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Rok 2020 je vskutku rokem výjimečným. Rozhodně se zapíše do světové 
historie v mnoha ohledech. Pevně věřím, že se na něj bude vzpomínat nejen 
negativně. Mnoho aktivit a projektů se buď přibrzdilo, nebo úplně zastavilo. Na 
druhou stranu tu vzniknul prostor nahlížet na naši realitu jiným náhledem a 
možná i přehodnotit naše vztahování se a možná i lpění nad zavedenými 
zdánlivými jistotami a zvyky. Otevřel se tak větší prostor pro kreativitu a 
abstraktnější myšlení. Naše společnost prochází změnou a rád bych věřil, že 
změnou k lepšímu.

Sochařská linka se k našemu milému překvapení rozletěla do mnoha nových 
zemí a kontinentů. Ukázalo se, že i v jakkoliv komplikované době je naše touha 
komunikovat a vzájemně se propojovat, velmi silná. Otevřely se nám mnohé 
nové dveře k zajímavým setkáním a spolupracím a stávající se ještě prohloubily. 
Proto i já jsem naplněn optimismem a jsem připraven i s naším týmem tento

optimismus šířit prostřednictvím umělců a jejich úžasných děl.

Mgr. Ondřej Škarka, ředitel festivalu Sculpture Line

SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU 



Mezinárodní sochařský festival Sculpture Line se zrodil z přesvědčení, že je dobré potkávat na 
různých místech, na nárožích, na náměstích a pláckách, v parcích a ulicích sochařská díla, která 
mohou zaujmout nejrůznorodější spektrum obyvatel, muže a ženy, děti a mládež, domácí i přespolní, 
bohaté i chudé, starší i mladší. 

Od začátku bylo jeho intencí působit nejen ve velkých, kulturou sytých, městech, ale i v těch menších, a 
třeba i nejmenších; současně se otevírala i báječná perspektiva pro umělce - sochaře, kteří mohli a 
mohou se svými díly vyjít ze svých ateliérů a dílen, ale také z výstavních síní, ven, do prostoru, 
neomezeni měřítky, a vybaveni odvahou, kreativitou a myšlenkami, a dát se všanc tomu 
nejdemokratičtějšímu soudu a kritikám, a také nadšení a lásce těch, co jejich díla potkají a uvidí.

Byla to, a stále je, i výzva pro malý kolektiv, který Sculpture Line stále a celoročně připravuje, a 
který se díky festivalu dostává do souvislostí, které ho překvapují, dojímají, rozčilují, nabíjejí, a hlavně 
všechny nutí poznávat, učit se a jít dál a dál, za hranice představ i možností, kdy nemožné se zhmotní 
v možné. 

Sculpture Line pak projevil mimořádnou životaschopnost i během letošního jara, kdy vichřice 
virů nepřála lidem a ani umění, kdy se zdálo, že svět se dostává k bodu nula, do prázdnoty, tak tehdy 
se Sculpture Line virtuálně propojil se spoustou míst a zemí a kontinentů, a ukázal, že umění, 
sochařské umění, přemůže nepřejícnost osudu, že se naopak posílí a sochy pak shlíží na prázdná i plná 
prostranství, že jsou tady s námi, stále a navždy, alespoň do té doby, do kdy dýchá člověk a sochař 
přemýšlí, jak ztvárnit své představy. A jaké bylo překvapení, když i v této nelehké době se sochy, jak 
nezlomní vyslanci tajemného, překvapivého a krásného, z ničeho nic stvoření sochaři, objevily a 
objevují i letos na českých a moravských a lucemburských a italských náměstích, nábřežích, ulicích a 
nárožích. 

Mgr. Martin Dostál, kurátor festivalu Sculpture Line

SLOVO KURÁTORA 



Spolupracuji s festivalem Sculpture Line třetím rokem a jsem skutečně nadšen velkorysými
výstavními možnostmi, jež se přede mnou díky tomu otevřely. Možnost vystavit sochy na nádherných
místech v Čechách i v Evropě mě velice motivuje k tvorbě soch nových, a posiluje sebevědomí
nejen mně, ale věřím že i ostatním sochařům kteří neměli dříve příliš možností svoje díla
konfrontovat s mezinárodní sochařskou konkurencí. Je zcela zřejmé, že české současné sochařství
navazuje na velkolepou sochařskou tradici českých zemí a zúročuje ji originální novou tvorbou.

Zvyšováním kvality výběru autorů pro nové ročníky bude festival ještě více posilovat svoji prestiž
v Evropě a ve světě, a věřím že díla vybraná naší festivalovou porotou budou s nadšením přijata
na všech místech kde budou vystavena. Naše spolupráce s festivalem Nord Art je kvalitativně velmi
přínosná a doufám, že se v budoucnu podaří vytvořit podobnou reprezentativní výstavní platformu
pro větší množství sochařských děl také u nás v Česku a snad i v italských Benátkách.

Jedině vystavováním našich uměleckých děl v zahraničí, výběrem pozoruhodných a vhodných míst
pro ně a dovozem kvalitních soch a jejich citlivým usazováním do kontextu našich měst, se může
vybrousit cit pro díla ve veřejném prostoru jak u samotných umělců, tak také u jejich obecenstva.
Výsledkem bude silný umělecký zážitek, který dnes – v době globální pandemie bude obohacovat
obyvatele Evropy, kterým je v toho v ostatních oblastech kultury tolik odpíráno .

Jaroslav Róna, Akademický malíř a sochař, odborný garant festivalu Sculpture Line

SLOVO ODBORNÉHO GARANTA



Sculpture Line je dlouhodobý, každoroční, umělecký projekt, který formou instalací soch do veřejného
prostoru rozšiřuje kulturní a umělecký potenciál dané lokality. Jeho základní ideou je přiblížit
současné umění všem věkovým, sociálním a vzdělanostním vrstvám veřejnosti a pomáhat tak
socializovat veřejný prostor, stále více atakovaný komerčními zájmy. Jeho mimořádnou předností je,
že umělecká díla jsou přístupná všem bez rozdílu, zdarma, a mohou tak cílit i na ty vrstvy publika, pro
které je umění buď jistým luxusem, nebo se o něj nijak nezajímají.

Přístupnost soch na veřejných prostranstvích aktivizuje sociální a estetickou komunikaci, působí
intenzivně a přímo a posouvá tak kvalitu života obyvatel měst i jejich návštěvníků.

Sochařský festival SCULPTURE LINE LINE instaloval na 4 měsíce od 1.6. do 30.9.2021 sochy ve
veřejném prostoru, vznikla tak tedy jedinečná open air galerie.

V roce 2020 ač přes problémy s pandemií se podařil sochařský festival uskutečnit ve 12 městech
České republiky a dále díky naší mezinárodní výzvě „Virus sochy nezastaví“ ve 14 státech z celého
světa. Na žádost některých měst se festival nekonal jen 4 měsíce, ale instalované sochy budou na
místě ponechány do jara příštího roku. Do šestého ročníku sochařského festivalu Sculpture Line se
zapojila tato města: Praha, Dolní Břežany, Ratměřice, Plzeň, Liberec, Vratislavice nad Nisou,
Pardubice, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Ostrava. Ze zahraničí to byli tyto státy: Německo, Itálie,
Lucembursko, Španělsko, Čína, Brazílie, Vietnam, Velká Británie, Rakousko, Írán, Polsko, Švýcarsko,
Albánie a Uruguay.

POPIS PROJEKTU 



Přínos      
Umístěním soch do veřejného prostoru dáme obyvatelům a návštěvníkům měst nová témata k diskuzi, 
vybídneme je zároveň na chvíli zpomalit, zastavit se a vnímat i jiné věci, než jen sledování svého 
vlastního směru a cíle. Jednotlivými instalacemi navíc zatraktivníme konkrétní místa, upoutáme 
pozornost kolemjdoucích a podpoříme tak pocit sounáležitosti obyvatel k jejich domovskému místu, 
k jejich městské části. 

Umístěním soch a uměleckých objektů do veřejného prostoru mimo jiné dojde také k přímému setkání 
obyvatel i náhodných návštěvníků se současným uměním, aniž by diváci museli cíleně vyhledávat 
či navštívit specializovaný výstavní prostor. Prostřednictvím veřejně přístupné výstavy bude široká 
veřejnost vyzvána k aktivnímu přemítání nad rolí současného umění v každodenním životě současném 
světě.
Dalším přínosem akce bude představení současného umění jako logického doplňku městského 
mobiliáře a obecně i jako jedné z možností kreativního vyjádření vybraných předních umělců k naší 
společné realitě.

Cílová skupina: 

Obyvatelé a návštěvníci měst, které jsou do projektu zapojeny dále široká, odborná veřejnost, 
milovníci umění, profesionální umělci, novináři. 

Prezentace, způsob umístění vystavených děl ve veřejném prostoru je zaměřeno na ty, kteří prokazují 
zájem o prostředí, ve kterém žijí či se pohybují, zajímají se současné umění, zejména sochařství, 
a společenské dění obecně, a to bez rozdílu, pohlaví, vzdělání a společenského postavení. Geograficky 
cílí především na obyvatele daných lokalit, jejich návštěvníky, včetně potencionálních a turistů. V rámci 
doprovodných programů jsou zohledněny i specifické skupiny, zejména děti a mládež či odborná 
veřejnost. 



Letošní ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE představil práce současných českých i zahraničních 
autorů.                                                                                                                      
Mezi vystavujícími byli Nir Adoni, Nando Alvarez , Tran Van An, Inga Aru, Ochirbold Ayurzana, ONA. B, Volker 
Bartsch, Peter Brauchle, Dallas Collins, Riccardo Cordero, Jan Dostál, Catiuscia Bordin Dotto, Václav Fiala, 
Peter Fink, Jakub Flejšar, Kurt Gebauer, Olga Golos , Wolfgang Gramm, Antonín Kašpar, Manfred Kielnhofer,
Isabel Langtry, Giancarlo Lepore, Alexandra Koláčková, Walter Kratner, Andrej Margoč, Tomáš Medek, Stefan 
Milkov, Katharina Mörth, Iva Mrázková, Viktor Paluš, Johannes Pfeiffer, Jörg Plickat , Liliya Pobornikova, 
Wojciech Pondel, Rudy Pulcinelli, Lukáš Rais, Lukáš Rittstein, Briant Rokyta, Jaroslav Róna, Liu Ruowang, 
Martin Steinert, Arijel Štrukelj, Xuxo Vázquez, Søren West, Percy Zorilla.

Bylo instalováno celkem 77 soch a sousoší od 45 umělců v 15 zemích celého světa.               

Česká republika                                                                                                              
Praha: Jungmannovo náměstí, Vojanovy sady, Nám. Václava Havla, Novoměstská radnice, Duhová, nám. 
Franze Kafky, Smetanovo nábřeží, Smíchovská náplavka, Teracce gril Mánes, Dětský ostrov, Na Strži 1702/65, 
Nádraží Holešovice                                                                                                           
Dolní Břežany: Keltský park, 5. května  
Ratměřice: Zámek Ratměřice
Plzeň: Smetanovy sady, Kopeckého sady, Mlýnská strouha, Kralovická 1695, Karlovarská 48                                              
Broumov: Altánek                                                                                                                      
Liberec: Oblastní Galerie Liberec                                                                                                     
Vratislavice nad Nisou: kostel Nejsvětější Trojice, Park Nové Vratislavice                                                             
Pardubice: Perštýnské nám. 50, OC Grand                                                                                                            
Hradec Králové: AUPARK                                                                                                                       
Brno: Šilingrovo náměstí                                                                                                           
Olomouc: Výstaviště Flora, Smetanovy sady 2x, Jungmannova 3                                                                           
Ostrava: Gong Ostrava, Poděbradova

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI A LOKACE



Zahraniční                                                                                                                   

Albánie: Tirana  
Brazílie: Santa Maria                                                                                                                  
Čína: Minqin
Itálie: Benátky, Florencie, Gevone, Urbania
Írán: Teherán                                                                                                                      
Lucembursko: Lucemburk                                                                                                                    
Německo: Berlín, Sankt Ottilien, Archabbey, Büdelsdorf, Donaugalerie, Eulenbis, Kiel                                               
Polsko: Witów
Rakousko: Graz, Reifnitz am Wörthersee, Waxenberg, Weiz
Španělsko: Palma de Mallorca, Tomiňo
Švýcarsko: Aigle
Velká Británie: Bristol, Londýn, Newport
Vietnam: Hanoj
Uruguay: Maldonado

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI A LOKACE



INSTALACE 



INSTALACE 



INSTALACE 



INSTALACE 



INSTALACE 



Itálie – OPEN SPACE, Benátky: 28. 8.2020 – 16. 2. 2021

ZAHRANIČÍ



Čína, Itálie, Lucembursko, Německo - ukázka

ZAHRANIČÍ



Rakousko, Velká Británie, Vietnam, Brazílie - ukázka

ZAHRANIČÍ



Uruguay, Polsko, Švýcarsko, Irán - ukázka
ZAHRANIČÍ



Zahajovací večer festivalu proběhl dne 2. července 2020 v Praze na Terasách Galerie Mánes.

Úvodním slovem akci zahájil ředitel festivalu Ondřej Škarka, kurátor festivalu Martin Dostál, náměstek 

ministra kultury Ing. Jiří Vzientek a akademický sochař Jaroslav Róna. Večera se dále zúčastnili 
zástupci měst,

partnerů, umělci a pozvaní hosté.

V průběhu konání festivalu proběhly také doprovodné akce v pro širokou veřejnost:

• Slavnostní zahájení festivalu Sculpture Line, 2.7.2020, Terasy Galerie Mánes

• Slavnostní křes sochy Alexandry Koláčkové, 3.7.2020, Janáčkovo nábřeží, Praha 5

• Slavnostní křest sochy Lukáše Rittsteina, 3.7.2020, Keltský park, Dolní Břežany

• Slavnostní křest sochy Tomáše Medka, 23.6.2020, Galerie Šilingrák, Brno

• Slavnostní zahájení výstavy studentů AVU a UMPRUM „Nahoře bez“, 28.7. 2020, Art & Event
Gallery Černá Labuť, Praha

• Slavnostní zahájení výstavy Open Space, 28.8.2020, Benátky (instalované dílo Jaroslava Róny a
Stefana Milkova)

• Slavnostní křest sochy Martina Steinerta, 2.9.2020, Smetanovo nábřeží, Praha

• Komentovaná prohlídka a křest katalogu výstavy studentů AVU a UMPRUM „Nahoře bez“,
8.9.2020, Art & Event Gallery Černá Labuť, Praha

• Den otevřených ateliérů, 26.-27.9., Plzeň, sochání pro děti

DOPROVODNÉ AKCE



VÝSTAVA OPEN SPACE - Itálie – Benátky - 28.8.2020 – 16.2.2021

OPEN SPACE je multidisciplinární venkovní výstava, kterou v benátských 
zahradách Giardini della Marinaressa organizuje italské Evropské kulturní 
centrum. Do interdisciplinárního projektu se zapojili umělci, architekti a 
designéři s menšími i rozsáhlými instalacemi, které nutí návštěvníky zamyslet 
se nad souvislostí mezi veřejným prostorem ve městě a specifickými 
uměleckými díly jednotlivých účastníků. Velmi podobně jako festival Sculpture 
line tedy obohacuje veřejný prostor a dostává umění blíže k lidem. Program 
vedle originálních instalací nabídne řadu workshopů, filmových projekcí, 
představení a komentovaných prohlídek. 

Díky navázané spolupráci s Evropským kulturním centrem se nám podařilo 
domluvit a zajistit účast dvou českých umělců na výstavě OPEN SPACE. Je zde 
prezentována socha Jaroslava Róny „Lvice“ a Stefana Milkova „Strážce“. Účast 
na výstavě jsme zajistili v celém rozsahu včetně komunikace, produkce, 
dopravy, instalace děl a pojištění. 

DOPROVODNÉ AKCE



DOPROVODNÉ AKCE
Slavnostní křes sochy Alexandry Koláčkové | 3.7.2020, Janáčkovo nábřeží, Praha 5



Slavnostní křest sochy Lukáše Rittsteina | 3.7.2020, Keltský park, Dolní Břežany

DOPROVODNÉ AKCE



Slavnostní křest sochy Tomáše Medka | 23.6.2020, Galerie Šilingrák, Brno

DOPROVODNÉ AKCE



Výstava studentů AVU a UMPRUM „Nahoře bez“ |28.7. 2020, Art & Event Gallery
Černá Labuť, Praha

DOPROVODNÉ AKCE



Výstava Open Space | 28.8.2020, Benátky, Itálie

DOPROVODNÉ AKCE



Slavnostní křest sochy Martina Steinerta | 2.9.2020, Smetanovo nábřeží, Praha

DOPROVODNÉ AKCE



Komentovaná prohlídka a křest katalogu výstavy studentů AVU a UMPRUM „Nahoře
bez“ | 8.9.2020, Art & Event Gallery Černá Labuť, Praha

DOPROVODNÉ AKCE



Šestý ročník festivalu vedl svou sochařskou linku 12 městy České republiky a dále překročil hranice 14 zemí –
Německo, Velká Británie, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Lucembursko, Itálie, Španělsko, Čína, Brazílie, Vietnam, 
Írán, Uruguay a Albánie.

Media věnovala akci tradičně pozornost. V průběhu 6 měsíců vyšlo o festivalu přes 200 článků, rozhovorů, 
reportáží a pozvánek v mediích. Reportáž z festivalu spojenou s rozhovory s tvůrci přinesla například Česká 
televize – v Událostech i v Událostech v kultuře a o festivalu také několikrát informovala i na svém 
zpravodajském serveru ct24. Reportáže a rozhovory přinesly i televize CNN Prima a Praha TV. Značnou 
pozornost věnovaly festivalu jednotlivé stanice Českého rozhlasu, informace a pozvánky přinesly ČRo Vltava, 
ČRo DAB Praha a také jednotlivé regionální stanice Českého rozhlasu. O festivalu informovaly všechny hlavní 
deníky v čele s MF Dnes, Právem, Deníkem, Metrem či Bleskem a zpravodajské servery (idnes.cz, novinky.cz, 
aktualne.cz, lidovky.cz, tyden.cz). 

Sculpture Line věnovaly pozornost také odborná media (Architect+, TTG Czech, Divadelní noviny), měsíčníky
(např. Moje psychologie, City Life, Můj svět, Moje země). O festival, jednotlivé sochy i umělce se zajímala i life-
stylová media (Katka, Vlasta, Glanc, Překvapení, Svět ženy), týdeníky (Reflex, 5+2, ONA Dnes, Týdeník rozhlas) a
media zaměřená na volný čas (např. Kreativ). Časopis Vlasta přinesl profilový rozhovor s umělkyní Alexandrou
Koláčkovou.

SCULPTURE LINE se dostal i do hledáčku soukromých rádií v čele s Radiem 1, Radiem Express a Radiem
Blaník. Festivalu se věnovala také regionální media (Olomoucké listy, Náš region, Naše Praha, Sedmička) nebo
cizojazyčná media v ČR.

Více v samostatné zprávě Monitoring mediálních ohlasů, která je přílohou této zprávy.

PUBLICITA



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ

Loga partnerů se objevila na všech propagačních materiálech, které zvaly na výstavu celou širokou
veřejnost (plakátech, letácích), na pozvánkách zvoucích na všechny doprovodné programy, na webových
stránkách festivalu (www.sculptureline.cz) s aktivním prolinkem u popisu jednotlivých instalací i v 
souhrnném odkazu na partnery projektu, na popiskách jednotlivých děl, city lightech, bilboardech, 

bigboardech, katalogu a v aplikaci festivalu.



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ NA POZVÁNKÁCH 
NA ZAHAJOVACÍ VEČER



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ NA PROMO 
MATERIÁLECH POUŽÍVANÝCH PŘI SPOLEČENSKÝCH 
AKCÍCH POŘÁDANÝCH V RÁMCI VÝSTAVY 



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



KATALOG DOPROVODNÁ VÝSTAVA PRAHA 



KATALOG DOPROVODNÁ VÝSTAVA PRAHA 



Praha náklad 30 000 ks

Brno náklad 2 000 ks

Broumov náklad 500 ks

Hradec Králové náklad 2 000 ks

Liberec náklad 2 000 ks

Olomouc náklad 2 000 ks

Ostrava náklad 5 000 ks

Pardubice náklad 2 000 ks

Plzeň náklad 4 000 ks

Ratměřice náklad 200 ks

Vratislavice náklad 500 ks

PROMO MATERIÁLY

Letáky



WEBOVÉ STRÁNKY
www.sculptureline.cz | homepage



WEBOVÉ STRÁNKY
www.sculptureline.cz | zobrazení města 



WEBOVÉ STRÁNKY
www.sculptureline.cz | detail díla 



SOCIÁLNÍ MÉDIA Informační kampaň probíhá prostřednictvím
sociálních médií: Facebook, Instagram, YouTube.



MOBILNÍ APLIKACE



www.youtube.com/watch?v=tNGe8xSnxdc

VIDEO



KATALOG FESTIVALU



PLAKÁT 



FETSIVALOVÝ BUTON



ZAHAJOVACÍ VEČER
Terasy Galerie Mánes | 2. 7. 2020

Zahajovací večer festivalu proběhl dne 2. července 2020 v Praze na Terasách Galerie Mánes. 
Úvodním slovem akci zahájil ředitel festivalu Ondřej Škarka, kurátor festivalu Martin Dostál, náměstek 
ministra kultury Ing. Jiří Vzientek a akademický sochař Jaroslav Róna. Večera se dále zúčastnili zástupci 
měst, partnerů, umělci a pozvaní hosté.



ZAHAJOVACÍ VEČER
Terasy Galerie Mánes | 2. 7. 2020



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ A 
OTUDOOR MEDIA



Od června do konce září bylo instalováno 30 ks billboardů a bigboardů na nejfrekventovanějších 

místech: Praha, Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň 

BILLBOARD / BIGBOARD 



CLV PANELY
Počet: 30 ks, červen – září. Podsvětlené panely na strategických lokacích (centra měst, frekventovaná 

místa, zastávky MHD).



INZERCE
Deník                                 Radio 1
Hospodářské noviny aktuálně.cz
Architect ihned.cz
Vlasta



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



ÚČETNICTVÍ



ROZVAHA  



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT  



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



Děkujeme za spolupráci

www.sculptureline.cz
#sculptureline


