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oBsAh

ConTEnTs

pRogRAm KULTURA 2007–2013 v ČR

ThE CULTURE PRogRammE 2001–2013 in Cz

1.1

01 LiTeRATURA přes hRAnice 

 LiTERaTURE aCRoss FRonTiERs 

02  mUzeUm eTnogRAfie A svěTových KULTUR 

 EThnogRaPhiC mUsEUm and CULTUREs 

 oF ThE WoRLd

03  sTředoevRopsKý hUdeBní výKonný seKReTARiáT 

 CEnTRaL EURoPEan iniTiaTivE inConCERTo  

04  X-op – výměnA TvůRců A pRodUcenTů Umění 

 X-oP – EXChangE oF aRT oPERaToRs and PRodUCERs  

05   eod – e-Knihy nA vyžádání. 

 evRopsKá KnihovnicKá síť

 Eod – Ebooks on dEmand. 

 a EURoPEan LibRaRy nETWoRk 

06  inTeRseKce: inTimiTA A speKTáKL 

 inTERsECTion: inTimaCy and sPECTaCLE  

07 pLATfoRmA 11+ UměLecKé oBjevy nA dvoRech 

 evRopsKých šKoL 

 PLaTFoRm 11+ aRTisTiC disCovERiEs in EURoPEan 

 sChooLyaRds

08 evRopsKá síť ARchivní spoLUpRáce 

 EURoPEan nETWoRk on aRChivaL CooPERaTion  

09 KoLéBKy evRopsKé civiLizAce 

 CRadLEs oF EURoPEan CULTURE

10 pARK in pRogRess 2010−2013 

 PaRkinPRogREss 2010−2013  

11 one – síť evRopsKých oRchesTRů; one nA cesTách 

 onE – an oRChEsTRa nETWoRk FoR EURoPE; 

 onE goEs PLaCEs

12 meTA – evRopsKý mAnifesT pRo TRAnsfoRmAci 

 sKRze Umění 

 mETa – EURoPEan maniFEsT FoR TRansFoRmaTion 

 ThRoUgh aRTs  

13 evRopsKá cesTA hisToRicKých divAdeL 

 EURoPEan RoUTE oF hisToRiC ThEaTREs

14 hořící dům 

 hoUsE on FiRE  

15 jemné ovLádání 

 soFT ConTRoL 

16 minsTReL – hUdeBní síť podpoRUjící mezináRodní 

 výměnU A šíření hUdeBních zdRojů 

 nA evRopsKé úRovni 

 minsTREL – mUsiC nETWoRk sUPPoRTing TRans-

 naTionaL EXChangE and dissEminaTion oF mUsiC 

 REsoURCEs aT a EURoPEan LEvEL

17 cReART – síť měsT pRo UměLecKoU TvoRBU 

 CREaRT – nETWoRk oF CiTiEs FoR aRTisTiC CREaTion  

18 TheATRon – zApojení nového pUBLiKA 

 ThEaTRon – Engaging nEW aUdiEnCEs

19 voice – vize inovAce sBoRové hUdBy v evRopě 

 voiCE – vision on innovaTion FoR ChoRaL mUsiC 

 in EURoPE

20 ciRcUsneXT  

 CiRCUsnEXT 

21 KRiTiKA A KRize: Umění v evRopě od RoKU 1945 

 CRiTiqUE and CRisis: aRT in EURoPE sinCE 1945 



22 divAdeLní odyseA – doBRodRUžsTví zA hRAnicí 

 Umění, mýTy A KAždodenní živoT v evRopě 

 mEETing ThE odyssEy – an advEnTURE bEyond aRTs, 

 myThs and EvERyday LiFE in EURoPE

23 sdíLený pRosToR: hUdBA poČAsí poLiTiKA 

 shaREdsPaCE: mUsiC, WEaThER, PoLiTiCs

24 pRopojiT TvoRBoU 

 CREaTE To ConnECT  
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25 conceRTAndo 

 ConCERTando 

26 immediATe 

 immEdiaTE – immERsivE mEdia danCE inTEgRaTing 

 in TELEmaTiC EnviRonmEnTs

27 KULTURní moBiLiTA hLUchých UměLců v evRopě 

 CULTURaL mobiLiTy oF dEaF aRTisTs oF EURoPE

28 moBiLiTy – znovUČTení BUdoUcnosTi 

 mobiLiTy – RE-REading oF ThE FUTURE

29 noc ciKánů z měsTA 

 a nighT oF URban gyPsiEs 

30 pofLAKování 

 hanging aRoUnd / hEimaTqUaRTiER

31 posT me – neW id – posT-hUmAnisTicKý sTAv 

 modeRních evRopAnů 

 PosT mE - nEW id - ThE PosT hUman CondiTion 

 oF modERn EURoPEans 

32 68/69 – od jARA UTopií K pádU zdi 

 68/69 - vom FRühLing dER UToPiEn bis zUm 

 FaLL dER maUER 

33 ARchiTeKTURA A design inTeRiéRU ve sTřední 

 evRopě nA poČáTKU 20. sToLeTí. 

 josef hoffmAnn A dUšAn jURKoviČ 

 aRChiTECTURE and inTERioR dEsign in CEnTRaL 

 EURoPE in ThE EaRLy 20Th CEnTURy. 

 josEF hoFFmann and dUsan jURkoviC

34 ciRKUs ToTALiTy – pUTovní KULTURní pRogRAm 

 posTKomUnisTicKých evRopsKých zemí 

 CiRCUs oF ToTaLiTaRianism – a ToURing ConCEPTUaL 

 PRogRammE PREsEnTing PosTCommUnisT EURoPEan 

 CoUnTRiEs’ CULTURE and aRT

35 eco Unie RocKového fesTivALU 

 ECo Union oF RoCk FEEsTivaL  

36 eUvoLUce 

 EUvoLUTion 

37 TeLe-pLATeAUs: evRopsKá nAdnáRodní mísTA pRo 

 seTKávání A pRodUKci 

 EURoPEan TELE-PLaTEaUs: TRansnaTionaL siTEs oF 

 EnCoUnTER and Co-PRodUCTion 

38 evRopsKé hUdeBní LéTo 2009 

 – KULTURní neTWoRKing hisToRicKých mísT 

 EURoPEan mUsiCaL sUmmER 2009 

 – CULTURaL nETWoRking oF hisToRiC siTEs

39 eX oRienTe 

 EX oRiEnTE  

40 AcT-inTeRAcT-pRogRess 

 aCT-inTERaCT-PRogREss

41 hUdBy zAKázAné sociALisTicKými 

 A sTALinisTicKými diKTáToRy 

 mUsiC PRohibiTEd by naTionaL soCiaLisT and 

 sTaLinisT diCTaToRshiPs

42 Le gRAnd mAgAsin 

 LE gRand magasin   



43 U.n.i.T.e. 

 U.n.i.T.E. – URban naTivE inTEgRaTEd 

 TRadiTion oF EURoPE

44 QUARTeT – vize evRopy 

 qUaRTET – visions oF EURoPE  

45 m.e.m.A. sTředoevRopsKá hUdeBní AKAdemie. 

 KonTeXTUáLní inTeRpReTAce evRopsKého 

 KULTURního dědicTví 

 m.E.m.a. middLE EURoPEan mUsiC aCadEmy. 

 ConTEXTUaL inTERPRETaTion oF EURoPEan 

 CULTURaL hERiTagE

46 sTředoevRopsKá viRTUáLní ARchivní síť 

 sTředověKých doKUmenTů 

 CEnTRaL EURoPEan viRTUaL aRChivEs nETWoRk oF 

 mEdiEvaL ChaRTERs

47 Umění diALogU – inTeRKULTURní divAdeLní výzKUm 

 ThE aRT oF diaLogUE – an inTERCULTURaL ThEaTRE 

 REsEaRCh PRojECT

48 eXpedice jAnTAR – evRopsKé KULTURní Kořeny 

 ambER EXPEdiTion – EURoPEan CULTURaL RoUTE 

49 hAns von AAchen: mALíř nA evRopsKých dvoRech 

 hans von aaChEn: a PainTER in ThE EURoPEan 

 sPoTLighT oF an aRTisTiC innovaTion    

50 chUť evRopy 

 a TasTE oF EURoPE 

51 inTeRvence URBAnisTicKého Umění 

 ThE aRT oF URban inTERvEnTion 

52 KoRespondAnce eURope 

 koREsPondanCE EURoPE 

53 LéTAjící fesTivAL – RodinA A děTi v dnešní evRopě 

 FLying FEsTivaL – FamiLy and ChiLdREn in 

 Today‘s EURoPE

54 dnA – Rozvoj nového Umění 

 dna – dEvELoPmEnT oF nEW aRT

55 sLoUČení RozpTýLených oBsAhů: 

 viRTUáLní vyhodnocení A ReKonsTRUKce 

 REUnion oF disPERsEd ConTEnT: viRTUaL 

 EvaLUaTion and REConsTRUCTion   

56 pRAvdA, neBo Lež?

 TRUE oR FaLsE?

57 AdApT – Rozvíjející se TechniKy digiTáLního Umění 

 adaPT – advanCing digiTaL aRT PERFoRmanCE 

 TEChniqUEs 

58 sTředoevRopsKé vědecKé doBRodRUžsTví 

 CEnTRaL EURoPEan sCiEnCE advEnTURE  

59 UndeRgRoUnd ciTy XXi 

 UndERgRoUnd CiTy XXi 

60 ARTyČoK.Tv: oTevřený ARchiv 

 aRTyčok.Tv: oPEn a aRChivE

61 AUToRsKá KnihA – soUTěž A moBiLní mUzeUm 

 aRTisTs’ books on ToUR – aRTisTs’ ComPETiTion and 

 mobiLE mUsEUm

62 cesTA po evRopě. 

 přeměření KULTURního pRosToRU 

 joURnEy aCRoss EURoPE. 

 REmEasURing CULTURaL sPaCE

63 dUch KAváRen, dUše BásníKů 

 ThE sPiRiT oF CaFés, ThE soUL oF PoETs

64 emBARK – pozvednUTí RUKopisů pRosTřednicTvím 

 odhALení BALKánsKých znALosTí 

 EmbaRk – EnhanCE manUsCRiPToRiUm ThRoUgh 

 RECovEREd baLkan knoWLEdgE

65 eT LeTTeRA – psáT oBRázKy, KResLiT sLovA 

 ET LETTERa – WRiTing PiCTUREs, dRaWing WoRds   



66 epAc – evRopsKé cenTRUm veřejného Umění 

 EPaC – EURoPEan PUbLiC aRT CEnTRE

67 evRopsKý fesTivAL vARhAnní hUdBy 

 Wind aRT FEsTivaL EURoPE 2011–2012 

68 hUdeBní misTři v éTeRU: 

 evRopsKý fesTivAL vysíLání 

 mUsiC masTERs on aiR: EURoPEan 

 bRoadCasTing FEsTivaL

69 mAsKy nA jevišTi 

 masks on sTagE

70 minimoB

 minimob

71 nA hRAnicích hUdeBního hUmAnismU 

 – svěT sLovAnsKé A sTředomořsKé KULTURy

 boUndaRiEs oF mUsiCaL hUmanism 

 – sLaviC WoRLd and mEdiTERRanEan CULTURE

72 odsTRAněné zdi 

 ERasEd WaLLs 

73 pARALeLní zKUšenosTi: 

 ČTyři BRány evRopsKé KULTURy 

 PaRaLLEL EXPERiEnCE, 

 FoUR gaTEs FoR EURoPEan CULTURE 

74 phonART – zTRAcené jAzyKy evRopy 

 PhonaRT – ThE LosT LangUagEs oF EURoPE

75 chAnce – výzvA pRo KomUniTy AKTivní 

 nA sociáLních síTích 

 ChanCE – ChaLLEnging nETWoRkEd CommUniTiEs  

76 RemAKe – přehodnocení mediáLních Umění 

 v pRosTředí spoLUpRáce 

 REmakE – REThinking mEdia aRTs in 

 C(k)oLLaboRaTivE EnviRonmEnTs

77 The cLoWndocToRs – scénicKá Umění 

 v nemocnicích 

 ThE CLoWndoCToRs – PERFoRming aRTs in hosPiTaL  

78 sTRAšáK, evRopsKý meziKULTURní pRojeKT 

 Uomo di PagLia – ThE sTRaW man, EURoPEan 

 inTERCULTURaL PRojECT 

79 TULácTví 

 vagabondagEs

80 Umění A KULTURA přeTvářejí živoT ve měsTě 

 aRTs & CULTURE REshaPing URban LiFE 

81 voLný ČAs – UTopie nA hRAnicích všednosTi

 sPaRE TimE – UToPias on ThE vERgE oF CommonnEss

82 výměnA zásAdních oKAmžiKů! 

 EXChangE RadiCaL momEnTs!  

83 ARTisTTALK.eU – pLATfoRmA deBAT 

 o KULTUře A Umění 

 aRTisTTaLk.EU – CULTURE and knoWLEdgE 

 PLaTFoRm

84 ARscope – pRosTředí pRo spoLUpRáci vědy 

 A Umění 

 aRsCoPE – aRT-sCiEnCE Co-oPERaTion EnviRonmEnT  

85 cATch – KULTURy/Umění/TechnoLogie/

 TvoRBA/hAndicAp 

 CaTCh – CULTUREs/aRTs/TEChnoLogiEs/

 CREaTions/ handiCaP 

86 cULBURB – KULTURA nA hRAně 

 CULbURb – CULTURaL aCUPUnCTURE TREaTmEnT FoR 

 sUbURb 

87 edUmemA – cesTA Ke KReATivnějšímU vzděLávání: 

 hUdBA – TAnec – vizUáLní Umění 

 EdUmEma – making EdUCaTion moRE aRTFUL: 

 mUsiC – danCE – visUaL aRTs 



88 eU-pA – pRojeKT evRopsKého veřejného Umění 

 EU-Pa – EURoPEan PUbLiC aRT PRojECT

89 evRopsKé hRAdy jAKo význAmná cenTRA KULTURní 

 výměny ve sTředověKU 

 EURoPEan CasTLEs as oUTsTanding CEnTREs oF 

 EaRLy CULTURaL EXChangE in ThE middLE agEs

90 LoUTKová KoČovná spoLeČnosT ii 

 PUPPET nomad aCadEmy ii   

91 m4m – m jAKo moBiLiTA 

 m4m – m FoR mobiLiTy 

92 mezináRodní síť pRo soUČAsné dRAmA: 

 geneRAČní iKony ve (sTřední) evRopě 

 inTERnaTionaL nETWoRk FoR ConTEmPoRaRy dRama 

 gEnERaTion iCons in (CEnTRaL) EURoPE 

93 noUzový vchod – mezináRodní divAdeLní pRojeKT 

 EmERgEnCy EnTRanCE – an inTERnaTionaL 

 ThEaTRE PRojECT

94 ReKviem pRo osvěTim 

 REqUiEm FoR aUsChWiTz 

95 dnA – Rozvoj nového Umění, KonTinUiTA 2011–2013 

 dna – dEvELoPmEnT oF nEW aRT ConTinUUm

96 sKLo je BUdoUcnosTí 

 gLass is TomoRRoW  

97 jAnice – síť jAgeLLonsKého Umění 

 ve sTřední evRopě 

 janiCE – jagiELLonian aRT nETWoRk in 

 CEnTRaL EURoPE 

98 spojme se hUdBoU v mARiBoRsKém mezináRodním 

 oRchesTRU 2012 

 ConnECTing ThRoUgh mUsiC WiTh ThE maRiboR 

 inTERnaTionaL oRChEsTRa 2012 

99 viA viLLAs – oBohAcení ARchiTeKTonicKého 

 dědicTví o viLovoU ARchiTeKTURU 

 via viLLas – EnRiCh aRChiTECTURaL hERiTagE 

 via viLLas 

100 ARches – ARcheoLogicKé ARchivy jAKo KULTURní 

 dědicTví, evRopsKé sTAndARdy 

 aRChEs – aRChaEoLogiCaL REsoURCEs in CULTURaL 

 hERiTagE, a EURoPEan sTandaRd

101 conneXT – pRopojení BUdoUcích TALenTů 

 v mediáLním Umění 

 ConnEXT – ConnECTing nEXT TaLEnTs in mEdia aRT 

102 dAmAdei – design A poKRoČiLé mATeRiáLy 

 – hyBná síLA inovAcí v evRopě 

 damadEi – dEsign and advanCEd maTERiaLs as a 

 dRivER oF EURoPEan innovaTion 

103 eUR-TeXT – zpáTKy do BUdoUcnosTi! 

 EUR-TEXT – baCk To ThE FUTURE! 

104 evRopsKé LiTeRáRní noci 

 EURoPEan LiTERaTURE nighTs 

105 gLAgoLicA – evRopsKý hUdeBní jAzyK 

 gLagoLiCa – a EURoPEan mUsiCaL LangUagE         

106 KARAoKe eURope 

 kaRaokE EURoPE 

107 Lidé A Knihy. voLný vsTUp do evRopsKého 

 písemného KULTURního dědicTví 

 mEn and books. FoR a RiskFREE UsE oF ThE 

 EURoPEan WRiTTEn CULTURaL hERiTagE 

108 evRopsKé hRy 

 EURoPa LUdEns 

109 oBjevování divAdeLní země 

 disCovERing ThEaTRELands



110 pARALLAX – sTeReosKopicKý videoART 

 pRo KAždého v evRopě 

 PaRaLLaX – sTEREosCoPiC vidEo aRT 

 FoR EvERybody in EURoPE  

111 TRiBe – Rezidence nA BALKánU 

 A ve východní evRopě 

 TRibE – TRansiToRy REsidEnCy iniTiaTivE oF 

 baLkan and EasT EURoPE 

112 [ciRcUs] WoRK AheAd! 

 [CiRCUs] WoRk ahEad! 

113 cLose-Up: KReATivní násTRoj pRo novoU KRiTiKU 

 CLosE-UP: CREaTivE TooLs FoR nEW CRiTiCs 

114 idenTiTy.move! výzKUmná pLATfoRmA soUČAsného 

 TAnce východních sTáTů evRopsKé Unie 

 idEnTiTy.movE! REsEaRCh PLaTFoRm FoR 

 ConTEmPoRaRy danCE in ThE EasTERn bELT oF ThE 

 EURoPEan Union 

115 iTineRAnces: migRAce myšLeneK, sociáLní 

 A poLiTicKá KRiTiKA v LoUTKářsKém Umění 

 iTinERanCEs: migRaTion ThoUghTs, soCiaL and 

 PoLiTiCaL CRiTiCism in ThE aRT oF PUPPETRy

116 Kořeny evRopsKého designU 

 RooTs oF EURoPEan dEsign  

117 LABoRAToř v oTevřeném pRosToRU 

 a LaboRaToRy in oPEn sPaCEs 

118 pARALeLní živoTy – 20. sToLeTí oČimA 

 TAjné poLicie 

 PaRaLLEL LivEs – 20Th CEnTURy ThRoUgh ThE 

 EyEs oF sECRET PoLiCE 

119 pipes – pARTicipATivní pRůzKUm veřejného 

 pRosToRU 

 PiPEs – PaRTiCiPaToRy invEsTigaTion oF 

 PUbLiC Engaging sPaCEs

120 soUKRomý nAcionALismUs 

 PRivaTE naTionaLism  

121 sTARTpoinT – výsTAvA nejLepších dipLomových 

 pRAcí výTvARných šKoL 

 sTaRTPoinT – EXhibiTion oF ThE bEsT gRadUaTE 

 WoRks oF EURoPEan FinE aRT aCadEmiEs 

122 TRAnsKAUKAzjA – KAvKAzsKé KoLeje v evRopě 

 TRanskaUkazja – CaUCasian TRaiLs in EURoPE

123 výměnA zKUšenosTí evRopsKého 

 LoUTKového divAdLA 

 EURoPEan PUPPETRy knoWLEdgE EXChangE

124 cARe – výzKUm ciRKUsového Umění 

 A výměnné poByTy 

 CaRE – CiRCUs aRT REsEaRCh & EXChangE

1.2.2

125 AnToLogie evRopsKé dRAmATURgie 

 v dRUhé poLovině 20. sToLeTí – LATinsKá séRie 

 anThoLogy oF ThE EURoPEan dRamaTURgy oF ThE 

 2nd haLF oF ThE 20Th CEnTURy − LaTin sERiEs    

126 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

127 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

128 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

129 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

130 přeKLAdy 

 TRansLaTions 



131 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

132 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

133 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

134 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

135 přeKLAd šesTi soUČAsných evRopsKých AUToRů 

 do ČešTiny 

 TRansLaTion oF siX ConTEmPoRaRy EURoPEan 

 aUThoRs inTo CzECh

136 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

137 přeKLAdy 

 TRansLaTions 

138 evRopsKé živoTy, soUKRomí A veřejnosT: přeKLAd 

 šesTi soUČAsných evRopsKých AUToRů do ČešTiny 

 EURoPEan LivEs, PRivaTE and PUbLiC: TRansLaTion 

 oF siX ConTEmPoRaRy EURoPEan aUThoRs inTo CzECh

139 mALé LiTeRATURy ve veLKé evRopě 

 – evRopsKé ceny A LiTeRATURA východní evRopy 

 v ČesKé RepUBLice 

 smaLL LiTERaTURE in big EURoPE – EURoPEan 

 PRizEs and LiTERaTURE oF EasTERn EURoPE in ThE 

 CzECh REPUbLiC

140 soUČAsná LiTeRáRní TvoRBA v ČesKém přeKLAdU 

 EURoPEan ConTEmPoRaRy LiTERaRy WoRks in 

 TRansLaTion FoR CzECh REadERs   

1.3.5

141 hALLeRsTein 

 haLLERsTEin 

142 LoUTKová KoČovná spoLeČnosT 

 PUPPET nomad aCadEmy

 

143 TRAnsKAUKAzjA 2011 

 TRanskaUkazja 2011 

144 fAshion RoAd: přeshRAniČní diALog 

 Fashion Road: diaLogUE aCRoss boRdERs 

145 The cLoWndocToRs – KoopeRAce scénicKých 

 Umění mezi sTřední evRopoU A pALesTinoU 

 ThE CLoWndoCToRs – PERFoRming aRTs 

 CooPERaTion bETWEEn CEnTRaL EURoPE 

 and PaLEsTinE 

146 nAděje A vzpomínKy 

 hoPEs & mEmoRiEs 

1.3.6

147 XXv. KyTARový fesTivAL miKULov 2011 

 XXv. gUiTaR FEsTivaL mikULov 2011

148 concenTUs moRAviAe – mezináRodní hUdeBní 

 fesTivAL 13 měsT 

 ConCEnTUs moRaviaE inTERnaTionaL mUsiC 

 FEsTivaL oF 13 ToWns 

149 TAnec pRAhA 2013 

 danCE PRagUE 2013 

2

150 RoČní gRAnT nA pRovoz – pLATfoRmA ReseT 2010 

 annUaL oPERaTing gRanT – PLaTFoRma REsET 2010 

pRogRAm KReATivní evRopA 2014–2020

CREaTivE EURoPE PRogRammE 2014–2020



vážení A miLí ČTenáři
dEaR REadERs

The Creative Europe desk has prepared a comprehensive 

publication of a complete overview of supported projects 

from the EU Culture Programme 2007-2013 with the 

participation of Czech organisations. This edition follows 

the publication Culture 07-013 consisting of a deeper 

statictical overview and presents a selection of 29 projects. 

Projects with international outreach bring new trends and 

approaches in regard to project management, realization 

and promotion or co-operation in artistic creation in the 

Czech Republic while these projects enable to present 

Czech culture beyond our borders. a number of Czech 

organizations iniciated and managed challenging 

European projects during the seven-year existence of the 

programme. 

at the moment, it is possible to apply for funding for 

projects under the new Creative Europe – Culture 

Programme, which is aimed at nonprofit projects from 

the cultural and creative sectors, with the exception of 

audiovision. as in the past, the  programme supports 

international exchanges, co-productions, residencies, 

travelling exhibitions, and other activities. There has, 

however, been a strategic shift in the programme priorities, 

through supporting the professionalization of the entire 

sector and activities related to audience development. 

it will be our pleasure to provide you with information and 

consultations during all of the stages of preparing your 

application.

kancelář kreativní Evropa – kultura vydává souhrnnou 

publikaci, ve které najdete kompletní přehled podpořených 

projektů z programu Evropské unie kultura 2007–2013, 

do kterých byly zapojeny české organizace. Publikace na-

vazuje na publikaci kultura 07-013, která obsahuje hlubší 

statistický přehled a představuje 29 vybraných projektů. 

Projekty s mezinárodním přesahem přinášejí do české 

republiky nové trendy a přístupy v přípravě projektů, jejich 

realizaci a propagaci či spolupráci v samotné umělecké 

tvorbě. Tyto projekty zároveň umožňují prezentovat českou 

kulturu za našimi hranicemi. v průběhu sedmi let existence 

programu řada českých organizací iniciovala a řídila orga-

nizačně velmi náročné evropské projekty. 

nyní lze o podporu projektů žádat v novém programu 

kreativní Evropa – kultura, zacíleném na podporu nezisko-

vých projektů ze všech oblastí kultury s výjimkou audiovize. 

Program jako v minulosti podporuje mezinárodní výměny, 

koprodukce, rezidence, putovní výstavy atd., ovšem nastává 

strategický posun v prioritách programu, a to prostřednic-

tvím podpory profesionalizace odvětví a aktivit souvisejí-

cích s prací s publikem. 

ve všech fázích přípravy žádosti jsme připraveni poskyt-

nout informace a konzultace.



pRogRAm KULTURA 
2007–2013 v ČR

zApojení ČesKých oRgAnizAcí 
podLe oBoRů v LeTech 2007–2013

česká republika má přístup do programu kultura již od 

roku 2001. Program je od svého vzniku zaměřen především 

na podporu neziskových mezinárodních projektů spolu-

práce evropských kulturních organizací ze všech kulturních 

oborů s výjimkou audiovize (divadlo, hudba, tanec, litera-

tura, výtvarné umění, kulturní dědictví, design, architektura) 

a na překlady literárních děl. specifické cíle programu 

byly následující: propagace nadnárodní mobility kulturních 

aktérů, podpora nadnárodní mobility uměleckých děl a kul-

turních produktů a podpora mezikulturního dialogu.

v období let 2007–2013 podpořil program s rozpočtem 

zhruba 57 milionů eur ročně 20 000 umělců a kulturních 

profesionálů, aktivity více než 1000 organizací a rovněž 

překlady 500 literárních děl. mezi lety 2007–2013 se české 

kulturní organizace zúčastnily mezinárodních projektů ve 

165 případech (ve 38 % se pak jednalo o participaci jedné 

organizace na více projektech). Celkově bylo realizováno 

150 projektů s českou účastí v celkové výši grantů přibližně 

1,5 miliardy kč1.

1 jedná se o celkovou sumu podpory mezinárodních projektů. granty jsou 

udělovány projektům, na kterých spolupracuje více organizací z různých 

zemí. není tudíž možné určit konkrétní částku, která směřovala přímo 

českým organizacím.
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1.2.1  Akce spolupráce − krátkodobé projekty

 Tyto projekty, v max. délce 24 měsíců, musí spojovat 

tři subjekty ze tří různých zemí zapojených do programu; 

dotace představuje max. 50 % nákladů projektu a současně 

50 000−200 000 eur.

 

1.2.2  Literární překlady

 grant, jehož výše se pohybuje od 2000 do 60 000 eur 

a nepřesáhne 50 % celkových nákladů projektu, je určen 

k financování překladů beletrie. Projekt musí zahrnovat 

překlad a vydání jedné až deseti publikací. Žádosti podávají 

české subjekty (nakladatelství); na tento typ se nevztahují 

žádná kritéria pro mezinárodní spolupráci.

1.3.5  spolupráce se třetími zeměmi / ve třetích zemích

 Projekty organizované se subjekty ve třetích zemích 

(konkrétní země jsou speciálně vyhlašovány pro jednotlivé 

roky). Projekt se musí uskutečnit v dané třetí zemi z 50 %, 

další podmínkou je minimální dvouletá mezinárodní zkuše-

nost. Pro tuto linii platí dále podobná pravidla jako pro linii 

1.2.1 akce spolupráce – krátkodobé projekty.

1.3.6  evropské festivaly

 jedná se o festivaly s rozsáhlou, tzv. evropskou 

přidanou hodnotou, širokým geografickým dosahem a vy-

sokou mírou evropské viditelnosti (pokrytí nejméně sedmi 

zemí programu); přehlídky musí být známé na evropské 

úrovni po dobu pěti let.

2  provozní granty

 Podpora subjektů působících v oblasti kultury na 

evropské úrovni (kategorie vyslanci a sítě) 

3  podpora analytických prací, šíření informací 

 a rozvoj evropské kulturní politiky

granty programu Kultura byly v období let 2007–2013 

poskytovány na základě vypsaných výzev 

v následujících oblastech:

1.1  projekty víceleté spolupráce − dlouhodobé projekty

 Tyto projekty musí být tvořeny minimálně šesti 

subjekty ze šesti různých zemí a předpokládají reali-

zaci dlouhodobých kulturních aktivit; dotace předsta-

vuje max. 50 % nákladů projektu a zároveň 200 000 až 

500 000 eur/rok. Tří- až pětileté projekty by měly splňovat 

dva ze tří specifických cílů, přičemž budou upřednostněny 

ty návrhy, které splní všechny tři výše uvedené cíle.

podpořené ČesKé oRgAnizAce 
v LeTech 2007–2013

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

celkem

* jedna organizace se může zúčastnit více projektů v daném roce.

Počet 
organizací*

10

26

22

32

26

27

22

165

spolu-
organizátor

6

21

16

22

15

21

16

117

grant EU

1 087 688 €

8 717 392 €

7 769 424 €

9 618 673 €

6 331 321 €

14 537 615 €

7 549 108 €

55 611 221 €

vedoucí

4

5

6

10

11

6

6

48



The cULTURe pRogRAmme 
2001–2013 in cz

pARTicipATion of czech 
oRgAnisATions in 2007–2013, 
By discipLine 

The Czech Republic has had access to the Culture 

Programme since 2001. since its inception, the programme 

has focused primarily on the support of non-profit 

international cooperation projects of European cultural 

organisations in all cultural sectors, with the exception 

of audiovision, (theatre, music, dance, literature, visual 

arts, cultural heritage, design, and architecture), and the 

translation of literary works. specific objectives were as 

follows: trans-national mobility of cultural players; trans-

national circulation of artistic and cultural works and 

products; and intercultural dialogue and exchanges.

in 2007-2013, the programme used an annual budget of 

approximately € 57 million to support 20,000 artists and 

cultural professionals, activities of over 1,000 organisations 

and also the translation of 500 literary works. in 2007-

2013, the Czech cultural organisations participated in 165 

international cases (38% included participation of one 

organisation in multiple projects). overall, there were 150 

projects with  Czech participation; the grants awarded 

totalling approximately Czk 1.5 billion1.

1This is the total amount of support for international projects. grants 

are awarded to co-operation projects with the participation of several 

organisations from different countries. it is therefore impossible to 

determine the exact amount of funding provided directly to Czech 

organisations.
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1.2.1  cooperation projects
 The projects, in the length up to 24 months, must 
combine three subjects from at least three different eligible 
countries; the grant from EUR 50,000 to EUR 200,000 is 
limited to a maximum of 50 % of total eligible costs.
 
1.2.2  Literary translations 
 The grant from EUR 2,000 to EUR 60,000 does 
not exceed 50% of the total eligible project cost and it is 
designed to cover literary translations. The project must 
involve a translation and a publication of 1-10 books. 
applications are submitted by the publishers; it does not 
require any international cooperation criteria.

1.3.5  cooperation with third countries
 Projects organised with the subjects from the 
third countries (the particular countries are announced 
annually). at least 50% of activities must be implemented 
in the particular third country; another condition is at least 
a 2-year history of the subject. other rules are similar to 
the strand 1.2.1 – cooperation projects.

1.3.6  european cultural festivals
 The strand supports the festival with the extensive 
so-called European added value, broad geographic reach 
and a high level of European visibility (covering at least 
seven eligible countries); festivals must be known at the 
European level for five years.

2  operating grants
 The strand supports organisations active at 
the European level in the field of culture (categories 
ambassadors & networks).

3  cooperation projects between organisations 
 involved in european cultural policy analysis

in 2007–2013, the culture programme grants were 
awarded based on the published calls in the following 

strands:

1.1  multi-annual cooperation projects
at least six participating subjects from at min. six different 
eligible countries expecting a realisation of longterm 
cultural activities; the EU grant is limited to 50% of the total 
eligible cost and varies from EUR 200,000 to 500,000 per 
year. The three- to five-year projects should meet two of 
the three specific objectives.

czech oRgAnisATions 
ThAT Received fUnding in 2007–2013

year

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

*one organisation can apply for more projects in one year.

no. of orga-
nisations*

10

26

22

32

26

27

22

165

Co-
organiser

6

21

16

22

15

21

16

117

EU grant

1 087 688 €

8 717 392 €

7 769 424 €

9 618 673 €

6 331 321 €

14 537 615 €

7 549 108 €

55 611 221 €

Leader

4

5

6

10

11

6

6

48
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LiTeRATURA přes hRAnice
LiTERaTURE aCRoss FRonTiERs

vedoucí projektu

project Leader 

mercator Centre, aberystwyth 

University, Uk

spoluorganizátoři

co-organisers

University of Cyprus, Cy

inizjamed, mT

het beschrijf, bE

institut Ramon Llull, Es

biedriba „Latvian Literature  

Centre“, Lv

Center za slovensko knjizevnost, si

slovene writers’ association, si

Literaturbrücke berlin e. v., dE

Edebiyat ve ilim Eserleri sahipleri 

meslek birligi, TR

instytut ksiazki, PL

suomalaisen kirjallisuuden  

seura, Fi

viesoji istaiga Lietuviskos knygos, LT

Estonian literature information 

centre, EE

scottish poetry library, Uk

bangor University, Uk

galway arts centre, iE

Propost (Projectes Poetics sense 

Titol), Es

společnost poezie, o. s., Cz

agite/Fra, s. r. o., Cz

bogazici University, TR

general directorate of books  

and libraries, PT

Tüyap Fairs and 

Exhibitions org. inc., TR

arc Publication Ltd., Uk

Literární akademie 

− soukromá vysoká škola  

josefa Škvoreckého, s. r. o., Cz

svět knihy, s. r. o., Cz

Literárne informačné centrum, sk

Euskal Editoreen Elkartea  

(basque Language Publishers’ 

association), Es

Realizace

duration

2010–2012

grant

97 905  €

www.remakeme.eu

Kontakty

contacts

Rostislav koryčánek

E korycanek@dum-umeni.cz

T +420 542 213 883

www.dum-umeni.cz

hlavním cílem projektu bylo propagovat literaturu psanou 

méně rozšířenými jazyky, vydávat překlady a podporovat 

mezinárodní literární aktivity. Projekt dal podnět k debatám 

o příslušné politice a financování, rozvíjel inovační pří-

stupy k propagaci literatury a podpořil profesionální rozvoj 

překladatelů z méně rozšířených jazyků. zároveň umožnil 

příležitost ke spolupráci mezi organizacemi a institucemi 

aktivními v literární oblasti.

The main project goal was to promote literature written 

in less widespread languages; publish literature in 

translation; support international literary events; stimulate 

debate on relevant policy and financing; develop innovative 

approaches to literary promotion; support training of 

literary translators of less widespread languages; promote 

collaboration amongst organisations and institutions active 

in this field.

01
1.1
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mUzeUm eTnogRAfie  
A svěTových KULTUR
EThnogRaPhiC mUsEUm and 

CULTUREs oF ThE WoRLd

vedoucí projektu

project Leader 

musée royal de L’afrique 

Centrale, bE

spoluorganizátoři

co-organisers

national museums of world 

culture, sE

Pitt Rivers museum, oxford 

University, Uk

museo de america, Es 

Linden museum stuttgart, 

staatliches museum 

für völkerkunde, dE

kunsthistorisches museum 

mit Österreichischem museum 

für völkerkunde, aT

národní muzeum, Cz

Cooparch-R.U. scrl, bE

stichting Rijksmuseum voor 

volkekunde, nL

établissement public du musée du 

quai branly, FR

soprintendenza al museo nazionale 

Preistorico Etnografico „Luigi 

Pigorini“, iT

Realizace

duration

2008–2013

grant

2 410 000 € 

Kontakty

contacts

národní muzeum 

Petra červinková

E petra_cervinkova@nm.cz

www.nm.cz

Cílem projektu bylo redefinovat roli etnografických muzeí 

v politickém prostředí tranzitivních zemí. díky vědeckým 

poznatkům jsou tato muzea dobrým nástrojem k lepšímu 

porozumění málo známých kultur a k podpoře mezikul-

turního dialogu. v srdci projektu byla tři centra reflexe: 

první spočívalo v modernosti, druhé se odvíjelo od prvních 

setkání v prostoru a čase a třetí mělo za cíl založit meziná-

rodní síť etnografických muzeí (RimE).

The project aimed to redefine the role of etnographic 

museums in the political environment of countries in 

transition. Thanks to scientific knowledge, these museums 

are a great tool for better understanding of not well-

known cultures and for supporting intercultural dialogue. 

The project has three centres of reflection modernity, 

first meetings in space and time; and establishing an 

international network of ethnographic museums (RimE).

1.1
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sTředoevRopsKý hUdeBní  
výKonný seKReTARiáT
CEnTRaL EURoPEan  

iniTiaTivE inConCERTo 

vedoucí projektu

project Leader 

Central European initiative „inConcerto“, iT

spoluorganizátoři

co-organisers

hudební škola hl. m. Prahy, Cz

magistratsabteilung 13 – musik- und singschule Wien, aT

zespół Państwowych szkół muzycznych im. m. karłowicza, PL

dohnanyi conservatory of music, hU

association „scuola per giovani musicisti“, iT

„george Enescu“ music high school, Ro

Realizace

duration

2008–2013

grant

1 248 875 € 

www.cei.int

Kontakty

contacts

hudební škola hl. m. Prahy

T +420 221 434 711

E sekretariat@gmhs.cz

www.gmhs.cz

Projekt nabídl osmdesáti mladým hudebníkům ve věku 11 

až 18 let příležitost a zkušenost v mezinárodním symfonic-

kém orchestru. První středoevropský symfonický orchestr 

vyzval mladé hudebníky a reprezentoval zaměstnance 

hudebních fakult. Plánované aktivity projektu zahrnovaly 

hudební konkurzy účastníků, čtyři sezonní turné, mezikul-

turní semináře, nahrávání a produkci videa a Cd.

The project offered around 80 musicians between the ages 

of 11 to 18 years old the opportunity to participate in an 

international orchestra through the first Central European 

symphony orchestra addressing musicians of this age and 

representing international faculty staff. activities within the 

project included: audition of participants and introductory; 

four season tours; intercultural workshop; recording 

section; video and Cd Production.

1.1
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X-op – výměnA TvůRců 
A pRodUcenTů Umění
X-oP – EXChangE oF aRT oPERaToRs 

and PRodUCERs

vedoucí projektu

project Leader 

kibla, si

spoluorganizátoři

co-organisers

muzej-museo Lapidarium, hR

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

apartment Project, TR

media in motion, dE

institut Egon march, si 

mooste külalisstuudio mtü, EE

Rahmenwerk e. v. – verein zur 

Westosteuropäischen situation, aT

instituto Politécnico de Tomar, PT 

Taidekoulu maan 

kannatusyhdistyksen Ry, Fi

Realizace

duration

2008–2011

grant

904 755 € 

www.x-op.eu

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum pro umění 

a nové technologie (CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt umožnil založení mezioborové spolupráce mezi 

centry, producenty, operátory, umělci a výzkumnými 

pracovníky za účelem vytvoření iCT infrastruktury, která 

podpořila vznik rychlých širokopásmových sítí pro výzkum, 

vzdělávání, kulturu, umění a obchod. zároveň poskytla 

odpovídající infrastrukturu, která bude sloužit centrům 

umělecké produkce a mezioborového výzkumu.

The project established multi-sectorial cooperation 

between centres, producers, operators, artists and 

researchers with a view towards developing iCT 

infrastructure which enabled quick broadband networks 

for research, education, culture, art and business 

environments, a suitable infrastructure for art centres and 

interdisciplinary fields of research.

1.1
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eod – e-Knihy nA vyžádání. 
evRopsKá KnihovnicKá síť
Eod – Ebooks on dEmand. 

a EURoPEan LibRaRy nETWoRk

vedoucí projektu

project Leader 

Universität innsbruck, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

humboldt-Universität zu berlin, dE

sächsische Landesbibliothek 

– staats- und Universitätsbibliothek 

dresden, dE

Univerzitná knižnica v bratislave, sk

biblioteca nacional de Portugal, PT

Ernst-moritz-arndt-Universität 

greifswald, dE

státní technická knihovna, Cz

bibliothèque interuniversitaire de 

médecine, FR

magyar Tudományos akadémia 

könyvtára, hU

vědecká knihovna v olomouci, Cz

Tartu ülikooli Raamatukogu, EE

det kongelige bibliotek, dk

moravská zemská knihovna  

v brně, Cz

bayerische staatsbibliothek, dE

national széchényi Library, hU

Eesti Rahvusraamatukogu, EE

narodna in univerzitetna  

knjižnica, si

Universität Wien, aT

Universität graz, aT

Universität Regensburg, dE

Realizace

duration

2009–2014

grant

1 815 226 € 

www.books2ebooks.eu

Kontakty

contacts 

moravská zemská 

knihovna v brně

Petr Žabička

T +420 541 646 111

E mzk@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

národní technická knihovna

martin svoboda 

T +420 232 002 111

E martin.svoboda@techlib.cz

www.techlib.cz

vědecká knihovna 

v olomouci

T +420 585 205 387

E vkol@vkol.cz

www.vkol.cz

Cílem projektu bylo zpřístupnit knihy nepodléhající autor-

skoprávní ochraně, tedy zejména knihy vydané v Evropě  

do roku 1900, v digitální podobě zájemcům z celého světa – 

na vyžádání uživatele, za přijatelný poplatek a do několika 

dnů. Projekt měl několik cílů: rozšířit existující síť dvaceti 

knihoven, vytvořit vzor pro spolupráci, naučit knihovny 

a muzea využívat nejmodernější technologie a podporovat 

komunikaci mezi uživateli a čtenáři starých knih.

The project aimed to provide access in digital form to 

books no longer under copyright law (mostly books 

published in Europe before 1900) to applicants from 

around the world – on user demand, for a reasonable 

price, and within a few days. The project had several 

goals: to broaden the existing network of 20 libraries, 

create a model for cooperation, instruct the libraries and 

museums how use the most modern technologies and to 

communicate between users and readers of old books. 

1.1
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inTeRseKce: inTimiTA  
A speKTáKL
inTERsECTion: inTimaCy  

and sPECTaCLE

vedoucí projektu

project Leader 

Pražské quadriennale / institut 

umění – divadelní ústav, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

stiftelsen bergen internasjonale 

Teater, no

victoria and albert museum, gb

kiosk, Rs

kretakör Theatre Company, hU

new Theatre institute of Latvia, Lv

národní divadlo v Praze, Cz

mibaC – direzione generale per lo 

spettacolo dal vivo, iT

kiasma Theatre, kiasma museum  

of Contemporary art, Fi

Escrita na Paisagem Festival de 

Performance e artes da Terra, PT

biT Teatergarasjen, noR

institute of design & Technology, 

design department, zurich 

University of the arts, Ch

international organisation of 

scenographers, Theatre architects 

and Technicians, oisTaT

Centro de história da arte 

e investigação artística (Chaia), 

University of Evora, PT

Festival 4 + 4 dny v pohybu, Cz

Theaterschool amsterdam, nL

medzinárodný divadelný festival 

divadelná nitra, sk

Realizace 

duration

2009–2012

grant

1 398 931 € 

www.intersection.cz

Kontakty

contacts 

institut umění – divadelní ústav

T +421 905 759 682

daniela Pařízková

E daniela.parizkova@divadlo.cz 

www.idu.cz

speciální interdisciplinární kurátorovaný projekt Pražského 

quadriennale scénografie a divadelního prostoru byl nejen 

uměleckým, ale zároveň i dlouhodobým výzkumným pro-

jektem v oblasti scénografie a performance, jehož součástí 

byly doprovodné publikace, sympozia a zejména veřejné 

akce v sedmnácti evropských městech v průběhu tří let.

This special interdisciplinary curatorial project of the 

Prague quadrennial of Performance design and space was 

not just an artistic project but also a long-term research 

project in the fields of scenography and performance, 

which involved publications, symposiums and public events 

held in 17 European cities over the course of three years.
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pLATfoRmA 11+ UměLecKé oBjevy 
nA dvoRech evRopsKých šKoL
PLaTFoRm 11+ aRTisTiC disCovERiEs 

in EURoPEan sChooLyaRds

vedoucí projektu

project Leader 

brageteatret as, no

spoluorganizátoři

co-organisers

Emergency Exit arts, Uk 

vaT Teater, EE 

oulu kaupungin Teatteri, Fi

Teatro Elsinor, iT 

Theater junge generation, dE 

szinház kolibri, hU 

Theater de Citadel, nL

divadlo alfa, p. o.

Teatro o bando, PT 

divadelný ústav, sk 

Pilot Theatre Company, Uk

Realizace

duration

2009–2013

grant

200 000 € 

www.platform11plus.eu

Kontakty

contacts

divadlo alfa

Tomáš Froyda

T +420 378 038 451

E info@divadloalfa.cz

www.divadloalfa.cz

PLaTFoRma 11+ je evropská síť třinácti divadel z dva-

nácti zemí propojená s místními kulturními organizacemi, 

univerzitami a školami. středem jejího zájmu byla mládež 

ve věku 11 až 15 let. Pro mladé lidi této věkové kategorie 

byla po celé Evropě jen malá nabídka kulturních pořadů, 

přestože kontakt s uměním v tomto věku je nesmírně 

cenný pro utváření hodnot, osobnosti a názoru na svět. 

PLaTFoRma 11+ se snažila tuto mezeru dlouhodobě zapl-

nit a vytvořit mezi partnery co největší součinnost. 

PLaTFoRm 11+ was a European network of 13 theatres from 

12 countries, linking local cultural organisations, universities 

and schools. The focus group was young teens, aged 11 

to 15 years. For people of this age there were few cultural 

offerings across Europe, despite an engagement with art at 

this point in life being invaluable for the formation of values, 

personality and worldview. PLaTFoRm 11+ strived to fill 

this gap with a long-lasting effect and to create the greatest 

possible synergies between the partners.
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evRopsKá síť  
ARchivní spoLUpRáce
EURoPEan nETWoRk  

on aRChivaL CooPERaTion 

vedoucí projektu

project Leader 

diözese st. Pölten 

– diözesanarchiv, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

Universität zu köln, dE

budapest Főváros Levéltára, hU

balkanološki institut sanU, Rs

arhiv Republike slovenije, si

generaldirektion der staatlichen 

archive bayerns, dE

international Centre for archival 

Research, aT

hrvatski drzavni archiv, hR

ministerio de Cultura, subdir. gen. 

de los archivos Estatales, Es

ministerstvo vnútra sR – slovenský 

narodný archív, sk

národní archiv, Cz

scuola normale superiore  

di Pisa, iT

Università degli studi di napoli 

Federico ii, iT

magyar országos Levéltár, hU

Realizace

duration

2010–2015

grant

2 249 000 € 

www.enarc.icar-us.eu

Kontakty

contacts

národní archiv

Eva drašarová

T +420 974 847 292

E sekretariat@nacr.cz

www.nacr.cz

Cílem projektu bylo založit efektivní spolupráci mezi národ-

ními archivy a rozšířit evropskou síť pro písemné kulturní 

dědictví, která posílí povědomí veřejnosti o společné evrop-

ské historii. smyslem projektu bylo nabídnout občanům 

Evropské unie přehledný a snadný přístup k informacím 

o historické paměti skrze internet.

The project is aimed at effectively establishing and 

gradually expanding a European network for written 

cultural heritage, which should strengthen people’s 

awareness of Europe’s common historical past and the 

historical memory of Europe’s countries. The project 

further aimed to enable access to historical information for 

European audiences through the internet. 
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KoLéBKy evRopsKé civiLizAce
CRadLEs oF EURoPEan CULTURE

vedoucí projektu

project Leader 

zavod za varstvo kulturne dediščine 

slovenije, si

spoluorganizátoři

co-organisers

aix-marseille Université, FR

Provinciaal archeologisch  

museum velzeke, bE

Ename Expertisecentrum voor 

Erfgoedontsluiting vzw, bE

gemeente nijmegen, nL

ibaCn Emilia Romagna, iT

archeologický ústav av čR,  

Praha, Cz

Provinciaal archeologisch  

museum Ename, bE

Filozofski fakultet u Rijeci, hR

Römisch-germanische kommission 

des deutschen archäologischen 

instituts, dE

Research institute for the heritage 

and history of the Cultural 

Landscape and Urban 

Environment, nL

Pamiatkový úrad slovenskej 

republiky, sk

Realizace

duration

2010–2015

grant

2 140 000 € 

www.cradlesec.eu

Kontakty

contacts

archeologický ústav av čR

alžběta danielisová

T +420 257 014 300

E danielisova@arup.cas.cz

E arupraha@arup.cas.cz

www.arup.cas.cz

hlavní cíl pětiletého projektu spočíval v překročení hranic 

národních památkových institucí a v budování celoevrop-

ské spolupráce. Těžištěm projektu je historický výzkum 

středofrancké říše. v rámci projektu dojde k navázání 

spolupráce s deseti památkovými institucemi, které se 

věnují významu evropské geokulturní historie ve fungování 

současné evropské společnosti. jedním z výstupů projektu 

se stala středofrancká stezka určená pro širokou veřejnost.

The main goal of the five-year project was based on 

crossing the boundaries of national trusts and building 

European collaboration. The focus of the project was 

historical research of the middle Carolingian realm. 

The project led to collaboration between 10 national 

trusts, which focused on European geocultural history 

and on the function of current European society. one of 

the outputs was middle Carolingian pathway designed 

for the general public.
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pARK in pRogRess 
2010−2013
PaRkinPRogREss 

2010−2013

vedoucí projektu

project Leader 

Pépinières européennes pour 

jeunes artistes, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

Transcultures, bE

arts Council England  

East midlands, Uk

Culture and arts Project noass, 

ngo, Lv

johan, Centrum pro kulturní 

a sociální projekty, Cz

mozgó ház alapítvány / moving 

house Foundation, hU

Realizace

duration

2009–2013

grant

200 000 € 

Kontakty

contacts

johan, Centrum pro kulturní 

a sociální projekty

Roman černík

T +420 775 131 309

E rcernik@gmail.com

www.johancentrum.cz

Tento putovní projekt sblížil mladé umělce a mladé tvůrčí 

profesionály z oblasti kultury podílející se na různých 

etapách tvorby díla a vyžadoval zkušenosti napříč mnoha 

obory. Projekt putoval v šesti různých zemích, ve kterých 

mladí umělci obsadili park, aby zde vytvořili zvláštní 

prostor, park in progress, složený z různých uměleckých 

návrhů sdílených se širokou veřejností. 

This travelling project connected young artists and 

creative young professional from the field of culture 

involved in different stages of creation, requiring 

expertise across many disciplines. The project travelled 

to six different countries, where artists and creative 

professionals occupied a park to create an unusual space, 

parkinprogress, consisting of various artistic designs 

shared with the general public.
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one – síť evRopsKých oRchesTRů; 
one nA cesTách
onE – an oRChEsTRa nETWoRk FoR 

EURoPE; onE goEs PLaCEs

vedoucí projektu

project Leader 

orchestre de Picardie, FRR

spoluorganizátoři

co-organisers

Štátny komorný 

orchester Žilina, sk

Filharmonie bohuslava martinů, Cz

Filharmonia Śląska, PL

jenaer Philharmonie, dE

RTv slovenija, si

Realizace

duration

2011–2015

grant

826 235 € 

www.orchestranetwork.eu

Kontakty

contacts

Filharmonie 

bohuslava martinů

josef němý

T +420 604 221 657

E reditel@filharmonie-zlin.cz

www.filharmonie-zlin.cz

mimo již tradiční aktivity, jako byly výměny hudebníků 

orchestru, mobilita komorních orchestrů, skladatelů, 

mladých dirigentů a sólistů, oběh uměleckých děl, společná 

vystoupení a koordinační setkání, se tento projekt zaměřil 

na přípravná školení mladých hudebníků, jejich integraci 

mezi profesionály a na podporu talentů v rámci soutěže 

onE young artists Competition.

in addition to traditional activities – such as exchanges 

of orchestra musicians, mobility of chamber groups, 

composers, young conductors & soloists, circulation 

of cultural works, joint orchestra performances 

& coordination meetings – the project placed special 

emphasis on the pre-professional training of young 

musicians, their integration in the professional sector 

and promotion of their talent through the onE young 

artists Competition.
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meTA – evRopsKý mAnifesT pRo 
TRAnsfoRmAci sKRze Umění
mETa – EURoPEan maniFEsT FoR 

TRansFoRmaTion ThRoUgh aRTs

vedoucí projektu

project Leader 

Lieux publics – Centre national  

de création, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

Uz LdT, Uk

stichting Terschellings oerol 

Festival, nL

atelier 231, FR

københavns internationale  

Teater, dk

košice – Európske hlavné mesto 

kultúry 2013, sk

čtyři dny, Cz

artopolis Egyesület, hU

arge La strada, aT

Realizace

duration

2011–2016

grant

220 000 € 

www.in-situ.info

Kontakty

contacts

čtyři dny

Pavel Štorek

T +420 224 809 116

E fourdays@theatre.cz

www.ctyridny.cz

Projekt mETa se skládá ze tří dlouhodobých cílů: Evropské 

proměny byly série rozsáhlých a dočasných projektů, které 

změní krajinu a nabídnou nový vztah k našim konzumač-

ním návykům a udržitelnému rozvoji. Walk in progress: 

navštivte evropská města, nepospíchejte a podívejte se na 

ně jinak. sdílená města hledala nové smyslové a vztahové 

zážitky, které kombinují sociální utopie a kreativní nabídky 

v kontextu městské mutace.

Project mETa consists of three long-term goals: European 

metamorphoses – a series of large, temporary projects 

that will change the landscape and offer a new relation 

between our consuption habits and sustainability; Walk 

in progress – visit European cities, don’t rush and look at 

them differently; shared cities – find new meaning and 

relational experiences, that combine social utopia and 

creative offers in the context of urban transformation.
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evRopsKá cesTA 
hisToRicKých divAdeL
EURoPEan RoUTE 

oF hisToRiC ThEaTREs

vedoucí projektu

project Leader 

PERsPECTiv – gesellschaft der 

historischen Theater Europas, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

victoria and albert museum, Uk

Teatermuseet i hofteatret, dk

Teatr Wielki – opera narodowa / 

muzeum Teatralne, PL

magistrat der stadt hanau, dE

Commune de Eu, FR

ayuntamiento de almagro, Es

bury st Edmunds Theatre 

management Ltd, Uk

Comune di sabbioneta, iT

deutsches Theatermuseum, dE

institut umění – divadelní ústav, Cz

instytut Teatralny, PL

kunsthistorisches museum 

– Österreichisches  

Theatermuseum, aT

muzej hvarske baštine, hR

slovenski gledališki muzej, si

stiftelsen drottningholms 

slottsteater, sE

Realizace

duration

2012–2016

grant

1 236 000 € 

www.perspectiv-online.org

Kontakty

contacts

institut umění – 

divadelní ústav

ondřej svoboda

T +420 224 809 138

E ondrej.svoboda@divadlo.cz

www.idu.cz

Projekt mETa se skládá ze tří dlouhodobých cílů: Evropské 

proměny byly série rozsáhlých a dočasných projektů, které 

změní krajinu a nabídnou nový vztah k našim konzumač-

ním návykům a udržitelnému rozvoji. Walk in progress: 

navštivte evropská města, nepospíchejte a podívejte se na 

ně jinak. sdílená města hledala nové smyslové a vztahové 

zážitky, které kombinují sociální utopie a kreativní nabídky 

v kontextu městské mutace.

Project mETa consists of three long-term goals: European 

metamorphoses – a series of large, temporary projects 

that will change the landscape and offer a new relation 

between our consuption habits and sustainability; Walk 

in progress – visit European cities, don’t rush and look at 

them differently; shared cities – find new meaning and 

relational experiences, that combine social utopia and 

creative offers in the context of urban transformation.
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hořící dům
hoUsE on FiRE

vedoucí projektu

project Leader 

EgEaC, E.E.m, PT

spoluorganizátoři

co-organisers

Théâtre garonne, FR 

stiftelsen bergen 

internasjonale Teater 

– Teatergarasjen, no

maLTa international Theatre 

Festival Foundation, PL

koproduktionshaus 

Wien gmbh, aT

divadlo archa, o. p. s., Cz

London international Festival of 

Theatre, Uk

vzw kaaitheater, bE

stichting gasthuis Frascati 

(Foundation gasthuis Frascati), nL

hebbel-Theater 

berlin gmbh, dE

Realizace

duration

2012–2017

grant

2 467 500 € 

www.houseonfire.eu

Kontakty

contacts

divadlo archa, o. p. s.

katarína dudáková

T +420 221 716 111

E katarina.dudakova@archatheatre.cz

www.archatheatre.cz

v uplynulých letech se umělci a kulturní činitelé začali 

hlásit o místo ve veřejné debatě o sociálních, environmen-

tálních a politických záležitostech s tím, že umělci mají ve 

společnosti sehrávat aktivní roli a umělecká tvorba nabízí 

platný zdroj poznání a zkušeností. Projektu se účastní 

deset divadel a festivalů, které spolupracují na produkci 

scénických umění, jež přispějí ke kritické debatě o aktuál-

ních politických a sociálních záležitostech.

in the past few years, artists and cultural agents have 

started to claim a place in the public debate about social, 

environmental and political issues, arguing that artists 

have an active role to play in society and that artistic 

creation offers a valid source of knowledge and experience. 

The project co-produces and presents performing arts 

productions that contribute to the critical debate of issues 

on the political and social agenda.
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jemné ovLádání
soFT ConTRoL

vedoucí projektu

project Leader 

kibla, si

spoluorganizátoři

co-organisers

The Centre for new media  

Culture RiX-C, Lv

koroška galerija likovnih  

umetnosti, si

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

Cultural Centre dom 

omladine, Rs

Faculdade de belas-artes da 

Universidade do Porto, PT

Fundació Privada associacio 

d’artistes visuals de 

Catalunya, Es

museum of modern and 

Contemporary art, hR

ozon ngo, Rs

Realizace

duration

2012–2015

grant

754 273 € 

www.softcontrol.info

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum pro umění 

a nové technologie (CianT), o. s.

Pavel smetana

E smetana@ciant.cz

T +420 602 278 009

www.ciant.cz

víceletý projekt jemné ovládání (soft Control – sC) je za-

měřen na aktualizaci kulturních fenoménů, jež se objevují 

při propojení umění, vědy a veřejného povědomí. sC otevřel 

laboratoře a vědecké teorie umělcům a různé vzdělávací 

instituce širšímu publiku. sC vyzýval k interakci a aktivní 

účasti zejména mladých lidí, studentů, ale i seniorů.

soft Control (sC) is a long-running multi-annual cultural 

project aimed at actualising cultural phenomena which 

are emergent when art, science and public awareness 

are interconnected. sC opened scientific labs and theory 

to artists, and different educational entities to a wider 

audience. sC sought the interaction between and active 

participation of different target audiences, especially 

youngsters, students, and the elderly.
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minsTReL – hUdeBní síť podpoRUjící 
mezináRodní výměnU A šíření 
hUdeBních zdRojů nA evRopsKé úRovni 
minsTREL – mUsiC nETWoRk sUPPoRTing 
TRans-naTionaL EXChangE and 
dissEminaTion oF mUsiC REsoURCEs aT 
a EURoPEan LEvEL

vedoucí projektu

project Leader 

minsTREL, gR

spoluorganizátoři

co-organisers

zagreb Concert management 

– Croatian music information 

Centre, hR

Cyprus music information 

Centre (CymiC), Cy

hudební informační 

středisko, Cz

Flanders music Cente, bE

miso mUsiC Portugal, PT

Latvian music information 

Centre, Lv

music Centre slovakia, sk

music information center 

austria (mica), aT

Panteion University of Political  

and social studies, gR 

Polish Composers’ Union, PL

slovenian music information  

Centre, si 

Realizace

duration

2012–2015

grant

651 500 € 

www.iema.gr/minstrel

Kontakty

contacts

hudební informační středisko

miroslav Pudlák

T +420 257 312 422

E mpudlak@seznam.cz

www.musica.cz

hlavním cílem tohoto projektu bylo vytvořit nezbytné pod-

mínky pro oběh libovolné evropské hudby, stejně jako pro 

mezinárodní mobilitu hudebníků prostřednictvím spolu-

práce dvanácti evropských hudebních organizací. výstupy 

projektu byly: a) on-line platforma pro šíření a využití 

bohatého hudebního materiálu a b) řada inovativních akcí, 

událostí a nadnárodních výměn hudebníků a hudebních 

profesionálů.

The main goal of this project was to create necessary 

conditions for the circulation of European music of all 

kinds, as well as the transnational mobility of musicians, 

through cooperation of 12 European music organisations. 

outputs of the project were: a) an online platform for 

dissemination of rich music material and b) a series of 

innovative mobility actions, events and transnational 

exchanges of musicians and music professionals.
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cReART – síť měsT  
pRo UměLecKoU TvoRBU
CREaRT – nETWoRk oF CiTiEs  

FoR aRTisTiC CREaTion

vedoucí projektu

project Leader 

Fundación municipal de Cultura 

– ayuntamiento de valladolid

spoluorganizátoři

co-organisers

hdLU hrvatsko društvo likovnih 

umjetnika, hR

Comune di Lecce, iT

Centrul Cultural judeţean arad, Ro

Comune di genova, iT

stichting id11, nL

Consiliul judeţean 

harghita, Ro

magistrát města Pardubic, Cz

vilniaus rotušė, LT

Câmara municipal 

de aveiro, PT

Pi „aRTkomas“, LT

stadt Linz – Linz kultur, aT

kristiansand kommune, no

Realizace

duration

2012–2017

grant

1 718 650 € 

www.creart-eu.org

Kontakty

contacts

magistrát města Pardubic

Lucie břízová

T +420 466 859 535

E lucie.brizova@mmp.cz

www.pardubice.eu

Projekt Creart podporuje kreativitu a rozvoj mladých 

vizuálních umělců v třinácti partnerských městech pro-

střednictvím výměny zkušeností, osvědčených postupů, 

podpory spolupráce mezi umělci, uměleckými skupinami 

a kulturně-vzdělávacími subjekty z různých zemí a rozdíl-

ných kulturních tradic. v rámci projektu jsou realizovány 

společné výstavy umělců, workshopy a semináře pro spe-

cifické cílové skupiny a studijní pobyty pro umělce.

Project Creart aims to support the creativity and 

development of young visual artists in 13 participating 

countries through sharing experience, proven approaches, 

collaboration between artists and art groups and 

cultural and educational institutions in various countries 

with various cultural traditions. The project includes 

joint exhibitions, workshops and seminars for specific 

target groups, exhibition catalogues and art residencies 

for students.
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TheATRon – zApojení  
nového pUBLiKA
ThEaTRon – Engaging  

nEW aUdiEnCEs

vedoucí projektu

project Leader 

odense Teater, dk

spoluorganizátoři

co-organisers

Uppsala stadsteater, sE

divadlo archa, o. p. s., Cz

Théâtre de gennevilliers, FR

sheffield Theatres Crucible 

Trust Ltd, Uk

staatsschauspiel dresden, dE

aalborg Teater, dk

aarhus Teater, dk

Fondazione Romaeuropa 

arte e Cultura, iT

Freie Universität berlin, dE

hellerau – European Center for the 

arts, dresden, dE

sadler’s Wells Trust, Uk

Realizace

duration

2012–2017

grant

2 500 000 € 

www.theatron-network.eu

Kontakty

contacts

divadlo archa, o. p. s.

katarína dudáková

T +420 221 716 111

E katarina.dudakova@archatheatre.cz

www.archatheatre.cz

všichni jsme si vědomi důležitosti role, již může divadlo 

hrát v našem životě, a chceme prozkoumat a rozvinout 

metody: 1. zapojení do tvůrčí komunity a 2. rozvoj zaintere-

sovaného publika, jenž by zajistil, že divadlo zůstane tam, 

kam patří – přímo v srdci evropské společnosti. do projektu 

byly zapojeny menší i větší instituce, repertoárové soubory, 

festivaly, divadelní školy. berlínská svobodná univerzita 

zajistila metodologii výzkumu publika. 

We all know of the important role that theatre can play in 

our lives and have set out to explore & develop methods 

of (1) creative community engagement and (2) integrated 

audience development to ensure that theatre remains 

where it belongs – right at the heart of European society. 

smaller and bigger institutions, repertory companies, 

festivals, and also performing arts schools were 

participating. The Freie Universität berlin led an audience 

research methodology.

1.1

18



67

voice – vize inovAce sBoRové 
hUdBy v evRopě
voiCE – vision oF innovaTion  

FoR ChoRaL mUsiC in EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

European Choral association 

– Europa Cantat, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

University of york – department  

of Electronics, Uk

Pécs Cultural Centre, hU

katholieke Universiteit Leuven, 

Centre of Excellence for voice, bE 

association of hungarian Choirs 

and orchestras, hU

Πολιτιστική Κίνηση Λεμεσού 
ΕΠΙΛΟΓΗ, Cy

À Cœur joie, FR

Chorverband Österreich, aT

Federazione nazionale italiana 

associazioni Regionali Corali, iT 

koor&stem vzw, bE

Länsmusiken i Örebro ab, sE

moviment Coral Català 

– mediterranean office for Choral 

singing, Es

Polyfollia, FR

Unie českých pěveckých sborů, Cz

Realizace

duration

2012–2015

grant

1 192 484,62 € 

www.thevoiceproject.eu

Kontakty

contacts

Unie českých pěveckých sborů

michal spirit

T +420 224 930 690

E spirit@vse.cz

www.ucps.cz

voiCE byl projekt pro udržitelný rozvoj a inovaci sborového 

zpěvu, první větší spolupráce mezi vedoucími sborů, hu-

debními pedagogy a badateli. Cílem projektu bylo povzbudit 

nové prvky a metody v tvorbě inovativního repertoáru, 

podporovat hlas jako univerzální nástroj, zlepšovat kvalitu 

vokální hudby, umožnit mezinárodní mobilitu a oběh mla-

dých hudebníků a sborových skladeb, podporovat výměnu 

znalostí a rozvíjet nové nástroje pro propagaci zpěvu 

v hudební výchově.

voiCE was a project for the sustainable development and 

innovation of choral singing, a first-time major cooperation 

between choral operators, music educators and 

researchers. The aims were to encourage new events and 

methods, the creation of innovative repertoires, promotion 

of voice as a universal instrument, to improve the quality of 

vocal music, enable transnational mobility and circulation 

of young musicians and choral works, the exchange of 

expertise and to develop new promotional tools of singing 

in music education.
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ciRcUsneXT
CiRCUsnEXT

vedoucí projektu

project Leader 

jeunes Talents 

Cirque Europe, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

zahrada, o. p. s., Cz

a oficina CiPRL – Centro de artes  

mesteres Tradicionais de 

guimarães, PT

associació de Professionals  

de Circ de Catalunya, Es

Circus Futures Limited, Uk

associazione Culturale ideagorà, iT

associazione Culturale 

sarabanda, iT

La Cascade – maison des arts du 

Clown et du Cirque, FR

Les migrateurs, FR

Realizace

duration

2013–2017

grant

1 249 243 € 

www.circusnext.eu

Kontakty

contacts

zahrada, o. p. s.

david kašpar

T +420 604 713 414

E david@zahradaops.cz

www.zahradaops.cz

Circusnext navrhl inovativní metodu při organizaci cirkuso-

vého projektu na evropské úrovni. Celkem devět evrop-

ských spoluorganizátorů, platforma přidružených partnerů 

z 15 zemí a dalších 31 spolupracujících institucí při této 

první společné zkušenosti podporují význam evropského 

moderního cirkusu a usilují o jeho posílení.

Circusnext proposed an inovative method of organising 

a circus project at a European level. nine European 

co-organisers, a platform of associated partners from 

15 countries, and another 31 cooperational institutions 

worked on strenghthening the value of European modern 

circuses during their first joint experience.
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KRiTiKA A KRize: 
Umění v evRopě od RoKU 1945
CRiTiqUE and CRisis: 

aRT in EURoPE sinCE 1945

vedoucí projektu

project Leader 

stiftung deutsches historisches museum, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

doX PRagUE, a. s., Cz

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟYΣEΙΟ ΣYΓXΡΟΝΗΣ TΕXΝΗΣ, GR
museum of Contemporary art in krakow, PL

art museum of Estonia, EE 

CoLLEgiUm hUngaRiCUm bERLin, dE

dEComUnE di miLano, iT

Culture Lab bvba, bE

Realizace

duration

2012–2013

grant

1 473 000 € 

www.dox.cz

Kontakty

contacts

doX PRagUE, a. s.

Leoš válka

T +420 224 930 927

E info@doxprague.org

www.dox.cz

Program kritika a krize tvořil jedinečný pokus nabídnout 

současný, studenou válkou nepoznamenaný pohled na 

evropské umění a dějiny od roku 1945. Evropa byla před-

stavena jako duchovní teritorium a pole interakce hodnot 

zděděných z osvícenství. Projekt koordinovala nadace 

deutsches historisches museum v berlíně v partnerství 

s šesti muzei moderního a současného umění a agenturou 

kulturního rozvoje. hlavní aktivitu tvořila rozsáhlá výstava 

rozčleněná do dvanácti témat, jež zachytila nejpodstatnější 

otázky spojené s nedávnou evropskou historií.

Critique and Crisis consisted of a unique attempt to offer 

a contemporary post-Cold War perspective of European 

art and history since 1945. Europe was envisaged as 

a spiritual territory and a field of interaction between 

values inherited from the Enlightenment.The project was 

coordinated by the deutsches historisches museum in 

berlin, in partnership with six museums of modern and 

contemporary art and a cultural development agency. The 

main activity consisted of a major exhibition structured into 

12 themes that addressed the most important questions 

related to recent European history.
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divAdeLní odyseA – doBRodRUžsTví 
zA hRAnicí Umění, mýTy 
A KAždodenní živoT v evRopě 
mEETing ThE odyssEy – 

an advEnTURE bEyond aRTs, myThs  

and EvERyday LiFE in EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

viirus rf, Fi

spoluorganizátoři

co-organisers

ΘΕΑΤΡΟ ΑΝΑΠΟΔΑ, GR
Réseau en scène Languedoc

– Roussillon, FR 

associazione Culturale Teatro della 

Limonaia, iT

Cada die Teatro società 

Cooperativa, iT 

malta Council for Culture and the 

arts, mT 

opolski Teatr Lalki i aktora 

im. alojzego smolki, PL 

ProFitart, Cz 

Regione Lombardia, iT 

scarlattine Teatro, iT 

Teater asterions hus, dk 

Teater vanalinnastuudio, EE

Realizace

duration

2013–2017

grant

1 177 832 € 

www.meetingtheodyssey.eu

Kontakty

contacts

doX PRagUE, a. s.

Leoš válka

T +420 224 930 927

E info@doxprague.org

www.dox.cz

společenský a umělecký projekt ve třech letních sezonách 

pluje Evropou. Plavby od baltského ke středozemnímu 

moři se účastní umělci a umělecké organizace z různých 

evropských zemí. v rámci programu se konají workshopy 

a společná divadelní představení. Projekt propojuje prvky 

odyssey se současnými evropskými tématy a příběhy 

získanými od účastníků v místech, do nichž loď zavítá. 

Cílem projektu je spojit lidi, objevit nové umělecké prostory 

a kulturní přístupy a dospět k vzájemnému obohacení.

This social and art project sails through Europe over 

three summer seasons. artists and art organisations 

from various European countries takes part in a cruise 

from the baltic sea to the mediterranean. The programme 

includes workshops and theatre performances. The project 

connects the aspects of odyssey with current European 

topics and stories gathered from participants visiting by 

the boat. The project helps to connect people and discover 

new art spaces and cultural approches.
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sdíLený pRosToR:  
hUdBA poČAsí poLiTiKA
shaREdsPaCE:  

mUsiC, WEaThER, PoLiTiCs

vedoucí projektu

project Leader 

institut umění 

– divadelní ústav, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

school of visual Theatre jerusalem 

iL ,(יתוזח ןורטאיתל רפסה תיב)
Centre for Creative actions  

imPaCT, mk

divadelní fakulta akademie 

múzických umění v Praze, Cz

suomen kansallisgalleria, 

nykytaiteen museo kiasma, Fi

Latvijas jaunā teātra 

institūts, Lv

santarcangelo dei Teatri, iT

muzeum Śląskie, PL

hkU, hogeschool voor de kunsten 

Utrecht, nL

The Royal Central school of speech 

and drama, Uk

høgskolen i Østfold, no

victoria and albert 

museum, Uk

instytut Teatralny im. zbigniewa 

Raszewskiego, PL

Pro helvetia schweizer 

kulturstiftung, Ch

Realizace

duration

2013–2016

grant

1 254 261 € 

www.pq.cz 

www.damu.cz

Kontakty 
contacts 

institut umění 

– divadelní ústav

Pražské quadriennale

daniela Pařízková

T +421 224 809 102

E daniela.parizkova@divadlo.cz

www.pq.cz

divadelní fakulta akademie 

múzických umění v Praze

ivo mathé 

T +420 234 244 205

E ivo.mathe@amu.cz

www.damu.cz

hlavním cílem projektu je vznik platformy pro výzkum 

současné scénografie, zkoumání scénografie z interdis-

ciplinárního hlediska a nahlížet ji jako aktivního hybatele 

při vytváření prostorových, performativních či společen-

ských vztahů. Tým experimentuje s vytvářením nových 

prostorů pro performance různého druhu za účelem 

objevování jejich politického potenciálu, a to skrze fyzické 

umístění a prostorovou situaci inspirovanou (ovlivněnou) 

scénografií/prostředím. 

The main goal of the project is to create a platform for 

investigation of contemporary scenography; to explore 

scenography as an interdisciplinary field and an active 

agent in the creation of spatial, performative or social 

relationships. The aim is to experiment with creating 

new spaces for performances of various kinds in order 

to rethink their political potential through physical 

placing, positioning and spacing inspired (determined) by 

scenography/environment.
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pRopojiT TvoRBoU
CREaTE To ConnECT

vedoucí projektu

project Leader 

bunker, zavod za organizacijo  

in izvedbo kulturnih prireditev, si

spoluorganizátoři

co-organisers

Walking Theory, Rs

santarcangelo dei Teatri, iT

artsadmin, Uk 

altart Foundation for alternative 

arts, Ro

institut umění 

– divadelní ústav, Cz

Empresa de gestão de 

Equipamentos e animação, 

E. E. m., PT

Parc et de la grande halle de la 

villette, FR

Rotterdamse schouwburg, nL

stichting noorderzon 

groningen, nL

Realizace

duration

2013–2018

grant

1 614 744,5 € 

www.menandbooks.icar-us.eu

Kontakty

contacts

institut umění 

– divadelní ústav

martina černá

T +420 224 809 138

E martina.cerna@divadlo.cz

www.idu.cz

Propojit tvorbou (Create to Connect, CnC) je úsilí třinácti 

evropských kulturních a výzkumných organizací o vznik 

silného a trvalého propojení umělců, kulturních operátorů, 

publika a vědců. Projektový tým si je vědom potřeby umění 

a kultury reagovat na krizi, zejména na neuralgické body 

odcizení občanů od veřejné sféry, na propad účasti na ve-

řejných záležitostech a klesající zájem o komunitu.

Create to Connect (CnC) is a joint effort of 13 European 

cultural and research organisations to create powerful 

and long-lasting connections between artists, cultural 

operators, audiences and researchers. The project team 

recognizes the need for the arts and cultural sector to 

respond to the crisis, especially to neuralgic points of the 

disengagement of citizens in the public sphere, to the 

disintegration of participation in public matters and to the 

diminishing sense of community.
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conceRTAndo
ConCERTando

vedoucí projektu

project Leader 

Fundación isaac albéniz, Es

spoluorganizátoři

co-organisers

sibelius academy, Fi

Fundación instituto de música de 

Cámara de madrid, Es

hudební fakulta akademie 

múzických umění v Praze, Cz

Realizace

duration

2007

grant

200 000 € 

www.hamu.cz

Kontakty

contacts

hudební fakulta akademie 

múzických umění v Praze

Radim dolanský

T +420 234 244 111

E radim.dolansky@hamu.cz

www.hamu.cz

ConCERTando spojil „mezinárodní akademii“ s mezi-

národní hudební školou a konzervatořemi, které strávily 

několik týdnů v úzkém kontaktu s patnácti mezinárodními 

uznávanými mistry ve španělském santanderu.

The Concertando project brought together an "international 

academy" with international music schools and 

conservatories in santander, spain, which spent many 

weeks in close contact with 15 internationally acclaimed 

maestros.

1.2.1

25



83

immediATe
immEdiaTE – immERsivE mEdia 

danCE inTEgRaTing in TELEmaTiC 

EnviRonmEnTs

vedoucí projektu

project Leader 

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

a4 – association for Contemporary 

Culture, sk

beden İşlemsel sanatlar derneği, TR 

Realities (LmR) in der gesellschaft 

zur Förderung künstlerischer 

informatik, dE

m2F Créations, FR

zavod Projekt atol, si

Realizace

duration

2007−2009

grant

184 092 €

www.immediate-project.eu

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Cílem projektu immEdiaTE byla podpora kreativity a ino-

vace v oblasti spolupráce tance a digitálních umění. 

aktivitami projektu byly workshopy a rezidenční pobyty. 

záměrem těchto aktivit bylo posílit tvorbu, prezentaci 

a propagaci tanečních představení budoucnosti.

The immEdiaTE project aimed to encourage creativity and 

innovation in the field of dance performances intersecting 

with the digital arts. immEdiaTE supported the mobility 

of young choreographers and dancers, as well as new 

media artists and technology experts, through a series 

of workshops and residencies with a main objective of 

encouraging the creation, presentation, and promotion of 

future dance performances.

1.2.1
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KULTURní moBiLiTA hLUchých 
UměLců v evRopě
CULTURaL mobiLiTy oF dEaF 

aRTisTs oF EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

Effeta – stredisko sv. Františka 

saleského, sk

spoluorganizátoři

co-organisers

Conte sur tes doigts, FR

janáčkova akademie múzických 

umění v brně, Cz

stichting onderwijs Effatha, nL

Realizace

duration

2007−2008

grant

100 000 €

Kontakty

contacts

janáčkova akademie  

múzických umění v brně

martina dozbabová

T +420 542 591 101

E dozbabova@jamu.cz

www.jamu.cz

Projekt podpořil mezinárodní mobilitu neslyšících umělců 

a osob pracujících v oblasti umění a kultury neslyšících. 

v rámci projektu byla navázána nová partnerství a spo-

lupráce mezi organizacemi. Proběhly umělecké dílny 

zaměřené na neslyšící děti a mládež, reprezentativní vý-

stava neslyšících výtvarníků a mezinárodní festival kultury 

neslyšících v nitře.

The project supported the transnational mobility of people 

involved in deaf culture and art in Europe, art works and 

products of the deaf, and intercultural dialogue in the 

field of deaf art diversity. during the project new active 

partnerships, organised art workshops, representative art 

exhibition and the international Festival of deaf Culture in 

nitra were established. 

1.2.1
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moBiLiTy – znovUČTení 
BUdoUcnosTi
mobiLiTy – RE-REading oF ThE 

FUTURE

vedoucí projektu

project Leader 

národní galerie v Praze, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Turlej Foundation, PL

Cross Czech, a. s., Cz

kuvataideakatemia, Fi

national museum for bulgarian 

visual art, bg

Perve-global-objectos  

artísticos Lda, PT

Realizace

duration

2007−2008

grant

194 498 €

Kontakty

contacts

národní galerie v Praze

Tomáš vlček

T +420 222 329 331

E dir.smsu@ngprague.cz

www.ngprague.cz

Cross Czech, a. s.

E info@crossczech.cz

Projekt měl za cíl dát dohromady mladé umělce z pěti 

evropských zemí, aby spolupracovali na dálku i na společ-

ných workshopech, a vytvořili tak dílo současného umění 

s dvěma hlavními tématy: Elitní evropské umění v roli 

undergroundu evropské civilizace a Prchavá přirozenost 

uměleckých děl a budoucnost evropského umění. v každé 

zemi byl jeden národní koordinátor, který byl odpovědný za 

management místních pracovních skupin. 

The mobility project aimed at bringing together young 

artists from five EU countries to work together both 

remotely and at a common workshop, and to create works 

of contemporary art with two main topics: „Elite European 

art in a role of underground of European civilisation“ 

and the „Ephemeral nature of art works and a future of 

European art“. in each country a national co-ordinator was 

responsible for the local management of the respective 

national working group.

1.2.1
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noc ciKánů z měsTA
a nighT oF URban gyPsiEs

vedoucí projektu

project Leader 

ost kulturverein, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

merlin English Language Theatre 

Public Utility Foundation, hU

mars Promotion, družstvo, Cz

Realizace

duration

2007

grant

172 079 €

Kontakty

contacts

mars Promotion, družstvo

T +420 233 376 252

hlavním cílem projektu bylo vytvořit a úspěšně přinést na je-

viště koncept – show, která se zaměřuje na kulturu a hlavně 

hudbu romské kultury, kterou nemusíme hledat v dalekých 

zemích či exotických krajích, ale máme ji přímo za rohem.

The main aim of the project was to create and successfully 

bring on stage a concept-show that focuses on the culture 

and especially the music of the Roma people as can be 

found not in far away countries and exotic regions but right 

around the corner.

1.2.1
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pofLAKování
hanging aRoUnd / hEimaTqUaRTiER 

vedoucí projektu

project Leader 

artscenico e. v., dE 

spoluorganizátoři

co-organisers

mamapapa, Cz

Universitatea babeş-bolyai 

Cluj-napoca, Ro

Provincia di modena, iT

Realizace

duration

2007−2008

grant

79 660 €

Kontakty

contacts

mamapapa

Tomáš Žižka

T +420 728 188 594

E tomas.zizka@divadlo.cz

www.mamapapabanda.com

Projekt inicioval uměleckou konfrontaci výkonných umělců, 

autorů a fotografů z celé Evropy s jevem „volného času“ na 

pozadí změn ve společnosti a snížení platu v pracovním po-

měru. „volný čas“ se zaměřoval na lidi, kteří tráví svůj čas 

na ulici, v parcích, na lavičkách atd.

The project initiated an artistic confrontation of performing 

artists, authors and photographers from all across 

Europe with the phenomena „spare/free time“ against 

the background of changes in society and a decrease in 

salary-based employment. „spare/free time“ focused on 

people who spent their time on the street, in parks, on 

benches, etc.

1.2.1
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posT me – neW id – 
posThUmAnisTicKý sTAv  
modeRních evRopAnů
PosT mE - nEW id -  

ThE PosT hUman CondiTion  

oF modERn EURoPEans

vedoucí projektu

project Leader 

body>data>space, Uk 

spoluorganizátoři

co-organisers

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie (CianT), o. s., Cz

nome Eira – Produção e Realização 

de Espectáculos e audiovisuais Lda, PT

Realizace

duration

2007−2009

grant

149 214 €

www.bodydataspace.net/projects/

post-me_new-id

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt PosT me – nEW id zkoumal složitosti pojetí lidské 

identity v Evropě 21. století – evoluce, kyborg kultury, pro-

střednictvím technologií lidského těla.

Project PosT me - nEW id - The Post human Condition of 

modern Europeans looked to examine the complexity of 

21st century European human identity, with an exploration 

of the evolution of cyborg culture through technologies of 

the body.

1.2.1

31



95

68/69 – od jARA UTopií  
K pádU zdi
68/69 - vom FRühLing  

dER UToPiEn bis zUm  

FaLL dER maUER

vedoucí projektu

project Leader 

divadlo archa, o. p. s., Cz  

spoluorganizátoři

co-organisers

sophiensaele gmbh, dE

zentrum für zeithistorische 

Forschung Potsdam, dE

Truc sphérique ngo, sk

kampnagel internationale 

kulturfabrik gmbh, dE

Centrum experimentálního divadla, p. o., Cz

Realizace

duration

2008−2009

grant

194 580 €

Kontakty

contacts

divadlo archa, o. p. s.

katarína dudáková

T +420 221 716 111

E katarina.dudakova@archatheatre.cz

www.archatheatre.cz

Centrum experimentálního divadla, p. o.

T +420 542 123 428

E ced@ced-brno.cz

www.ced-brno.cz

Projekt podporoval mezinárodní mobilitu osob zapojených 

v evropské kultuře a umění neslyšících, umělecká díla  

a produkty vyrobené neslyšícími a mezikulturní dialog 

v oblasti neslyšících umění diverzity. na základě realizace 

projektu byla vytvořena nová aktivní partnerství a spolu-

práce mezi zvláštními odbornými kulturními orgány.

The project supported transnational mobility of people 

involved in deaf culture and art in Europe, art works and 

products of the deaf and intercultural dialogue in the 

field of deaf art diversity. based on the project realisation, 

new active partnerships were established and particular 

professional cultural bodies began to cooperate.
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ARchiTeKTURA A design inTeRiéRU  
ve sTřední evRopě nA poČáTKU  
20. sToLeTí. josef hoffmAnn  
A dUšAn jURKoviČ
aRChiTECTURE and inTERioR dEsign 
in CEnTRaL EURoPE in ThE EaRLy 20Th 
CEnTURy. josEF hoFFmann  
and dUsan jURkoviC

vedoucí projektu

project Leader 

moravská galerie v brně, Cz 

spoluorganizátoři

co-organisers

mak – austrian museum  

of applied arts, aT

iCom-iCdad international 

Committee of decorative arts  

and design, aT

slovenská národná galéria, sk

Realizace

duration

2008−2010

grant

166 365 €

Kontakty

contacts

moravská galerie v brně

jan Press

T +420 542 591 101

E jan.press@moravska-galerie.cz

www.moravska-galerie.cz

Projekt se věnoval architektuře a designu interiéru ve 

střední Evropě na počátku 20. století. zdokumentoval 

a představil práci dvou významných evropských architektů 

josefa hoffmanna a dušana jurkoviče, kteří se podstatně 

podíleli na vizuální kultuře doby. Partner iCom-iCdad po-

skytl projektu široký mezinárodní rámec a umožnil sdílení 

odborných znalostí po celém světě. 

The project focused on architecture and interior design 

in Central Europe in the Early 20th Century and aimed to 

document and communicate the work of two prominent 

European architects – josef hoffmann and dusan jurkovic, 

who contributed considerably to the visual culture of 

the region. The partner iCom-iCdad provided a wide 

international scope to the project and facilitated sharing of 

expertise around the world. 
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ciRKUs ToTALiTy – pUTovní KULTURní 
pRogRAm posTKomUnisTicKých 
evRopsKých zemí
CiRCUs oF ToTaLiTaRianism –  
a ToURing ConCEPTUaL PRogRammE 
PREsEnTing PosT-CommUnisT EURoPEan 
CoUnTRiEs’ CULTURE and aRT

vedoucí projektu

project Leader 

mvP agency, s. r. o., Cz 

spoluorganizátoři

co-organisers

kulturarena veranstaltungs gmbh, dE

Laterna magica Cultural deposit 

Company, hU

4 nET, sk 

Realizace

duration

2008−20909

grant

98 473 €

Kontakty

contacts

mvP agency, s. r. o.

marek vocel

T +420 602 530 076

E marek@mvp.cz

www.mvp.cz

Cirkus totality byl putovní kulturní program, který představil 

kulturu a umění v postkomunistických evropských zemích. 

Projekt zesílil všeobecné povědomí o úloze umění, rozvoji 

umění a roli i přínosu umělců v aktivní občanské společ-

nosti a podpořil účast a spolupráci umělců a partnerů  

v mezinárodních projektech a sítích. aktivity projektu 

 zahrnovaly semináře, setkání, konference, reklamní kam-

paně, divadelní představení, výstavy a filmové projekce.

Circus of Totalitarianism was a travelling cultural 

programme which introduced the culture and art of 

postcommunist European countries. The project aimed 

to reinforce public recognition of the role of the arts 

and its development and the role of the artists and the 

contribution of artistic expression as means of active 

citizenship, as well as to encourage participation of the 

artists and partners in international projects and networks. 

activities of the project included workshops, meetings, 

conferences, promotional campaigns, theatre, exhibitions 

and film screenings.
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eco Unie RocKového fesTivALU
ECo Union oF RoCk FEsTivaL

vedoucí projektu

project Leader 

The Friends of the 1st mazurian  

artillery brigade, PL 

spoluorganizátoři

co-organisers

Prvý levický umelecký spolok, o. z., sk

„For the youth“ Public benefit 

association, hU

quido Rock agency, Cz

Realizace

duration

2008

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

quido Rock agency

milan obšel

E milan@obsel.cz

Projekt přispěl k ekonomickému a sociálnímu rozvoji 

regionální komunity a v oblasti hudby představil mnoho 

mladých lídrů na národní úrovni. Cílem projektu byla vý-

měna nápadů, iniciativ a také spolupráce v oblasti nových 

proudů mladé hudby. Projekt zahrnoval třídenní hudebně 

 vzdělávací akce a vzdělávací workshopy. aktivity související 

s ochranou životního prostředí byly zahrnuty prostřednic-

tvím festivalu, koncertů a dvd, které se zaměřovaly  

na ekologická rizika 21. století.

The project contributed to the economic and social 

development of the regional community, and in the music 

field introduced many young leaders on the national scale. 

The project aimed at an exchange of ideas, initiatives 

and also cooperation in the area of new currents in youth 

music. The project included a three-day educational event 

for musicians and educational workshops. activities 

related to environmental protection were included in the 

festival, concerts and dvd, with the focus on ecological 

hazards in the 21st century.
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eUvoLUce
EUvoLUTion

vedoucí projektu

project Leader 

staatliches museum  

für naturkunde, stuttgart, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

národní muzeum, Cz

naturhistorisches museum Wien, aT

University of Portsmouth,  

school of Earth and Environmental 

sciences, Uk

Realizace

duration

2008−2009

grant

108 397 €

Kontakty

contacts

národní muzeum

jiří kvaček

E jiri.kvacek@nm.cz

www.nm.cz

Projekt EUvoluce si kladl za cíl představit darwinovu 

evoluční teorii jako kulturní dědictví Evropy a rozproudit 

celoevropskou diskusi o jejích dimenzích – kulturní, spole-

čenské i přírodovědné. části projektu: internetové stránky 

k výstavě Fluss des Lebens / Řeka života ve stuttgartu, 

soutěž pro mládež ve věku 18−20 let na téma evoluce, 

mezinárodní konference hennig-symposium s cílem 

propojit evropské evoluční biology, Evolution Camp – letní 

škola evoluce pro výherce zmíněné soutěže.

Project EUvolution presented darwin’s theory of evolution 

as part of European cultural heritage and triggered 

discussion throughout Europe about its cultural, social 

and scientific dimensions. The parts of the project were: 

an internet website on the exhibition Fluss des Lebens/

Řeka života in stuttgart; a competition for young people 

aged 18-20 with a theme of evolution; the international 

conference hennig-symposium focused on European 

evolutional biologists; and Evolutioncamp – a summer 

school of evolution for competition winners.
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TeLe-pLATeAUs: evRopsKá 
nAdnáRodní mísTA  
pRo seTKávání A pRodUKci
EURoPEan TELE-PLaTEaUs: 

TRansnaTionaL siTEs oF EnCoUnTER 

and Co-PRodUCTion

vedoucí projektu

project Leader 

Trans-media-akademie  

hellerau e. v., dE

spoluorganizátoři

co-organisers

bitnet Productions, sE

asociación Transdisciplinar 

Reverso, Es

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

Realizace

duration

2008−2010

grant

200 000 €

www.european-tele-plateaus.eu

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt měl za cíl vybudovat pevnou síť interaktivních 

virtuálních prostředí, která umožňují okamžitou audiovi-

zuální interakci ve skutečném čase mezi technicky stejně 

konfigurovanými veřejnými prostranstvími a divadelními 

jevišti. výsledky byly prezentovány jak na evropských 

festivalech, veřejných prostranstvích, při setkáních a live 

sessions v zúčastněných zemích, tak v tradičních médiích. 

Tato síť umožnila, aby se tělesným pohybem bez dalších 

přídavných rozhraní vytvářely obrazy, zvuky či světelné 

efekty a zároveň docházelo k jejich přenosu.

The project aimed to develop a strong network of 

interactive virtual environments that would enable real 

time audiovisual interaction between public spaces and 

theatre stages with the same technical configurations. 

outputs were presented at European festivals, in public 

spaces, at meeting points and during live sessions 

in participants countries. This network will allow the 

simultaneous creation of pictures, sounds and light effects 

by means of their own movements without operating any 

additional interfaces.
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evRopsKé hUdeBní LéTo 2009 
– KULTURní neTWoRKing 
hisToRicKých mísT
EURoPEan mUsiCaL sUmmER 2009 

– CULTURaL nETWoRking  

oF hisToRiC siTEs

vedoucí projektu

project Leader 

Ustanova imago sloveniae 

− Podoba slovenije, si

spoluorganizátoři

co-organisers

verbo Essere – associazione 

Culturale per le arti Contemporanee, LT 

česká kultura, Cz

Croatian national Theatre split (hnk), hR

Realizace

duration

2008−2009

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

česká kultura

jan Páleníček

T +420 777 838 016

E palenicek@ceskakultura-os.cz

www.ceskakultura-os.cz

Projekt umožnil více než stovce hudebníků ze čtyř progra-

mových zemí představit se evropskému publiku mimo svou 

zemi. zřetelně evropský program nabídl okolo 120 hudeb-

ních děl se zaměřením na klasickou hudbu. mezinárodní 

publikum zahrnovalo okolo 50 000 diváků na koncertech 

a dalších 250 000 diváků televizních přenosů. Projekt 

umožnil třiceti hudebníkům pracovat na společných hudeb-

ních vystoupeních. Cílem projektu bylo zároveň propagovat 

evropské architektonické dědictví.

The project enabled over 100 musicians from four 

programme countries to present themselves to a variety 

of European audiences abroad. The project presented a 

distinctly European concert programme of approximately 

120 musical pieces, with a focus on classical music, to an 

international audience of 50,000 at events and another 

250,000 viewers via television broadcasts. The project 

enabled over 30 musicians to work on a joint musical 

production and to promote European architectural heritage. 
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eX oRienTe
EX oRiEnTE

vedoucí projektu

project Leader 

deutsche burgenvereinigung e. v., dE

spoluorganizátoři

co-organisers

Université du Luxembourg, LU

Eötvös Loránd University,  

Faculty of humanities, hU 

archeologický ústav av čR, v. v. i., Cz 

Publications du Crahm, FR 

stichting kastelenlexikon 

nederland, nL

Realizace

duration

2008−2009

grant

199 476 €

Kontakty

contacts

archeologický  

ústav av čR, v. v. i.

Luboš jiráň

T +420 257 014 300

E jiran@arup.cas.cz

Projekt se zabýval výzkumem vzájemných kulturních 

souvislostí mezi orientální a západní středověkou hradní 

architekturou, jejíž vznik byl vyvolán střetem křižáků ze 

západní Evropy s vysoce vyvinutou formou hradů blízkého 

východu. mezioborový výzkum byl založen na nejnověj-

ších analýzách týkajících se architektury, dějin umění, 

archeologie a historie. nejnovější poznatky mezinárodního 

výzkumu byly dostupné v publikaci s přehlednými mapami 

a grafickým materiálem. zároveň proběhla pravidelná 

setkání zúčastněných vědců a odborníků a exkurze v rámci 

výzkumu na hrad krak des Chevaliers.

The project „Ex oriente“ dealt with research on cultural 

interdependencies between orient and occident in medieval 

castle architecture, originating from the encounter of 

the Western European crusaders with a castle in the 

near East. interdisciplinary research was based on the 

most recent analyses related to architecture, art history, 

archaeology and history. The newest international research 

was made accessible in a publication with comprehensive 

maps and graphic material apart from regular meetings 

of participating scientists and experts, and an excursion to 

the Crac des Chevaliers was organised for study purposes 

on site.
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hAcK-AcT-inTeRAcT-pRogRess
haCk-aCT-inTERaCT-PRogREss 

vedoucí projektu

project Leader 

zavod za študentske kulturne 

dejavnosti študentske organizacije 

Univerze v Ljubljani in 

zveze študentskih klubov  

slovenije, si

spoluorganizátoři

co-organisers

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

kulturverein Time’s Up, aT

verein zur Förderung, Forschung 

und Entwicklung von Wissenschaft, 

kunst, kultur und medien, aT

Freier Rundfunk oberösterreich, aT

Realizace

duration

2008−2009

grant

101 408 €

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projektovým záměrem bylo založit síť kreativních umělců, 

projektantů a teoretiků mediálního umění z celého světa 

za účelem užší budoucí spolupráce a práce na společných 

projektech. Cílem projektu byla podpora přeshraniční 

mobility umělců a uměleckých děl a vzájemné zúročení 

myšlenek, zkušeností a debat. Projekt vybízel veřejnost ke 

zpracování, udržování a kontrole veřejného života. 

The project aimed to establish a network of creative artists, 

technical developers and media-art theorists from around 

the world for future cooperation and joint projects, to 

stimulate the mobility of artists and works beyond borders 

as well as the cross-fertilization of ideas, knowledge 

and debates, while provoking among the public critical 

perceptions as to the elaboration, maintenance and control 

of the public sphere. 
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hUdBy zAKázAné sociALisTicKými  
A sTALinisTicKými diKTáToRy
mUsiC PRohibiTEd by naTionaL 

soCiaLisT and sTaLinisT 

diCTaToRshiPs

vedoucí projektu

project Leader 

association pour le Forum Culturel 

autrichien, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

opera naţională bucureşti, Ro

česká kultura, Cz

Room 28, dE

maison d’izieu, FR

opéra de marseille, FR

Realizace

duration

2008−2009

grant

200 000 €

www.musiques-interdites.eu

Kontakty

contacts

česká kultura

jan Páleníček

T +420 777 838 016

E palenicek@ceskakultura-os.cz

www.ceskakultura-os.cz

Projekt vytvořil evropskou síť musiques interdites a re-

habilitoval hudbu zakázanou nacismem a stalinismem. 

jeho cílem bylo koncepčně připravit a realizovat aktivity 

v každé z partnerských zemí a podpořit výměnu zkuše-

ností a know-how. diktátory odsouzení skladatelé se stali 

osobnostmi kultury a evropského občanství a díky projektu 

bylo možné zajistit jejich rehabilitaci. Projekt zakázané 

hudby 2008/2009 byl součástí kandidatury marseille na 

titul Evropské hlavní město kultury 2013.

The project created the European network musiques 

interdites and rehabilitated music forbidden by nazism and 

stalinism. it aimed to create concepts and realise activities 

in the participants’ countries and share experience 

and know-how. musicians and composers convicted by 

dictators became celebrities of culture and European 

citizenship, and thanks to the project their rehabilition was 

ensured. The project musiques interdites 2008/2009 was 

part of marseille’s candidature for European Capital of 

Culture 2013.

1.2.1
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Le gRAnd mAgAsin
LE gRand magasin

vedoucí projektu

project Leader 

bezirksamt neukölln von berlin, 

Fachbereich kultur neukölln, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

Univerzita jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, Cz 

modern művészetért  

közalapítvány, hU

Trafó kortárs művészetek  

háza kft, hU

Realizace

duration

2008−2010

grant

114 000 €

Kontakty

contacts

Univerzita jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem

zita Šauerová 

T +420 475 282 111

E zita.sauerova@ujep.cz

www.ujep.cz

Projekt se zabýval problematikou neziskového, respektive 

ne-pro-ziskového, sektoru a sociální ekonomiky v Evropě 

a nahlížel je z perspektivy současného vizuálního umění. 

Pozornost projektu se soustředila na družstva, která bývají 

považována za pilíř sociální ekonomiky. v rámci projektu 

došlo k propojení dvou odlehlých oblastí, a to družstevnictví 

a současného umění. čtyři výstavy uspořádané v rámci 

projektu v maďarsku, české republice a německu předsta-

vily výsledky spolupráce mezi umělci a vybranými družstvy.

The project focused on problems facing the non-profit, 

respectively the not-for-profit sector and social economy 

in Europe, from a visual art perspective. The project 

concentrated on cooperatives, which were consider pillars 

of social economy. Two distant fields were connected 

during the project – the collective and contemporary arts. 

Four exhibitions were organised in hungary, the Czech 

Republic and germany which presented outputs of the 

cooperation between artists and selected collectives.
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U.n.i.T.e. 
U.n.i.T.E. – URban naTivE inTEgRaTEd 

TRadiTion oF EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

Trans-global Underground, Uk 

spoluorganizátoři

co-organisers

d smack U Promotion, s. r. o., Cz

E. T. ivan valkov − art, bg

Realizace

duration

2008−2010

grant

75 690 €

Kontakty

contacts

d smack U Promotion, s. r. o.

david Urban

T +420 296 330 980

E david@dsmacku.com

www.dsmacku.com

Projekt prozkoumal původ tradičních a národních hudeb-

ních forem ve čtyřech státech Evropské unie. hudebníci 

a djs nahráli a představili nové verze tradiční hudby. 

záměrem bylo rovněž zaměřit se na hudbu konkrétního 

národního nebo místního významu té které země, například 

vlastenecké válečné či populární písně. hlavní oblastí zá-

jmu bylo téma, jak se hudba mění v průběhu času a místa 

a k jakým změnám ve významu hudby dochází.

The project’s aim was to research and examine the origins 

of traditional and national musical forms across four EU 

countries. musicians and djs recorded and performed new 

versions of traditional music. They also intended to include 

music of specific national or local meaning, for example 

patriotic war songs and popular songs. The main area of 

interest was the question of how music moves through 

time and place, and what changes occur in the meaning 

of music.
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QUARTeT – vize evRopy
qUaRTET – visions oF EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

gárdonyi géza színház, hU 

spoluorganizátoři

co-organisers

srbské národní divadlo,  

novi sad, Rs

Théâtre quartier Libre,  

ancenis, FR

západočeské divadlo  

v Chebu, Cz

Realizace

duration

2008−2010

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

západočeské divadlo v Chebu

jan svoboda

T +420 354 547 712 

E jan.svoboda@divadlocheb.cz

www.divadlocheb.cz

během čtyř pětidenních akcí měla široká veřejnost mož-

nost se seznámit s projektem quartet v městech novém 

sadu (si), Chebu (Cz), Egeru (hU) a ancenisu (FR). na 

setkání divadla přivezla inscenaci původní hry napsanou 

přímo pro quartet. dále probíhaly diskuse se studenty, scé-

nická čtení a společný workshop pro herce pod vedením 

mezinárodního týmu (režisér, dramaturgové).

The audiences had an opportunity to meet the quartet 

during the four 5-day long European stays in novi sad 

(si), Cheb (Cz), Eger (hU) and ancenis (FR) through taking 

part in various activities of the European stays. Every 

theatre performed a play written especially for the festival 

by an author from their own country. other planned 

activities were discussions with students, scenic readings, 

and workshops for actors led by an international team 

(a director, dramaturgists).
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m.e.m.A. sTředoevRopsKá 
hUdeBní AKAdemie. KonTeXTUáLní 
inTeRpReTAce evRopsKého 
KULTURního dědicTví
m.E.m.a. middLE EURoPEan 
mUsiC aCadEmy. ConTEXTUaL 
inTERPRETaTion oF EURoPEan 
CULTURaL hERiTagE

vedoucí projektu

project Leader 

struny podzimu, Cz 

spoluorganizátoři

co-organisers

mesto Poprad, sk

Tatranská galéria Poprad, sk 

konservatorium Wien  

Privatuniversität, aT

Realizace

duration

2008−2009

grant

128 883 €

www.edumema.eu

Kontakty

contacts

struny podzimu

dana syrová

T +420 224 946 508

E office@strunypodzimu.cz

www.strunypodzimu.cz

m.E.m.a. představila živou konfrontaci dvou interpretačních 

stylů – tzv. dobově poučené „autentické“ a „moderní“ inter-

pretace hudby starších historických období. byla určena 

hlavně mladým profesionálům, učitelům, studentům, znal-

cům i zájemcům a „objevitelům“ z řad široké kulturní veřej-

nosti. Průvodcem a sjednotitelem obou uměleckých táborů 

složených ze špičkových evropských instrumentalistů byl 

interpret, dirigent a vídeňský profesor milan Turković.

mEma embodied confrontation between two styles of 

interpretation: the so-called “authentic” and the “modern” 

approaches to the performance of historical music. it 

was destined for young professional musicians, teachers, 

students, experts and those from the general public eager 

to discover. acting as mediator and seeker of common 

denominator between the two “schools of thought” was 

milan Turković, an instrumentalist, conductor and educator 

based in vienna.
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sTředoevRopsKá viRTUáLní 
ARchivní síť sTředověKých 
doKUmenTů
CEnTRaL EURoPEan viRTUaL 

aRChivEs nETWoRk  

oF mEdiEvaL ChaRTERs

vedoucí projektu

project Leader 

diözese st. Pölten 

– diözesanarchiv, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

magyar országos Levéltár, hU

ministerstvo vnútra sR – slovenský 

narodný archív, sk

bayerisches hauptstaatsarchiv, dE

arhiv Republike slovenije, si

international Centre for archival 

Research, aT

národní archiv, Cz

Realizace

duration

2008−2010

grant

200 000 €

wwww.monasterium.net

Kontakty

contacts

národní archiv

jitka křečková

T +420 974 847 290

E sekretariat@nacr.cz

www.nacr.cz

Cílem projektu bylo propagovat nadnárodní spolupráci 

archivů a zajistit on-line přístup k digitálním archivům 

historických listin. Projekt podporoval dokončení digitálních 

archivů a jejich integraci do velkého virtuálního archivu 

středověké historie a zároveň představil způsoby, jak nej-

lépe využívat virtuální archivy středověké historie. Projekt 

byl zakončen mezinárodní konferencí, která se konala ve 

vídni.

The project aimed to promote international cooperation 

between archives and establish online access to digital 

archives of historical documents. The project supported 

the finalising of digital archives and their integration into 

the big virtual archive of the history of the middle ages. at 

the same time, it presented ways to use virtual archives 

effectively. The project concluded with an international 

conference in vienna.
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Umění diALogU – inTeRKULTURní 
divAdeLní výzKUm
ThE aRT oF diaLogUE –  

an inTERCULTURaL ThEaTRE 

REsEaRCh PRojECT

vedoucí projektu

project Leader 

akt-zent e.v. – international Theatre 

Centre berlin, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

CUT (EaTC), sE

divadelní fakulta akademie 

múzických umění v Praze, Cz

iTi Centre, Cy

koinE (EaTC), FR

schiller Festival marbach, dE

schloss bröllin, dE

hellenic iTi Centre, gR

PRoTEi (EaTC), iT

accademia Civica „nico Pepe“, iT

Corte ospitale, iT

danza immobile, iT

Compagnia daRdaRo, iT

The amsterdam school  

of the arts, nL

bergen byspill, no

academy of music 

and dramatic art, sk

Realizace

duration

2008−2010

grant

185 000 €

Kontakty

contacts

divadelní fakulta akademie 

múzických umění v Praze

daniela jobertová

T +420 234 244 211

E daniela.jobert@gmail.com

www.damu.cz

Cílem projektu bylo zkoumat dialog jakožto základní 

stavební kámen evropského dramatu, a to formou série 

na sebe navazujících workshopů a dílen, jichž se účastnili 

studenti různých evropských divadelních škol. výchozí 

metodika práce vycházela z přístupu a tvůrčích i pedago-

gických zkušeností jurije alschitze, ředitele mezinárod-

ního divadelního centra akt-zent v berlíně. spolupráce 

účastníků z různých evropských divadelních škol ukázala 

možnost organického propojení různých pracovních jazyků 

v jeden společný divadelní jazyk.

The project aimed to explore dialogue as a foundation 

stone of European drama through a series of consequental 

workshops attended by students from different European 

theatre schools. The working methodology was based 

on the art and pedagogical approach of jurij alschitz, 

director of international theatre center akT-zEnT in 

berlin. The collaboration between European theatre school 

students showed the possibility for organic connections 

between different working native-languages in one mutual 

theatre language.
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eXpedice jAnTAR – evRopsKé 
KULTURní Kořeny 
ambER EXPEdiTion – EURoPEan 

CULTURaL RoUTE

vedoucí projektu

project Leader 

muzeum okręgowe ziemi kaliskiej, PL

spoluorganizátoři

co-organisers

dotyky a spojenia, sk

muzeum komenského v Přerově, Cz

assessorato alla Cultura del Comune di adria, iT

Urząd miejski w kaliszu, PL

Realizace

duration

2009–2010

grant

179 322 €

wwww.monasterium.net

Kontakty

contacts

muzeum komenského v Přerově, p. o.

Radim himmler

T +420 581 215 052

E info@prerovmuzeum.cz

www.prerovmuzeum.cz

Expedice jantar je umělecko-výzkumný projekt, který se 

odkazuje na společné evropské kulturní dědictví. jantarová 

cesta se v římském období stala sjednocujícím prvkem 

národů. v mezioborovém projektu se vozík stal ústředním 

bodem aktivit, jež podporovaly nadnárodní mobilitu osob 

a oběh uměleckých a kulturních děl. v rámci expedice byla 

vytvořena divadelní hra, dalšími výstupy projektu byly kon-

ference, festivaly, výstavy, film. 

amber expedition is an artistic-research undertaking which 

refers to common European cultural heritage. The amber 

route, under the roman time, unified communities. The 

cart was a crucial point for activities held within an 

interdisciplinary project and supported an international 

mobility and cross-border circulation of artistic and 

cultural works. There was created a theatre play in the 

framework of expedition. other outputs of the project were 

a conference, festivals, exhibition and a film.
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hAns von AAchen: mALíř  
nA evRopsKých dvoRech
hans von aaChEn: a PainTER  

in ThE EURoPEan sPoTLighT  

oF an aRTisTiC innovaTion 

vedoucí projektu

project Leader 

suermondt-Ludwig-museum, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

správa Pražského hradu, Cz

kunsthistorischen museum mvk 

und ÖTm, Wissenschaftliche anstalt 

öffentlichen Rechts, aT

Realizace

duration

2009−2010

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

správa Pražského hradu 

václav beránek

T +420 724 939 958

E vaclav.beranek@hrad.cz

www.hrad.cz

stěžejním bodem projektu byla práce malíře hanse von 

aachena. Tento projekt propojil muzea, univerzity a umě-

lecké instituce. hlavní oblastí činnosti byly výměny zku-

šeností a informací v oblasti dějin umění, vydání katalogu 

v němčině, češtině a angličtině a pořádání výzkumného 

sympozia.

The work of the painter hans von aachen stood at the 

centre of this project, which linked museums, universities, 

and art institutions. The main activities of the project 

included exchanges on art history, the publication of a 

catalogue in german, Czech and English, and a symposium.
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chUť evRopy
a TasTE oF EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

stiftelsen arbetets  

museum, sE

spoluorganizátoři

co-organisers

národní zemědělské muzeum 

Praha, Cz

museum of hungarian  

agriculture, hU

arbejdermuseet 

& arbejderbevægelsens  

bibliotek og arkiv, dk

The scottish Fisheries  

museum Trust, Uk

Tehniški muzej slovenije, si

Eesti Rahva muuseum, EE

Finnish Labour  

museum Werstas, Fi

museu de Portimão:  

município de Portimã, PT

Realizace

duration

2009−2011

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

národní zemědělské  

muzeum Praha

Lubomír maršík

T +420 233 379 016

E nzm.praha@nzm.cz

www.nzm.cz

Cílem projektu bylo prozkoumat evropskou potravinář-

skou produkci a konzumaci ze sociální, kulturní, historické 

a současné perspektivy. aktivity projektu zahrnovaly 

výstavu, která rozproudila debaty a mezinárodní dialog na 

téma současných problémů potravinářské produkce a kon-

zumace, zároveň bylo cílem vyvinout spolupráci, výměnné 

akce a oslovit ke spolupráci další evropská muzea.

The project’s goal was to investigate European food 

production and consumption from social, cultural, 

historical and contemporary perspectives. The activities 

produced a public and accessible exhibition that stimulated 

debates and intercultural dialogue on urgent issues of food 

production and consumption. at the same time, it aimed to 

develop cooperation, exchange experiences and establish 

contacts with other European museums.
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inTeRvence URBAnisTicKého Umění
ThE aRT oF URban inTERvEnTion

vedoucí projektu

project Leader 

verein für zeitgenössische kunst, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

Univerzita jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem, Cz

institute of Contemporary  

art sofia, bg

nuova accademia di belle 

arti milano / nuova accademia: 

department 

of visual arts and Curatorial 

studies, iT

stichting het blauwe huis, nL

Lokalna baza za osvježavanje 

kulture, hR

Realizace

duration

2009−2011

grant

198 000 €

www.aoui.mur.at

Kontakty

contacts

Univerzita jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem

zita Šauerová

T +420 475 282 111

E zita.sauerova@ujep.cz

www.ujep.cz

oblast vizuálního umění tvořila ústřední jádro projektu, 

který se zabýval možnostmi umění ve veřejném prostoru 

týkajícího se transformačních procesů v komunitách 

a čtvrtích měst. klíčovým tématem bylo zapojení se a účast 

veřejnosti při tvorbě umění. Projektu se zúčastnilo šest 

organizací, které se zabývají oblastí vizuálního umění. mezi 

další činnosti projektu patřily výstavy, zásahy ve veřejném 

prostoru, konference, publikace a přednášky.

This project was dealing with the possibilities of visual art 

in public space related to the transformation processes 

in communities and neighbourhoods. Engagement and 

participation of the public were key components. six 

organisations were involved in this project. activities 

included exhibitions, interventions in public spaces, 

conferences, publications and lectures.
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KoRespondAnce eURope
koREsPondanCE EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

setkávání současného tance  

(sE.s.Ta), Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

steptext dance Project e. v., dE

Le Colombier, FR

asociácia súčasného tanca, sk

Realizace

duration

2009−2011 

grant

196 917 €

www.se-s-ta.cz

Kontakty

contacts

setkávání současného tance  

(sE.s.Ta)

marie kinsky

T +420 777 879 867

E kmurlova@se-s-ta.cz

www.se-s-ta.cz

Cílem projektu bylo rozvinout tvůrčí potenciál evrop-

ských choreografů, který propojoval umělce různé úrovně 

zkušeností a upřednostňoval výzkum, obsah a dovednosti. 

zúčastnily se ho silné tvůrčí osobnosti, které předaly svá 

know-how. do aktivit se zapojili umělci všech čtyř zúčast-

něných zemí, a vytvořili tak základ pro otevřenou umělec-

kou síť. Cílem projektu bylo také sblížení umělců a diváků. 

The project aimed at developing the potential of European 

choreographers. it connected artists with different levels 

of experience and focused on research, content and skills. 

strong creative personalities took part, which contributed 

to the transfer of know-how. The programme was attended 

by artists from all four participant countries, who created 

the base for an open art network. The main goal was 

creating connections between artists and audiences.
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LéTAjící fesTivAL – RodinA  
A děTi v dnešní evRopě
FLying FEsTivaL –FamiLy and 

ChiLdREn in Today‘s EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

Teatr baj Pomorski, PL

spoluorganizátoři

co-organisers

divadlo loutek ostrava, Cz

staré divadlo v nitre, sk 

kauno valstybinis lėlių teatras, LT

Realizace

duration

2009−2011 

grant

196 950 €

Kontakty

contacts

divadlo loutek ostrava

jarmila hájková

T +420 596 100 502

E info@dlo-ostrava.cz

www.dlo-ostrava.cz

Cílem projektu bylo vytvořit představení na téma rodina 

a děti v současné Evropě a zúčastnit se s ním pěti meziná-

rodních divadelních festivalů. každé ze zapojených divadel 

vytvořilo tematické představení, se kterým pak navštívilo 

festival pořádaný spolupracujícím partnerem. Účelem 

bylo posílit spolupráci a vytvořit nové kontakty, které vedly 

k výměně zkušeností zúčastněných umělců a k obohacení 

kulturní veřejnosti o nové výrazové prostředky v divadle. 

The project goal was to create performances with themes 

about family and children in Europe today and to take part 

in five international theatre festivals. Each project partner 

created a thematic performace that was presented in 

the festival organised by the partner. The project aimed 

at strenghthening existing cooperation, which led to an 

exchange of knowledge between participating artists and 

the enrichment of the cultural public with new expressions 

in the theatre field.
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dnA – Rozvoj nového Umění
dna – dEvELoPmEnT oF nEW aRT

vedoucí projektu

project Leader 

nová síť, o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

a4 – asociácia združení  

pre súčasnú kulturu, sk

katedra kultury, PL

L1 Független Táncművészek 

Társulása Egyesület, hU 

Entré scenen, dk 

društvo gledališče glej, si 

Realizace

duration

2009−2010 

grant

124 857 €

www.dna-project.eu

Kontakty

contacts

nová síť, o. s.

adriana světlíková

T +420 233 376 985

E adrianasvetlikova@novasit.cz

www.novasit.cz

Cílem projektu bylo podpořit umělecký růst, mezinárodní 

mobilitu, dobré profesionální zázemí a vztahy s profesio-

nály i s publikem v Evropě. Úkolem dna bylo podporovat 

nové myšlení, nové nápady a jejich tvůrce, vytvořit genovou 

základnu pro inovativní vyjadřování, kreativní dialog a svo-

bodu umělecké volby. v rámci projektu probíhala pracovní 

setkání, workshopy, rezidenční pobyty, součástí bylo i ně-

kolik evropských festivalů a bylo podpořeno 65 hostujících 

představení.

The main aim of the project was supporting artistic 

growth, international mobility and a good professional 

base and relations with professional colleages and 

audiences in Europe. The dna project aimed to support 

new thinking, ideas and their creators, create a new base 

for inovative expression, creative dialogue and freedom 

of artistic expression. The project included meetings, 

workshops, residencies and several European festivals 

while 65 hosting performances were supported.
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sLoUČení RozpTýLených oBsAhů: 
viRTUáLní vyhodnocení  
A ReKonsTRUKce
REUnion oF disPERsEd ConTEnT: 

viRTUaL EvaLUaTion and 

REConsTRUCTion

vedoucí projektu

project Leader 

národní knihovna  

české republiky, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

national Library of Poland, PL

Lietuvos nacionalinė martyno 

mažvydo biblioteka, LT

national Library of Romania, Ro

Realizace

duration

2009−2010 

grant

118 860 €

Kontakty

contacts

národní knihovna  

české republiky

zdeněk Uhlíř

E zdenek.uhlir@nkp.cz

www.nkp.cz

Cílem projektu bylo spojit, virtuálně rekonstruovat a zpří-

stupnit rukopisy, staré tištěné knihy, fotografie a jiné doku-

menty, jejichž obsahy byly roztroušeny v pozdním středo-

věku a raném novověku. veřejnost měla možnost navštívit 

čtyři expozice prezentující vybrané dokumenty. aktivity 

rovněž zahrnovaly výstavy a konference.

The aim of this project was to gather, virtually reconstruct 

and make accessible manuscripts, old printed books, 

photographs and other documents scattered during the 

Late middle ages and Early modern Era. The general 

public had the opportunity to visit four exhibitions showing 

selected documents. activities included exhibitions and 

conferences.
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pRAvdA, neBo Lež?
TRUE oR FaLsE?

vedoucí projektu

project Leader 

národní knihovna  

české republiky, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

national Library of Poland, PL

Lietuvos nacionalinė martyno 

mažvydo biblioteka, LT

national Library of Romania, Ro

Realizace

duration

2009−2013 

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

mvP agency, s. r. o.

marek vocel

T +420 602 530 076

E marek@mvp.cz

www.mvp.cz

Pravda, nebo lež? byl název projektu uměleckého inter-

disciplinárního výzkumu, který pracoval s obrazovým 

materiálem, texty a zvukem a jehož cílem bylo zkoumat 

roli opozice dobra a zla v každodenním životě Evropanů. 

Projekt se zaměřil na řadu ekonomických a společenských 

otázek, na otázku globální kultury i rozmanitosti kultur. 

za iniciativou stálo šest spolupracujících institucí a síť 

kulturních agentů. v projektu se počítalo s účastí dvanácti 

začínajících umělců a fotografů, každému z nich bylo přidě-

leno umělecké vedení. 

True or False? This intercultural research project dealt with 

visual materials, texts and sound. it aimed to search for the 

role of “good” and “evil” in the everyday life of Europeans. 

The project focused on several economical and social 

issues, global culture and the question of cultural diversity. 

The project involved cooperation of six institutions and 

a network of cultural agents as well as 12 emerging artists 

and photographers, which were under the supervision of 

artistic tutors. 
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AdApT – Rozvíjející se TechniKy 
digiTáLního Umění
adaPT – advanCing digiTaL aRT 

PERFoRmanCE TEChniqUEs

vedoucí projektu

project Leader 

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Centre interculturel de pratiques, 

recherches et échanges 

transdisciplinaires, FR

asociaţia pentru Educaţie Creativă 

Persona, Ro

nome Eira, PT

Realizace

duration

2009−2010 

grant

200 000 €

www.adapt-project.eu

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

adaPT byl experimentální projekt propojující digitální 

umění s technologicky zaznamenaným pohybovým vystou-

pením figurálního typu. Uznávaní experti spolu s talentova-

nými začínajícími umělci vytvářeli mezioborová umělecká 

představení robotického typu. výsledkem jejich snažení 

byly automatizované virtuální obrazce a nové způsoby 

tvorby propojující skutečné a virtuální. výstupy projektu 

byly workshopy, představení a webové aktivity. 

The adaPT project aimed to connect digital art practices 

and technology-oriented, body-centred performances. The 

consortium brang recognised experts and emerging young 

artists together to work at a high level of artistic excellence 

in the cutting-edge fields of staging robots, developing 

automated virtual characters, and stimulated new formats 

of creativity through combining real and virtual. activities 

included workshops, performances, and online activities.
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sTředoevRopsKé  
vědecKé doBRodRUžsTví
CEnTRaL EURoPEan  

sCiEnCE advEnTURE

vedoucí projektu

project Leader 

Tehniški muzej slovenije, si

spoluorganizátoři

co-organisers

Technisches museum Wien, aT

Technické muzeum v brně, Cz

slovenské technické múzeum 

v košiciach, sk

muzeum inżynierii miejskiej  

w krakowie, PL

közlekedési múzeum, hU

Realizace

duration

2009−2011 

grant

193 300 €

www.cesa-project.eu

Kontakty

contacts

Technické muzeum v brně

vlastimil vykydal

T +420 541 214 419

E info@technicalmuseum.cz

www.technicalmuseum.cz

hlavním cílem spolupráce šesti technických muzeí byla 

prezentace dědictví zanechaného vědci a vynálezci ze 

střední Evropy nejmladší generaci. náplní projektu byl roz-

voj inovačních, zábavných a účinných přístupů a vytvoření 

společné databáze a sítě. mezi činnosti projektu patřilo 

vytvoření interaktivní hry středoevropské vědecké dobro-

družství a rovněž rozvoj virtuální databáze, dva semináře 

a kulatý stůl. vznikl také webový portál projektu a virtuální 

publikace.

The main objectives behind the cooperation of six technical 

museums were the presentation of the innovation 

heritage by scientists and inventors from Central 

Europe to the youngest generation, the development of 

innovative, entertaining and efficient approaches, and the 

creation of a common database and a common network. 

activities such as the development of a Central European 

science adventure interactive game, the creation of a 

virtual database, two workshops and a roundtable were 

implemented. a web portal for the project and a virtual 

publication were also created.
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UndeRgRoUnd ciTy XXi
UndERgRoUnd CiTy XXi

vedoucí projektu

project Leader 

Labin art Express XXi, hU

spoluorganizátoři

co-organisers

nomad Theatre, aT

Laboratoire d’hybridation des arts 

et des nouvelles technologies, FR

Prague College, Cz

Realizace

duration

2009−2011 

grant

195 548 €

www.undergroundcityxxi.com

Kontakty

contacts

Prague College

douglas hájek

E operations@praguecollege.cz

www.praguecollege.cz

Evropská mezioborová platforma Underground City XXi 

měla za cíl založit kulturní a uměleckou komunitu, spolu-

pracující mezioborovou on-line síť, která bude rozvíjet    

3d–víceuživatelské prostředí sdílené prostřednictvím 

internetu a založené na situaci bývalého uhelného dolu 

v Labinu v Chorvatsku. Projekt propojil vizuální umění, 

architekturu, nové technologie, výzkum pomocí nástroje 

webu a workshopy.

Underground City XXi, a European interdisciplinary 

platform aimed at establishing a cultural and artistic 

community, an online collaborative interdisciplinary 

network developing 3d multi-user environment shared via 

the internet and based on the situation of a former coal 

mine in Labin, Croatia. it linked visual arts, achitecture, 

new tehcnologies and research through a web tool and 

workshops.
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ARTyČoK.Tv: oTevřený ARchiv
aRTyčok.Tv: oPEn aRChivE

vedoucí projektu

project Leader 

akademie výtvarných umění 

v Praze, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

sPaCE, sk

kud mreža / alkatraz galerija, si

REmonT – nezavisna umetnička 

asocijacija, Rs

Realizace

duration

2009−2012

grant

76 000 €

www.undergroundcityxxi.com

Kontakty

contacts

akademie výtvarných  

umění v Praze

František zachoval

T +420 776 861 132

E zachoval@avu.cz

www.artycok.tv

Projekt artyčok.Tv měl za cíl rozšířit dosah a zapojit 

evropské státy, jmenovitě slovensko, srbsko, slovinsko, do 

tvorby největšího, stále chybějícího, archivu současného 

evropského umění, který může sloužit jako vzdělávací, 

vyhledávací nástroj pro studenty a odborníky či pro širokou 

veřejnost.

The artyčok.Tv project aimed to broaden its reach and 

involve other European countries, namely slovakia, serbia 

and slovenia, with the aim of putting together the biggest, 

still missing, archive of contemporary art in Europe to 

serve as an educational, research tool for art students and 

professionals and as a source of current strategies and 

approaches to artistic practice also for wider audiences.
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AUToRsKá KnihA – soUTěž  
A moBiLní mUzeUm
aRTisTs’ books on ToUR –  

aRTisTs’ ComPETiTion  

and mobiLE mUsEUm

vedoucí projektu

project Leader 

mak – Österreichisches 

museum für angewandte kunst / 

gegenwartskunst, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

mednarodni grafični likovni center, si

Uměleckoprůmyslové museum  

v Praze, Cz

Realizace

duration

2009−2012

grant

200 000 €

www.abot.mak.at

Kontakty

contacts

Uměleckoprůmyslové museum  

v Praze

helena koenigsmarková

T +420 251 093 111

E koenigsmarkova@upm.cz

www.upm.cz

Projekt propagoval současné umění a umělce a zvyšoval 

povědomí veřejnosti o tomto žánru umění, který byl, pro 

mnohé tvůrce, hlavní a důležitou částí praxe. zaměřil se na 

umělecké publikace jako na knihy nebo objekty připomína-

jící knihy, nad kterými měli umělci vysokou kontrolu a které 

jsou samy o sobě vysokým uměleckým dílem. zapojené 

kulturní instituce měly dlouholeté zkušenosti v tomto oboru 

a hodnotnou sbírku uměleckých knih. zároveň také posky-

tovaly know-how v této oblasti. 

The project promoted contemporary art and artists and 

raised public awareness of this genre of art which was, 

for many artists, a central and important form of practice. 

it focused on artists’ books as either books or book-like 

objects over the final appearance of which an artist has 

had a high degree of control; where the book is intended 

as a work of art in itself. The project consisted of cultural 

institutions with long-term experience in and valuable 

collections of artists’ books, which provided valuable know-

how in this art form.

1.2.1

61



155

cesTA po evRopě. přeměření 
KULTURního pRosToRU
joURnEy aCRoss EURoPE. 

REmEasURing CULTURaL sPaCE

vedoucí projektu

project Leader 

Centrum pro kulturu  

a společnost, o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

internationale Elias Canetti,  

Ruse, bg

ngo kontrapunkt, skopje, mk

Realizace

duration

2009−2012

grant

155 000 €

Kontakty

contacts

Centrum pro kulturu  

a společnost, o. s.

Petr minařík

T +420 732 237 571

E minarik@vetrnemlyny.cz

www.vetrnemlyny.cz

Projekt inicioval literární mapování prostoru různých 

evropských měst. spisovatelka Petra hůlová, bulharská 

básnířka kristin dimitrova, německá prozaička sudabeh 

mohafez a makedonský autor vladimir martinovski realizo-

vali literární stáže v městech, aby literární formou zachytili 

kulturní a společenskou atmosféru a reflektovali transfor-

mační proces v evropském prostoru, který tím byl uveden 

do pohybu. z projektu vznikl otevřený dialog, jenž vědomě 

nejen zaujímá perspektivu východu a západu, ale který 

obsáhl nejrůznější historické i aktuální politické, kulturní 

a možná ještě stále systémové hranice.

The project has initiated the mapping of literary space 

in different European cities. The writer Petra hůlová, 

bulgarian poet kristin dimitrova, german novelist 

sudabeh mohafez and macedonian author vladimir 

martinovski stayed in residence in the cities to transfer 

the local social and cultural atmosphere and to reflect 

on the transformation process in Europe through literary 

form. The project has thus created an open platform for 

presenting Western and Eastern perspectives and has 

included many historic, cultural and current political 

themes, taking note of the perhaps still existing systematic 

borders.
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dUch KAváRen, 
dUše BásníKů
ThE sPiRiT oF CaFés, 

ThE soUL oF PoETs

vedoucí projektu

project Leader 

association artec, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

3 sólyom, hU

alliance française de Plzeň, Cz 

associazione Culturale  

d’altrocanto, iT

Realizace

duration

2009−2011

grant

81 346 €

www.lespritdescafeslamedespoetes.com

Kontakty

contacts

alliance française de Plzeň 

Thibault haioun

T +420 377 237 358

E af@afplzen.cz

www.alliancefrancaise.cz

Cílem projektu bylo podpořit šíření evropské poezie mezi 

evropskou veřejností, odhalit a zpřístupnit Evropanům 

společné básnické dědictví, povzbudit dialog mezi různými 

kulturami a osvětlit statut básníka 21. století. kdo je dnes 

schopen vyjmenovat tři básníky píšící v jiném jazyce, než je 

jeho vlastní? Projekt duch kaváren, duše básníků chtěl pod-

pořit objevení a osvojení si tohoto uměleckého a duševního 

dědictví ve Francii, maďarsku, itálii a české republice.

The project aimed to support European distribution among 

the general public, recover and access mutual poetry 

heritage for Europeans, encourage meetings and dialogues 

between different cultures, and to explain the status of 

21st Century poets. Who is able to list three poets writing 

in a language different from their native one? The spirit 

of Cafés, the spirit of Poets project aimed to support the 

recovery and adoptation of this art form and spiritual 

heritage across France, hungary, italy and the Czech 

Republic.
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emBARK – pozvednUTí RUKopisů 
pRosTřednicTvím odhALení 
BALKánsKých znALosTí
EmbaRk – EnhanCE 

manUsCRiPToRiUm ThRoUgh  

RECovEREd baLkan knoWLEdgE

vedoucí projektu

project Leader 

národní knihovna  

české republiky, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

institute for bulgarian Language, bg

narodna biblioteka srbije / national 

Library of serbia, Rs

veria Central Public Library, gR

Realizace

duration

2009−2011

grant

175 639 €

www.embark.manuscriptorium.com

Kontakty

contacts

národní knihovna  

české republiky

zdeněk Uhlíř

T +420 221 663 111

E zdenek.uhlir@nkp.cz

www.nkp.cz

Cílem projektu bylo obohatit a uchovat kulturní dědictví 

prostřednictvím integrace jeho jednotlivostí (rukopisy, raně 

tištěné knihy a jiné historické psané materiály) a zprostřed-

kovat je uživatelům z kulturní sféry a mladým odborníkům. 

výzkum se zaměřoval na balkánsko-slovanskou oblast, a to 

vytvořením elektronického vydání nashromážděných histo-

rických dokumentů a jejich začlenění do digitální knihovny 

manuscriptorium. Partneři z bulharska, české republiky, 

Řecka a srbska organizovali výstavy těchto digitálních 

kopií. 

The aim of the EmbaRk project was to enrich and 

conserve the cultural heritage through the integration 

of its individual components (manuscripts, early printed 

books and other historical written materials) and mediate 

it for the needs of cultural users and young specialists. 

The research focused on the balkan-slavic area by way 

of the creation of electronic editions of full texts of the 

accumulated historical documents and their inclusion 

in the manuscriptorium digital library. it also organised 

international exhibitions of digital copies of historical 

documents. 
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eT LeTTeRA – psáT oBRázKy, 
KResLiT sLovA
ET LETTERa – WRiTing PiCTUREs, 

dRaWing WoRds

vedoucí projektu

project Leader 

La ville de strasbourg, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

arad megyei „a. d. Xenopol“, Ro

déri múzeum, hU

Urząd m. st. Warszawy, PL

magistrát města brna, Cz

Consorci de biblioteques  

de barcelona, Es

Realizace

duration

2009−2012

grant

181 687,84 €

www.etlettera.eu

Kontakty

contacts

knihovna jiřího mahena  

v brně

Eva vojtíšková

T +420 542 532 107

E projekty@kjm.cz

www.kjm.cz

název projektu Et Lettera – psát obrázky, kreslit slova 

odkazuje na úzký vztah mezi písmem jako textovým a gra-

fickým znakem. hlavním cílem projektu bylo ukázat proces 

osvojování si psaní, přiblížit vztah mezi ilustrací a písmem 

a zvýšit informovanost o rukopisu, potažmo zachovat 

a propagovat psaní rukou i v digitální době. na projektu 

spolupracovaly umělecké školy, muzea a knihovny z part-

nerských zemí. Projekt Et Lettera propojil šest evropských 

měst se společným cílem: vyzdvihnout různé aspekty psaní 

a představit knihy jako umělecké artefakty a písmo jako 

užité umění.

The project Et Lettera refers to the close relation between 

scripts as texts and graphic symbols. The main goal was to 

present the process of the adoption of writing, the relation 

between illustration and script, and to increase awareness 

about manuscripts, and preserve and promote manual 

writing in the digital era. Cooperating on the project were 

art schools, museums and libraries from partner coutries. 

The project Et Lettera connected six European cities with 

a mutual aim: to highlight different aspects of script 

and present books as artistic artefacts and fonts as an 

applied art.
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epAc – evRopsKé cenTRUm 
veřejného Umění 
EPaC – EURoPEan  

PUbLiC aRT CEnTRE 

vedoucí projektu

project Leader 

Centre for art management  

and information – mmiC, Lv

spoluorganizátoři

co-organisers

The Finnish bioart society, Fi

scart – society for Convergence  

of science and art, Cz

Trondheim Elektroniske 

kunstsenter, no

C-lab, Uk

arts and genomics Centre 

University Leiden, nL

Ectopia – Experimentação  

artística associação, PT

Realizace

duration

2009−2012

grant

99 000 €

Kontakty

contacts

scart – society for Convergence  

of science and art 

T +420 608 475 594

E yer@jungle.sk 

Projekt Evropského centra veřejného umění se skládal 

z deseti víceúčelových venkovních výstav, které byly 

instalovány v každé z partnerských zemí. První výstava 

s názvem veřejné technologie byla výsledkem spolupráce 

mezi uměním a vědou. nedílnou součást projektu tvořily 

semináře, workshopy, diskuse u kulatého stolu a zalo-

žení sítě současného umění, vědy a technologie CasT 

(Contemporary art, science and Technologies). Cílem bylo 

rozšířit síť CasT a vybudovat centra veřejného umění ve 

všech evropských zemích.

The Project of European Public art Centre consisted of 

10 outdoor exhibitions across all partner countries. The 

first exhibition, Public Technologies, was the result of 

cooperation between art and science. The project also 

included workshops, round table discussions, and the 

establishment of the Contemporary art, science and 

Technologies (CasT) network. The project aimed to develop 

CasT and centres of public arts in all European countries.
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evRopsKý fesTivAL  
vARhAnní hUdBy
Wind aRT FEsTivaL  

EURoPE 2011–2012

vedoucí projektu

project Leader 

stichting voor de Wind, nL

spoluorganizátoři

co-organisers

Festival international  

Toulouse les orgues, FR

musik i syd, sE

CEma – Central European  

music agency, Cz

golden days sekretariatet, dk

Realizace

duration

2009−2012

grant

200 000 €

www.festivalvoordewind.nl

Kontakty

contacts

CEma – Central European  

music agency

david dittrich

T +420 542 213 053

E info@cema-music.com

www.cema-music.com 

Festival se v průběhu sezony 2011/2012 rozrostl do české 

republiky, dánska, Francie, nizozemska, Švédska a dalších 

evropských zemí. Cílem projektu bylo mimo jiné obnovit 

repertoár varhanní hudby a způsoby uvádění, rozšířit pub-

likum varhanních koncertů a dát varhanám přirozenou roli 

v kulturním životě. Partneři vyzvali umělce z oblasti tance, 

divadla, filmu, poezie, vizuálního umění, hudby a litera-

tury, aby začlenili prvek varhan do svých uměleckých děl 

a představili se na festivalu.

The Wind art Festival Europe was first organised in 

the Czech Republic, denmark, France, the netherlands, 

sweden and other European countries during the 2011–

2012 season. The overall need to renew organ repertory 

and ways of performance, as well as local needs to 

increase audience for organ performances, met project 

goals in order to give the organ a natural role in cultural 

life. The project partners challenged dance, theatre, film, 

poetry, visual, music and literature artists to include organs 

into their works and present them at the festival.
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hUdeBní misTři v éTeRU: evRopsKý 
fesTivAL vysíLání
mUsiC masTERs on aiR: EURoPEan 

bRoadCasTing FEsTivaL

vedoucí projektu

project Leader 

Festival van vlaanderen 

internationaal brussel-Europa, bE

spoluorganizátoři

co-organisers

ars/koncert, spol. s r. o. – brno 

international music Festival, Cz

międzynarodowy Festiwal 

Wratislavia Cantans, PL

sevda-Cenap and music Foundation, TR

Festival internacional  

de música y danza de granada, Es

Festival Ljubljana, si

associação internacional de música 

da Costa do Estoril, PT

Realizace

duration

2009−2012

grant

172 660 €

www.festivalbrxl.be

Kontakty

contacts

ars/koncert, spol. s r. o. – brno 

international  

music Festival 

Lenka Šimečková

T +420 543 420 951

E ars@arskoncert.cz

www.arskoncert.cz 

smyslem evropského rozhlasového festivalu music 

masters on air bylo dosažení kvalitní spolupráce mezi 

festivaly a vysílacími společnostmi a především podpora 

mladých a začínajících hudebníků a skladatelů vážné 

hudby v Evropě. Projekt se opíral o sedm hlavních evrop-

ských hudebních festivalů v sedmi partnerských zemích.

 

The European broadcasting Union festival music masters 

on air aimed to achieve great collaboration between 

festivals and broadcasting organisations and to support 

young musicians and composers of classical music in 

Europe. The project was based on seven main European 

music festivals in seven participant countries.
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mAsKy nA jevišTi
masks on sTagE

vedoucí projektu

project Leader 

Teatrovivo società Cooperativa 

a Responsabilità Limitata, iT

spoluorganizátoři

co-organisers

associazione Culturale Euralia  

Polo Culturale dei navigli, iT

Compagnie les Têtes  

de bois, FR 

Theater narrattak gbR, dE

asociación Cultural  

gozaRTE, Es 

Theatrum kuks, Cz 

Realizace

duration

2009−2012

grant

200 000 €

www.masksonstage.com

Kontakty

contacts

Theatrum kuks

stanislav bohadlo

T +420 602 470 459

E bohadlo@jmc.cz

www.theatrum-kuks.webnode.cz 

Projekt masky na jevišti se zabýval dědictvím improvizač-

ního divadla barokní itálie, tzv. commedia dell’arte all’italia. 

hlavními cíli projektu byly propagace, šíření a výuka tohoto 

typu divadla založeného na improvizaci v mezinárodní 

škole, kterou během dvou let navštěvovalo deset studentů 

z partnerských zemí. výsledné jevištní nastudování diva-

delních her pak zhlédla široká veřejnost na turné po celé 

Evropě.

The project masks on stage focused on theatre 

improvisation of baroque italy, the so-called Commedia 

dell’arte all’italia. The main goal was the promotion, 

dissemination and education about this improvisational 

theatre in international schools, in which dozens of 

students from participant countries took part in over two 

years. The final theatre performance played before general 

audiences throughout Europe.
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minimoB
minimob

vedoucí projektu

project Leader 

dédale, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

stowarzyszenie artystyczne 

makata, PL

Centre culturel français  

de Timisoara, Ro

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

PansPERmia, Es

Realizace

duration

2010

grant

199 945 €

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt měl v úmyslu podpořit kreativitu a prozkoumat 

proměnlivost městské reality dnešní Evropy za použití 

technologie mobilních telefonů, přičemž nabídl pět umělec-

kých rezidencí v pěti evropských městech. Umělci se v nich 

soustředili na zachycení městského prostředí a odhalo-

vání sociální a prostorové jedinečnosti jednotlivých míst 

v krátkých filmech snímaných mobilními telefony. součástí 

projektu byly workshopy pro umělce a konference na téma 

využití kreativního a demokratického potenciálu bezdráto-

vých technologií.

This project aimed to support the creativity and search 

for changeability of the city reality in today's Europe using 

the technology of mobile phones. The project offered 

five art residencies in five European cities. artists could 

focus on capturing the city environment and recovering 

social and space specific aspects of individual places in 

short films made on mobile phones. The project included 

workshops for artists and a conference under the theme 

of creative use and the democratic potential of wireless 

technologies.
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nA hRAnicích hUdeBního 
hUmAnismU – svěT sLovAnsKé  
A sTředomořsKé KULTURy?
boUndaRiEs oF mUsiCaL hUmanism – 

sLaviC WoRLd and mEdiTERRanEan 

CULTURE

vedoucí projektu

project Leader 

Université François-Rabelais  

de Tours, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

académie croate des sciences  

et des arts, hR

Université de Palerme, iT

Univerzita karlova v Praze, Cz

Realizace

duration

2010−2012

grant

151 710 €

www.cesr.univ-tours.fr

Kontakty

contacts

Univerzita karlova v Praze

jan baťa

T +420 221 619 321

E grant@ff.cuni.cz

www.cuni.cz

smyslem projektu bylo nejen charakterizovat kulturní 

transfer mezi středoevropským a středomořským regio-

nem na sklonku renesance, ale také pozorovat hudební 

kulturu obou oblastí zvlášť. jedním z hlavních výzkumných 

témat propojujícím většinu zastoupených badatelů bylo 

vnímání cizích elementů ve vlastní kultuře, jejich přijímání 

či odmítání a jejich role při utváření kulturní identity. 

The objective of the project was to characterize the cultural 

transfer between Central Europe and the mediterranean 

region in the late Renaissance as well as to evaluate 

separately the two regions’ musical cultures. one of the 

major research topics linking most of the scholars involved 

was the perception of foreign elements in domestic 

cultures, their acceptance or rejection and role in shaping 

the cultural identity.
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odsTRAněné zdi
ERasEd WaLLs

vedoucí projektu

project Leader 

Centrum kultury „zamek“, PL

spoluorganizátoři

co-organisers

středoevropský institut současného 

umění, Cz

sPaCE, sk

Concentart e. v., dE

Realizace

duration

2010

grant

200 000 €

www.erasedwalls.eu

Kontakty

contacts

středoevropský institut současného 

umění

Richard Fajnor

T +420 777 868 171

E richardf@ffa.vutbr.cz

www.vutbr.cz

Cílem uměleckého projektu bylo prozkoumat současnou 

situaci v zemích a v regionech střední a východní Evropy. 

Projekt se zabýval otázkami, kudy se země vydaly po osvo-

bození z komunistické ideologie a systému, zdali oslavují 

svobodu, nebo se potýkají s novými disproporcemi a hra-

nicemi. důraz byl kladen na přeshraniční mobilitu umělců 

a mezikulturní dialog. v rámci projektu byly naplánovány tři 

výstavy a dvě konference.

The theme of this artistic project was to discuss the 

situation in Central and Eastern Europe since the liberation 

from communism and its ideology, and whether countries 

are celebrating freedom and equity or experiencing new 

disproportions and boundaries. The project concentrated 

on trans-border movement of artists and artistic works 

and on intercultural dialogue. Three exhibitions and two 

conferences were also organised within the project.
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pARALeLní zKUšenosTi: ČTyři 
BRány evRopsKé KULTURy
PaRaLLEL EXPERiEnCE,  

FoUR gaTEs FoR  

EURoPEan CULTURE

vedoucí projektu

project Leader 

mvP agency, s. r. o., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

asociácia pre kultúru, vzdelávanie  

a komunikáciu, sk

kultur aktiv e. v., dE

institut für kulturresistente  

güter, aT

Realizace

duration

2010−2011

grant

97 128 €

www.paralelnizkusenosti.cz

Kontakty

contacts

mvP agency, s. r. o.

marek vocel

T +420 602 530 076

E marek@mvp.cz

www.mvp.cz

mezinárodní putovní projekt Paralelní zkušenosti předsta-

voval současné umění. zdůrazňoval, že kultura by měla být 

vnímána jako sociální kontrola, která utváří lidské normy 

a chování. Projekt zahrnoval sérii výstav, představení, 

dokumentárních filmů a návazných workshopů (v každé 

z členských zemí).

Parallel Experience represented an international cultural 

touring programme which introduced contemporary art. 

The project emphasized that culture could be seen as 

a system of social control, wherein people shape their 

standards and behaviour. The project consisted of a series 

of exhibitions, performances, documentary film screenings 

and a series of follow-up workshops (in each partner city).
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phonART – zTRAcené  
jAzyKy evRopy
PhonaRT – ThE LosT  

LangUagEs oF EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

Enterprise z kultur-  

und Eventverein, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

RingRing, Rs

mamapapa, Cz

mani drustvo s ogarnicenom 

odgovornoscu, hR

Pučko otvoreno učilište  

grada Rovinja, hR

Realizace

duration

2010−2011

grant

191 950 €

www.phonart.eu

Kontakty

contacts

mamapapa

Tomáš Žižka

T +420 728 188 594

E tomas.zizka@divadlo.cz

www.mamapapabanda.com

Projekt PhonaRT vznikl společným úsilím pěti evropských 

uměleckých organizací na podporu nových mezioboro-

vých uměleckých děl a performance. každý z partnerů 

kurátorsky vedl projekty věnující se ztraceným jazykům 

a dialektům v Evropě (např. cincari, istrioto) a připra-

vil turné, na kterém se představili umělci v ostatních 

partnerských zemích.

Project PhonaRT was based on the mutual effort of five 

European art organisations to support new intersectoral 

works of art and performances. Each partner led projects, 

including on the themes of lost languages and dialects in 

Europe (e.g. Cincari, isrioto), and prepared tours introducing 

the artists from the other members’ countries.
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chAnce – výzvA pRo KomUniTy 
AKTivní nA sociáLních síTích
ChanCE – ChaLLEnging  

nETWoRkEd CommUniTiEs

vedoucí projektu

project Leader 

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

beden-işlemsel  

sanatlar derneği, TR

nuromedia gmbh, dE

m2F Créations, FR

Realizace

duration

2010−2011

grant

200 000 €

www.chance.ciant.cz

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

hlavním cílem projektu bylo sladit a uplatnit nejlepší ze 

současných technologií sociálních sítí pro účel mezikultur-

ního dialogu s konkrétními uměleckými a kulturními vý-

sledky, které budou viděny a sdíleny napříč celou Evropou 

ve virtuální i fyzické podobě. Projekt dával slovo nadějným 

talentům napříč různými kulturami, aby se setkávaly, dis-

kutovaly a sdílely své nápady, dovednosti a znalosti.

The main objective of this project was to harmonize and 

utilize the best of current social networking technologies 

in order to stimulate intercultural dialogue with concrete 

artistic and cultural results being visible and circulated 

around Europe on a trajectory from the virtual to physical 

domain. The project gave voice to emerging talents from 

different cultures to meet and discuss, and share ideas, 

skills and knowledge.
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RemAKe – přehodnocení 
mediáLních Umění  
v pRosTředí spoLUpRáce
REmakE – REThinking mEdia aRTs in 

C(k)oLLaboRaTivE EnviRonmEnTs

vedoucí projektu

project Leader 

atrakt art – združenie  

pre aktuálne umenie  

a kultúru, sk

spoluorganizátoři

co-organisers

Fundatia altart pentru  

arta alternativa, Ro

Ping, FR

dům umění města brna, Cz

The Lost horse gallery, is

multiplace, sk

Realizace

duration

2010−2012

grant

97 905 €

www.remakeme.eu

Kontakty

contacts

dům umění města brna

Terezie Petišková

T +420 515 917 555

E info@dum-umeni.cz

www.dum-umeni.cz

Projekt REmakE byl zaměřen na produkci a meziná-

rodní prezentaci nových uměleckých děl inspirovaných 

bohatou historií evropského mediálního umění. ve svých 

základech navazoval na dlouhodobý výzkum monoskop, 

zaměřený na dějiny mediálního umění. REmakE odstarto-

val s jasným konceptem: uchopit tento internetový výzkum 

zajímavou a hravou formou a přijmout uměleckou výzvu 

tvořit a prezentovat současná díla, která budou inspiro-

vána bohatou historií mediálního umění středovýchodní 

Evropy. završením projektu byla mezinárodní putovní 

výstava REmakE.

Project REmakE focused on production and international 

presentation of new works of art inspired by the rich 

history of European media art. The colaborative project 

followed on the long-term research of monoskop on 

the history of media arts. REmakE started with a clear 

concept: to handle this internet research in an interesting 

and playful way and to accept the artistic challenge 

of creating and presenting new arts, inspired by the 

history of Central and Eastern Europe’s media arts. 

The culmination of the project was the international 

travelling exhibition REmakE.
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The cLoWndocToRs – scénicKá 
Umění v nemocnicích
ThE CLoWndoCToRs – PERFoRming 

aRTs in hosPiTaLs

vedoucí projektu

project Leader 

Rote nasen Clowndoctors 

international gemeinnützige 

Privatstiftung, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

občianske združenie červený nos 

Clowndoctors, sk

društvo za pomoč trpečim in bolnim 

– Rdeči noski-clowndoctors, si

Rote nasen Clowndoctors, verein 

zur Förderung der Lebensfreude, aT

Rote nasen deutschland e. v. 

Clowns im krankenhaus, dE

Teatro due mondi – associazione 

Culturale, iT

Fundacja sektor, PL

zdravotní klaun, o. p. s., Cz

Piros orr bohócdoktorok  

alapítvány, hU

Realizace

duration

2010−2012

grant

200 000 €

www.rednoses.eu

Kontakty

contacts

zdravotní klaun, o. p. s.

milena malá

T +420 222 713 416

E milena@zdravotni-klaun.cz

www.zdravotniklaun.cz

Projekt propojoval umění a společnost prostřednictvím 

klaundoktorů: dvou herců, kteří navštívili nemocniční 

oddělení a pečovatelské domy a hráli tří- až pětihodinová 

představení, která byla speciálně připravena pro vážně 

nemocné děti či osoby vyžadující speciální péči. Práce 

těchto umělců podporuje léčivé procesy využitím kouzla 

komedie a divadla jakožto efektivního prostředku pro potla-

čení psychologického stresu a pocit izolace z nemocničního 

prostředí.

The project focused upon special interface between art 

and society embodied in the clowndoctors: a group of two 

actors who visited the hospital wards and care homes to 

give 3-5 hour performances for audiences comprised of 

seriously ill children or people requiring special care. The 

performances supported the clinical healing process as an 

effective means of reducing the psychological stress and 

hospital-induced isolation experienced by patients. 
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77



187

sTRAšáK, evRopsKý  
meziKULTURní pRojeKT
Uomo di PagLia – ThE sTRaW man, 

EURoPEan inTERCULTURaL PRojECT

vedoucí projektu

project Leader 

Fearless medi@terranee, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

i. b. i., iT

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

Realizace

duration

2010−2012

grant

200 000 €

www.strawman.ciant.cz

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt s názvem strašák byl experimentálním, umělec-

kým a kulturním projektem, který kombinoval digitální 

umělecké postupy a technologicky orientované tělesné 

performance. základem projektu byl výzkum, mezikulturní 

dialog a realizace nových forem umělecké tvorby na téma 

symbolu strašáka, základní vnitřní proces sebeidentifikace 

a jeho spojení s avatarem. 

The straw man project was an experimental artistic 

and cultural project connecting digital art practices 

and technology-oriented, body-centred performances 

thematically based on the intercultural dialogue about the 

symbol of a straw man. The main purpose was research, 

intercultural dialogue and realisation of new forms of 

artistic creation around the theme of the human body, its 

basic inner process of self-identification and its connection 

to the avatar. 
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TULácTví
vagabondagEs

vedoucí projektu

project Leader 

Une Poignée d’images – Théâtre  

de marionnettes de belfort, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

karromato, o. s., Cz

Théâtre „sirius“ – association à but 

non lucratif, bg

Théâtre de marionnettes d’arad, Ro

Realizace

duration

2010−2012

grant

200 000 €

vagabondages-culture.over-blog.com

Kontakty

contacts

karromato, o. s.

Pavla srncová

T +420 608 912 734

E karromato@karromato.cz

www.karromato.cz

Evropský projekt Tuláctví představil loutkářské techniky 

znevýhodněnému publiku. součástí projektu byly výstavy, 

workshopy a semináře, které měly za cíl integrovat publi-

kum do tvorby.

The European project vagabondages aimed to present 

special puppet techniques to disadvantaged audiences. 

The project included exhibitions, workshops and seminars 

with the aim of promoting public integration.
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Umění A KULTURA přeTvářejí  
živoT ve měsTě
aRTs & CULTURE REshaPing  

URban LiFE

vedoucí projektu

project Leader 

Fokolar-bewegung solingen, 

Wupperstrasse 120, d 42651 

solingen, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

UvUo – Unie výtvarných umělců 

olomoucka, o. s., Cz

Cooperativa gen Rosso 

– international Performing  

arts group, iT

associazione Culturale modo, iT

Realizace

duration

2010−2012

grant

178 278 €

Kontakty

contacts

UvUo – Unie výtvarných umělců 

olomoucka, o. s.

marek Trizuljak

T +420 585 947 023

E mtrizuljak@volny.cz

www.uvuo.eu

idea projektu spočívala v zkvalitnění městského života, 

a to vytvořením sdíleného prostoru pro kulturu a kreati-

vitu především pro mládež žijící v různorodém kulturním, 

sociálním a etnickém prostředí. Tato cílová skupina zvýšila 

sociální a estetické povědomí ve svém prostředí a posílila 

kreativní myšlení a sebevyjádření. díky projektu proběhlo 

pět uměleckých laboratoří se zapojením tří tisíc mladých 

lidí a pěti desítek odborníků, veřejné výstavy, představení  

a konference. 

The overall idea of the project was to add a new quality 

to urban life by creating shared spaces for culture and 

creativity, mainly for youngsters living in diverse cultural, 

social and ethnic environments. This specific target group 

raised their social and aesthetic awareness for their 

environment and were empowered towards creative 

thinking and self-expression. actions comprised five 

artLabs involving 3,000 young people and 50 professionals 

in joint production of artworks, public exhibitions, 

performances and conferences. 
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voLný ČAs – UTopie  
nA hRAnicích všednosTi
sPaRE TimE – UToPias on ThE vERgE 

oF CommonnEss

vedoucí projektu

project Leader 

národní galerie v Praze, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Latvian national museum of art, Lv

bildmuseet, c/o Umeå University, sE 

national museum for bulgarian 

visual arts, bg

Realizace

duration

2010−2011

grant

125 605 €

Kontakty

contacts

národní galerie v Praze

Tomáš vlček

T +420 222 329 331

E dir.smsu@ngprague.cz

www.ngprague.cz

Projekt realizoval sérii kulturních spoluprací, které pre-

zentovaly uměleckou tvorbu, umělecká vyjadřování a hnutí 

vzniklá ve 20. století, která přetrvala do 21. století, stejně 

jako vliv volnočasových hnutí v současné době a v blízké 

budoucnosti. Cílem projektu bylo propojit umělce, kritiky 

a odborníky ze čtyř zemí a vytvořit společné výstavy lokál-

ních hnutí v oblasti literatury, umění, hudby, sportu apod.

The project implemented a series of cultural collaborations 

which presented artworks, artistic expressions and 

movements starting in the 20th Century and extending into 

the 21st Century, as well as the influence of leisure time 

movements on present times and in the near future. The 

project aimed at bringing together young artists, critics and 

professionals from four countries to create exhibitions of 

local movements in the field of literature, art, music,  

sport, etc.
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výměnA zásAdních oKAmžiKů!
EXChangE RadiCaL momEnTs!

vedoucí projektu

project Leader 

kulturverein  

die Fabrikanten, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

slubfurt e. v., dE

pro mente Upper austria, aT

amazElab/masT [museo di arte 

sociale e Territoriale], iT

Center for Contemporary Public 

arts ELEmEnTi, mk

vernon Fine art, spol. s r. o.  

(Tina b. Festival), Cz

Realizace

duration

2010−2011

grant

200 000 €

www.exchangeradicalmoments.wordpress.com

Kontakty

contacts

vernon Fine art, spol. s r. o. (Tina b. Festival)

Lucie černá

T +420 773 915 504

E lucie.cerna@tina-b.com

www.galerievernon.com

Projekt s názvem výměna zásadních okamžiků! byl novým 

druhem festivalu umění, jenž se věnoval mezioborovým 

postupům a novým uměleckým formám s důrazem na 

zvláštní okamžiky. hlavním cílem festivalu bylo vytvořit 

síť evropských uměleckých institucí, které prozkoumají 

hranice současné umělecké produkce.

The project Exchange Radical moments! was a new kind 

of festival, focused on intersectorial approches and new 

artistic forms with an emphasis on special moments. 

The festival aimed to create a new network of European 

art organisations, which would explore the boundaries of 

contemporary art.
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ARTisTTALK.eU – pLATfoRmA deBAT 
o KULTUře A Umění
aRTisTTaLk.EU – CULTURE and 

knoWLEdgE PLaTFoRm

vedoucí projektu

project Leader 

CodEEP Cultural association, si

spoluorganizátoři

co-organisers

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

Fundacja WRo Centrum sztuki 

mediów, PL

Realizace

duration

2011−2013

grant

144 500 €

www.artisttalk.eu

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt artistTalk.eu vycházel ze společné iniciativy tří sou-

časných center umění a nových médií z východní a střední 

Evropy a měl za cíl založit platformu pro networking, 

vzdělávání a výměnu v oblasti nových médií a experimen-

tálních uměleckých organizací na evropské úrovni. Projekt 

byl zaměřen na hodnotu vzdělávání v oblasti nových médií 

a současné umělecké praxe. Platforma nabídla umělcům 

a kulturním pracovníkům příležitost rozšířit své znalosti 

a nápady, zviditelnit se a zvýšit povědomí o současném 

umění a umění nových médií.

artistTalk.eu was a collaborative initiative by three 

contemporary art and new media centres from 

Eastern and Central Europe to establish a platform for 

networking, education and the exchange of new media and 

experimental art organisations on a European level. With 

a focus on the importance of education in new media and 

contemporary art practices, the artistTalk.eu platform gave 

artists and cultural agents opportunity to disseminate their 

knowledge and ideas, increase their visibility and enhance 

understanding of contemporary and new media art.
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ARscope – pRosTředí pRo 
spoLUpRáci vědy A Umění
aRsCoPE – aRT- 

sCiEnCE Co-oPERaTion EnviRonmEnT

vedoucí projektu

project Leader 

TakomaT gmbh, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

aksioma – institute for 

Contemporary arts,  

Ljubljana, si

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.arscope.net

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Experimentální a mezioborový projekt aRsCoPE byl zamě-

řen na produkci a šíření uměleckých projektů založených 

na spolupráci mezi umělci a vědci. Projekt podpořil 

mezikulturní dialog o používání vědeckých přístrojů mimo 

laboratoř v důsledku využití multimodálních interakčních 

přístrojů jako například nervového propojování. kromě 

zapojení a mobilizace rozdílných kreativních a výzkumných 

komunit byla hlavním přínosem projektu podpora inova-

tivní kulturní produkce a její ohlas u veřejnosti.

aRsCoPE was an experimental interdisciplinary project 

aiming at producing and disseminating artistic projects 

based on cooperation between artists and scientists. 

With a focus on multimodal interaction tools such as 

neural interfaces, the results of the project stimulated 

intercultural dialogue concerning the use of scientific 

tools outside of the laboratory. The overall impact of the 

project, besides involving / mobilizing various creative and 

research communities, was in fostering innovative cultural 

production and its public reception.
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cATch – KULTURy/Umění/
TechnoLogie/TvoRBA/hAndicAp
CaTCh – CULTUREs/aRTs/

TEChnoLogiEs/CREaTions/handiCaP

vedoucí projektu

project Leader 

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Clube Português de artes  

e ideias, PT

m2F Créations, FR

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.catch.ciant.cz

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

hlavním cílem projektu CaTCh byl vznik prostoru pro 

aktivní a dobrovolnou spolupráci, propojení kreativních 

lidí, umělců a kulturních agentů a také vědců a informatiků 

v Evropě. na základě společných experimentálních projektů 

CaTCh propojil a integroval svět uměleckého vyjádření  

a svět postižení a handicapu.

The project’s main objective was to create spaces for 

active and voluntary collaboration, linking creative 

people, artists and cultural agents as well as scientific 

researchers and computer scientists in Europe. CaTCh 

aimed to expand and multiply exchanges in the dimension 

of scientific knowledge, technological advances and artistic 

production by elaborating common experimental projects 

with an ambition to link and integrate the worlds of artistic 

expression and of impairment and disability. 
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cULBURB – KULTURA nA hRAně
CULbURb – CULTURaL aCUPUnCTURE 

TREaTmEnT FoR sUbURb

vedoucí projektu

project Leader 

Centrum pro středoevropskou 

architekturu – CCEa, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

P8 Centrum komunitného rozvoja 

bratislava, sk

kortárs építészeti központ, hU

soho in ottakring, aT

verejný podstavec, sk 

Fundacja bęc zmiana, PL

Realizace

duration

2011−2013

grant

135 000 €

www.culburb.eu

Kontakty

contacts

Centrum pro středoevropskou 

architekturu – CCEa

yvetta vašourková

T +420 222 222 521

E vasourkova@ccea.cz

www.ccea.cz

Project CULbURb vytvořil platformu, která slouží k sdílení 

aktivit jednotlivců a jejich iniciátorů v prostoru města. 

výsledky se staly návodem pro ostatní obyvatele měst, jak 

zlepšit kvalitu svého městského prostředí prostřednictvím 

kultury. během dvou let bylo zrealizováno sedmadva-

cet akupunkturních zásahů. Partneři vybírali lokality na 

základě společného jmenovatele – suburbia, která dostala 

podobu nekontrolovatelných rychle rostoucích příměst-

ských obcí. neoddělitelnou součástí projektu bylo sym-

pozium shaping Cities, zaměřené na úlohu neziskových 

institucí ve veřejném prostoru. 

The project CULbURb created a platform that was used 

to share activities of individuals and initiatives acting 

in urban spaces. The results became a guide for other 

cities’ inhabitants on how to improve the quality of their 

city environment through culture. over the course of two 

years, they have realized 27 acupuncture interventions. 

The project partners chose locations based on one 

common denominator – they are all suburban sites, 

examples of the uncontrolled expansion of suburban 

communities. The shaping Cities symposium focused on 

the role of non-profit institutions in the public space – 

another integral part of the project.
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edUmemA – cesTA Ke 
KReATivnějšímU vzděLávání:  
hUdBA – TAnec – vizUáLní Umění
EdUmEma – making EdUCaTion  

moRE aRTFUL: mUsiC –  

danCE – visUaL aRTs

vedoucí projektu

project Leader 

Tatranská galéria v Poprade, sk

spoluorganizátoři

co-organisers

mimar sinan güzel sanatlar 

üniversitesi, TR

mesto Poprad, sk

anadolu ateşi, TR

košice – Európske hlavné mesto 

kultúry 2013, n. o., sk

anna hrindová – imPREsaRiaT 

PRaha, Cz

konservatorium Wien 

Privatuniversität, aT

Larnaka, Cy

Realizace

duration

2011−2013

grant

198 305 €

www.edumema.eu

Kontakty

contacts

anna hrindová –  

imPREsaRiaT PRaha

anna hrindová

T +420 723 581 843

E office@impresariat.cz

www.impresariat.cz

Projekt propojil kulturní organizace se vzdělávacím, výkon-

ným, právním a uměleckým pozadím. misí projektu bylo 

přispět k plnému pochopení umění skrz silnější uměleckou 

výchovu. Témata jako autentický nebo umělý, dobový nebo 

moderní, dogmatický nebo ekumenický vedla k ověření 

kontextu evropského kulturního dědictví.

The project connected cultural organisations with 

executive, legal and artistic backgrounds. EdumEma‘s 

artistic mission was to contribute to a fuller understanding 

of the arts via stronger art education. The themes, 

such as authentic or fake, period or modern, dogmatic 

or ecumenical, shall lead to contextual verifications of 

European Cultural heritage.
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eU-pA – pRojeKT evRopsKého 
veřejného Umění
EU-Pa – EURoPEan PUbLiC  

aRT PRojECT

vedoucí projektu

project Leader 

Comune di jesolo – municipality  

of jesolo, iT

spoluorganizátoři

co-organisers

kulturno izobraževalno društvo 

kibLa, si

Central saint martins College  

of arts – University of the arts 

London, Uk

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

dvouletý kulturní projekt EU-Pa byl zaměřen na rozvoj 

nadnárodní mobility umělců, designérů a dalších mladých 

kreativců, kteří byli zmobilizováni díky participativnímu 

přístupu k rozvoji umělecko-urbánních zásahů do prostředí 

ve třech cílových oblastech Evropské unie charakteri  s  -

tických různým prostředím a stupněm vývoje města. 

Projekt podporoval rozšiřování, zkušenost a oběh inovativ-

ních  site-specific instalací, intervencí a vznik kreativního 

prostředí.

EU-Pa was a 24-month long cultural action aimed at 

fostering the transnational mobility of young artists, 

designers and creative practioners. They were mobilized 

using a participatory approach for developing arts/

urban interventions in three targeted EU territories 

charachterised by different scales of urbanity and 

environment. The project promoted the diffusion, 

experience and circulation of novel site-specific 

installations, interventions and creative environments.
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evRopsKé hRAdy jAKo význAmná 
cenTRA KULTURní výměny  
ve sTředověKU
EURoPEan CasTLEs as oUTsTanding 

CEnTREs oF EaRLy CULTURaL 

EXChangE in ThE middLE agEs

vedoucí projektu

project Leader 

deutsche burgenvereinigung e. v., dE 

spoluorganizátoři

co-organisers

muuritutkimus ky Uotila, Fi

archeologický ústav – slovenská 

akadémia vied nitra, sk 

archeologický ústav akademie věd 

české republiky, Cz 

Eötvös Loránd University,  

Faculty of humanities, hU

dänisches nationalmuseum 

kopenhagen, dk

Lettische Universität Riga, Lv 

Realizace

duration

2011−2012

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

archeologický ústav av čR

Luboš jiráň

T +420 257 014 300

E jiran@arup.cas.cz

www.arup.cas.cz

Účelem projektu bylo studium kulturních interakcí v kon-

textu středověkých hradních staveb v oblasti západní, jiho-

východní a severovýchodní Evropy za účasti univerzitních, 

vědeckovýzkumných a památkových institucí ze sedmi 

členských zemí EU. Tato kulturně a historicky orientovaná 

pracovní setkání byla zaměřena na řešení problema-

tiky  evropských hradů jako nositelů evropské historie 

a  významných center výměny.

The project’s aim was to study cultural interactions in the 

context of middle age castle structures in Western, south-

Eastern and north-Eastern Europe with the cooperation of 

universities, research and monument care institutions from 

seven EU countries. Culturally and historically oriented 

meetings focused on solving problems contronting 

European castles as the bearers of European history and 

significant centres of change, and the mutual penetration 

of cultural influences frequently reaching far behind the 

European territories.

1.2.1

89



211

LoUTKová KoČovná spoLeČnosT ii
PUPPET nomad aCadEmy ii

vedoucí projektu

project Leader 

mini Teater – promotion & execution 

of puppet & theatre performance, si 

spoluorganizátoři

co-organisers

The brest Puppet Theatre, by

Uo novo kazalište, hR

Figurentheater  

vlinders & C°, bE

buchty a loutky, Cz

Teátro neline, sk

malo pozorište  

„duško Radović“, Rs

Estonian state Puppet Theatre, EE

maladype színház, hU

Unima armenia, am 

Realizace

duration

2011−2012

grant

199 937 €

Kontakty

contacts

buchty a loutky

marek bečka

T +420 234 651 249

E buchtyaloutky@volny.cz

www.buchtyaloutky.cz

Projekt se zaměřil na zintenzivnění témat, která byla 

zahájena v rámci prvotního projektu Puppet nomad 

academy (Pna). zatímco projekt Pna byl zacílen na přenos 

tradičních dovedností, výrobu loutek a jejich manipulaci, 

projekt Pna ii byl věnován přenosu tradičního umění a po-

čítačové animace v tradičním divadle.

The project focused on intensifying of topics first discussed 

within the primary “Puppet nomad academy“ (Pna) 

project. While the Pna project was focused on transferring 

the traditional skills of making puppets and manipulating 

them, the Pna ii project focused on transferring traditional 

art and computer animations to old traditional theatres.
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m4m – m jAKo moBiLiTA
m4m – m FoR mobiLiTy

vedoucí projektu

project Leader 

Tanec Praha, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Workshop Foundation  

(műhely alapítvány), hU

Transcultures, bE

déjà donné, iT

Pépinières européennes  

pour jeunes artistes, FR

The interdisciplinary  

art group sERdE, Lv

Uniunea Teatrală  

din România, Ro

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.tanecpraha.cz

Kontakty

contacts

Tanec Praha

yvona kreuzmannová

T +420 224 817 886

E office@tanecpraha.eu

www.tanecpraha.cz

Cílem projektu m4m bylo umožnit mladým progresiv-

ním osobnostem kontakty mezi uměleckými a ostatními 

profesemi v oblasti živého umění (scénická tvorba, hudba, 

literatura i vizuální umění). každý vybraný účastník získal 

zkušenost v interakci s profesionály z jiné země a v opti-

málním případě dovedl proces tvorby až k výsledku, který 

mohl prezentovat v rámci m4m Fora v Praze. Projektoví 

partneři nabízeli své prostory pro rezidence umělců.

Project m4m offered contacts between the arts and other 

profesions in the area of scenic art, literature, music and 

visual arts, to progressive young people. The participants 

could gain experience from interacting with professionals 

from other countries, and optimally led to finishing their 

work and presenting it at the m4m Forum in Prague. 

Project partners offered space and residence for artists.
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mezináRodní síť pRo soUČAsné 
dRAmA: geneRAČní iKony  
ve (sTřední) evRopě
inTERnaTionaL nETWoRk FoR 

ConTEmPoRaRy dRama gEnERaTion 

iCons in (CEnTRaL) EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

divadlo Letí, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

institut umění 

– divadelní ústav, Cz

gUnagU, sk

Wiener Wortstaetten, aT

Realizace

duration

2011−2013

grant

134 118 €

Kontakty

contacts

divadlo Letí

diana vávrová

E produkce@divadlo-leti.cz

T +420 777 583 323

www.divadlo-leti.cz

institut umění 

– divadelní ústav

Pavla Petrová 

T +421 905 759 682

E info@idu.cz

www.idu.cz

Projekt iniciovala evropská divadla věnující se současnému 

dramatu. mezinárodní síť byla vytvořena s cílem vývoje no-

vých textů, sdílení a výměny tradic a způsobů jejich insce-

nování v jednotlivých divadlech a souborech. v neposlední 

řadě bylo cílem projektu přitáhnout k současné dramatice 

a jejím inscenacím pozornost mladého publika, zejména 

formou nových médií.

This project was initiated by European theatres focusing 

on contemporary drama. The international network 

was created to develop new texts, share and exchange 

traditions and methods of staging in various theatres 

and theatre groups. another objective was to attract new 

audiences, especially from the younger generations, to 

contemporary drama productions, in particular by using 

new media.
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noUzový vchod – mezináRodní 
divAdeLní pRojeKT
EmERgEnCy EnTRanCE – an 

inTERnaTionaL ThEaTRE PRojECT

vedoucí projektu

project Leader 

schauspielhaus graz gmbh, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

habima, Tel aviv, iL

associazione Culturale Teatro 

garibaldi, iT

národní divadlo, Cz

Teatrul maghiar de stat Cluj, Ro 
Εθνικό Θέατρο, gR

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.emergency-entrance.com

Kontakty

contacts

národní divadlo

Tomáš staněk

T +420 224 902 120

E t.stanek@narodni-divadlo.cz

www.nd.cz

Projekt se věnoval velmi aktuálním otázkám humanitární 

katastrofy nebo vysoké kriminality mezi přistěhovalci, 

otázkám poskytujícím důvod k předsudkům a diskriminaci 

v dnešní Evropě. hlavním cílem projektu bylo iniciovat pro-

duktivní dialog a pomocí umění přispět do procesu přijetí 

diverzity a jinakosti v Evropě bez hranic. Projekt zahrnoval 

výzkumné projekty národních divadel, organizaci meziná-

rodních workshopů, mezinárodní festival nouzový východ 

a sympozium.

The project tackled current issues in Europe, such as 

humanitarian catastrophes and high rates of criminality 

among immigrants, thus giving cause for prejudice and 

discrimination. it aimed to initiate a fertile dialogue and 

contribute through art to the process of acceptance of 

diversity and otherness in a Europe without borders. The 

project included research of national theatres, workshops, 

Emergency Entrance Festival and symposium. 
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ReKviem pRo osvěTim
REqUiEm FoR aUsChWiTz

vedoucí projektu

project Leader 

stichting alfa / The international 

gipsy Festival, nL

spoluorganizátoři

co-organisers

Centrul naţional de Cultură  

a Romilor – Romano khER, Ro

Romédia alapítvány, hU

slovo 21, Cz

stowarzyszenia Romów  

w Polsce, PL

Philharmonischer verein  

der sinti und Roma, dE

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.requiemforauschwitz.eu

Kontakty

contacts

občanské sdružení  

slovo 21, o. s.

jelena silajdžić

T +420 222 511 434

E slovo21@slovo21.cz

www.slovo21.cz

Projekt Rekviem za osvětim pokrýval období minulosti, 

současnosti i budoucnosti a oblast od západní po vý-

chodní Evropu, v níž dnes žije většina Romů. kladl si za 

cíl zlepšit kulturní propojení a překračovat hranice mezi 

Romy a ostatními občany a zastával myšlenku, že rozdíly 

a vzdá lenosti lze překonat skrze vzájemné porozumění, 

spolupráci a další rozvoj projektů. klíčem k tomu je skuteč-

nost, že neexistuje společná budoucnost bez znalosti toho 

druhého a jeho minulosti.

The Requiem for auschwitz project drew a historical 

line from the past, through the present to the future, 

and a geographic line from Western to Eastern Europe, 

where most Roma live. Ultimately, the project made the 

cultural connection between Roma and other citizens 

with a view towards overcoming barriers. Through mutual 

understanding, cooperation and further development of 

subprojects, distances could be overcome. key to this was 

the fact that there could be no common future without 

understanding each other and the past.
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dnA – Rozvoj nového Umění, 
KonTinUiTA 2011–2013
dna – dEvELoPmEnT  

oF nEW aRT ConTinUUm

vedoucí projektu

project Leader 

nová síť, o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

glej Theatre, si

schloss bröllin, dE

L1 association, hU

boRa boRa, dk 

Fish Eye artistic association, LT

Chorea Theatre association, PL

a4, sk

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.dna-project.eu

Kontakty

contacts

nová síť, o. s.

adriana světlíková

T +420 775 776 417

E adrianasvetlikova@novasit.cz

www.novasit.cz

Projekt dna měl za cíl podporovat kreativní růst, přeshra-

niční mobilitu a propojení s uměleckými kolegy a publikem 

z celé Evropy. Podporoval nové způsoby myšlení, nové 

nápady a jejich tvůrce a přinesl nové možnosti účasti 

umělcům ze střední Evropy se specifickým pohledem post-

komunistických zemí. Podněcoval nový genom evropského 

scénického umění. 

The dna project’s main mission was to support creative 

growth, trans-national mobility and good networking 

between artists and the public from all over Europe. The 

aim was to support new thinking, new ideas and their 

creators. The dna project tried to bring new possibilities 

for the participation of artists from Central Europe with a 

special view of post-communistic countries. it nourished a 

new vital genome of European performing arts. 
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sKLo je BUdoUcnosTí
gLass is TomoRRoW

vedoucí projektu

project Leader 

Pro materia, hU

spoluorganizátoři

co-organisers

Centre international d’art verrier, FR

iittala group oy ab, Fi

sPaCE Cz, s. r. o., Cz

vessel gallery, Uk

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.glassistomorrow.eu

Kontakty

contacts

sPaCE Cz, s. r. o.

kateřina kocmatová

T +420 222 541 363

E katka@verreum.cz

www.verreum.cz

Cílem projektu sklo je budoucností bylo poukázat na vzá-

jemnou spolupráci mezi sklářskými mistry a evropskými 

designéry a prohloubit ji. aktivity projektu byly založeny na 

kreativních workshopech sdružujících především mladé 

designéry a sklářské mistry, kteří budou dále spolupra-

covat. Projekt zahrnoval i vzdělávací aktivity a putovní vý-

stavu, která byla prezentována ve významných evropských 

městech, aby mohla být navštívena profesionály i širokou 

veřejností.

The project glass is Tomorrow highligted and deepened 

collaboration between glass artists and European 

designers. The project’s activities were based on creative 

workshops that brought mostly young designers together 

with glass artists, so they could work together in future 

and inspire one another. The project also included 

educational activities and a traveling exhibition that was 

presented in major EU cities and visited by professionals 

and the general public. 
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jAnice – síť jAgeLLonsKého Umění 
ve sTřední evRopě
janiCE – jagiELLonian aRT nETWoRk 

in CEnTRaL EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

haus der brandenburgisch-

-Preußischen geschichte gmbh, 

Potsdam, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

zamek królewski w Warszawie, PL

galerie středočeského kraje  

kutná hora, Cz

geisteswissenschaftliche 

zentrum geschichte und kultur 

ostmitteleuropas (gWzo),  

Leipzig, dE 

muzeum narodowe  

w Warszawie, PL

Realizace

duration

2011−2013

grant

200 000 €

www.glassistomorrow.eu

Kontakty

contacts

galerie středočeského kraje  

kutná hora

ondřej Chrobák

T +420 725 607 390

E chrobak@gask.cz

www.gask.cz

Projekt janiCE vznikl z iniciativy čtyř muzeí a jednoho 

výzkumného institutu z Polska, české republiky a německa 

se záměrem posílit vzájemnou spolupráci v oblasti vý-

zkumu, muzeologie a vzdělávání. v rámci projektu spo-

lupracující instituce cílily na vytvoření většího povědomí 

o běžném kulturním dědictví střední Evropy u veřejnosti 

a přispění k lepší dostupnosti.

The janiCE project is an initiative of four museums and 

one research institute from Poland, the Czech Republic 

and germany aimed at strengthening their cooperation in 

the fields of research, museology and education. Through 

this project the cooperating institutions sought to create 

greater public awareness of the common cultural heritage 

of Central Europe and make it more widely accessible.
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spojme se hUdBoU v mARiBoRsKém 
mezináRodním oRchesTRU 2012
ConnECTing ThRoUgh mUsiC WiTh 

ThE maRiboR inTERnaTionaL 

oRChEsTRa 2012

vedoucí projektu

project Leader 

kulturno društvo glasbena matica 

Ljubljana, si

spoluorganizátoři

co-organisers

Udruženje građana bUm  

(balkan Urban movement), Rs

kulturno umetniški zavod delavnica 

maribor, si 

macLaurin media Ltd, Uk

národní divadlo brno,  

janáčkova opera, Cz

organisation for cultural 

collaboration interkultura, mk

Realizace

duration

2011−2012

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

národní divadlo brno,  

janáčkova opera

Eva bláhová

T +420 724 227 660

E blahova@ndbrno.cz

www.ndbrno.cz

Projekt mio2012 probíhal a rozvíjel se ve dvou oblastech: 

orchestrální akademie (semináře pro orchestry) a mistrov-

ské kurzy pro sólisty a dirigenty. mladí hudebníci měli mož-

nost studovat techniku, umělecký rozvoj, schopnosti reflexe 

a propagace a vystupovat s nejlepšími evropskými umělci 

a pedagogy, již se na společné fakultě se studenty podělili 

o své znalosti a zkušenosti z mezinárodní kariéry.

The project mio2012 was developed and expanded in two 

fields: an orchestra academy (seminars for orchestras) 

and master Classes (for soloists and conductors), providing 

young musicians the opportunity to study technique, for 

artistic development, reflection, and promotional skills. 

it offered a chance to perform with top European artists 

and pedagogues, who collaborated as faculty, sharing 

their vast knowledge and experience gained in their 

international careers.
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viA viLLAs – oBohAcení 
ARchiTeKTonicKého dědicTví  
o viLovoU ARchiTeKTURU
via viLLas – EnRiCh aRChiTECTURaL 

hERiTagE via viLLas

vedoucí projektu

project Leader 

Foibos, a. s., Cz 

spoluorganizátoři

co-organisers

znanstvenoraziskovalni center 

slovenske akademije znanosti  

in umetnosti, si

Foibos bohemia, o. p. s., Cz 

magyar építőművészek  

szövetsége, hU

muzeum architektury we 

Wrocławiu, PL 

Realizace

duration

2011−2012

grant

196 100 €

Kontakty

contacts

Foibos, a. s.

Lenka jirátová

T +420 274 772 362

E m.vesely@foibos.cz

www.foibos.cz

Foibos bohemia, o. p. s.

Ladislav zikmund-Lender 

T +420 274 774 985

E l.zikmund@foibos.cz

www.foibos.cz

Projekt byl zaměřen na vilovou architekturu, která obo-

hacuje kulturní dědictví jednotlivých evropských regionů 

a umožňuje poznání kořenů naší kultury. na společném 

projektu se podíleli historikové architektury, odborníci 

z muzeí architektury, autoři, badatelé a také zadavatelé 

vil. součástí projektu bylo provedení výzkumu, na jehož 

základě vznikla publikace a putovní výstava. součástí pro-

jektu byla i soutěž pro mladé architekty. 

The project focused on villa architecture that enriches 

the cultural heritage of individual European regions and 

enabled understanding of the roots of our culture. The joint 

project connected historians of architecture, professionals 

from museums of architecture, writers, researchers and 

investors. The project also included research that led to 

new publications, and a travelling exhibition. in parallel, the 

project also included a competition for young architects. 
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ARches – ARcheoLogicKé ARchivy 
jAKo KULTURní dědicTví,  
evRopsKé sTAndARdy
aRChEs – aRChaEoLogiCaL 

REsoURCEs in CULTURaL hERiTagE,  

a EURoPEan sTandaRd

vedoucí projektu

project Leader 

Regierungspräsidium stuttgart 

– Landesamt für denkmalpflege, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

The archaeological heritage  

agency of iceland, is 

English heritage, Uk 

archeologický ústav av čR,  

Praha, v. v. i., Cz 

Landesamt für denkmalpflege  

und archäologie sachsen-anhalt, dE 

ministère de la Région  

de bruxelles-Capitale, bE 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, nL 

Riksantikvarieämbetet, sE 

Realizace

duration

2012−2014

grant

161 827 €

Kontakty

contacts

archeologický ústav av čR, Praha, v. v. i.

martin kuna

T +420 25014387

E kuna@arup.cas.cz

www.arup.cas.cz

Projekt vytvořil základní standardy a návod pro dobrou 

praxi pro oblast archeologické archivace. ve smyslu, který 

tomuto pojmu připsal tento projekt, zahrnuje „archeolo-

gický archiv“ veškerý materiál, který pochází z archeolo-

gického výzkumu a je uchováván mimo samotné naleziště. 

v tomto smyslu tedy jde jak o (movité) archeologické 

nálezy (uložené zpravidla v muzeích), tak o dokumentaci 

terénních výzkumů (uchovávanou v archivech jednotlivých 

institucí, případně centrálních úložištích dat).

The project created basic standards and guidelines 

for good practice in the field of archeological archives. 

The “archeological archive”, according to the project, 

consists of all materials from archeological research 

preserved outside of the place of discovery – both in 

terms of tangigble finds (mostly preserved in museums) 

and documentation from field research (preserved in the 

archives of various institutions or a central repository, etc.)
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conneXT – pRopojení BUdoUcích 
TALenTů v mediáLním Umění
ConnEXT – ConnECTing nEXT 

TaLEnTs in mEdia aRT

vedoucí projektu

project Leader 

m2F Créations, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

Clube Português  

de artes e ideias, PT

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

aRTos Cultural and Research 

Foundation, Cy 

Realizace

duration

2012−2014

grant

200 000 €

www.connext-project.eu

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt ConnEXT se zaměřil na vznik jedinečné spolupráce 

mezi umělci, kulturními pracovníky a poskytovateli vzdělání 

v oboru mediálního umění na evropské úrovni. Tato spe-

cifická iniciativa umožnila mapovat, spouštět, předvádět 

a kontextualizovat udržitelným způsobem díla, vytvářená 

v kontextu evropského vzdělávání v mediálním umění, 

a přinést je široké veřejnosti v Evropě. 

The ConnEXT project aimed to kick off a unique 

collaboration between artists, cultural operators and 

media art education providers on a European level. This 

specifically set-up initiative made it possible to map, 

catalyse, showcase, and contextualize in a sustainable 

manner the works that were being created in the context 

of European media art education and to bring them to the 

greater public across Europe.
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dAmAdei – design A poKRoČiLé 
mATeRiáLy – hyBná síLA  
inovAcí v evRopě
damadEi – dEsign and advanCEd 

maTERiaLs as a dRivER oF EURoPEan 

innovaTion

vedoucí projektu

project Leader 

Fomento de las artes 

y del diseño, Es

spoluorganizátoři

co-organisers

happy materials, s. r. o., Cz

dansk design Center, FR

Realizace

duration

2012−2013

grant

200 000 €

www.damadei.eu

Kontakty

contacts

happy materials, s. r. o.

Lucie havlová

T +420 233 355 246

E lucie.havlova@happymaterials.com

www.happymaterials.com

Projekt damadEi nabídl kreativním profesionálům infor-

mace umožňující využít vlastností pokročilých materiálů. 

Projekt zahrnoval čtyři workshopy a výstavu těchto mate-

riálů. Cílem bylo rovněž vytvořit on-line platformu a publi-

kaci mapující sektor pokročilých materiálů v Evropské unii.

The damadEi project aims at raising awareness among 

designers and providing them with the appropriate 

experience on how to take advantage of these huge 

opportunities regarding advanced materials. The project 

included four workshops and an exhibition of advanced 

materials. The aim was also to create an online platform 

and a publication covering the advanced materials sector 

in the EU.
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eUR-TeXT – zpáTKy  
do BUdoUcnosTi!
EUR-TEXT –  

baCk To ThE FUTURE!

vedoucí projektu

project Leader 

abbaye aux dames – académies 

musicales de saintes, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

janáčkova akademie múzických 

umění v brně, Cz

soundscapes – malta association 

for Contemporary music, mT 

strzemiński academy  

of art Łódź, PL

Realizace

duration

2012−2014

grant

200 000 €

www.eurtext.eu

Kontakty

contacts

janáčkova akademie  

múzických umění v brně 

ivo medek

T +420 542 591 630

E medek@jamu.cz

www.jamu.cz

EUR-TEXT byl inovativní projekt uměleckého výzkumu 

zacílený na přenos „historicky poučených performancí“ 

iniciovaných hnutím „rané hudby“ do dalších uměleckých 

oblastí (návrhy kostýmů a malba). Projekt shromáždil tým 

42 mladých evropských umělců (hudebníků, skladatelů, 

malířů, grafických a módních návrhářů), aby realizovali 

umělecký výzkum inspirovaný díly klasického a romantic-

kého období.

EUR-Text was an innovative artistic research project, aimed 

at transfering the “historically informed performances” 

initiated by the Early music movement to other artistic 

fields (costume design and painting). The project 

gathered a team of 42 European young artists (musicians, 

composers, painters, graphic and fashion designers) to 

undertake artistic research inspired by past works from 

the classical and romantic periods.
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evRopsKé LiTeRáRní noci
EURoPEan LiTERaTURE nighTs 

vedoucí projektu

project Leader 

česká centra, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Wrocław 2016, PL

british Council Portugal, PT

international Cultural  

Programme Centre, LT

Romanian Cultural institute, Ro

Realizace

duration

2012−2014

grant

159 559 €

www.literaturenight.eu

Kontakty

contacts

česká centra

helena kovaříková

T +420 234 668 212

E kovarikova@czech.cz

www.czechcentres.cz

Cílem projektu Evropské literární noci 2012–2014 bylo 

představit současnou literaturu v nových překladech a tím 

přispět k mezikulturnímu dialogu. v pěti účastnických 

zemích projektu se během jednoho večera na atraktivních 

či běžně nedostupných místech uskutečnila série veřejných 

čtení v podání slavných hereckých osobností.

The aim of the European Literature nights 2012–2014 

project was contribute to intercultural dialogue by 

providing an opportunity for European countries to present 

their own contemporary literature in new translations. 

during one night, in five participant countries, there were 

series of public readings presented by well-known actors 

at attractive or usually inaccessible sites.  
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gLAgoLicA – evRopsKý  
hUdeBní jAzyK
gLagoLiCa – a EURoPEan  

mUsiCaL LangUagE

vedoucí projektu

project Leader 

Udruga Festival kvarner, hR

spoluorganizátoři

co-organisers

Ljubljana Festival, si

janáčkův máj, o. p. s., Cz

jugokoncert, Ustanova za muzičko-

scensku delatnost, Rs

Realizace

duration

2012−2013

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

janáčkův máj, o. p. s.

jaromír javůrek

T +420 597 489 421

E javurek@janackuvmaj.cz

www.janackuvmaj.cz

ambiciózní projekt měl důležitý cíl: panevropskou prezen-

taci kulturního dědictví, jež je v západní Evropě relativně 

neznámé, ale má zásadní význam pro rozsáhlou oblast 

jihovýchodní Evropy – staroslověnský církevní a literární 

jazyk psaný hlaholicí. Tento projekt spočíval ve vytváření 

udržitelné spolupráce v jihovýchodní Evropě a zakládání 

středisek vědění o hudbě.

The ambitious project had an important goal: a pan-

European presentation of cultural heritage virtually 

unknown in Western Europe but of considerable 

importance to much of south Eastern Europe – the 

old Church slavonic and literary language written in 

the glagolica script. This project created sustainable 

partnerships in south Eastern Europe and founded centres 

for musical expertise.
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KARAoKe eURope
kaRaokE EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

divadlo archa, o. p. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

Truc sphérique, sk

Panodráma művészeti közhasznú 

nonprofit kft., hU

stichting 5ekwartier, nL

Realizace

duration

2012−2014

grant

149 940 €

www.karaokeeurope.eu

Kontakty

contacts

katarína dudáková

T +420 221 716 111

E katarina.dudakova@archatheatre.cz

www.archatheatre.cz

Projekt karaoke Europe využíval zkušenosti umělců ze čtyř 

evropských zemí, které se potýkají s menšinami imigrantů 

nebo sociálně a kulturně vyčleněných komunit. sledoval 

vztah mezi většinou a menšinou z různých perspektiv 

a přinášel sílu umělecké imaginace tam, kde standardní 

pragmatické metody nefungují. k výstupům projektu patřilo 

osm společných metodologických workshopů ve čtyřech 

zemích, dvě mezinárodní sympozia a čtyři koprodukce.

kaRaokE EURoPE utilised the experience of artists 

from four European countries dealing with different 

minorities of immigrants or socially and culturally 

excluded communities. The project looked at the 

relationship between the majority society and minorities 

from various perspectives and brought the power of 

artistic imagination to an area where standard pragmatic 

methods are ineffective. The outcomes of the project were: 

eight methodological workshops in four countries, two 

international symposiums and four co-productions.
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Lidé A Knihy. voLný vsTUp 
do evRopsKého písemného 
KULTURního dědicTví
mEn and books. FoR a Risk-FREE 

UsE oF ThE EURoPEan WRiTTEn 

CULTURaL hERiTagE

vedoucí projektu

project Leader 

Universität für bodenkultur Wien, aT

spoluorganizátoři

co-organisers

Univerzita karlova v Praze, Cz

Parafia Ewangelicko-augsburska 

pw. Trójcy Świętej w Świdnicy, PL

European Research Centre  

for book & Paper 

Conservation-Restoration, aT

iCaRUs – international Centre for 

archival Research, aT

Technische Universität graz, aT

Realizace

duration

2012−2014

grant

139 505 €

www.menandbooks.icar-us.eu

Kontakty

contacts

Univerzita karlova v Praze

www.menandbooks.icar-us.eu

Ladislav benyovszky

T +420 251 080 390

E benyovszky@fhs.cuni.cz

www.cuni.cz

v dnešní době jsou knihy stále dezinfikovány toxickými 

látkami. Cílem projektu bylo najít řešení odstranění plísní 

na knihách, a to metodou, která by byla zároveň nezávadná 

pro lidi a knihy samotné, což prospěje všem evropským 

uživatelům archivních materiálů.

Today still many books are disinfected using toxic 

substances. This project wanted to find a solution to 

exterminate the mould with a substance and method that 

were not harmful to people or books. This was beneficial 

for all European users of archival material.
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evRopsKé hRy
EURoPa LUdEns

vedoucí projektu

project Leader 

stichting Wijk aan zee 1999 

Cultureel dorp van Europa, nL

spoluorganizátoři

co-organisers

městský úřad bystré, Cz

kreiz breizh villages  

d’Europe, FR

Realizace

duration

2012−2014

grant

130 577 €

www.europaludensmusictour.wordpress.com

Kontakty

contacts

městský úřad bystré

miloslav sejkora

T +420 468 008 181

E starosta@bystre.cz

www.bystre.cz

Cílem projektu bylo přivést kreativní profesionály žijící na 

vesnici k vlastním projektům spolupráce s profesionálními 

i amatérskými protějšky v jiných evropských vesnicích.  

k tomu zorganizovali partneři setkávání v rámci sítě 

kulturní vesnice Evropy, kde proběhly tři proudy kulturní 

spolupráce mezi jedenácti vesnicemi.

The project aimed to get creative professionals living in 

European villages to have their own cultural cooperation 

projects with their professional and amateur counterparts 

in other European villages. To do so, the partners, who 

had been connected in the network “Cultural villages of 

Europe”, organised three threads of cultural coopertion 

activity among the 11 villages in the network.
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oBjevování divAdeLní země
disCovERing ThEaTRELands

vedoucí projektu

project Leader 

Theatrum gedanense Foundation, PL

spoluorganizátoři

co-organisers

shakespeare Festival  

im globe neuss, dE

gyulai várszínház, hU

Parrabbola, Uk

Pas de Theatre, s. r. o., Cz

Realizace

duration

2012

grant

199 750 €

www.discoveringtheatrelands.wordpress.com

Kontakty

contacts

Pas de Theatre, s. r. o.

Petr sýkora

T +420 733 724 192

E petr.sykora@pasdetheatre.cz

www.shakespearova.cz

Projekt reflektoval myšlenku kultury jako nástroje spole-

čenské změny a nabídl inovativní, interaktivní aktivity, jež 

oslovují společenské a věkové skupiny, aby se zapojily do 

kultury. všichni partneři měli značné zkušenosti s pořá-

dáním kulturních akcí a pět jich organizovalo mezinárodní 

shakespearovské festivaly. vynikající úroveň byla zajištěna 

výběrem vysoce kvalitní evropské inscenace shakespea-

rovského repertoáru, program byl doplněn vzdělávacím 

programem. 

The project aimed to reflect the idea of culture as a tool 

for social change, offering innovative, interactive activities 

which invited various social and age groups to engage 

in culture. all partners had a wealth of experience in 

organising cultural events, and five were organisers of 

international shakespeare festivals. The excellence of 

proposed activities was ensured by selecting high-quality 

European shakespeare performances and was coupled 

with a rich and diverse educational programme. 
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pARALLAX – sTeReosKopicKý 
videoART pRo KAždého v evRopě
PaRaLLaX – sTEREosCoPiC vidEo aRT 

FoR EvERybody in EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

staatliche hochschule  

für gestaltung karlsruhe, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

m2F Créations, Cz

Realizace

duration

2012−2013

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt PaRaLLaX podporoval mobilitu umělců a kulturních 

pracovníků a uměleckých děl prostřednictvím zvláštního 

zaměření na nové nástroje tvorby videa, s3d, v mezikultur-

ním kontextu a experimentálním tvůrčím rámci. Projektové 

aktivity zahrnovaly workshopy, rezidence, sympozia a ne-

přehlédnutelné přehlídky. 

The PaRaLLaX project proposed to catalyse the mobility 

of artists and cultural operators as well as their works 

through a special focus on new instruments of video 

creation, s3d, in the context of an intercultural and 

experimental creative framework. The project activities 

comprised of workshops, residencies, symposia and highly 

visible public showcases.
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TRiBe – Rezidence nA BALKánU  
A ve východní evRopě 
TRibE – TRansiToRy REsidEnCy 

iniTiaTivE oF baLkan  

and EasT EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

CodEEP Cultural association, si

spoluorganizátoři

co-organisers

aRTos Cultural and Research 

Foundation, Cy

body Process arts association, TR

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

Realizace

duration

2012–2014

grant

195 395 €

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

výzkumná iniciativa přechodného umění na balkánu a ve 

východní Evropě byla vedena čtyřmi organizacemi z vý-

chodní Evropy a balkánu. Projekt TRibE měl za cíl splnit 

tuto misi: 1. spojit organizace ve východní Evropě a na 

balkánu, 2. založit v regionu nové rezidenční programy 

a zlepšit stávající, 3. provést výzkum přechodného umění 

a vytvořit nová díla v tomto směru. konceptuálním středem 

zapojených organizací bylo překonat propast mezi novými 

médii a současným uměním. 

The transistory art research initiative of the balkan and 

Eastern Europe region included four organisations from 

the region. The project TRibE aimed to fulfill the following 

mission: 1) to connect organisations in Eastern Europe 

and the balkans, 2) to establish new aiR programmes in 

the region and improve existing ones, and 3) to conduct 

research on transitory art and produce new transitory 

artworks. overcoming the gap between new media and 

contemporary art was a shared conceptual backbone of all 

partner organisations involved.
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[ciRcUs] WoRK AheAd!
[CiRCUs] WoRk ahEad!

vedoucí projektu

project Leader 

københavns internationale  

Teater, dk

spoluorganizátoři

co-organisers

zahrada, o. p. s., Cz

CiRCa, Pôle national des arts  

du cirque, FR

Les halles de schaerbeek asbl, bE

Realizace

duration

2012–2015

grant

200 000 €

www.circusworkahead.eu

Kontakty

contacts

zahrada, o. p. s.

david kašpar

T +420 604 713 414

E david@zahradaops.cz

www.zahradaops.cz

Projekt navrhl řešení problémů spojených s novým cir-

kusem: nedostatek síťování mladých umělců po skončení 

studia, omezené možnosti mobilit, nedostatečné povědomí 

o novém cirkusu aj. Projekt se snažil na tyto problémy 

reagovat spoluprací se vzdělávacími centry (podpora vzdě-

lávání mladých cirkusových umělců), podporovat propagaci 

nového cirkusu a rozvíjet práci s publikem.

The project proposed a solution for a problem that new 

circus faced due to a lack of networking among young 

artists after graduation, limited possibilities for mobility, 

poor awareness about new circus, etc. The project tried 

to react to these problems through collaboration with 

educational centres (supporting education of young circus 

artists) and by supporting the promotion of new circuses 

through audience development.
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cLose-Up: KReATivní násTRoj  
pRo novoU KRiTiKU
CLosE-UP: CREaTivE TooLs  

FoR nEW CRiTiCis

vedoucí projektu

project Leader 

akademie výtvarných umění  

v Praze, Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

kURs, Rs

aRtoday, sk

tranzit.ro, Ro

Lumen Photography Foundation, hU

Remont, Rs

Realizace

duration

2013−2015

grant

95 800 €

www.artycok.tv

Kontakty

contacts

akademie výtvarných  

umění v Praze

michaela janečková

T +420 604 626 546

E janeckova@artycok.tv

www.avu.cz

Projekt Close-up byl společný projekt šesti institucí sou-

časného umění v šesti zemích střední a východní Evropy. 

Usiloval o rozvinutí platformy pro propojování, vzdělávání 

a výměnu informací v daném regionu i na celoevropské 

úrovni s hlavním zřetelem na kritiku současného umění 

v regionech. 

The project Close-up was a collaborative initiative by 

six contemporary art centres from Central and Eastern 

Europe to establish a platform for networking, education 

and exchange between contemporary art organisations 

on a European level with an overall focus on criticism of 

contemporary art of the region. 
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idenTiTy.move! výzKUmná pLATfoRmA 
soUČAsného TAnce východních 
sTáTů evRopsKé Unie
idEnTiTy.movE! REsEaRCh PLaTFoRm 

FoR ConTEmPoRaRy danCE in ThE 

EasTERn bELT oF ThE EURoPEan Union

vedoucí projektu

project Leader 

goethe-institut e. v., dE

spoluorganizátoři

co-organisers

state school of dance, gR

Centre for Culture in Lublin 

(Centrum kultury w Lublinie), PL

goethe-institut e. v., PL

občanské sdružení motus, Cz

Realizace

duration

2013−2015

grant

200 000 €

www.identitymove.eu

Kontakty

contacts

občanské sdružení motus

Petr Šourek

T +420 233 376 985

E petrsourek@centrum.cz

www.alfredvedvore.cz

idEnTiTy.movE! nabídl mezinárodní platformu pro teore-

tický a umělecký výzkum v oblasti současného tance a pří-

buzných scénických disciplín se zaměřením na „východní 

pás“ EU. Projekt poskytl fórum pro výměnu a uměleckou 

produkci mladým začínajícím umělcům a kurátorům 

zúčastněných zemí, a tím propojil místní scény se zkuše-

nostmi protagonistů ze západní a jižní Evropy.

idEnTiTy.movE! offered a transnational platform 

for theoretical and artistic research in the field of 

contemporary dance and related performing arts, focusing 

on the “Eastern belt” of the EU. The project provided a 

forum for exchange and artistic production to young 

emerging artists and curators of the involved countries and 

thereby linked the local scenes to the experience of their 

Western and southern European counterparts.
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iTineRAnces: migRAce myšLeneK, 
sociáLní A poLiTicKá KRiTiKA  
v LoUTKářsKém Umění
iTinERanCEs: migRaTion ThoUghTs, 

soCiaL and PoLiTiCaL CRiTiCism in 

ThE aRT oF PUPPETRy

vedoucí projektu

project Leader 

Le Théâtre Regina maria  

d’oradea, Ro

spoluorganizátoři

co-organisers

spectacles Charles kleinberg, bE

karromato, o. s., Cz

Cie Une Poignée d’images, FR

Realizace

duration

2013−2015

grant

200 000 €

www.itinerantpuppets.eu

Kontakty

contacts

karromato, o. s.

Pavla srncová

T +420 381 522 019

E karromato@karromato.cz

www.karromato.cz

Projekt iTinERanCEs navazoval na dřívější projekt Tuláctví. 

nadále rozvíjel udržitelné loutkářské umění na profesio-

nální úrovni. díky novému belgickému partnerovi projektu 

bylo možné seznámit se s novými technologiemi, zmoder-

nizovat naši dosavadní praxi a využít technologii 3d-videa. 

Projekt se dále rozšířil do venkovských a často kulturně 

znevýhodněných oblastí, kde je omezená umělecká 

nabídka a ztížená možnost návštěvy divadla. Cílem pro-

jektu je vzdělávat, podporovat kreativitu, pořádat výstavy 

a organizovat další vzdělávací aktivity k posílení veřejného 

povědomí o evropském loutkářství.

iTinERanCEs followed the previous project vagabondages 

with the same aim to develop sustainable puppet art at the 

professional level. The new belgian partner enriched the 

project with new technologies, made the current practice 

more modern, and used 3d video technology. The project 

expanded to villages and culturaly disadvantaged areas, 

were the cultural activities and access to theatres is very 

limited. The project aimed to educate, support creativity, 

and organise exhibitions and other educational events to 

increase awareness about European puppet theatre.
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Kořeny evRopsKého designU
RooTs oF EURoPEan dEsign

vedoucí projektu

project Leader 

Laterna magica kulturális és 

oktatási szolgáltató kft., hU 

spoluorganizátoři

co-organisers

art:tečaji, si

Reţeaua naţională a muzeelor  

din România, Ro 

EUrelations, iT

art kontakt, aL

designsUPERmaRkET /  

Fresh Films, Cz

społeczna akademia nauk, PL

Realizace

duration

2013−2015

grant

155 490 €

www.redproject.eu

Kontakty

contacts

Fresh Films, s. r. o.

darina zavadilová

T +420 296 330 940

E darina@designsupermarket.cz

www.freshfilms.cz

hlavním záměrem projektu bylo poukázat na existenci 

tradice a vlivu folkloru na současný evropský design 

a užité umění. Projekt neměl v úmyslu pořádat tradiční 

folklorní akce, ale putovní program současného designu, 

který je založen na kulturních tradicích zemí partnerských 

organizací a zároveň reflektuje realitu každodenního života 

v 21. století.

The main intention of the project was to show the tradition 

and effects of folk art on contemporary European design 

and applied arts. The project did not intend to organise 

traditionalist folklore events but rather travelling 

contemporary art programmes series based on cultural 

traditions of the partner countries which, at the same time, 

reflect the everyday reality of our world today. 
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LABoRAToř v oTevřeném pRosToRU 
a LaboRaToRy on ThE oPEn FiELds

vedoucí projektu

project Leader 

okno, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

yo-yo, o. s., Cz

ECos, FR

nadine, bE

Realizace

duration

2013−2015

grant

200 000 €

www.alotof.org

Kontakty

contacts

yo-yo, o. s.

michal kindernay

T +420 604 335 974

E info@yo-yo-yo.org

www.yo-yo-yo.org

Projekt se zaměřoval na propojení umění nových médií 

s ekologií, s cílem přenést uměleckou práci z ateliérů do 

otevřeného prostoru zahrady. v rámci projektu vznikaly 

v místech působení jednotlivých partnerů venkovní labora-

toře, které jsou vzájemně propojené a určené pro umě-

leckou tvorbu a následnou prezentaci děl. jednotlivé fáze 

projektu sledovaly cyklus čtyř ročních období a souvisely 

s proměnlivými možnostmi práce v zahradách.

The project was conceived as an interconnection of new 

media art with ecology, with the aim of taking the artistic 

work out of the studios into the open space of a garden. 

Within the project, interconnected outside labs were 

developed at the spaces of individual partners used for 

artistic creation and presentation of emerging artworks. 

The project phases followed the cycle of the four seasons 

and were connected with variable possibilities of working 

in the gardens. 
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pARALeLní živoTy – 20. sToLeTí 
oČimA TAjné poLicie
PaRaLLEL LivEs – ThE 20Th CEnTURy 

ThRoUgh ThE EyEs oF sECRET PoLiCE

vedoucí projektu

project Leader 

asociácia divadelná nitra, sk

spoluorganizátoři

co-organisers

szPUTnyik nonprofit kft., hU

dramacum, Ro

opera, národní divadlo v Praze, Cz

Pre súčasnú operu, sk 

staatsschauspiel dresden, dE

Realizace

duration

2013−2015

grant

168 575 €

Kontakty

contacts

národní divadlo v Praze, opera

anna Tesařová

T +420 724 227 660

E a.tesarova@narodni-divadlo.cz

www.nd.cz

mezinárodní projekt vytvořil šest putovních produkcí 

dokumentárního divadla založených na studiu dokumentů 

z archivů tajné policie činné v zemích bývalého sovětského 

bloku v době komunismu. Projekt se zaměřoval na vznik 

platformy pro umělce z různých zemí a vyvolal konfrontaci 

rozmanitých tvůrčích metod a metod práce s dokumen-

tárním materiálem v rámci rozličných národních kultur 

a osobních uměleckých přístupů.

This international project aimed to create and tour six 

documentary theatre productions based on the study of 

archival materials of secret police operating in former 

soviet countries under communism. The goal was to create 

a platform for artists from various countries and provoke 

confrontation between the diverse creative methods 

and techniques of working with documentary material 

within various national cultures and individual artistic 

approaches.
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pipes – pARTicipATivní pRůzKUm 
veřejného pRosToRU 
PiPEs – PaRTiCiPaToRy invEsTigaTion 

oF PUbLiC Engaging sPaCEs

vedoucí projektu

project Leader 

zentrum für kunst und 

medientechnologie, dE

spoluorganizátoři

co-organisers

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s., Cz

brainz.cz, s. r. o., Cz

Fundació Privada aavC, Es

Realizace

duration

2013−2015

grant

200 000 €

www.pipes.hangar.org

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s.

Pavel smetana 

E smetana@ciant.cz

T +420 602 278 009

www.ciant.cz

brainz.cz, s. r. o.

Štěpán kleník 

T +420 608 706 353

E stepan@brainz.cz

www.brainz.cz

Projekt si kladl za cíl dosáhnout inovativního pohledu na 

způsoby komunikace, jež umožňují tvůrčí vyjádření na 

dálku, propojují reálný a virtuální svět a zapojují do komu-

nikace široké publikum. Tento průzkum zahrnul kreativní 

profesionály, kulturní zástupce, ale také přeměnil každého 

v kreativního jedince. nešlo o projekt veřejného umění, ale 

o průzkum veřejných prostor se zapojením vysoce kreativ-

ních a technologicky inovativních ambicí.

The project aimed to take an innovative look at the 

communication formats which enabled universal 

creative expression, bridged real and virtual domains, 

and involved wide audiences. This investigation involved 

creative professionals and cultural agents but also turned 

everybody into creative individuals. it was not a “public art” 

project; it was a participatory investigation of the public 

engaging spaces of communication with highly creative 

and technologically innovative ambitions.
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soUKRomý nAcionALismUs
PRivaTE naTionaLism

vedoucí projektu

project Leader 

közelítés művészeti Egyesület / 

approach art association, h

spoluorganizátoři

co-organisers

zsolnay heritage management 

nonprofit Ltd., hU

apartment Project, TR

divus, s. r. o., Cz

kassák Centre for intermedia 

Creativity „k2iC“, sk

ostrale, dE sPaCE, sk

Realizace

duration

2013−2015

grant

65 400 €

Kontakty

contacts

divus, s. r. o.

dita Lamačová

T +420 608 023 791

E production@divus.cz

www.divus.cz

Řada akcí přistoupila k tématu nacionalismu z jedinečné 

středoevropské perspektivy pomocí nástrojů současného 

umění s jeho kritickým postojem ke společensko-kul-

turním procesům a konfliktům. Projekt byl řízen týmem 

osmi kurátorů a zahrnul čtyřicet umělců z patnácti států. 

hlavním cílem projektu bylo dokončit putovní výstavu 

prezentovanou v šesti zemích. součástí projektu byly také 

umělecké rezidence pro patnáct umělců.

The series of events approached the topic of nationalism 

from a unique, Central European perspective with the tools 

of contemporary fine arts and its reactive-critical attitude 

towards societal-cultural processes and conflicts. The 

project was led by a team of curators and comprised 40 

artists from 15 countries. The main goal was to finalise 

a travelling exhibition presented in six countries. The 

project also included an international artist-in-residence 

programme for 15 artists. 
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sTARTpoinT – výsTAvA  
nejLepších dipLomových  
pRAcí výTvARných šKoL
sTaRTPoinT – ThE EXhibiTion oF ThE 

bEsT gRadUaTE WoRks oF EURoPEan 

FinE aRT aCadEmiEs 

vedoucí projektu
project Leader 

nadace arbor vitae, Cz

spoluorganizátoři
co-organisers

nadácia – Centrum súčasného 

umenia bratislava, sk

victoria art Center, Ro

doX centrum současného umění  

v Praze, Cz

galerie výtvarného umění  

v Chebu, Cz

Realizace
duration

2012−2014

grant

88 000 €

www.startpointprize.eu

Kontakty
contacts

nadace arbor vitae

Pavel vančát 

T +420 777 076 739

E arborvitae@volny.cz 

www.arborvitae.eu

galerie výtvarného umění v Chebu

marcel Fišer 

T +420 354 422 450

E marcelfiser@gmail.com

www.gavu.cz

doX centrum současného 

umění v Praze

Leoš válka

T +420 725 008 948

E leos@doxprague.org

www.dox.cz

startPoint byl projektem nejlepších absolventských výtvar-

ných prací z vybraných uměleckých akademií. zahrnoval 

výstavy, publikaci a webovou stránku. druhou částí projektu 

byly rezidence pro oceněné umělce, kteří prezentovali 

výsledky rezidenčního pobytu na výstavě. Projekt měl 

několik cílů: pomáhat mladým umělcům v těžkém období, 

kdy ukončují školu, vyzdvihnout nejlepší díla z evropských 

škol prostřednictvím výstavy a vytvořit spolupráci mezi 

kurátory a sponzory.

sTaRT PoinT was a show of the best graduate fine art 

works completed at selected art academies. The project 

included exhibitions, a publication and a web site. its 

second part consisted of residencies for the awarded 

artists. The project had several goals: to help the young 

artists in the difficult period after graduating; to show 

the best works from European schools in the form of an 

exhibition; and, finally, to allow permanent contacts to form 

between curators and artists. 

1.2.1

121



275

TRAnsKAUKAzjA – KAvKAzsKé 
KoLeje v evRopě
TRanskaUkazja – CaUCasian TRaiLs 

in EURoPE

vedoucí projektu

project Leader 

kultur aktiv e. v., dE

spoluorganizátoři

co-organisers

The other space Foundation, PL

oficina da Courela associação, PT

stockholm Fringe Fest, sE

Š, o. s., Cz

austrian-Caucasian society, aT

arts Territory, Uk

association aye aye v.o, FR

Realizace

duration

2013−2014

grant

195 663 €

www.transkaukazja.eu

Kontakty

contacts

Š, o. s.

William hollister

T +420 776 561 584

E whollister@gmail.com

Transkaukazja pracovala s evropskými a kavkazskými 

umělci s impulzy, které směřovaly k poznávání nové 

Evropy, kterou organizátoři pojmenovali „newrope“. skrze 

dvě hlavní témata – migrace a konfederace – realizovali 

kulturní kampaň s tzv. department walks a akcemi „sounds 

good music“ v osmi evropských zemích. Prezentace  

a vystavená umělecká díla propojily různé umělecké 

žánry a vždy zahrnovaly kavkazskou, evropskou a místní 

inspiraci.

Transkaukazja worked with contemporary artists 

from Europe and the Caucasus for impulses towards 

an understanding of a new Europe, which organisers 

called “newrope”. Through this, the project had two main 

topics – migration and confederation – and realised a 

cultural campaign with so-called “department walks” 

and “soundsgood music” events held in eight European 

countries. Presentations and presented art works 

often mixed different genres of art but always included 

Caucasian, European and local inspirations. 
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výměnA zKUšenosTí evRopsKého 
LoUTKového divAdLA
EURoPEan PUPPETRy knoWLEdgE 

EXChangE

vedoucí projektu

project Leader 

Lutkovno gledališče Ljubljana, si

spoluorganizátoři

co-organisers

divadlo drak a mezinárodní institut 

figurálního divadla, o. p. s., Cz

Eesti Riiklik nukuteater (Estonian 

state Puppet Theatre), EE

Realizace

duration

2013−2015

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

divadlo drak a mezinárodní institut 

figurálního divadla, o. p. s.

michaela maisnerová 

T +420 606 776 786

E info@draktheatre.cz

www.draktheatre.cz

Projekt EPkE vznikl s úmyslem sdílet zkušenosti v oblasti 

výroby loutek. jeho cílem bylo zvýšit efektivitu rozvoje 

loutkářské profese, způsobené mimo jiné nedostatkem 

mezigeneračního a mezikulturního přenosu informací. 

jeho prioritou byla také propagace inovativních myšlenek 

a postupů a snaha zjednodušit přístup na pracovní trh mla-

dým loutkářům. v rámci tříleté spolupráce zúčastněných 

divadel byla vybudována síť kontaktů a společných zájmů, 

která umožní další spolupráci a odbornou reflexi. 

The EPkE project was based on sharing of experience 

in the area of puppet-making. its goal was to increase 

effectiveness in the development of the puppetry 

profession, which had been hampered in part by lack 

of intergenerational and intercultural transfer of know-

how. The priority was to promote innovative ideas and 

approaches and to simplify access to the job market for 

young puppeteers. The participating theatres’ three-year 

cooperation should result in the creation of a network 

enabling and motivating sharing and cooperation. 
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cARe – výzKUm ciRKUsového  
Umění A výměnné poByTy
CaRE – CiRCUs aRT REsEaRCh  

& EXChangE

vedoucí projektu

project Leader 

Cirkör ab, sE

spoluorganizátoři

co-organisers

nordic house, is

association Cahin-Caha, FR

CiRCo aEREo Ry, Fi

Cirk La Putyka, Cz

Cirkus Xanti as, no

Compagnie Un LoUP PoUR 

L’hommE, FR

Realizace

duration

2013−2014

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

Cirk La Putyka

vít novák

T +420 775 071 110

E vit@laputyka.cz

www.laputyka.cz

CaRE je umělecká výzkumná síť založená na mezinárodní 

spolupráci. Režiséři, umělci a kreativní pracovníci se 

setkávali a spolupracovali v mezioborových laboratořích, 

na uměleckých setkáních, seminářích a v rezidencích. 

některé z aktivit byly přístupné publiku během festivalů 

(volcanic Circus na islandu a The Circus village v norsku), 

jiné vytvořily kreativní klastry a setkávání při představo-

vání rezidencí, uměleckých laboratoří a seminářů v šesti 

partnerských zemích.

CaRE was an artistic research network based on artistic 

international collaborations. The directors, artists, and 

creative staff met and collaborated in interdisciplinary 

labs, artistic meetings, seminars and residencies. some 

of the activities, along with public presentations, took 

place during festivals (volcanic Circus festival in iceland, 

Circus village Festival in norway) while other activities 

established a creative cluster and cross-boundary 

meetings through open presentations of the residencies, 

artistic labs and seminars. 
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AnToLogie evRopsKé dRAmATURgie 
v dRUhé poLovině 20. sToLeTí – 
LATinsKá séRie
anThoLogy oF ThE EURoPEan 

dRamaTURgy oF ThE 2nd haLF oF 

ThE 20Th CEnTURy − LaTin sERiEs

vedoucí projektu

project Leader 

Transteatral, o. s., Cz

spoluorganizátoři

co-organisers

nordic house, is

association Cahin-Caha, FR

CiRCo aEREo Ry, Fi

Cirk La Putyka, Cz

Cirkus Xanti as, no

Compagnie Un LoUP PoUR 

L’hommE, FR

Realizace

duration

2007

grant

3537 €

Kontakty

contacts

Transteatral, o. s.

martina černá 

E martina.cerna@divadlo.cz

www.transteatral.cz

v projektu byly přeloženy následující tituly: moscato, 

Enzo: Přímořský bordel s městem a Piece noire 

(kanária), Renaude, noëlle: Popel a lampiony, grumberg, 

 jean-Claude: maminka se vrátí, chudáčku sirotku, garcía, 

Rodrigo: Prométheus a král Lear, mayorga, juan:  noční 

živočichové (vše 2008).

For the project the following books were translated into 

Czech: moscato, Enzo: bordello di mare con citta (2008), 

moscato, Enzo: Piece noire (kanária) (2008), Renaude, 

noëlle: Les Cendres et les Lampions (2008),grumberg, 

jean-Claude: maman revient, pauvre orphelin (2008), 

garcía, Rodrigo: Prometheus (2008), garcía, Rodrigo: Roi 

Lear (2008), mayorga, juan: animales nocturnos (2008).
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

brkola, s. r. o., Cz

Realizace

duration

2007

grant

4608 €

Kontakty

contacts

brkola, s. r. o.

jan zábrana

E brkola@brkola.cz

www.brkola.cz

v projektu byly přeloženy následující tituly: jelinek, 

Elfriede: Ein sportstück a Totenauberg, jung, Reinhardt: 

bamberts buch der verschollenen geschichten.

For the project the following books were translated into 

Czech: jelinek, Elfriede: Ein sportstück and Totenauberg, 

jung, Reinhardt: bamberts buch der verschollenen 

geschichten.
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

daniel Podhradský 

– dauphin Praha, Cz

Realizace

duration

2008

grant

17 280 €

Kontakty

contacts

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

daniel Podhradský

T +420 777 120 613

E dan@dauphin.cz

www.dauphin.cz

v projektu byly přeloženy následující tituly: Ádám bodor: 

milyen is egy hágó? (hU), jurij koch: ha lećała je módra 

wróna (dE), László darvasi: a könnymutatványosok legen-

dája (hU), Łukasz dębski: Café szafé (PL), mojca kumerdej: 

Fragma (si).

For the project the following books were translated 

into Czech: Ádám bodor: milyen is Egy hago? (hU), 

jurij koch: ha lecala je modra wrona (dE), Laszlo darvasi: 

a konnymutatvanyosok legendaja (hU), Łukasz dębski : 

Café szafé (PL), mojca kumerdej: Fragma (si).
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

barrister & Principal, o. s., Cz

Realizace

duration

2009

grant

18 044 €

Kontakty

contacts

barrister & Principal, o. s.

ivo Lukáš

T +420 545 211 015

E lukas@barrister.cz

www.barrister.cz

následující knihy byly přeloženy z němčiny do češtiny: 

h. g. adler: Eine Reise, Roderich menzel: die Tannhoffs.

The following books were translated from german 

into Czech: h. g. adler: Eine Reise, Roderich menzel: 

dieTannhoffs.
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

Realizace

duration

2010

grant

24 827 €

Kontakty

contacts

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

daniel Podhradský

T +420 777 120 613

E dan@dauphin.cz

www.dauphin.cz

v projektu byly přeloženy následující tituly: björn Larsson: 

Filologens dröm (sE), botho strauss: Wohnen, däm-

mern, lügen (dE), Carl Frode Tiller: innsirkling (no), dinis 

machado: a que diz molero (PT), goran vojnović: Cefurji 

raus! (si), janusz Rudnicki: Chodźcie, idziemy (PL), 

naja marie aidt: bavian (dk), saša stojanović: War (Rs), 

Wladimir kaminer: Russendisko (dE).

For the project the following books were translated into 

Czech: björn Larsson, Filologens dröm (sE), botho strauss, 

Wohnen, dämmern, lügen (dE), Carl Frode Tiller, innsirkling 

(no), dinis machado, a que diz molero (PT), goran vojnovic, 

Cefurji raus! (si), janusz Rudnicky, Chodźcie, idziemy (PL), 

naja marie aidt, bavian (dk), sasa stojanovic, War (Rs), 

Wladimir kaminer, Russendisko (dE).
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

Twisted spoon Press, Cz

Realizace

duration

2010

grant

11 074 €

Kontakty

contacts

Twisted spoon Press

E twistedspoon@gmail.com

www.twistedspoon.com

v projektu byly přeloženy následující tituly: 

Emil hakl: Let čarodějnice (z češtiny do angličtiny), 

Pelo Riikka: Taivaankantaja (z finštiny do angličtiny).

For the project the following books were translated: 

Emil hakl, Let čarodějnice (from Czech into English), 

Pelo Riikka, Taivaankantaja (from Finnish into English).
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

Transteatral, o. s.

Realizace

duration

2010

grant

9827 €

Kontakty

contacts

Transteatral, o. s.

Tereza sieglová

E sieglova@transteatral.cz 

www.transteatral.cz

v projektu byly přeloženy následující publikace: massimo 

bontempelli: minnie la candida (iT), michel de ghelderode: 

Le ménage de Caroline (FR), Ramón maría del  valle-inclán: 

Luces de bohemia (sP), milán Füst: boldogtalanok (hU), 

oskar kokoschka: orpheus und Eurydike (dE), Luigi 

Pirandello: il giuoco delle parti (iT), Charles vildrac: 

Le Paquebot Tenacity (FR), Frank Wedekind: Franziska 

a hoppla, wir leben! (dE).

For the project the following books were translated 

into Czech: bontempelli massimo, minnie la candida 

(iT), de ghelderode michel, Le ménage de Caroline 

(FR), Ramón maría del valle-inclán, Luces de bohemia 

(sP), milán Füst, boldogtalanok (hU), oskar kokoschka, 

orpheus und Eurydike (dE), Luigi Pirandello, il giuoco 

delle parti (iT), Charles vildrac, Le Paquebot Tenacity (FR), 

Frank Wedekind, Franziska (dE) and hoppla, wir leben!
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

Realizace

duration

2011

grant

27 403 €

Kontakty

contacts

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

daniel Podhradský

T +420 777 120 613

E dan@dauphin.cz

www.dauphin.cz

následující knihy byly přeloženy do češtiny: jean back: 

amateur (dE), jurij krawža: čertowa kowarnja (Rs), 

iris hanika: das Eigentliche (dE), Peter Terrin: 

de bewaker (nL), damir karakaš: kino Lika (hR), 

Riku korhonen: Lääkäriromaani (Fi), Feri Lainšček: 

nedotakljivi (si), Tiit aleksejev: Palveränd (EE), 

myrto azina: To Peirama (EL).

The following books were translated into Czech: jean back: 

amateur (dE), jurij krawza: čertowa kowarnja (Rs), 

iris hanika: das Eigentliche (dE), Peter Terrin: de bewaker 

(nL), damir karakaš: kino Lika (hR), Riku korhonen: 

Lääkäriromaani (Fi), Feri Lainšček: nedotakljivi (si), 

Tiit aleksejev: Palveränd (EE), myrto azina: To Peirama (EL).
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

Transteatral, o. s.

Realizace

duration

2011

grant

4777 €

Kontakty

contacts

Transteatral, o. s.

Tereza sieglová

E sieglova@transteatral.cz 

www.transteatral.cz

v rámci projektu bylo přeloženo pět knih Petera handkeho 

z němčiny do češtiny: das spiel vom Fragen oder die 

Reise zum sonoren Land, die Unvernünftigen sterben aus, 

spuren der verirrten, über die dörfer, Warum eine küche?.

For the project the following five books written by 

Peter handke were translated from german into Czech: 

das spiel vom Fragen oder die Reise zum sonoren Land, 

die Unvernünftigen sterben aus, spuren der verirrten, 

über die dörfer, and Warum eine küche?
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

Centrum pro kulturu  

a společnost, o. s.

Realizace

duration

2011–2013

grant

26 483 €

Kontakty

contacts

Centrum pro kulturu  

a společnost, o. s.

Petr minařík

T +420 732 237 571

E minarik@vetrnemlyny.cz

www.vetrnemlyny.cz

bylo přeloženo a následně publikováno devět literár-

ních děl současných spisovatelů z různých zemí Evropy. 

výběr knih je zaměřen na tři ediční řady nakladatelství: 

současná evropská próza (suzana Tratnik: Třetí svět, 

sudabeh mohafez: hoří, sibylle berg: muž spí), současná 

slovenská próza v českém překladu (Rudolf sloboda: krev, 

dušan dušek: Pěšky do nebe, Pavel vilikovský: Pes na 

cestě), Experimentální evropská poezie (kristin dimitrova: 

Ráno hráče karet, dimitri vazemsky: Patamorf, vladimir 

martinovski: kvarteta).

nine works by contemporary European authors from EU 

countries were translated and published into Czech. The 

Centre for Culture and society chose books to be included 

in three editions: Contemporary European novel (suzanna 

Tratnik: The Third World, sudabeh mohafez: burns, sybille 

berg: The man is asleep); Contemporary slovak Prose in 

Czech Translation (Rudolf sloboda: blood, dušan dušek: 

Walking to heaven, Pavel vilikovský: dog on the Road); 

Experimental European Poetry (kristin dimitrova: The 

Cardplayer morning, dimitri vazemsky: Patamorphe, 

vladimir martinovski: The quartets).
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přeKLAd šesTi soUČAsných 
evRopsKých AUToRů do ČešTiny
TRansLaTion oF siX ConTEmPoRaRy 

EURoPEan aUThoRs inTo CzECh

vedoucí projektu

project Leader 

nakladatelství Paseka, s. r. o.

Realizace

duration

2011

grant

11 074 €

Kontakty

contacts

nakladatelství Paseka, s. r. o.

Ladislav horáček

T +420 222 710 751

E paseka@paseka.cz

www.paseka.cz

Předmětem projektu byl první překlad a vydání děl šesti 

předních současných evropských autorů do češtiny – Elii 

barceló, ivany bodrožićové, Thomase glavinice, helle helle, 

valerie Parrellové a andrzeje stasiuka. zpřístupnění tvorby 

těchto významných spisovatelů českému čtenáři předsta-

vuje významné obohacení povědomí o současných evrop-

ských literárních trendech i o problémech a tématech, 

které evropští literáti v reakci na aktuální společenské, 

politické a kulturní dění ve svých dílech nastolují.

The project included the first Czech translation and 

publication of six major contemporary European authors: 

Elia barceló, Thomas glavinic, helle helle, valeria 

Parrella, ivana bodrožić and andrzej stasiuk. introducing 

these important authors to Czech readers represents 

a significant contribution to general awareness of current 

European literary developments as well as of issues 

raised by European writers in their diverse approaches to 

contemporary social, political and cultural challenges.
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

nakladatelství Paseka, s. r. o.

Realizace

duration

2012

grant

24 404 €

Kontakty

contacts

nakladatelství Paseka, s. r. o.

Ladislav horáček

T +420 222 710 751

E paseka@paseka.cz

www.paseka.cz

v projektu byly do češtiny přeloženy následující tituly: 

michela murgia: accabadora (iT), gerbrand bakker: 

boven is het stil (nL), judith schalansky: der hals der 

giraffe (dE), Clara sanchez: Lo que esconde tu nombre 

(Es), Erwin mortier: marcel (nL), Wojciech kuczok: 

spiski. Przygody tatrzańskie (PL), Rachel seiffert: 

The dark Room (Uk).

For the project the following books were translated into 

Czech: michela murgia (iT), accabadora; gerbrand bakker 

(nL), boven is het stil; judith schalansky (dE), der hals der 

giraffe; Clara sanchez (Es), Lo que esconde tu nombre; 

Erwin mortier (nL), marcel; Wojciech kuczok (PL), spiski 

Przygody tatrzańskie; Rachel seiffert (Uk), The dark Room.
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přeKLAdy
TRansLaTions

vedoucí projektu

project Leader 

brkola, s. r. o., Cz 

Realizace

duration

2012

grant

12 124  €

Kontakty

contacts

brkola, s. r. o.

jan zábrana

E brkola@brkola.cz

www.brkola.cz

v projektu byly přeloženy následující tituly: 

Elfriede jelinek: bambiland, drei Theaterstücke a macht 

nichts (z němčiny do češtiny), michal čunderle: jak byla 

vosa marcelka ráda, že je (z češtiny do němčiny).

For the project the following books were translated: 

Elfriede jelinek, bambiland, drei Theaterstücke and 

macht nichts (all from german into Czech); michal 

čunderle, jak byla vosa marcelka ráda, že je (from Czech 

into german), 
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evRopsKé živoTy, soUKRomí 
A veřejnosT: přeKLAd šesTi 
soUČAsných evRopsKých  
AUToRů do ČešTiny
EURoPEan LivEs, PRivaTE and PUbLiC: 
TRansLaTion oF siX ConTEmPoRaRy 
EURoPEan aUThoRs inTo CzECh

vedoucí projektu

project Leader 

nakladatelství Paseka, s. r. o.

Realizace

duration

2013

grant

24 363 €

Kontakty

contacts

nakladatelství Paseka, s. r. o.

Ladislav horáček

T +420 222 710 751

E paseka@paseka.cz

www.paseka.cz

v projektu byly do češtiny přeloženy následující tituly: 

alessandro Piperno: Con le peggiori intenzioni (iT), 

javier marías: Los enamoramientos (Es), joanna bator: 

Piaskowa góra (PL), Winfried georg sebald: schwindel. 

gefühle (dE), bogdan suceavă: venea din timpul diez (Ro), 

geoff dyer: zona (Uk).

For the project the following books were translated into 

Czech: alessandro Piperno, Con le peggiori intenzioni (iT); 

javier marías, Los enamoramientos (Es); joanna bator, 

Piaskowa góra (PL), Winfried georg sebald, schwindel. 

gefühle (dE); bogdan suceavă, venea din timpul diez (Ro); 

geoff dyer, zona (Uk).
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mALé LiTeRATURy ve veLKé evRopě 
– evRopsKé ceny A LiTeRATURA 
východní evRopy v ČesKé RepUBLice
smaLL LiTERaTURE in big EURoPE – 
EURoPEan PRizEs and LiTERaTURE 
oF EasTERn EURoPE in ThE CzECh 
REPUbLiC

vedoucí projektu

project Leader 

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

Realizace

duration

2013

grant

25 820 €

Kontakty

contacts

daniel Podhradský 

– dauphin Praha

daniel Podhradský

T +420 777 120 613

E dan@dauphin.cz

www.dauphin.cz

v projektu byly do češtiny přeloženy následující tituly: 

Rodaan al galidi: de autist en de postduif (nL), Carl Frode 

Tiller: innsirkling ii (no), irene nigg: man wortet sich die 

orte selbst (dE), gunstein bakke: maud og aud (no), 

Radu Ţuculescu: Povestirile mamei bătrâne (Ro), 

Çiler İlhan: sürgün (TR), jelena Lengold: vašarski ma-

đioničar (sR), milan dekleva: zmagoslavje podgan (si), 

kalin Terzijski: Има ли кой да ви обича (bg).

For the project the following books were translated into 

Czech: Rodaan al galidi: de autist en de postduif (nL), Carl 

Frode Tiller: innsirkling ii (no), irene nigg: man wortet sich 

die orte selbst (dE), gunstein bakke: maud og aud (no), 

Radu Tuculescu: Povestirile mamei bătrîne (Ro), Çiler İlhan: 

sürgün (TR), jelena Lengold: vašarski mađioničar (sR), 

milan dekleva: zmagoslavje podgan (si), kalin Terziyski: 

Има ли кой да ви обича (bg).
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soUČAsná LiTeRáRní TvoRBA  
v ČesKém přeKLAdU
EURoPEan ConTEmPoRaRy LiTERaRy 

WoRks in TRansLaTion FoR CzECh 

REadERs

vedoucí projektu

project Leader 

větrné mlýny, s. r. o.

Realizace

duration

2013–2015

grant

24 465 €

Kontakty

contacts

větrné mlýny, s. r. o.

Pavel Řehořík

T +420 732 237 571

E rehorik@vetrnemlyny.cz

www.vetrnemlyny.cz

nakladatelství větrné mlýny se zaměřuje na publiko-

vání a prezentaci takzvané nemainstreamové literatury. 

v rámci projektu byly přeloženy do češtiny následující tituly: 

aleš Šteger: berlin (si), maroš krajňak: Carpathia (sk), 

manfred Chobot: gefallen gefällt (dE), Tadeusz 

dąbrowski: The black square (PL), jacek dehnel: The 

doll (PL), martin Pollack: The Emperor of america (dE), 

gregor sander: Winterfisch (dE), silvester Lavrík: zu (sk).

The publisher větrné mlýny focuses on publishing and 

presenting so-called non-mainstream literature. For the 

project the following books were translated into Czech: 

aleš Šteger: berlin (si), maroš krajňak: Carpathia (sk), 

martin Chobot: gefallen gefällt (dE), Tadeusz dąbrowski: 

The black square (PL), jacek dehnel: The doll (PL), martin 

Pollack: The Emperor of america (dE), gregor sander: 

Winterfisch (dE), silvester Lavrík: zU (sk).

1.2.2

140



spoLUpRáce se TřeTími zeměmi 
/ ve TřeTích zemích
CooPERaTion WiTh ThiRd CoUnTRiEs 1.3.5

141–146



317

hALLeRsTein
haLLERsTEin

vedoucí projektu

project Leader 

association for Culture and 

Education kibLa / maribor, sL

spoluorganizátoři

co-organisers

slowenisches kulturzentrum, aT

mezinárodní centrum pro umění  

a nové technologie (CianT), o. s., Cz

instituto Politécnino de Tomar, PT

Confucius institute  

in the University of minho, PT

Realizace

duration

2008–2009

grant

179 590 €

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

Projekt hallerstein byl zasvěcen jednomu z největších 

vědců 18. století, baronu Ferdinandu augustinu von 

hallersteinovi, a umělecké interpretaci jeho života. Projekt 

zkoumal vztah mezi tradičním a současným uměním, mezi 

uměním a vědou a dále dialog mezi východem a západem.

The hallerstein project was devoted to one of the major 

18th Century scientists, the baron Ferdinand augustine 

von hallerstein. The project was an artistic interpretation 

of his life and was carried out in the context of researching 

relations between the traditional and contemporary, 

between science and art, and as a dialogue between East 

and West.

1.3.5
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LoUTKová KoČovná spoLeČnosT
PUPPET nomad aCadEmy

vedoucí projektu

project Leader 

mini Teater – zavod za Promocijo 

in izvedbo Lutkovnih in gledaliskih 

Predstav, si

spoluorganizátoři

co-organisers

belarusian state Puppet Theatre, by

Unima armenia, am

Uo novo kazalište, zagreb, hR

Figurentheater  

vlinders & C°, bE

buchty a loutky  

(Cakes and Puppets), Cz

Realizace

duration

2009–2010

grant

137 670 €

Kontakty

contacts

buchty a loutky

marek bečka

T +420 234 651 249

E buchtyaloutky@volny.cz

www.buchtyaloutky.cz

Tento projekt inspirovaný motivy „kočovníků krásy“ z éry 

evropské avantgardy byl vystavěn do podoby jakéhosi se-

mináře loutek, jež putují z arménie přes bělorusko, českou 

republiku, Chorvatsko, slovinsko až do belgie. Cílem tohoto 

putování bylo propojení velkých mistrů loutkářů, kteří 

pocházejí z těchto zemí. Projekt se zrodil z tradice, kdy 

učitelé svěřovali svá tajemství svým studentům a mladým 

umělcům.

inspired by “nomads of beauty” from the European 

avant-garde period, the project was conceived as puppet 

workshops travelling from armenia, across belarus, the 

Czech Republic, Croatia, slovenia, and up to belgium. The 

idea was to connect the great masters of puppetry, coming 

from all countries involved. The project found inspiration 

in the tradition where masters – teachers practically 

transferred their secrets, knowledge and skills to students 

and younger artists.
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TRAnsKAUKAzjA 2011
TRanskaUkazja 2011

vedoucí projektu

project Leader 

Fundacja inna Przestrzen, PL 

spoluorganizátoři

co-organisers

kavshiri akhali khelovneba, gE

interkulturelles zentrum, aT

Eastern alliance, Cz

kultur aktiv e. v., dE

national association 

of art Critics, am

Realizace

duration

2009–2012

grant

200 000 €

www.divus.cz/eastern-al/index.htm

Kontakty

contacts

Eastern alliance

alena boika

E alena@divus.cz

www.divus.cz

Transkaukazja 2011 byl jedinečný projekt, jenž se opí-

ral o zkušenosti z organizování mezinárodního festivalu 

Transkaukazja, zároveň se poprvé v historii zapojily do pro-

jektu čtyři neziskové organizace ze zemí EU se zkušenostmi 

z pořádání akcí v arménii a gruzii. Transkaukazja 2011 

dosahoval kombinací rozličných nástrojů bohaté šíře 

uměleckých aktivit, které byly součástí veřejných prostor 

v evropských a kavkazských městech. 

Transkaukazja 2011 was a unique project based partly on 

the previous experience of organising the international 

festival Transkaukazja but for the first time also involved 

ngos from four EU member states with experience 

organising professional art activities in armenia and 

georgia. by a combination of various tools, Transkaukazja 

2011 provided coherent wide-scale art activities 

implemented in public places in European and  

Caucasian cities. 

1.3.5
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fAshion RoAd:  
přeshRAniČní diALog
Fashion Road: diaLogUE  

aCRoss boRdERs

vedoucí projektu

project Leader 

british Council, Uk

spoluorganizátoři

co-organisers

The armencian Fashion Council, am

česká centra, Cz

danish Cultural institute, dk

goethe-institut e. v., dE

institutul Cultural Roman, Ro

Realizace

duration

2010–2012

grant

125 461 €

Kontakty

contacts

česká centra

Petra jungwirthová

T +420 234 668 212

E jungwirthova@czech.cz

www.czechcentres.cz

Projekt Fashion Road byl zacílen na současnou módní 

tvorbu ve vztahu k tradicím a identitě zapojených zemí 

prostřednictvím kulturních institutů. Projekt se zaměřoval 

na vytvoření profesionálních vztahů mezi arménskými 

a evropskými módními designéry. Cílovou skupinou byli 

experti a studenti z oblasti módního designu, arménská 

vláda a soukromé instituce z oblasti umění a kulturního 

managementu.

The project Fashion Road focused on the contemporary 

fashion production in relation to traditions and identity of 

participating countries. The project aimed at establishing 

professional links between armenian and European 

fashion designers. The target groups were experts and 

students from the field of fashion design, and armenian 

government and private institutions in the arts and cultural 

management sector.
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The cLoWndocToRs – KoopeRAce 
scénicKých Umění mezi sTřední 
evRopoU A pALesTinoU 
ThE CLoWndoCToRs – PERFoRming 

aRTs CooPERaTion bETWEEn 

CEnTRaL EURoPE and PaLEsTinE 

vedoucí projektu
project Leader 

Rote nasen Clowndoctors 

international gemeinnützige 

Privatstiftung, aT

spoluorganizátoři
co-organisers

inad Center for Theater  

and arts, Ps

društvo za pomoč trpečim in bolnim 

– Rdeči noski-clowndoctors, sL

občanské sdružení  

zdravotní klaun, Cz

občianske združenie červený nos 

Clowndoctors, sk

Piros orr bohócdoktorok  

alapítvány, hU

Rote nasen Clowndoctors, verein 

zur Förderung der Lebensfreude, aT

Rote nasen deutschland e. v. 

Clowns im krankenhaus, dE

al kasaba Theatre and 

Cinematheque, Ps

Realizace
duration

2010–2012

grant

200 000 €

www.rednoses.eu

Kontakty
contacts

milena malá

občanské sdružení zdravotní klaun

T +420 725 760 901

E milena@zdravotni-klaun.cz

www.zdravotniklaun.cz

Projekt propojoval umění a společnost prostřednictvím 

klaundoktorů: dvou herců, kteří navštívili nemocniční 

oddělení a pečovatelské domy a hráli tří- až pětihodinová 

představení, která byla speciálně připravena pro vážně 

nemocné děti či osoby vyžadující speciální péči. Práce 

těchto umělců podporuje léčivé procesy využitím kouzla 

komedie a divadla jako efektivního prostředku pro potla-

čení psychologického stresu a pocitu izolace z nemocnič-

ního prostředí. Projekt se zaměřil na mezinárodní spolu-

práci s Palestinou.

The project focused upon special interaction between 

art and society embodied in the clowndoctors: a group 

of two actors who visited hospital wards and care 

homes to give 3-5 hour performances for audiences of 

seriously ill children or people requiring special care. The 

performances supported the clinical healing process as 

an effective means of reducing the psychological stress 

and hospital-induced isolation experienced by patients. 

The project also focused on international cooperation with 

Palestine.

1.3.5
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nAděje A vzpomínKy
hoPEs & mEmoRiEs

vedoucí projektu

project Leader 

association pour le Festival 

musiques interdites, FR

spoluorganizátoři

co-organisers

association musique en sorbonne 

– CoUPs, FR

Euroculture en Pays gentiane, FR

mamapapa, Cz

zero ballet, hU

TRakT, Cz

keep the dream 144 t/a Catalina Unltd, za

Realizace

duration

2012–2014

grant

200 000 €

Kontakty

contacts

česká centra

Petra jungwirthová

T +420 234 668 212

E jungwirthova@czech.cz

www.czechcentres.cz

multikulturní projekt naděje a vzpomínky pořádal kulturní 

víkend, který zahrnoval workshopy vedené hostujícími 

umělci z oblasti tance a hudby. Workshop se pořádal ve 

městech kwa-mashu, inanda a berea. hlavním cílem pro-

jektu bylo rozvíjet mezioborové spolupráce, hledat společný 

symbolický jazyk a nové přístupy v umění.

The hopes & memories multicultural project consisted 

of hosting a Cultural Week, which included a series 

of workshops conducted by visiting artists in dance 

and music taking place in kwa-mashu, inanda and on 

the berea. The main aim was to develop intersectoral 

cooperation, and find a mutual symbolic language and new 

processes and attitudes in the arts.

1.3.5
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XXv. KyTARový fesTivAL 
miKULov 2011 
XXv. gUiTaR FEsTivaL 

mikULov 2011

vedoucí projektu

project Leader 

kytarový festival mikulov / guitar 

Festival mikulov,  

občanské sdružení, Cz

Realizace

duration

2011

grant

24 197 €

Kontakty

contacts

kytarový festival mikulov / guitar 

Festival mikulov, občanské sdružení

Petra Poláčková

T +420 731 031 899

E team@gfmikulov.com

www.gfmikulov.com 

kytarový festival mikulov patří k nejvýznamnějším  akcím 

svého druhu nejen v české republice, ale i v celém stře-

doevropském prostoru. jeho 25. ročník probíhal formou 

přednášek, seminářů, výstav a mistrovských kurzů. 

nejvýznamnější součástí festivalu byla řada odpoledních 

a večerních koncertů pro veřejnost. hlavním cílem festivalu 

bylo představit domácímu i zahraničnímu publiku špičkové 

osobnosti světa klasické kytary a zprostředkovat nejnovější 

informace z oblasti kytarové hudby.

The guitar Festival in mikulov is among the most 

important, not only in the Czech Republic but in the whole 

of Central Europe. its 25th edition included a series of 

lectures, seminars, exhibitions and lessons through master 

classes. The festival’s most significant part included 

several afternoon and evening concerts for the general 

public. The festival’s main goal was to present high-level 

musicians from the classical guitar world and to promote 

news from the field of guitar music. 

1.3.6
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concenTUs moRAviAe, mezináRodní 
hUdeBní fesTivAL 13 měsT
ConCEnTUs moRaviaE inTERnaTionaL 

mUsiC FEsTivaL oF 13 ToWns

vedoucí projektu

project Leader 

mezinárodní centrum slovanské 

hudby brno, Cz

Realizace

duration

2012

grant

83 126,40 €

www.concentus-moraviae.cz

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum slovanské 

hudby brno, o. p. s.

david dittrich

T +420 542 210 713

E info@concentus-moraviae.cz

1.3.6
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mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus moraviae 

nabízí posluchačům příležitost propojit jedinečné hu-

dební zážitky s návštěvou malebných měst jižní moravy 

a vysočiny. Tři desítky koncertů klasické hudby se konají 

v kostelích, synagogách, na zámcích či zámeckých nádvo-

řích. v roce 2012 festival představil vážnou i hravou formou 

nejdůležitější aspekty matematiky v hudbě a pokusil se 

hledat jejich prostřednictvím znějící řád, který by uvedl 

posluchače do harmonie.

Concentus moraviae international music Festival of 

13 Towns offers an unique opportunity – it connects 

a musical experience and visiting picturesque cities of 

south moravia and vysočina. Three dozen classical music 

concerts were held in churches, synagogues, castles and 

courtyards. in 2012, the festival presented in a serious and 

playful way the most important aspects of mathematics 

in music and tried to find the sound procedure that would 

introduce the listener to harmony.



335

TAnec pRAhA 2013
danCE PRagUE 2013

vedoucí projektu

project Leader 

Tanec Praha, o. s., Cz

Realizace

duration

2013–2014

grant

100 000 €

www.tanecpraha.cz

Kontakty

contacts

Tanec Praha, o. s.

yvona kreuzmannová

T +420 224 817 886

E yvona.kreuzmannova@tanecpraha.eu

www.tanecpraha.cz

1.3.6
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Cílem projektu bylo důstojně oslavit jubilejních 25 let 

mezinárodního festivalu současného tance a pohybového 

divadla TanEC PRaha 2013 vysoce kvalitním programem 

s výraznou evropskou dimenzí a podpořit mobilitu evrop-

ských umělců i výjezdy do regionů v rámci celorepubliko-

vého programu. Festival se snaží dovézt alespoň jednu vel-

kou hvězdu světové taneční scény, vedle toho klade důraz 

na kvalitní progresivní díla umělců, otevírá se i nejmladší 

generaci v linii Evropských tanečních laboratoří. 

The project aimed to celebrate the 25th anniversary 

of the international Festival of Contemporary dance 

and moving Theatre (TanEC PRaha 2013), bring a great 

programme with a distinct European dimension, and 

support the mobility of European artists and their hosting 

in the Czech Republic. The festival’s goal was to bring 

at least one star of the world dance scene, with an 

emphasis on high-quality progressive works, opening 

itself to the youngest generation from the European 

dance Laboratory. an important part of the festival is off-

programme, including site-specific projects, workshops 

and discussions.



pRovozní gRAnTy
oPERaTing gRanTs 2
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RoČní gRAnT nA pRovoz 
– pLATfoRmA ReseT 2010
annUaL oPERaTing gRanT 

– PLaTFoRma REsET 2010

vedoucí projektu

project Leader 

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), Cz

Realizace

duration

2010

grant

160 000 €

www.platforma-reset.cz

Kontakty

contacts

mezinárodní centrum  

pro umění a nové technologie 

(CianT), o. s.

Pavel smetana

T +420 602 278 009

E smetana@ciant.cz

www.ciant.cz

2

150
Platforma REsET vytvořila prostor pro mezioborové 

 interakce mezi umělci, vědci a technology. hlavní náplní byl 

celoroční program kulturních a vzdělávacích akcí konaných 

v Praze za účasti jak českých, tak zahraničních účinkujících. 

Program byl složen z prezentací, přednášek, seminářů, 

konferencí, tvůrčích a vzdělávacích workshopů, výstav 

a komponovaných večerů audiovizuální performance pod 

hlavičkou REsET nighT.

Platforma  REsET created a space for intersectorial 

interactions between artists, scientists and technicians. 

The project included a year-round programme of cultural 

and educational events in Prague with Czech and foreign 

participants. Programmes consisted of presentations, 

lectures, seminars, conferences, creative and educational 

workshops, exhibitions, and evenings of music and 

audiovisual performances under the REsET nighT banner.
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pRogRAm KReATivní evRopA 
2014–2020

Program Evropské unie kreativní Evropa pro období 

let 2014–2020 je určen pro organizace z kulturních a kre-

ativních odvětví. Tento program navazuje na programy 

kultura, mEdia a mEdia mundus. záměrem programu 

je posílit konkurenceschopnost Evropy v kultuře, filmu 

a ostatních kreativních odvětvích a zároveň podporovat 

zachování kulturní a jazykové rozmanitosti. Celkový roz-

počet programu činí 1,46 miliardy eur. Program se skládá 

z dílčích programů kultura a mEdia a mezioborové složky. 

Finanční podporu může získat každá společnost nebo 

 organizace, jejíž projekt splní kritéria stanovená pro přidě-

lení této podpory. o podporu je možné žádat pouze v rámci 

pravidelně vypisovaných výzev k předkládání žádostí. 

Program není otevřen pro žádosti jednotlivců. 

oBLAsTi podpoRy

projekty evropské spolupráce

hlavním cílem je podpora působení evropských kultur-

ních a kreativních odvětví nadnárodně a mezioborově, 

podpora nadnárodního pohybu kulturních a kreativních 

děl a podpora nadnárodní mobility kulturních a kreativ-

ních aktérů, zejména umělců. Projekt realizují organizace 

z minimálně tří zemí zapojených do programu kreativní 

Evropa – kultura. aktivity projektu musí probíhat ve všech 

zapojených organizacích, přičemž je třeba dbát na evrop-

ský rozměr, dopad a propagaci projektu.

Literární překlady

hlavním cílem je podpora kulturní a jazykové rozmanitosti 

v EU a v dalších zemích účastnících se programu kreativní 

Evropa – kultura, propagace nadnárodního oběhu kvalit-

ních literárních děl, zlepšení přístupu k těmto literárním 

dílům v EU i za jejími hranicemi a oslovení nových okruhů 

čtenářů. granty jsou udělovány nakladatelstvím a vyda-

vatelstvím na částečné financování vydání (překlad, tisk, 

distribuci a propagaci) evropské beletrie. 

evropské sítě

Toto opatření poskytuje granty evropským sítím, které jsou 

činné v kulturních a kreativních odvětvích. jde o strukturo-

vané skupiny organizací reprezentující kulturní a kreativní 

odvětví, jejichž cílem je posílit kapacitu tohoto odvětví, 

fungovat nadnárodně a mezioborově a přizpůsobit se 

změnám. Cílem je podpora propagace kulturní a jazykové 

rozmanitosti a posílení konkurenceschopnosti a inovací. 

evropské platformy

Toto opatření nabízí podporu kulturním a kreativním 

 organizacím, jejichž cílem je podpora rozvoje nových talentů 

a podněcování nadnárodní mobility kulturních a kreativních 

aktérů a děl i snaha zvyšovat uznání a viditelnost tvůrců. 

Platformy musí navazovat na evropské programy prostřed-

nictvím komunikačních aktivit a strategie  budování značky, 

včetně případného vytvoření značky evropské kvality.

Kancelář Kreativní evropa

hlavním posláním kanceláře je informovat a poskytovat 

konzultace českým, především kulturním organizacím 

o programu Kreativní evropa, a podněcovat tak jejich 

zájem o nadnárodní spolupráci a realizaci přínosných 

mezinárodních kulturních projektů. žadatelům o podporu 

z programu je k dispozici síť informačních a servisních 

kanceláří creative europe desk (Kancelář Kreativní 

evropa) se zastoupeními v každé členské zemi.



cReATive eURope pRogRAmme 
2014–2020

The European Union’s Creative Europe Programme for the 

period 2014–2020 is designed to support organisations 

operating in the cultural and creative sectors. This 

programme continues on from where the Culture, mEdia, 

and mEdia mundus programmes ended. The aim of the 

programme is to strengthen the competitiveness of 

European culture, film, and other creative sectors, whilst, 

at the same time, safeguarding cultural and linguistic 

diversity. a budget of € 1.46 billion has been allocated to 

the programme, which consists of the Culture and mEdia 

sub-programmes as well as a cross-sectoral strand. 

The grants are not available to individuals, but any 

organisation meeting the award criteria may apply. a grant 

application may be submitted only under the regularly 

published calls for proposals. 

fUnding schemes

european cooperation projects

The main objective is to support the action of the European 

cultural and creative industries on transnational and cross-

sectorial level and transnational circulation of cultural and 

creative works and promote the transnational mobility of 

cultural and creative professionals, especially artists. The 

project must be implemented by organisations from at 

least three countries participating in the Creative Europe 

Programme - Culture. The project activities must take 

place in all the organisations involved, bearing in mind the 

European dimension, impact and promotion of the project.

Literary Translations

The main objectives are to support cultural and linguistic 

diversity in the EU and in the other countries participating 

in the Creative Europe – Culture sub-programme, to 

promote the transnational circulation of high-quality 

literary works, to improve  access to these literary works 

both within the EU as well as beyond its borders, and to 

reach new readers. The grants are provided to publishers 

and editors to partially finance the publishing (translation, 

print, distribution and promotion) of European fiction.

european networks

This measure offers grants to European networks active 

in the cultural and creative sectors. specifically, these are 

structured groups of organisations which represent the 

cultural and creative sectors and strive to strengthen the 

capacity of these sectors to operate transnationally and 

across disciplines and to adapt to change. The general 

objectives are to help to promote cultural and linguistic 

diversity and to strengthen competitiveness and innovation.

european platforms

This measure offers support to cultural and creative 

organisations whose goal is to foster the development 

of emerging talents and to encourage the transnational 

mobility of cultural and creative players and works in an 

effort to increase the recognition and visibility of artists 

and creators. The platforms must be linked to European 

programmes through communication activities and 

branding strategies including, as appropriate, the creation 

of a European quality label.

creative europe desk

The primary mission of the creative europe desk 

is to provide information and consultancy services 

to czech organisations regarding the european 

Union’s creative europe – culture programme, thus 

encouraging their interest in transnational co-operation 

and the implementation of international projects in 

the cultural sector. The programme is represented 

by a network of creative europe desks in each of 

the participating states that offers information and 

consultancy services to applicants for funding.



zKRATKy zemí
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AL albánie albania

AT Rakousko austria

Be belgie belgium

Bg bulharsko bulgaria

By bělorusko belarus

cy kypr Cyprus

cz česko Czech Republic
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fi Finsko Finland
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is island iceland
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LT Litva Lithuania

LU Lucembursko Luxemburg

Lv Lotyšsko Latvia

me černá hora montenegro

mK makedonie macedonia

mT malta malta

nL nizozemsko netherlands

pL Polsko Poland

ps Palestinská  Palestinian
 autonomní území Territories

pT Portugalsko Portugal

Ro Rumunsko Romania

Rs srbsko serbia

se Švédsko sweden

si slovinsko slovenia

sK slovensko slovakia

TR Turecko Turkey

zA jihoafrická Republic of
 republika south africa



Kontakty

contacts

Kancelář Kreativní evropa – Kultura 

creative europe desk – culture 

Celetná 17, 110 00 Praha 1

T +420 224 809 118, 119, 134

e kultura@kreativnievropa.cz

www.programculture.cz

sekce pro kulturní dědictví Kanceláře 

Kreativní evropa – Kultura

ced – culture, culture heritage section

národní památkový ústav, ústřední pracoviště

valdštejnské nám. 3/162, 118 01 Praha 1

T +420 257 010 140 

e kreativnievropa@npu.cz

generální ředitelství evropské komise 

pro vzdělávání a kulturu

directorate-general education and culture (dg eAc)

www.ec.europa.eu/culture

výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi 

The education, Audiovisual and culture executive 

Agency (eAceA)

http://eacea.ec.europa.eu



ČesKá úČAsT v evRopsKých pRojeKTech:

pRogRAm KULTURA 2007–2013
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az Translations, s. r. o.
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