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Sculpture line slaví letos své první půlkulatiny. Od roku 2015, kdy byl ještě v 
plenkách, prošel obrovským vývojem a představil lidem více než 100 
jedinečných instalacích u nás i v zahraničí.

Svou stopu jsme zanechali v Německu, Lucembursku a nově vede sochařská 
linka i do Itálie. Mám radost, že se festival za poměrně krátkou dobu stal 
neodmyslitelnou, a v mnoha případech i trvalou, součástí celé řady měst. 

Jsem rád, že se prostřednictvím Sculpture Line můžeme setkávat s těmi, se 
kterými sdílíme stejnou lásku k umění a které stejně jako nás zajímá veřejný 
prostor. 

Děkujeme Vám za podporu a spolupráci a za to, že jste součástí Sculpture Line 
– bez vás by to nešlo.

Ondřej Škarka ředitel festivalu Sculpture Line

SLOVO ŘEDITELE FESTIVALU 



Letošní Sculpture Line pokračuje v tradici toho nejlepšího z minulých ročníků této 
mezinárodní a mezistátní přehlídky soch ve veřejném prostoru a současně přináší 
programové inovace. V centru pozornosti stojí opět klasická socha, a to jak od českých, 
tak zahraničních autorů. Ještě větší důraz je ovšem kladen na obsahovou sdělnost a 
formální svrchovanost jednotlivých prací, a také na začlenění plastiky do kontextu místa. 
Pokračuje také úzká spolupráce s festivalem NordArt v severním Německu a s
Lucemburskem.

Festival Sculpture Line se v pořádajících městech stává tradicí. Prohlubuje se spolupráce 
mezi pořadateli a jednotlivými městy, dochází k intenzivnější komunikaci mezi “diváky” a 
realizačním týmem sochařského festivalu. Snahou realizátorů je prosazovat také 
avantgardnější a méně obvyklá díla a rozšiřovat tak spektrum představ, co je a může být 
dnešní sochařské dílo. Větší důraz na sdělnost a kvalitu prací přináší koncentrovanější 
soubor děl od méně autorů, zato s ještě větším potenciálem jejich účinku. Zřetelná je 
také snaha časově rozšiřovat přehlídku Sculpture Line do prostoru celého roku a 
prohlubovat tak soužití obyvatel jednotlivých měst se současným uměním.

Martin Dostál kurátor festivalu Sculpture Line 

SLOVO KURÁTORA FESTIVALU 



Socha je nedílnou součástí prostoru, do kterého je umístěna. Mimo virtuálního prostoru 
neexistuje bez okolí. Na rozdíl od obrazu, který je oknem do umělcova světa je socha 
přímým vstupem umělce do reálného světa. Socha je krajinou nebo architekturou 
ovlivňována, proměňována někdy dotvářena a to funguje i opačně.

Náročnější než galerijní prostor je otevřený prostor města či krajiny. Sochu může zcela 
posunout nebo významově proměnit posílit ale i zneviditelnit. Socha dokáže proměnit a 
akcentovat prostor, který byl do té doby významově nebo i vizuálně prázdný. Dokáže do 
něj dovést lidi a otevřít jim oči. Obráceně dokáže prostor zklidnit nebo naopak rozsvítit a 
nebo dokonce pojmenovat či přejmenovat sochu do něj umístěnou. S novým umístěním 
stejné sochy vše začíná znovu a autor má příležitost poznávat možnosti svého díla. Celou 
polovinu výrazu sochy tvoří její okolí a tak je-li autorovi taková možnost dána může svoje 
dílo vnímat a znovuobjevovat v nových souvislostech a s novými výhledy na svou budoucí 
tvorbu. Tuto ideu Sculpture Line rok od roku stále výrazněji naplňuje. Oproti jiným 
podobným akcím Sculpture Line nepracuje s jedním prostorem do kterého hledá stále 
nové projekty a autory. Naopak hledá stále nová místa a města a díky tomu si může 
dovolit pracovat jednak s novými autory ale především vystavovat sochy ze svého 
portfolia v jiných městech a tím i v nových souvislostech. Je to mnohem cennější než si 
dokážeme představit. A tak doufám, že příští rok přinese další nová města pro již 
vystavovaná díla, další nové sochaře a jejich nové sochy.

Michal Gabriel umělecký ředitel Sculpture Line 

SLOVO UMĚLECKÉHO ŘEDITELE FESTIVALU 



Projekt Sculpture Line, jehož pátý ročník proběhl letos v Praze a v řadě dalších nejen českých a 
moravských měst, dostal na svém startu také galerijní podobu. Ta byla  dána specifickým výběrem 
prací řady autorů, kteří jsou zastoupeni v rámci letošních doprovodých akcí. Představeny byly obrazy i 
plastiky a návštěvník si tak v koncentrovaném podání mohl vytvořit obrázek toho, jaká je intence této 
velkorysé exteriérové sochařské přehlídky. Zastoupeni byli autoři různých generací, od matadorů 
starší střední generace až po čerstvou sochařskou krev a studentky AVU. Důraz byl přitom kladen na 
autentickou plastickou řeč každého z umělců, jedno zda jde o abstraktní či tak či onak realistický 
způsob zobrazení. 

Návštěvníky mohla překvapit, jak široká a kvalitní je sochařská přítomnost České republiky, když si
uvědomíme míru časové, prostorové, invenční i finanční náročnosti tvorby plastik. Sochaři jsou ovšem
svébytná umělecká kasta, jejíž společné znaky lze shrnout pod pojmy, jako jsou vytrvalost, posedlost,
preciznost či tvrdohlavost. Bez těchto vlastností nelze sochy vytvářet.

Stejně důležitým faktorem výstavy je upozornit na to, co při rozličnosti jednotlivých autorských
strategií charakterizuje tradiční sochařský přístup. Je jím jasně definovaný tvar, přesný plastický
záměr a víc než jen zvládnuté řemeslné provedení. Zdá se, že není třeba tato fakta zdůrazňovat, ale
při rozmlžení disciplín současného umění není na škodu si tyto staré pravdy připomenout. Protože
důraz na plastickou kvalitu je to, co chce exteriérová i interiérová Sculpture Line zdůrazňovat
především.

POPIS PROJEKTU



Pátý ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE se konal od 1. června do 30. září 2019, na území
města Prahy a jejich městských částí, Dolních Břežanech, Plzně, Liberce, Vratislavicích n. Nisou,
Broumově, Pardubicích, Olomouci, Ostravě a Mikulově.

V zahraničí sochařský festival Sculpture Line proběhl v Lucembursku, Německu a Itálii. V Lucembursku
ve městě Steinsel byla instalována 3 díla českých autorů a 1 dílo slovenského autora. Slavnostní
otevření sochařského parku proběhlo dne 23.5.2019 za účasti velvyslance ČR, starosty města Steinsel
a krajanských spolků. Jedno dílo je též vystaveno na Velvyslanectví ČR v Lucemburku.

V Německu probíhá spolupráce s festivalem NordArt, v loňském roce instalace Michala Gabriela
vyhrála cenu NordArt 2018, která opravňuje umělce vystavovat i v dalším roce. Mimo instalace
Michala Gabriela bylo v rámci NordArt prezentováno dílo Jana Dostála „Rounded“.

V Itálii byly umístěny 2 instalace italských sochařů. V Turíně to bylo dílo „Midsummer night's
pentagram“ autora Johannese Pfeiffera a v Rivarolo Cananvese dílo „Cariatidi“ Luca Freschiho.



Letošní ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE představil práce současných českých i zahraničních autorů. 
Mezi vystavujícími byli Inga Aru, Jiří David, Denis Defrancesco, Jan Dostál, Václav Fiala, Jakub Flejšar, Luca Freschi,
Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Paolo Grassino, Kryštof Hošek, Antonín Kašpar, Alexandra Koláčková, Veronika
Kudláčková Psotková, Andrej Margoč, Tomáš Medek, Stefan Milkov, Iva Mrázková, Viktor Paluš, Johannes Pfeiffer, Jörg
Plickat, Lukáš Rais, Jaroslav Róna, Liu Ruowang, Vladimír Škoda a Michal Trpák.

Bylo instalováno celkem 52 soch a sousoší od 27 umělců ve 4 zemích Evropy.
Praha: nám. Republiky, OD Kotva, Jungmannovo náměstí,  nám. Franze Kafky, Vojanovy sady, Velkopřevorské náměstí,
Náměstí Václava Havla, Novoměstská radnice, Tančící dům, Kongresové centrum, Duhová (ČEZ), náměstí Miloše
Formana, ČSOB Radlická, Sluneční park (Zbraslav)
Broumov: Mírové náměstí, Kostelní ul.
Dolní Břežany: 5. května
Liberec: Oblastní Galerie Liberec
Mikulov: Zámecká zahrada
Olomouc: Horní náměstí, Smetanovy sady, Dolní náměstí, Hotel S-Port Véska
Ostrava: Dolní Vítkovice – Svět techniky Ostrava
Pardubice: OC Grand, Masarykovo náměstí
Plzeň: DEPO2015, Kopeckého sady, B. Smetany, Mlýnská strouha, Smetanovy sady, Kralovická, Karlovarská
Vratislavice nad Nisou: kostel Nejsvětější Trojice, park Nové Vratislavice
Lucemburk: Velvyslanectví České republiky v Lucembursku
Steinsel: Parc Den Haff
Turín: Labdia Architecture Laboratory
Rivarolo Canavese: Casa Toesca
NordArt: Büdelsdorf

VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI A LOKACE



INSTALACE 



INSTALACE



INSTALACE



INSTALACE



Německo - NordArt, Büdelsdorf: 1.6. – 13. 10. 2019

ZAHRANIČÍ



ZAHRANIČÍ
Itálie – Turín, Rivarolo Canavese: 1.6. – 30.9. 2019



ZAHRANIČÍ 
Lucembursko, Lucemburk, Steinsel: 25.5. – 30.9.2019



Festival byl zahájen 6. června 2019 v Praze v Art & Event Gallery Černá labuť.

Úvodním slovem akci zahájil ředitel festivalu Ondřej Škarka a kurátor festivalu Martin Dostál. Dále promluvili jednotliví

zástupci měst.

Oficiální ukončení letošního festivalu a křest festivalového katalogu proběhlo 1. října v Praze v Art & Event Gallery

Černá Labuť.

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

• Doprovodná výstava David, Dostál a Gabriel na lodi, Praha: 21. 5. 2019

• Slavnostní otevření sochařského parku v Lucembursku, Steinsel: 23. 5. 2019

• Doprovodná výstava - David, Dostál a Gabriel právě teď v Olomouci: 29. 5. – 30. 6. 2019

• Křest sochy Trůn, Dolní Břežany: 15. 6. 2019

• Doprovodná výstava Benedikta Tolara, Plzeň: 25. 6. 2019

• Křest sochy Itálie, Turín: 11. 7. 2019

• Křest sochy Itálie: Rivarolo Canavese: 12. 7. 2019

• Doprovodná výstava Michala Gabriela a Jana Dostála v ČSOB v Praze: 12. 7. – 5. 9. 2019

• Doprovodná výstava - Skvosty s vůní benzínu, DEPO Plzeň: 17. 7. – 19. 7. 2019

• Doprovodná výstava - Girls, Girls, Girls & Boys, Broumov: 5. 9. – 30. 9. 2019

• Doprovodná výstava - Jan Dostál – Collector`s Choice, Plzeň: 27. 9. – 24. 11. 2019

DOPROVODNÉ AKCE



DOPROVODNÉ AKCE
David, Dostál a Gabriel na Lodi



Slavnostní otevření sochařského Parku ve Steinselu

DOPROVODNÉ AKCE



David, Dostál a Gabriel právě teď v Olomouci

DOPROVODNÉ AKCE



Křest sochy Trůn – Dolní Břežany

DOPROVODNÉ AKCE



Benedikt Tolar - Autopark

DOPROVODNÉ AKCE



Křest sochy Midsummer`s Night Pentagram – Turín

DOPROVODNÉ AKCE



Křest sochy Cariaditi – Rivarolo Canavese

DOPROVODNÉ AKCE



Praha - ČSOB

DOPROVODNÉ AKCE



DEPO2015 – Plzeň- Skvosty s vůní benzínu

DOPROVODNÉ AKCE



Girls, Girls, Girls and Boys - Broumov

DOPROVODNÉ AKCE



Jan Dostál – Collector`s Choice - Plzeň

DOPROVODNÉ AKCE



Ve svém pátek ročníku se festival výrazně rozrostl a překročil hranice České republiky. Sochařská linka vede do 

Lucemburska, Německa, kde jsou česká díla opakovaně součástí renomovaného výstavního projektu NordArt, a nově i 

do Itálie.

Media věnovala akci traičně pozornost. V průběhu 5 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

v kultuře, Událostech v regionech a na ČT24, o festivalu také několikrát informovala i na svém zpravodajském serveru

ct24. Reportáže a rozhovory přinesly i TV Seznam a TV Praha.

Značnou pozornost věnovaly festivalu jednotlivé stanice Českého rozhlasu, organizátoři poskytli rozhovor zahraničnímu

vysílání Radia Prag, informace a pozvánky přinesly ČRo Vltava, ČRo Regina a také jednotlivé regionální stanice Českého

rozhlasu.

O festivalu informovaly všechny hlavní deníky v čele s MF Dnes, Právem, Deníkem, Bleskem či Metrem a zpravodajské

servery (idnes.cz, novinky.cz, aktualne.cz, lidovky.cz, týden.cz). Sculpture Line věnovaly pozornost také odborná media 

(Arhitect+), měsíčníky (např. OL4you, Můj svět, ). O festival, jednotlivé sochy i umělce ze zajímala i life-stylová media 

(Katka, Vlasta) , týdeníky (Reflex, 5+2, Euro) a media zaměřená na volný čas.

SCULPTURE LINE se dostala i do hledáčku soukromých rádií v čele s Radiem 1, Radiem City, Radiem Express, Radiem

Blaník a Radiem Impuls. SCULPTURE LINE se věnovala také 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, QS foliích umístěných na tramvajích, katalogu a v aplikaci

festivalu.



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ NA POZVÁNKÁCH 
NA ZAHAJOVACÍ A ZÁVĚREČNÝ VEČER



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



Broumov

Itálie

Lucembursko

UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



Plzeň OlomoucDolní Břežany

UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ



KATALOG A PLAKÁT DOPROVODNÁ VÝSTAVA OLOMOUC 



PLAKÁT A INFORMAČNÍ LETÁK DOPROVODNÁ VÝSTAVA 
BROUMOV 



Praha náklad 30 000 ks
Broumov náklad 500 ks
Liberec náklad 2 000 ks
Mikulov náklad 500 ks
Olomouc náklad 2 000 ks
Ostrava náklad 5 000 ks
Pardubice náklad 2 000 ks
Plzeň náklad 4 000 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, Twitter, 
YouTube.



SOCIÁLNÍ MÉDIA 
hashtag festivalu #sculptureline Informační kampaň probíhá prostřednictvím

sociálních médií: Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube.



MOBILNÍ APLIKACE



www.youtube.com/watch?v=iJOvUS17bAs

VIDEO



KATALOG FESTIVALU



FETSIVALOVÝ BUTON



ZAHAJOVACÍ VEČER
Art & Event Gallery Černá labuť | 6. 6. 2019

Festival byl zahájen 6. června 2019 v Praze v Art & Event Gallery Černá labuť.
Úvodním slovem akci zahájil ředitel festivalu Ondřej Škarka a kurátor festivalu Martin 
Dostál. Dále promluvili jednotliví zástupci měst. Zahájení se účastnila většina autorů 
a partnerů. 



ZAHAJOVACÍ VEČER
Art & Event Gallery Černá labuť | 6. 6. 2019



ZÁVĚREČNÝ VEČER
Art & Event Gallery Černá labuť | 1. 10. 2019

Další ročník sochařského festivalu slovem zakončil ředitel festivalu Ondřej Škarka, 
kurátor festivalu Martin Dostála a zastupitel hl.m.Prahy a předseda výboru pro kulturu 
a cestovní ruch Jan Wolf.



ZÁVĚREČNÝ VEČER
Art & Event Gallery Černá labuť | 1. 10. 2019



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ A 
OTUDOOR MEDIA



Od června do konce září bylo instalováno 50 ks billboardů a bigboardů na nejfrekventovanějších 
místech: Praha, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň 

BILLBOARD / BIGBOARD 



BUS / TRAM 

Instalováno 70 ks – nosiče na dopravních prostředcích v Praze, různé formáty, páteřní linky, 
červen až srpen.



CLV PANELY
Počet: 50 ks, červen – září. Podsvětlené panely na strategických lokacích (centra měst, frekventovaná 
místa, zastávky MHD) Praha, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň .



INZERCE
Týden Art of Living
Instinkt Architect 
Interview Estate
Sedmička



FOTOSTĚNA



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



UKÁZKY Z INSTALACÍ



ÚČETNICTVÍ



ROZVAHA



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT



VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE



Děkujeme za spolupráci

www.sculptureline.cz
#sculptureline


