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V roce 2021 proběhne již pátý ročník Festivalu M3 / 
Umění v prostoru. Navazuje na úspěšné předchozí 
ročníky (2017, 2018, 2019 a 2020). Každý se konal v jiné 
pražské lokalitě na odlišná témata a pod vedením 
různých kurátorů. Tak se mohou každý rok návštěvníci 
setkat s novými přístupy a pohledy na umění a veřejný 
prostor.  Koncepce nastavená tímto způsobem umožňuje, 
že nedochází k umělecké stagnaci. 

Festivalu se v roce 2017 pod vedením kurátorů Radka 
Wohlmutha a Daniely Kramerové zúčastnilo 15 umělců 
s 16 instalacemi od klasické sochy až po graffiti. 
Druhý ročník 2018 se konal v letních měsících 2018 pod 
vedením kurátorské platformy Significant Other: Jen 
Kratochvil a Laura Amann. Čeští a zahraniční umělci 
vystavovali svá díla v centru hlavního města Prahy. 
Naopak pro ročník 2019 Libor Novotný a Tomáš Knoflíček 
zvolili téma Biotop a umělecká díla a instalace byla 
umístěna v lokalitě říčky Rokytky. Poslední ročník se 
odehrál na velmi kompaktním prostoru pražského 
sídliště Vlasta na Praze 10, kde kurátoři Marcel Fišer 
a Pavel Vančát odkrývali jeho historické vrstvy. 

Ročník 2021 se bude konat na poměrně širokém 
prostranství vymezeným hranicemi Prahy 6 a Prahy 7. 

Festival m3 | 2021 | Místo a čas konání projektu

8. 6. –  30. 9. 2021



Festival m3 | 2017 | Karlín | R. Wohlmuth + D. Kramerová | “Na hraně“



Festival m3 | 2018 | Praha 1 | J. Kratochvil + L. Amann | “Vice Versa“



Festival m3 | 2019 | Praha 8-9 | T. Knoflíček + L. Novotný | “Biotop“



Festival m3 | 2020 | Praha 10 | M. Fišer + P. Vančát | “Vrstvy historie“



Festival m3 | 2021 | Cíle festivalu

Cílem festivalu není jen osazování prostoru 
jednotlivými díly, ale především 
zprostředkování návštěvníkům i obyvatelům 
města kontakt s aktuálním uměním, 
konfrontovat je s ním a jeho prostřednictvím 
aktivně vytvářet nové teritoriální kontexty. 

Záměrem přehlídky má být nejen kultivace 
veřejného prostoru, ale i diagnostikování 
a nabourávání společenských a lokálních 
stereotypů a v souvislosti s tím i rozpoutání 
veřejné diskuse na konkrétní témata 
vztahující se k dané problematice. Proto 
v rámci festivalu bude k lokalitě připraven 
umělecko-historický a sociologický průzkum 
a komentované prohlídky.

Zaměříme se také na činnosti v oblasti 
kulturního a uměleckého vzdělávání – budou 
připraveny workshopy a přednášky pro školy 
i pro rodiny s dětmi.

 



Festival m3 | 2021 | J. Hlaváčková + L. Hlaváček

Festival M3 je založen na interakci současného umění ve veřejném prostoru 
a zajímavého prostředí, které je každý rok záměrně voleno v jiné lokalitě naprosto 
odlišného charakteru. Kurátoři ročníku Jitka Hlaváčková a Ludvík Hlaváček si vybrali 
jako hlavní téma jazyk města a jeho fungování....

Devízou kurátorského týmu je jeho „insiderská“ pozice, tedy dlouhodobé a úzké 
spojení s Prahou a podrobná znalost pozitivních i negativních aspektů jejího 
fungování. Všichni zúčastnění (kurátoři i jmenovaní konzultanti), zde po desítiletí žijí 
a Praha v žádném případě není jen neživou kulisou jejich životů, nýbrž jedním z jeho 
hlavních aktérů. Její někdy více, někdy méně dynamický puls a růst, její „fyzické 
i psychické funkce“ bezprostředně ovlivňují také kvalitu naší fyzické a psychické 
kondice. 

Pro realizaci festivalu M3 2021 kurátoři vyhledali úzký okruh spřízněných umělců, 
kteří s nimi „pražskou zkušenost“ sdílejí, nebo sdíleli v určité významné části svého 
života. Za pomoci diskurzivní psychologie analyzující reálné (veřejné) situace: 
segmenty hovorů, textů či “městských obrazů” (vizuálních situací) a příkladů sociální 
interakce ve veřejném prostoru, společně hledají otázky, vedoucí k hlubší diagnóze 
aktuálního stavu města. Úlohou kurátorského týmu bude na základě rozhovorů 
dosáhnout společného hledání výrazných příběhů a způsobů jejich sdílení – hledání 
možností „veřejného jazyka“. Společné hledání kontextu – zasazení individuální 
zkušenosti a tedy konkrétního díla do rámce „urbánní situace“. „Konfrontace oborů, 
jimž je téma různým způsobem vlastní – literatury, historie, architektury, sociálních 
věd – tvoří rámec mající umožnit, aby se město opět mohlo stát ... předmětem 
politiky v nejzásadnějším smyslu, tedy toho, co je občanům společné.“  



Festival m3 | 2021 | Umělci
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Bubec o. p. s.
Radouňova 366/1
Praha 5, 155 00

Koordinátorka festivalu M3: 
Josefina Frýbová  
josefina.frybova@gmail.com 

+420 606 672 565
info@festivalm3.cz
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