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SLOVO ŘEDITELE 

Zdá se to jako včera, když se poprvé zrodila nesmělá myšlenka vytvořit 
nový sochařský festival, který by vždy na několik měsíců proměnil ulice a 
zákoutí Prahy v živoucí galerii. Nyní již probíhá třetí ročník a náš cíl
založit novou tradici se pomalu ale jistě stává skutečností.
Letošní ročník je pro nás svým způsobem zlomový, kromě Prahy se 
festival rozkročil i do západočeské metropole a velice pozitivní reakce 
plzeňské veřejnosti ukázaly, že takové akce městům sluší a ukazují nám 
nové možnosti „sochařské linky“. Potvrzením funkčnosti konceptu je pro 
nás i skutečnost, že každý rok přibývá instalací, které i po skončení 
festivalu naleznou své stálé místo v rámci města. Vysoká hodnocení 
veřejností i zvyšující se zájem samotných umělců nejen z České republiky, 
ale také ze zahraničí, je pro nás zároveň obrovskou výzvou do 
budoucnosti neslevit ze svých cílů a naopak Sculpture Line každým r 
okem posunout opět o kr ok dále.
Je třeba dodat, že za úspěchem Sculpture Line, jehož třetí ročník si na 
následujících stránkách můžete připomenout, stojí obrovské úsilí a skvělá 
práce celého týmu, partnerů akce i participujících umělců. Všem patří můj 
veliký dík. Příští léto se opět těšíme na viděnou v ulicích.

Ondřej Škarka ředitel festivalu



SLOVO KURÁTORA

Festival Sculpture Line vstoupil do své třetí sezóny v době, kdy doznívaly 
poslední tóny Pražského jara. Je zajímavé, jak se stále více jednotlivé 
žánry prolínají, jak i tyto dvě události mají své spontánní souvislosti. V 
závěrečném koncertu Pražského jara dirigoval Krzysztof Penderecki
vlastní symfonické dílo, pro které použil monumentální tubafon
připomínající spíše současnou sochu než hudební nástroj. A cestou ze 
Smetanovy síně na náměstí Republiky byla k vidění instalace jiného 
světového uměleckého díla: „Mixed Feelings“ od Tonyho Cragga. Jeho 
abstraktní zvukomalebné tvary jsou jen dalším potvrzením, že se v 
hlavním městě můžeme konečně setkávat se špičkami současného 
světového umění, ať jde o kterýkoliv umělecký obor .
Letos lze konstatovat dosažení hned několika důležitých cílů festivalu. 
Nejen, že se každoročně vyšuje pestrost a věhlas vystavovaných umělců. 
„Sochařská linka“ se stále odvážněji pouští i mimo centrum metropole. 
Vedle již tradičně spolupracujících Dolních Břežan se letos připojila
i Plzeň, která kvalitou i počtem vystavovaných děl směle konkuruje 
hlavnímu městu.



SLOVO KURÁTORA 

Mezi řadou vystavených objektů bych rád upozornil na práce nejmladší 
generace: dílo Veroniky Psotkové, Viktora Paluše či Jana Dostála působí 
velmi sebevědomě i vedle etablovaných umělců jakými jsou František 
Skála, Olbram Zoubek, či Michal Gabriel. Díky podpoře magistrátu
i mnoha soukromých subjektů jsme se opět mohli setkat s uměním přímo 
na ulici s nadějí, že některá díla zůstanou stálým hostem veřejného 
prostoru.

Josef Záruba–Pfefferman kurátor festivalu



SLOVO ÚMĚLECKÉHO ŘEDITELE  

Při výběru děl pro letošní Sculpture Line jsme opět zvolili stejný klíč jako v 
předchozím roce. Vybírali jsme pouze dokončené a hotové sochy a 
objekty renomovaných i začínajících sochařů. Vyřazovali jsme zatím 
nerealizované projekty. Dokud bude možné tento princip udržet a neslevit
z kvality, pracoval bych s ním i v příštím roce. Chápu nicméně, že sochař 
nemůže tak snadno tvořit velké exteriérové sochy takzvaně do šuplíku, a 
tak se jednou přiblíží okamžik, kdy je třeba tento princip změnit nebo 
rozšířit celou akci o zahraniční umělce. Právě tímto směrem jsme letos 
učinili první krok, a tak na Náměstí Republiky můžete potkat dílo Antonyho
Cragga. Nebylo vůbec jednoduché získat pro tuto akci jeho dílo, ale
podařilo se a tým Sculpture Line prokázal, že má schopnosti
pokračovat v dalších letech právě tímto směrem. Připravuji si seznam 
několika významných evropských i světových sochařů, abychom dílo 
některého z nich v Praze příští rok nainstalovali.
Sochy ve veřejném prostoru vnímám jako zdroje emocionálního a někdy 
spirituálního světla, které prozařuje praktický a racionální svět. Když se 
podaří najít správnou sochu pro správné místo, dokáže zářit opravdu 
hodně.
Těším se na další hledání.

Michal Gabriel umělecký ředitel festivalu



POPIS PROJEKTU:

Další ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE se konal na území 
hlavního města Prahy a na území krajského města Plzně od 1. června 
do 30. září 2017.

Záměrem expozice bylo jako v předešlých ročnících ozvláštnit a 
obohatit veřejný prostor, nabídnout nový pohled na Prahu a Plzeň i na 
samotná umělecká díla, a to jak obyvatelům, tak i návštěvníkům měst.

Festivalu SCULPTURE LINE se postupně daří budovat novou tradici  
open-air galerií po vzoru světových metropolí nejen v hlavním městě, 
ale i v krajském městě Plzeň.



VYSTAVUJÍCÍ UMĚLCI A LOKACE

Letošní ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE představil práce 
současných českých i zahraničních autorů. Mezi vystavujícími byli
Tony Cragg, Jan Dostál, Václav Fiala, Michal Gabriel, Monika Horčicová, 
Jaroslav Chramosta,Antonín Kašpar, Alexandra Koláčková, Jaroslav Koléšek, 
Jan Kovářík, Veronika Kudláčková Psotková, Andrej Margoč, Marc Moser,
Ondřej Oliva, Viktor Paluš, Lukáš Rais, František Skála, Michal Trpák 
a Olbram Zoubek.

V rámci festivalu bylo instalováno celkem 31 soch a sousoší na 25 místech 
Prahy a Plzně (21 děl v Praze, 10 děl v Plzni).

Praha: nám. Republiky, OD Kotva, Františkánská zahrada, Novoměstská 
radnice, tok řeky Vltavy mezi Mánesem a Národním divadlem, Tančící dům, 
Vyšehrad, Anděl (Kartouzská ulice), nádvoří Ministerstva kultury ČR, 
Malostranské náměstí, Botanická zahrada, Pavilon B. Braun Dialog, Bobová 
dráha, nám. Jiřího z Poděbrad, The Park Chodov, Dolní Břežany

Plzeň: InterCora – Rondel, Divadlo J.K. Tyla, Techmania Science Centre, 
Hotel Golden Fish, Kopeckého sady, ulice B. Smetany, Mlýnská strouha, 
Sady 5. května, Starý Plzenec



DOPROVODNÉ AKCE

Festival byl zahájen 7. června 2017 v Praze v Art & Event Gallery Černá 
labuť. Úvodním slovem akci zahájil ředitel festivalu Ondřej Škarka, umělecký 
ředitel festivalu Michal Gabriel a kurátor festivalu PhDr. MgA. Josef Záruba-
Pfeffermann, PhD.

V Plzni byl zahájen festival 31. května 2017 v restauraci Budino. Úvodním 
slovem akci zahájil ředitel festivalu Ondřej Škarka a ředitelka festivalu Plzeň 
Andrea Buriánková.

Oficiální ukončení letošního festivalu proběhlo 26. září v Praze. 
V Plzni se festival zakončil 11. října.

V průběhu léta proběhly doprovodné akce pro širokou veřejnost, a to koncert 
CIRCUS PONORKA, který se uskutečnil na terase Galerie Mánes, dále pak  
Sochařský den na Bobovce určený nejen pro děti, křest sochy Hyena od
Jana Dostála v Dolních Břežanech, ale i spoluúčast na výstavě Skvosty s vůní 
benzínu v plzeňském DEPO2015.

Letošní křest katalogu proběhl v Botanické zahradě při ochutnávce vín 
z místních vinic.

Další akce pro partnery se uskutečnila v prostorách kliniky Program Health 
Plus, kde proběhla komentovaná prohlídka děl Olbrama Zoubka.



DOPROVODNÉ AKCE – CIKRUS PONORKA



DOPROVODNÉ AKCE – SOCHAŘSKÝ DEN NA BOBOVCE



DOPROVODNÉ AKCE – KŘEST SOCHY HYENA



DOPROVODNÉ AKCE – SKVOSTY S VŮNÍ BENZÍNU – PLZEŇ



DOPROVODNÉ AKCE – KŘEST KATALOGU SCULPTURE LINE



DOPROVODNÉ AKCE – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
DĚL OLBRAMA ZOUBKA V PROSTORÁCH KLINIKY 
PROGRAM HEALTH PLUS



PUBLICITA

V letošním roce se uskutečnil 3. ročník sochařského festivalu SCULPTURE LINE v Praze a Plzni a obyvatelům 
měst i jejich návštěvníkům představil více než 30 instalací od domácích i zahraničních umělců.

Po celou dobu konání festivalu i před jeho uskutečněním jej provázel velký zájem medií. V průběhu 4 měsíců 
vyšlo o festivalu přes 160 článků, rozhovorů, reportáží a pozvánek v mediích. Pro srovnání, oproti 
předchozímu roku se počet mediálních výstupů více než ztrojnásobil.

O festival projevovala zájem jak celostátní a masová media, tak regionální media. Regionální plzeňská media, 
kde se festival Sculpture Line uskutečnil poprvé, věnovala festivalu velký mediální prostor.

Mediální kampaň se soustředila na představení festivalu Sculpture Line, jednotlivých instalací i umělců. 
To vše formou rozhovorů, profilových článků či pozvánek.

Celkem bylo vydáno 9 tiskových zpráv.

K tématům, resp. umělcům a instalacím, kterým se media nejvíce věnovala, patřila díla Olbrama Zoubka,
Prastánek Františka Skály na Malostranském náměstí a dílo slavného sochaře Tonyho Cragga na Náměstí
Republiky.

Media se věnovala také doprovodným akcím festivalu, ke kterým patřil koncert Cirkusu Ponorka na Terase
Galerie Mánes a poté zábavný rodinný den na Bobové dráze na Proseku.



PUBLICITA

Pozornost festivalu a jeho programu věnovala Česká televize. Reportáž z festivalu spojenou s rozhovory 
s uměleckým ředitelem Michalem Gabrielem, ředitelem Ondřejem Škarkou a vybranými umělci přinesla 
například Česká televize – v Událostech v kultuře, Událostech na ČT1 a na ČT24 a o festivalu několikrát 
informovala i na svém zpravodajském serveru ct24.

Značnou pozornost věnovaly festivalu jednotlivé stanice Českého rozhlasu, organizátoři poskytli 
rozhovor zahraničnímu vysílání Radia Prag, informace a pozvánky přinesly ČRo Vltava a ČRo Regina.
Sculpture Line se věnovaly i komerční radiové stanice jako je například Frevence 1, Express FM, Radio City, 
Radio Blaník či Radio 1.

O festivalu informovaly všechny hlavní deníky v čele s MF Dnes, Právem, Deníkem, Bleskem či Metrem 
a zpravodajské servery (ihned.cz, idnes.cz, novinky.cz, týden.cz). Sculpture line věnovala pozornost také
kulturní (např. Dolce Vita, Moje Psychologie, Cosmopolitan) a odborná media v čele s magazínem Architekt+, 
který věnoval festivalu celu dvojstranu, Earch, Designmag, Arttalk, Artmap a další.

O festival, jednotlivé sochy i umělce se zajímala i life-stylová media, týdeníky (Reflex, 5+2, Euro) a media 
zaměřená na volný čas.

SCULPTURE LINE se věnovala také cizojazyčná media v ČR. 

Přílohou zprávy je celkový monitoring médií.



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPŮ PARTNERŮ:

Loga partnerů se objevila na všech 
propagačních materiálech, které zvaly
na výstavu celou širokou veřejnost (letácích, 
plakátek), 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, billboardech,
City Lightech, QS foliích umístěných  
na tramvajích, katalogu.

popisek

pozvánka





UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ NA POZVÁNKÁCH 
NA ZAHAJOVACÍ A ZÁVĚREČNÝ VEČER – PRAHA



UMÍSTĚNÍ LOGOTYPU PARTNERŮ NA POZVÁNKÁCH 
NA ZAHAJOVACÍ A ZÁVĚREČNÝ VEČER – PLZEŇ



ZAHAJOVACÍ VEČER PRAHA

Festival byl zahájen 7. června 2017 v Praze v Art & Event Gallery
Černá labuť. Úvodním slovem akci zahájil ředitel festivalu 
Ondřej Škarka, umělecký ředitel festivalu Michal Gabriel
a kurátor festivalu PhDr. MgA. Josef Záruba-Pfeffermann, PhD. 
Zahájení se účastnila většina autorů a partnerů.



ZAHAJOVACÍ VEČER PRAHA



ZAHAJOVACÍ VEČER PLZEŇ

Festival Plzeň byl zahájen 31. května 2017 v restauraci Budino. 
Úvodním slovem akci zahájila ředitelka festivalu Plzeň Andrea 
Buriánková a ředitel festivalu Ondřej Škarka. Zahájení se účastnila 
většina autorů a partnerů.



ZAHAJOVACÍ VEČER PLZEŇ



ZÁVĚREČNÝ VEČER PRAHA

Další ročník sochařského festivalu slovem zakončil ředitel festivalu 
Ondřej Škarka, kurátor festivalu Josef Záruba-Pfeffermann, 
umělecký ředitel festivalu Michal Gabriel a radní Magistrátu
hl. města Prahy Jan Wolf.



ZÁVĚREČNÝ VEČER PRAHA



ZÁVĚREČNÝ VEČER PLZEŇ

Plzeňský sochařský festival slovem zakončil ředitel festivalu 
Ondřej Škarka, ředitelka festivalu Plzeň Andrea Buriánková, 
umělecký ředitel festivalu Michal Gabriel a 1. náměstek 
primátora pro oblast kultury města Plzeň Martin Baxa.



ZÁVĚREČNÝ VEČER PLZEŇ



Umístění logotypu partnerů 
na promo materiálech

používaných při společenských akcích 
pořádaných v rámci výstavy



LETÁKY



POZVÁNKY NA DOPROVODNÉ AKCE



PROMO MATERIÁLY:

Leták Praha: náklad 50 000 ks

Distribuce: Informační centra hl. města Prahy, pražské hotely, 
restaurace, kavárny, Galerie Tančící dům, Dům Černá labuť, Mánes, 
Malostranské náměstí, Národní galerie, Dolní Břežany, Ministerstvo 
kultury ČR, Novoměstská radnice, klinika Perfect Clinic a klinika 
Program Health Plus, Botanická zahrada, Bobová dráha

Leták Plzeň: náklad 10 000 ks

Distribuce: Informační centrum Plzeň, hotely, restaurace, kavárny, 
DJKT, Techmania Science Centre

Pozvánky:
Na každou akci rozesláno cca 350 elektronických pozvánek,
plus na vybrané akce bylo rozesláno cca 100 pozvánek tištěných.

Informační panely, bannery:
Novoměstská radnice, weby partnerů festivalu, Divadlo J. K. Tyla, 
ul. B. Smetany



Sociální média



SOCIÁLNÍ MÉDIA:

Hashtag festivalu #SculptureLine

Informační kampaň probíhala prostřednictvím sociálních médií: 
Facebook a Instagram

na Facebooku



SOCIÁLNÍ MÉDIA:

na Instagramu



MOBILNÍ APLIKACE



KATALOG FESTIVALU

Křest katalogu proběhl 31. května
v Botanické zahradě za účasti partnerů, 
vystavujících umělců a přátel festivalu.

Katalog byl rozdán a rozeslán partnerům
festivalu i umělcům. Ostatní zájemci mají
možnost si katalog zakoupit.



Umístění logotypu 
partnerů

na billboardech 
a tramvajích



BIGBOARD
Od června do konce září bylo instalováno 5 bigboardů na nejfrekventovanějších místech Prahy 
a Plzně



BILLBOARD
Od června do konce září bylo instalováno 50 billboardů na nejfrekventovanějších místech Prahy 
a Plzně



QS A KS FOLIE
Instalováno 30 ks – nosiče na tramvajích v Praze, různé formáty, páteřní linky, červen až srpen.



CLV PANELY
Podsvětlené panely na strategických lokacích (centra měst, frekventovaná místa, zastávky MHD). 
Praha i Plzeň.

Počet: 51 ks v Praze a Plzni



LED PANELY METRO

Umístěno v metru Národní

LED obrazovky podél eskalátorových tunelů mezi vestibulem a spojovací chodbou k nástupišti. 
10 sec. spot (grafika), kontinuální vysílání v intervalech, červen – srpen
Počet: celkem 44 ploch



PANELY METRO – VAGONY

Plochy nad okny vagonů metra. Linky A, B a C, červen.
Počet: celkem 30 ks (vizuály poměrově rozděleny mezi všechny tři linky)



VARIAPOSTERY

Plochy přímo na nástupištích - vybraná nádraží v Praze (Hlavní nádraží, Holešovice, Libeň), 
hlavní nádraží v Plzni. Červen, červenec.
Počet: 8 ks



CLV ROTUNDA

Vysoce viditelná prosvětlená plocha ve vestibulu Hlavního nádraží v Praze. Srpen. 
Počet: 1 ks.



Ukázky z instalací



INSTALACE PRAHA



INSTALACE PRAHA



INSTALACE PRAHA



INSTALACE PRAHA



INSTALACE PLZEŇ



INSTALACE PLZEŇ



INSTALACE PLZEŇ



Účetnictví



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



ROZVAHA 



DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI

WWW.SCULPTURELINE.CZ 

#SCULPTURELINE


