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Je umění udržitelné? Signal Festival zve na sympozium o
udržitelnosti kulturního a uměleckého prostředí do Divadla Archa

Jak dělat udržitelné či ekologičtější umění, výstavy a festivaly? Jak se zachovat, když
přijde další uzavření kulturních institucí a lockdown znemožňující prezentaci umění ve
fyzickém prostoru? Na tyto a mnohé další otázky se ptá sympozium Signal Talks,
které pořádá Signal Festival 15. října od 10:00 do 17:00 hodin v Divadle Archa. Nese
jasný podtitul PLAN C: Udržitelnost kulturního a uměleckého prostředí a proběhne
zdarma. Návštěvníci zde budou moci vidět také výstavu děl 4 studentů ateliéru
Time-Based Media z Fakulty umění a designu UJEP, kteří reflektují témata
environmentální krize či změny klimatu.

Sympozium PLAN C: Udržitelnost kulturního a uměleckého prostředí rozvine diskuzi o
udržitelnosti v souvislostech lokálního uměleckého prostředí. Zaměří se přitom na realizaci
udržitelných uměleckých výstav a festivalů, udržitelnost jako samotný obsah a téma
kulturních událostí a uměleckých děl, ale i médium umělecké tvorby či způsoby, jakými sami
umělečtí a kulturní organizátoři realizují své akce. Proběhne na půdě Divadla Archa 15. října
od 10:00 do 17:00 hodin.

V první části věnované udržitelnosti kulturního a uměleckého prostředí vystoupí mimo jiné
Veronika Čechová (Společnost Jindřicha Chalupeckého), András Cséfalvay, Veronika
Bromová, kurátoři Marika Kupková a David Korecký, Martina Ivičič představí festival DOM
nebo Stepan Vashkevich z Institutu cirkulární ekonomiky.

Signal Festival letos představí novou aplikaci Signal AR zaměřenou na rozšířenou neboli
augmentovanou realitu. Druhá část sympozia proto nahlédne podrobněji na témata této
nové reality v nejrůznějších kontextech. Věnovat se bude AR jako prostředku k tvorbě či
zprostředkování umění či významu a využití technologie AR v širším společenském či
mediálním prostředí. Diskutovat budou mimo jiné umělkyně Radka Bodzewicz, ředitel Signal
Festivalu Martin Pošta, Helena Lukášová, András Cséfalvay, Ján Pernecký a další.

Signal Festival dlouhodobě podporuje nejmladší generaci audiovizuálních umělců. Během
festivalových dní tak od 14. do 17. října v Divadle Archa představí rovněž výstavu 4 studentů
ateliéru Time-Based Media z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně.
Prezentovaná díla reflektují témata environmentu a změny klimatu, pracují s možným
subjektivním výkladem reality a zabývají se otázkami vesmírného odpadu. Výstava s
názvem Anabáze představí díla Jana Poše, Štěpána Kováře, Karima Tarakije a Vojtěcha
Groota.



Na Hraně. Tak se jmenuje nová výstava intermediální umělkyně Radky Bodzewicz, která
čeká návštěvníky v rámci doprovodného programu Signal Festivalu v Bold Gallery v
pražských Holešovicích. Bodzewicz absolvovala AVU v ateliéru Vladimíra Kokolii. Během
roku 2016 studovala na Robert Gordon University-Gray’s School of Art ve skotském
Aberdeenu. V roce 2018 se stala finalistkou berlínské ceny Leinemann-Stiftung für Bildung
und Kunst Award. Umělkyně v posledních letech kombinuje malbu s rozšířenou realitou. Její
malba zaujímá prostor mezi skutečností a abstrakcí. Motivy oscilují mezi sakralitou a
každodenností. Výraz se pohybuje mezi ornamentem a intuicí. Prezentace se nachází
částečně v běžné realitě, částečně v té virtuální. Na Hraně je dočasná výstava, která se po 4
festivalových dnech přesune do online prostoru. Vernisáž proběhne již 13. října od 18:00
hodin. Výstava je zdarma.
_________________________________________________________________________________

O Signal Festivalu:
Signal je festival digitální a kreativní kultury. Spojuje současné vizuální umění, městský prostor a
moderní technologie. Stal se nejnavštěvovanější kulturní událostí v České republice. Program je
tvořen renomovanými zahraničními i českými umělci z oblasti light designu, vizuálního a digitálního
umění, umělé inteligence a konceptuálního umění. Festival rád vzdělává sebe i návštěvníky. Spojuje
historické kulisy milované Prahy s nejnovějšími technologiemi a současnými společenskými tématy.
Signal Festival je jedním z největších producentů současného umění u nás. Podporuje nejmladší
české tvůrce, stál u vzniku více než osmdesáti originálních instalací, které byly vytvořeny speciálně
pro festival. Pořádá doprovodné programy pro děti, odbornou veřejnost i studenty. Spolupracuje s
celou řadou zahraničních festivalů a kulturních institucí.

9. ročník Signal Festivalu proběhne od 14. do 17. října 2021
Každý den od 19:00 do 24:00 hodin
Více informací na www.signalfestival.com
Facebook: www.facebook.com/SignalFestival
Instagram: www.instagram.com/signalfestival/

Poděkování:
Festival digitální a kreativní kultury Signal vzniká za laskavé podpory hlavního města Prahy,
Ministerstva kultury ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, městských částí Praha 1, Praha 7, Praha 8

Partneři:
Za podpory: MHMP, Ministerstvo kultury
Hlavní partner: Mercedes-Benz, Kooperativa, World of Tanks
Oficiální partner: Pražská plynárenská, PlayStation, De'Longhi
Generální mediální partner: Česká televize
Hlavní mediální partner: Český rozhlas, Reflex, JCDecaux
Partner festivalového deníku: Deník N
Mediální partner: Czechdesign, Art & Antiques, Prague Morning
Partneři: Praha 1, Praha 8, Praha 7 art district, Výstaviště Praha, Pre, Technologie Hlavního města
Prahy
Oficiální dopravce: Dopravní podnik hl. m. Prahy

Kontakt pro média:
Nikola Lörinczová, nikola.lorinczova@piaristi.cz, +420 605 560 277
Michaela Hečková, michaela.heckova@piaristi.cz, +420 732 972 007
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