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OPEN CALL Umění ve městě 2023! 
Sochařský festival Umění ve městě vyhlašuje veřejnou výzvu  

k účasti na jeho 16. ročníku.  

 

Téma 

PARALELNÍ VESMÍRY 
 

Festival Umění ve městě každoročně vstupuje do veřejného prostoru jihočeských měst 
sochařskými a výtvarnými intervencemi. Připojte se k nám a pojďme společně oživit České 
Budějovice a další města a obce Jihočeského kraje! 
 
Předmětem letošního zkoumání budou vesmíry interpretované výtvarníky a život člověka v 

čím dál složitějších světech/vesmírech, kdy paralelně žijeme na zemi a na síti….  

Paralelní světy viděné, tušené, neviděné, smyšlené…  

Člověk ve svém vesmíru s knihou, nebo pohlcen digitálním světem. Sám uprostřed divočiny 

nebo jen pohlcen svými myšlenkami.  

Člověk tvůrce a objevitel, který neustále potřebuje překračovat hranice známého….  

 
V některých světech žijeme fyzicky, v jiných pouze virtuálně nebo myšlenkově. Člověk vytváří 

paralelní svět digitální, kde tráví čím dál více času. Náš život se odehrává v mnoha vesmírech 

a některé jen zajišťují možnost života v jiném.  

 

Zveme tímto sochaře, výtvarníky a všechny vizuální tvůrce k zapojení se do 16. ročníku 

sochařského festivalu ve veřejném prostoru. Festival uvítá také všechny návrhy z prostředí 

street art, graffity, mural nebo site specific a public art … vše co přinese vaše kreativita.  

 

 

Svá portfolia, návrhy, skici a náměty zasílejte na do 5. 3. 2023 na emailovou adresu: 

festival@umenivemeste.cz   

- do předmětu emailu uveďte: Paralelní vesmíry 2022 

- v návrhu zašlete fotografii, skicu nebo model díla 
- dále přidejte rozměry, váhu, materiál 
- případné požadavky na kotvení 
- místo kde se dílo nachází nebo bude nacházet (pro převoz na festival) 
- vaše kontaktní informace 
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Neváhejte a zasílejte všechny návrhy. Jen prosím respektujte skutečnost, že všechna umělecká 

díla jsou po dobu konání festivalu /červen – září 2023/ vystavena ve veřejném prostoru. Tedy 

na místech volně dostupných veřejnosti, a to 24 hodin denně.  

 
Nejpozději do 30. 4. 2023 budou autoři zaslaných návrhů informováni, zda bude jejich dílo 
či instalace zařazeno do letošního ročníku, včetně možností umístění díla. 
 
 

Festival zajišťuje: 

 transport děl a technickou pomoc při instalaci  

 pojištění děl v průběhu festivalu  

 ubytování na vernisáži 

 propagaci v rámci celého festivalu 
 

 

Letošní 16. ročník festivalu Umění ve městě se bude konat od  15. června do 1. října  2023. 

Vernisáž celého festivalu proběhne 15. června 2023 v Českých Budějovicích.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Kontakt: 
Alena Doležalová, produkce festivalu 
tel: +420 606 734 017 
e-mail: festival@umenivemeste.cz  
www.umenivemeste.cz  
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