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Otevřená výzva – Soutok 2022
(soutok Berounky a Vltavy, Radotínský most v Praze)
Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s nositeli projektu „Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních
a uměleckých věd“ – Institutem plánování a rozvoje, Akademií múzických umění a Vysokou školou ekonomickou –
vyhlašuje otevřenou neanonymní výzvu na podávání návrhů s následnou realizací dočasných uměleckých objektů a
drobných umělecko-architektonických zásahů v lokalitě pod Lahovickou estakádou (Radotínský most), náležející do
zamýšleného příměstského parku Soutok.

Cílem projektu je setkávání občanů v krajině, hlubší kontakt s přírodou a hledání optimálního způsobu pro
zprostředkování kulturních a ekologických hodnot příměstské krajiny na soutoku Berounky a Vltavy.
Výzva je všeobecná – je zaměřena na tvorbu uměleckou, architektonickou, designérskou… Kdo se chce účastnit, může
podat jeden návrh s přihláškou na každý níže uvedený okruh.
Vypsány jsou tři okruhy (intervence):
1) Třídenní umělecký festival ve dnech 17.-21.6.2022 pod Radotínským mostem – LETNÍ SLUNOVRAT – vybráno
k realizaci bude min. 5 návrhů s max. rozpočtem 150 tis. Kč / návrh
Jde o dočasnou instalaci vycházející ze základních témat: slunovrat, proměnlivost říční nivy, divočina, betonová
estakáda… (podrobněji ve výzvě, stejně jako ráz happeningu: veselost, masky, písně atd.)
Skicovné pro každý vybraný návrh na dopracování a součinnost (podrobněji ve výzvě) 10 tis. Kč
2) Mobilní funkční objekt (nebo objekty) jako skrýš – pozorovatelna – odpočinkové místo od 17.6.2022 minimálně do
prosince 2022 – BAČŮV ÚKRYT – max. rozpočet 350 tis. Kč
Objekt bude stát vedle Lahovické estakády na městském pozemku, který bude upravován na pastvinu a budou na něm
chovány ovce a kozy; možné bude pozorování přírody, zvířat i např. noční bivakování (podrobněji ve výzvě).
Vypsané odměny: 1. místo 20 tis. Kč, 2. místo 15 tis. Kč, 3. místo 10 tis. Kč. Realizován bude návrh na 1. místě.
3) Modulární mobilní objekt (pódium… blíže ve výzvě), který v době od Letního slunovratu minimálně do prosince 2022
bude možné ve vymezeném areálu přesouvat na různá místa k realizaci kulturních a vzdělávacích programů –
LABORATOŘ PROMĚNY – max. rozpočet 500 tis. Kč.
Vypsané odměny: 1. místo 30 tis. Kč, 2. místo 20 tis. Kč, 3. místo 15 tis. Kč. Realizován bude návrh na 1. místě.

Jak má vypadat soutěžní návrh:
Textová část – max. 500 znaků
Návrh v tiskové kvalitě (skica, náčrt, projektová dokumentace nebo počítačová vizualizace, případně video nebo audio)
Vše nejlépe ve formátu JPG nebo PDF a do velikosti 10 MB.
K tomu povinné přílohy (ke stažení ve výzvě): Přihláška, Položkový rozpočet a portfolio s ukázkami autorského přístupu
k veřejnému prostoru
Kam doručit: umenipromesto@ghmp.cz nebo anna.gumplova@ghmp.cz (Bc. Anna Gümplová, tajemnice programu
Umění pro město, tel. 608 943 528)
Lhůta pro doručení končí 7.4.2022 (24.00 hod.)
Kritéria hodnocení:
Originalita, místní kontext, realizovatelnost (podrobněji ve výzvě)
Odborná komise může neudělit první místo a nedoporučit žádný z návrhu k realizaci. Může také ocenit více návrhů a buď
vyhlásit dvě 2. nebo dvě 3. místa nebo ocenit jeden nebo více návrhů mimořádnou odměnou do celkové výše 10 tis. Kč.
Vyhlašovatel si vyhradil možnost odstoupit od vyhlášené výzvy (podrobnosti ve výzvě).
Jak bude rozhodnuto:
Složení odborné komise bude zveřejněno na https://umenipromesto.eu do 14.3.2022.
Jednání odborné komise nebude veřejné.
Výsledky budou zveřejněny 18.4.2022 na výše uvedené webové stránce a účastníkům bude týž den výsledek oznámen
e-mailem.
Odvolání proti rozhodnutí odborné komise není přípustné.
Realizace:
K realizaci bude vybraný návrh dopracován s vyhlašovateli a místními aktéry (podrobněji ve výzvě).
Úplné informace najdete na https://umenipromesto.eu/prispevky/80-open-call-soutok-2022
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