
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MURAL X / OPEN CALL – umělecké zpracování plotu Pivovaru Sedlec v Kutné Hoře 
 
PROJEKT MURAL X 
Projekt má za cíl umělecky zpracovat část nevzhledného vlnitého, plechového plotu, který 
lemuje areál bývalého sedleckého pivovaru, kde již třetím rokem Divadlo X10 provozuje 
celoroční kulturní činnost a je také sídlem již sedmého ročníku Divadelního festivalu Kutná 
Hora. Hledáme autory, kteří by výtvarně zakomponovali minulost okolí pivovaru a převedli ji 
do současného uměleckého vyjádření. Jedním z podporovatelů projektu je místní 
římskokatolická farnost, která podporuje odkazy na místní kostnici, ale především na 
skvostnou katedrálu a práci Santiniho. Plot je možno zpracovat skrze nános barvy, instalaci 
plachty/banneru/desky. V kreativitě se meze nekladou. Jednou z podmínek návrhů je 
zakomponování odkazů na historii místa, tvorbu Santiniho nebo přímo na pivovar a Divadlo 
X10. 
  
LOKALITA 
Bývalý pivovar se nachází v trojúhelníku mezi Katedrálou Nanebevzetí Panny Marie a svatého 
Jana Křtitele, jejíž přestavbu v duchu barokní gotiky realizoval Jan Blažej Santini-Aichel. O pár 
metrů dál leží proslulá Sedlecká kostnice, která je jednou z nejnavštěvovanějších památek v 
republice. Třetím pomyslným bodem jsou komerční supermarkety a nákupní centra. Naším 
cílem je upozornit na areál pivovaru skrze současné umění ve veřejném prostoru a poukázat 
na neutěšenost a nepropojenost tohoto místa.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

■ ／ OPEN CALL ／■  
 
TÉMA Reflexe okolí bývalého sedleckého pivovaru (street art, mural, instalace) 
AUTORSKÝ HONORÁŘ 5 000 Kč 
PŘÍSPĚVEK NA MATERIÁL / DOPRAVU / INSTALACI do výše maximálně 10 000 Kč 
 

/ HARMONOGRAM ／    
 
DEADLINE ZASLÁNÍ NÁVRHŮ 5/6/2022 
VÝSLEDKY OPEN CALLU 10/6/2022 
REZIDENCE 23–25/6/2022 
VERNISÁŽ PROJEKTU 25/6/2022 
 

／ ZAJIŠŤUJEME ／ 
- pomoc s transportem a instalací 
- možnost rezidence v bývalém pivovaru 
- ubytování po dobu rezidence nebo o vernisáži 
 

／ PODMÍNKY ／ 
Včasné zaslání portfolia s návrhem a krátkým popisem muralu/grafitty/instalce, které by 
mělo obsahovat: 
- návrh díla/skicu/model/vizualizaci 
- rozměr a popis díla 
- požadavky na instalaci 
- zájem o ubytování/rezidence v Kutné Hoře 
 
 
  ■ podrobné informace, podmínky výzvy a přihlašovací formulář zde:  
https://forms.gle/wq5jBQB5pa9SSNBx7 
 
  ■ v případě, že vám z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje přihlášení skrze formulář, kontaktujte 
kurátorku pro individuální přístup 
 
KONTAKT 
Radka Zahradníková, kurátorka X10 Kutná Hora 
radka@divadlox10.cz 
 
 

https://forms.gle/UPc2RuVT1dKNApeX9

