU, animuje.

Další rezidentkou, kterou vybrala umělecká rada Studia Bubec ve složení: Ivana 
Hanzlíková (předsedkyně), Čestmír Suška, Arjana Shameti, Daniel Suška, 
Daniela Kramerová, Nicole Taubinger, Diana Winklerová, Michal Fišer, Martin 
Pertl, Marie Foltýnová, Dagmar Šubrtová a Jan Čejka. vana Hanzlíková 
(předsedkyně), Čestmír Suška, Arjana Shameti, Daniel Suška, Daniela 
Kramerová, Nicole Taubinger, Diana Winklerová, Michal Fišer, Martin Pertl, 
Marie Foltýnová, Dagmar Šubrtová a Jan Čejka, byla Michaela Fojtů,
aktuálně studuje v ateliéru intermédií Vladimíra Merty na plzeňské FDULS. 
Svou tvorbou často reaguje na prostor, jeho formy a jeho změny. Kombinací 
sprejů, pastelů a kříd vytváří různorodé tvarové a barevné kompozice. 
Intermediální tendence a nutnost tvořit prostorově ji dovedlo na roční stáž v 
ateliéru keramiky na pražské UMPRUM. 

Jakmile to pandemická situace umožnila, mohli rezidenční program využít dva 
umělci z Německa, se kterými již Studio dlouhodobě spolupracuje.

Philip Topolovac žije a pracuje v Berlíně, kde mimo jiné v roce 2007 založil s 
šesti dalšími umělci uměleckou iniciativu TÄT. Výstavní síň TÄT v ulici 
Schönhauser Allee je provozována jako galerie absolventů Univerzity umění 
Berlín. Ve svých dílech se zabývá „archeologií“ současného města.

Johannes Makolies je sochař žijící v Drážďanech vycházející ze streetové 
kultury. Ve svých sochách reflektuje urbánní prostředí s jeho typickou 
estetikou, včetně jeho omšelosti a zanedbanosti. S tím korespondují jeho 
oblíbené materiály industriální povahy, zejména beton a kov, které kombinuje
s nalezenými objekty. 

Oba umělci spolupracovali po celou dou s českými kolegy - Philip 
Topolovac  a Vavřinec Vyoral a Johannes Makolies a Marek Skružný a svá 
díla prezentovali jak na festivalu Art Safari 36, tak výstavy Pick´n ´Mix.



V roce 2021 se program rozšířil o spolupráci s Galerií hlavního města Prahy
a zapojili jsme se do projektu OPEN STUDIO GHMP.  Do tohoto projektu byla
vybrána polská umělkyně Magdalena Romanowská. Magdalena je 
absolventkou Akademie výtvarných umění ve Varšavě. Její přístup je 
založen na spolupráci se širokým spektrem lidí od mladých až po seniory. 
V průběhu rezidenčního pobytu spolupracovala se seniorkami ze spolku. 
Elpida   a   Její práce ukazuje, jak lze zapojit starší generaci do veřejného dění         
a prostoru, jakým způsobem jej zkrášlit a jak propojit a rozvíjet mezigenerační 
komunikaci. 

Dalšími účastníky OPEN STUDIO GHMP byli Hugo Chmelař a Klára Bedrnová. Jsou 
to studenti oboru Etnologie a kulturní antropologie na FF UK v Praze. V rámci 
rezidence, metodou terénního výzkumu, odhalovali skrytou mytologii městské
periferie.

Přehlídka prací rezidentů Pick´n´Mix – 18. a 19.  9. 2020                               
Pick 'n' Mix patří do série výstav rezidenčních umělců studia BUBEC, která nabízí 
divákům možnost vidět umění v jeho přirozeném prostoru, kde se přímo vyvíjí, a 
umělcům nabízí jedinečnou networkingovou platformu. Jde tedy o akci, která 
propojuje rezidenční a výstavní program studia BUBEC a zaměřuje se nejen na 
prezentaci, ale i na samotný vznik uměleckých objektů a podporu původní 
umělecké tvorby.  

Vystavující umělci:

Michaela Fojtů, Gabriela Prochazka, Martin Fischer, Adam Fejfar, Philip 

Topolovac, Johannes Makolies.      

https://www.elpida.cz/


Výstava  Pick´n´Mix je také společensko -  komunitní akce a tak připravujeme 

bohatý program pro veřejnost.

Workshop nejen pro děti - Lektorka Michaela Fojtů

Účastníci dílny si vyzkoušeli tvořit náhodné i předem promyšlené kompozice. 

Graffiti Jam 

Sedm výtvarných umělců nejen z Řeporyjí a okolí celé sobotní odpoledne 
předvedlo svůj um v rámci graffiti jamu na legální ploše u fotbalového hřiště v 
Tělovýchovné.



Koncert hudebního uskupení „Duo“ 
Zdeněk Hmyzák Novák - zakládající člen, zpěvák a textař kapel Činna, Ženy a 
Bad Beef Hat a Kolna. Zakladatel a aktér experimentálního projektu Čintamani.

Martin Janíček - zvukový umělec, sochař a hudebník. Zkoumá akustické kvality 
různých materiálů, a tvoří vlastní hudební nástroje.



VÝTVARNÉ STUDIO CREATIVE  BUBEC

V roce 2021 jsme pro děti a mládež připravili výtvarné kurzy: 

Dopolední výtvarné dílničky pro děti od 3 let pátek od 9:00 - 13:00

Děti se u nás učí různým výtvarným technikám rozvíjející jejich fantazii, ale          
i jemnou motoriku, budou hrát divadlo, budou zpívat, tančit... ..Učíme se žít v 
přírodě: jak si rozdělat oheň, jak vařit polévku v kotlíku, či jak sázet zeleninu. Děti
jsou každý den minimálně hodinu na čerstvém vzduchu. Máme zahradu a 
nádherné Dalejské údolí za humny. Spolupracujeme s umělci ze studia Bubec, 
kteří jsou s dětmi jedna ruka. Dílničky probíhají přímo v sochařském ateliéru, kde 
si děti mohou osahat sochy a zažijí, jak vzniká opravdové umění, jak se sváří, 
pracuje se dřevem, kovem, kamenem...

Výtvarný ateliér pro děti od 7 let - čtvrtek 14:00 do 16:00.                             

Kurz je zaměřen jak na samostatnou tvorbu, tak na přípravu na přijímací zkoušky

Výtvarný ateliér pro předškoláky ve věku od 3 do 6 let - čtvrtek 16:00 do 
17:30                                                                                                                  
Kurz je zaměřen především na podporu fantazie, tvořivosti a samostatného 
myšlení. Nebudeme se bát zkoušet, experimentovat, zažívat

W – arte / arte terapeutické setkávání - úterý od 14:00 - 18:00 (dvě skupiny 
– mladší a starší děti)                                                                                        
Při arteterapii s dětmi hravou formou hledáme společnou cestu k sebe poznání, 
sebe přijetí, k sebevědomí, k socializaci, a také k ujasnění si vlastních hodnot a 
schopností za použití různých výtvarných technik, malby na velký formát, 
kašírování, modelování nebo koláže, kombinací technik. Potom o tématu při 
tvoření komunikujeme, dobrovolně sdílíme, vzájemně se inspirujeme, 
objevujeme, relaxujeme.

Fotografický kurz – pátek od 14:00 – 16:00, děti od 7 let                                 
Účastníci si mohou vyzkoušet zaznamenání obrazu pomocí nejstarších technik 
(Camera obscura), ale naučí se i práci s digitálním fotoaparátem, fotografování v 
noci, v plenéru, dokument, portrét atp. A další techniky jako jsou koláže, 
malování světlem, scanogram.

Kurzy vynikají svou netradičností, experimentálními nápady a prací s různými 
materiály. Jsou určené individuálně pro různé věkové i umělecké skupiny. 
Výtvarné ateliéry vedou zkušení lektoři a umělci, kteří se konkrétními technikami 
zabývají a nabídnou tak účastníkům různorodé pohledy a inspiraci. 



V období lockdownu jsme s našimi lektory a lektorkami vytvořili online kurzy  a 

video workshopy a v dubnu 2021 jsme otevřeli tzv. výdejní okénko, kde si 

mohli zájemci zakoupit Creative Boxy -  krabičky plné nápadů a her pro domácí 
tvorbu:

1. Creative Box Kyanotyp nabízí netradiční jednoduchou fotografickou 
techniku. která je vhodná pro děti od 7 let ve spolupráci s rodiči. Box 
obsahuje návod a výtvarný materiál. 

 

2. Creative Box Figurka, je určen pro mladší děti. Výtvarná inspirace pro tento 
box přímo reaguje na koncept díla Jean Cherouny, multimediální umělkyně z 
Vermontu v USA. která se zúčastnila výstavy Art Safari ve studiu Bubec. Jean 
navrhla stilizovanou lidskou postavu, která podněcuje fantazii a přímo vybízí k 
hravému dekorování. Tvůrci vdechnou figurce život svým originálním 
způsobem stejně, jako ostatní umělci, kteří jsou do jejího současného 
projektu přizváni. Při tvorbě figurky si děti užijí zábavnou hru modelování 
improvizovaného oděvu, který pak představit na přehlídkovém molu 
stejně, jako mívá ve zvyku i Jean. 



O prázdninách jsme připravili v rámci projektu Svobodné loutkové večery            
v Zahradě BUBEC speciální workshop pro amatérské nadšence loutkového 
divadla :

Loutková dílna Václava Krčála / 23.7. 14:30 – 19:30, sobota 24.7. 10:00 – 18:00, 

neděle 25.7. 9:00 – 13:00 

Výroba klasické dřevěné marionety. Práce s řezbářským dlátem, konstrukční a 
mechanické principy a  kolorovací techniky. 

Workshop Člověk skrytý v abstrakci/ 10.9. 2021 od 15:00 hodin
lektorka: Kristýna Adámková
Workshop pro děti od 8 let nabídl pohled na lidskou figuru očima umělce Kurta 
Gebauera. 

Výtvarné workshopy pro školy jsme bohužel vinou pandemie nemohli 
realizovat.                                                                                                               

Příměstské tábory ve Studiu Bubec

V roce 2021 jsme připravili tři týdenní turnusy:  

Příměstský tábor s lektorkou Míšou a Lenkou pro děti od 5 let„Všemi smysly“       

Příměstský tábor s lektorkou Kristýnou pro děti od 7 let - „Obrazy kolem mne a 
ve mně“                                                       

Příměstský tábor s lektorkou Šárkou pro děti od 4 do 12 let - „Jeden za všechny,
všichni za jednoho“



KOMUNITNÍ AKCE

Rok 2021 komunitním akcím nepřál a museli jsme akce operativně uzpůsobovat 
aktuálním vládním nařízením.

13.2. Řeporyjský masopust 2021, tentokrát jinak
Slavnostní masopustní rouškování! 
Masky / roušky jsme měli v tu dobu všichni po ruce, proto stačila jen trocha 
kreativity, abychom s nimi zažili i masopustní optimismus a uvolnění a vyrazili 
speciálně vyzdobenou rouškou na procházku, nákup, nebo si ji jen symbolicky 
nasadili doma.   

 27. 3.  Ukliďme Česko, ukliďme Řeporyje
Epidemiologická situace neumožnila shromažďování většího počtu lidí, a tak na 
základě zkušeností jsme ve spolupráci s MČ Řeporyje zřídili tzv. Pytlomaty. 

19. 6. a  20. 6. Otevřené ateliéry Praha
Otevřené ateliéry Praha je akce, která během víkendu 18. - 20. 6. 2021 otevřela 
veřejnosti desítky výtvarných ateliérů umělců a designérů po celé Praze. 

Studio BUBEC se k této akci také přidalo a otevřelo dveře v sobotu 19. 6. a v 
neděli 20. 6. od 14:00 do 18:00 hodin. 

17. 9. Řeporyjské procházky a překážky
Ladislav Plíhal se dlouhodobě zabývá mapováním starých zapomenutých cest v 
nejbližším okolí Prahy - Řeporyjích a jejich možným propojením do smysluplných 

vycházkových okruhů. 

18. 9. Zažít město jinak 
Program ve Studiu a  Zahradě Bubec:
14:00 - workshop nejen pro děti - Lektorka Michaela Fojtů
16:00  - Johnny a Jenny - divadlo pro děti - Zahrada Bubec
17:00 hodin vernisáž výstavy Pick´n´Mix - výstava rezidenčních umělců Studia 
Bubec
18:00  - koncert - Duo 
Zdeněk Hmyzák Novák - zakládající člen, zpěvák a textař kapel Činna, Ženy a Bad
Beef Hat a Kolna. 
Martin Janíček - zvukový umělec, sochař a hudebník. Zkoumá akustické kvality 
různých materiálů, a tvoří vlastní hudební nástroje

14:00 (v areálu Kasáren Karlín) – Cykloprojížďka - od Rozhledny Čestmíra Sušky v 
Kasárnách Karlín přes Prokopské údolí až do Studia Bubec. 
14:00 – 20:00 -  Graffiti Jam - 7 výtvarných umělců na legální ploše u fotbalového 
hřiště v Tělovýchovné ulici.

13. a 14. 11. Bubec na GHMP Art Book Fair
Studio Bubec se zúčastnilo v Trojského zámku veletrhu uměleckých publikací

https://old.bubec.cz/inpage/bubec-na-ghmp-art-book-fair-572/
https://old.bubec.cz/inpage/reporyjske-prochazky-a-prekazky/
https://old.bubec.cz/inpage/otevrene-ateliery-praha/
https://old.bubec.cz/inpage/reporyjsky-masopust-2021-tentokrat-jinak/


ZAHRADA  BUBBEC
                                                                                                                                 
Zahradu denně navštěvují obyvatelé Řeporyjí a okolí. Na zahradu přicházejí školní
kolektivy, družiny nebo dětské skupiny. Zahrada je oblíbeným místem maminek s
malými dětmi. 
Zahradu využívají také lidé z komunity podporující studio Bubec pro různá 
přátelská setkání, dětské oslavy. 
Během pandemie narostl počet zájemců o pěstování zeleniny na komunitních 
záhoncích a jsme rádi, že jsme mohli  navýšit počet záhonů.
Zase se potvrdilo, že tento prostor je důležitý v těchto nelehkých dobách. 

DIVADELNÍ STUDIO BUBEC

 V roce 2021 byla činnost divadla, vinou koronavirové pandemii narušena. 
Protože jsme již v předchozím roce připravili krizový scénář, divadlo hrálo pod 
širým nebem. Čas, kdy nebylo možno hrát, jsme se intenzivně věnovali 
nastudování dalších představení a také obnovovali rekvizity a loutky do 
představení.

PODĚKOVÁNÍ
Magistrát hlavního města Prahy, Ministerstvo kultury ČR, GHMP, MČ Praha – 
Řeporyje, MČ Praha 2, MČ Praha 6, MČ Praha 5, MČ Praha 7,  Státní fond kultury 
ČR, Net4Gas,  Gestor - ochranný svaz autorský, Česko-německý fond 
budoucnosti, Nadace Život umělce, Nadace Suška-Shameti, Marie Veronika a 
Libor Winklerovi

Velice si vážíme všech podporovatelů činnosti Studia BUBEC.



FINANČNÍ PŘEHLEDY
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