
 

 

FACE TO FAITH: Otevřená výzva 

FACE TO FAITH je projekt mezinárodní spolupráce, jehož cílem je porozumět různým významům víry v 

evropských společnostech. Sedm partnerů projektu - divadla a mezinárodní festivaly z České 

republiky, Finska, Německa, Itálie, Izraele, Polska a Ukrajiny - bude zkoumat „víru“ prostřednictvím 

konferencí a vytvářením uměleckých představení. 

Vyzýváme umělce, aby předložili své nápady a projekty týkající se tématu víry. 

Mezinárodní tým kurátorů vybere sedm projektů, které budou v rámci projektu FACE TO FAITH 

realizovány. Po premiéře v příslušné instituci bude mít projekt alespoň jedno hostující vystoupení v 

jiném partnerském městě. Představení budou mít premiéru v období od října 2021 do září 2022. Další 

informace o časových plánech jsou uvedeny níže. 

Projekt FACE TO FAITH je spolufinancován z programu Evropské unie Kreativní Evropa. 

Co nabízíme 

FACE TO FAITH je mezinárodní aréna, fascinující síť a spolehlivá produkční platforma. Projekt 

poskytne vybraným inscenacím rozpočet na výrobu. Uveďte své potřeby a navrhněte rozpočet 

pomocí formuláře v žádosti (viz níže). 

Rovnost a rozmanitost 

Otázky rovnosti, rozmanitosti a antirasismu jsou pevnou součástí našeho kurátorského procesu. Rádi 

bychom vyzvali umělce z marginalizovaných skupin, aby se zapojili! 

Podání přihlášky 

Uzávěrka výzvy je: 7. března 2021 (o půlnoci SEČ) 

Pečlivě si přečtěte obecná zadání na této stránce a ujistěte se, že váš návrh odpovídá myšlence a 

podmínkám projektu FACE TO FAITH. 

Pomocí elektronického formuláře odešlete žádost jednomu ze sedmi partnerů. Odkazy na 

elektronické přihlášky naleznete na podstránce každé organizace. 

Pomocí níže uvedených odkazů si přečtěte konkrétní zadání partnerských organizací týkající se 

tematických zaměření, specifických podmínek a harmonogramů: 

ANTI - Contemporary Art Festival (Finsko) 
Divadlo pod Palmovkou (Česká republika) 
Gesher Theatre (Izrael) 
Jam Factory Art Center (Ukrajina) 
Sommerblut Kulturfestival eV (Německo) 
Teatro dei Venti (Itálie) 
Teatr Powszechny (Polsko) 
 

Návrhy projektů by měly odpovídat konkrétním podmínkám a prioritám popsaným organizací, do 

které zasíláte svou žádost. 

http://face-to-faith.eu/news/open-call-proposals
http://face-to-faith.eu/anti-contemporary-art-festival
http://face-to-faith.eu/divadlo-pod-palmovkou
http://face-to-faith.eu/gesher-teatre
http://face-to-faith.eu/jam-factory-art-center
http://face-to-faith.eu/sommerblut-kulturfestival-ev
http://face-to-faith.eu/teatro-dei-venti
http://face-to-faith.eu/teatr-powszechny


 

 

Proces výběru 

Každá partnerská organizace provede proces předběžného výběru. Konečný výběr 7 inscenací FACE 

TO FAITH provede společně kurátorský tým složený ze členů partnerských organizací. 

Naším cílem je informovat všechny uchazeče o výsledcích do konce května 2021. 

Pozadí projektu 

Téměř ve všech oblastech světa si lidé vytvořili vlastní kulturu víry. V obsahu a ve formách vyjádření se 

však různé víry výrazně liší. 

Ať už jako organizované náboženství nebo sdílené vnitřní přesvědčení, víra může rozvíjet integrační 

sílu a podporovat identitu skupin. Může prolomit hranice a okovy, nabídnout pohodlí a dát životu 

smysl. 

Současně mohou různé víry odloučit nebo oddělit lidi od sebe navzájem. Mohou radikalizovat do 

takové míry, že lidé přijímají pouze svou vlastní víru a bojují proti všem ostatním. Historie víry 

zahrnuje také její přísné odmítání v podobě ateistických světonázorů. A čím jsou naše společnosti 

pluralitnější, tím různoroději a kreativněji lidé žijí a jednají podle své vlastní víry. 

Jedna věc se zdá být jasná: naše víra nám říká, kdo jsme, kým jsme byli a kým chceme být. 

 

 

Zadání Divadla pod Palmovkou 

Divadlo pod Palmovkou je jedním z předních českých repertoárových divadel se stálým souborem. 

Působíme již déle než sedmdesát let a naší hlavní doménou je především uvádění klasických 

divadelních titulů v nové aktuální podobě a titulů zcela nových, vznikajících přímo pro naše divadlo. V 

současné době Divadlo pod Palmovkou také usiluje o rozvinutí zahraniční divadelní spolupráce – mj. 

již čtyřikrát uspořádalo mezinárodní divadelní festival Palm Off Fest, který se těší značnému respektu. 

Členy našeho souboru jsou herci zejména z mladší a střední generace, kteří v našem divadle 

opakovaně spolupracovali s renomovanými domácími a mezinárodními inscenačními týmy. Činnost 

našeho divadla je v posledních letech oceňována v řadě kategorií – získali jsme nejvyšší ocenění za 

mužské i ženské herecké výkony i inscenace a v roce 2018 jsme byli českou divadelní kritikou 

vyhlášeni Divadlem roku.  

Česká společnost je dlouhodobě považována za jednu z nejateističtejších v Evropě. Ale jsme si jisti, 

jestli nějakou formu víry nepotřebujeme? Co nahrazuje náboženskou víru v současném moderním 

světě? Dokážeme žít bez víry? Nebo si vytváříme nová iracionální božstva? Vystačíme si s naší vírou 

sami anebo ji máme potřebu sdílet? Kdo jsou noví bozi a kdo noví kazatelé? Monetarismus? Sociální 

sítě? Zásadní společenská proměna? Pravda zvítězí? Víra hory přenáší. Věř a víra tvá tě uzdraví. Věř a 

bude ti dáno.  

Hledáme mezinárodní tvůrčí tým složený z režiséra, dramaturga a výtvarníka. Jsme rádi, že účastí v 

projektu Face to Faith otevíráme nové možnosti českým tvůrcům a umožňujeme jim vstoupit na 

mezinárodní divadelní pole. Pokud se čeští tvůrci rozhodnou předložit projekt pro naše divadlo,  



 

 

 

podmínkou je, aby členem inscenačního týmu byl alespoň jeden tvůrce ze zahraničí. Vzhledem k 

tomu, že jsme činoherním divadlem, preferujeme následující body: Projekt určený pro čtyři herce 

nebo herečky se scénografickým řešením a kostýmy odpovídajícími nabízenému zaměření projektu. 

Vzhledem k tomu, že náklady na přepravu scénografické složky v rámci zahraničních zájezdů jsou 

omezené, musí tomu odpovídat i scénografické řešení projektu. Preferujeme projekty s vystavěným 

příběhem a dramatickými situacemi.  

Těšíme se na koncepce zapadající do těchto tematických okruhů:  

- Konspirační teorie a fake news 

- Víra versus zdravý rozum 

- Noví mučedníci a kazatelé 

- Chaos versus řád 

Divadlo pod Palmovkou nabízí tyto pracovní podmínky:  

- Zázemí repertoárového divadla včetně dramaturgické a produkční supervize 

- Zkušební prostory a divadelní scéna 

- Zajištění základních technických podmínek  

- Zajištění plánu zkoušení, dat představení a hostování v zahraničí 

- Práce na výsledné inscenaci je honorována. Dobrá znalost angličtiny je nezbytná. 

V případě dotazů nás kontaktujte na barbora.prokopova@podpalmovkou.cz. 

mailto:barbora.prokopova@podpalmovkou.cz

