Kulturní centrum X10 Kutná Hora veřejně vyzývá k účasti na projektu SOCHA X
Téma: reflexe okolí bývalého sedleckého pivovaru (socha, objekt, instalace)
Autorský honorář: 10 000 Kč
Příspěvek na materiál/dopravu/instalaci: do výše maximálně 15 000 Kč
Deadline zaslání návrhů: 27/3/2022
Výsledky Open callu: 1/4/2022
Rezidence: 16–21/5/2022
Vernisáž projektu: 21/5/2022
Projekt SOCHA X
V okolí bývalého sedleckého pivovaru se nacházejí zelené plochy, které roky zejí prázdnotou
a nejsou využívány místními obyvateli ani městem. První ročník projektu SOCHA X tak oživí
převážně turistický prostor Sedlce a upozorní na absenci současného umění ve veřejném
prostoru Kutné Hory mimo areál Galerie Středočeského kraje.
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 vystoupit z areálu pivovaru a skrze současné umění ve veřejném prostoru poukázat
na neutěšenost a nepropojenost tohoto místa. (Mapa oblasti níže)
Podmínky
Včasné zaslání portfolia s návrhem a krátkým popisem sochy/objektu/instalace, které by mělo
obsahovat:
● fotografii díla k vystavení nebo návrh díla/skicu/model/vizualizaci
● rozměr, váhu a popis
● požadavky na instalaci/kotvení
● předpokládané místo nakládky nebo zájem o rezidenci v pivovaru
Zajišťujeme
● pomoc s transportem a instalací
● možnost rezidence v bývalém pivovaru
● ubytování po dobu rezidence nebo o vernisáži
Dotazy směřujte zde:
Radka Zahradníková, kurátorka X10 Kutná Hora
radka@divadlox10.cz

Cultural Center X10 Kutná Hora calls for participation in the SCULPTURE X project
Topic: reflections on the surroundings of the former Sedlec Brewery (in the form of sculpture,
object, or installation)
Author's fee: CZK 10,000
Material/transport/installation contribution: up to CZK 15,000
Deadline for submissions: 27/3/2022
Open call results: 1/4/2022
Residence: 16–21/5/2022
Project opening: 21/5/2022
SCULPTURE X Project
The former Sedlec brewery is surrounded by green areas that have been empty for years and
are not used by locals or the city. The first year of the SCULPTURE X project will thus enliven
the predominantly tourist area of Sedlec and draw attention to the absence of contemporary
art in the public space of Kutná Hora apart from the Central Bohemian Region Gallery.
Location
The former Brewery is located in the triangle between the Cathedral of the Assumption of the
Blessed Virgin Mary and St. John the Baptist which was rebuilt in the Baroque Gothic style by
Jan Blažej Santini-Aichel. A few meters away is the famous Ossuary which is one of the most
visited monuments in the country. The third imaginary point are commercial supermarkets and
shopping malls. Our goal is to step out of the Brewery and point out the gloominess and
disconnection of this place through contemporary art in public space. (See the map below)
Conditions
Timely submission of a portfolio with a design and a brief description of the
sculpture/object/installation which should include:
● a photograph of the work to be exhibited or a design of the work/sketch/model/
visualization
● size, weight and description
● installation/anchoring requirements
● expected place of loading or interest in a residence in the Brewery
We provide
● assistance with transport and installation
● possibility of residence in the former Brewery
● accommodation during the residence and/or opening
Any questions? Please contact us:
Radka Zahradníková, curator X10 Kutná Hora
radka@divadlox10.cz

Mapa oblasti / Map of the area:

https://goo.gl/maps/A8TMLeR5Uv9SwVG27

Těšíme se na Vaše návrhy!
We look forward to your ideas!

