
	

OTEVŘENÁ VÝZVA PRO UMĚLCE  
 

Program OPEN A.i.R. pod záštitou Plzeň 2015 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce z České republiky či 
Slovenska v oblasti výtvarného umění: 
 

Umělecký rezidenční pobyt v Plzni v Kreativní zóně DEPO2015 

 
Termín rezidence: srpen-září 2020 (3-6 týdnů) 
 
Počet rezidentů: 1 
 
Profil rezidenta: Hledáme umělce/umělkyni, který/á ve své tvorbě kreativním způsobem zpracovává 
písmo či se jinak inspiruje kaligrafií v nejširším slova smyslu, a to především se zaměřením na cílovou 
skupinu starších dětí a dospělých. Interaktivní pojetí díla výhodou. Umělec/umělkyně by měl/a mít zájem 
o interakci s místní uměleckou scénou, obyvateli a/nebo organizacemi.  
 
Cíl a téma rezidence: Vytvoření uměleckého díla v prostorách DEPO2015, které bude představeno 
veřejnosti v rámci interaktivní výstavy pro děti a dospělé Písmo a kaligrafie v období září – prosinec 2021. 
Výstava se bude věnovat písmu, jeho historii a vzniku v různých částech světa, podobě i různým způsobům 
psaní. Výstava bude složena ze 3 částí – 1) výstava pro děti (zápůjčka a adaptace výstavy Kaligrafia = 
krasopis z bratislavského domu umění Bibiana), 2) výstava pro starší děti a dospělé, 3) dílny a workshopy 
pro veřejnost. Rezident by se zapojil do části druhé. Předpokládáme, že dílo bude prozatím vystaveno 
samostatně v prostorách DEPO2015, v období září - prosinec 2021 pak doplní výstavu Písmo a kaligrafie. 
 
 
Pracovní zázemí: Kreativní zóna DEPO2015, Presslova ulice 14, Plzeň 
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Organizátor rezidence zajišťuje: 

- cestovné (v max. výši 3.000,- czk) 
- ubytování v rezidenčním bytě 
- materiál a technické zabezpečení rezidence podle náročnosti projektu  

(rámcově max. ve výši 20.000,- czk brutto za materiál a 18.000,- czk brutto za externí služby, vč. 
služeb koordinátora rezidence, vč. služeb technické výpomoci ze strany DEPO2015, popř. podle 
možností DEPO2015 a uměleckého záměru) 

- stipendium (20.000,- czk brutto) 
 

Přihláška musí obsahovat 3 dokumenty ve formátu PDF (v čj, sj nebo v aj): 

1. strukturovaný životopis 
2. portfolio (max. 10 stran) 
3. motivační dopis s popisem uměleckého záměru 

 
Své přihlášky zasílejte do 31. července 2020 na e-mailovou adresu: residence@depo2015.cz 
Umělce vybere odborná porota do 10. srpna 2020. 

 

Souhrnné informace o vyhlašovatelích výzvy a o místu konání rezidence: 
 
OPEN A.i.R. 
Hlavním cílem uměleckého rezidenčního programu OPEN A.i.R. je otevření plzeňské kulturní scény a 
výměna nápadů, tvůrčích zkušeností, postupů, technik a kontaktů. Program se zaměřuje na přijímání 
domácích i zahraničních umělců a vysílání českých umělců do zahraničí. Od svého vzniku v roce 2012 
program OPEN A.i.R. realizoval 64 rezidenčních projektů a podpořil tak tvorbu více než 80 umělců.  
 
Program OPEN A.i.R. sídlí od dubna 2015 v kreativní zóně DEPO2015, kde disponuje zázemím v podobě 
dvou sdílených studií, obytného prostoru pro umělce, ale především rozmanitou nabídkou otevřených 
řemeslných dílen, které spadají do tzv. Sdílených dílen DEPO2015. Mezi tyto dílny patří mj. dřevodílna, 
kovodílna, FabLab s 3d tiskem a laserem, sítotisková dílna, fotokomora, šicí a grafická dílna. Umělci tak 
mohou při tvorbě využít strojů či řemeslného umu a znalostí našich mistrů.  
 
Kreativní zóna DEPO2015 je pilířem udržitelnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Je 
místem, kde se propojuje kultura s byznysem. V bývalé vozovně městských dopravních podniků nyní 
naleznete kromě výše zmíněného Makerspace a studia pro umělce také coworking, interaktivní výstavy, 
kavárnu, komunitní zahradu, kanceláře a ateliéry k pronájmu nebo sály, umožňující pořádání koncertů, 
konferencí i divadla. Hlavním cílem je podpora tzv. kreativních průmyslů. 
 
Web: www.depo2015.cz   
Facebook: www.facebook.com/DEPO2015Plzen 
 
Pro více informací o programu OPEN A.i.R. a této rezidenční nabídce se neváhejte obrátit na koordinátorku 
rezidencí Markétu Vacovskou: residence@depo2015.cz   


