


Program Umění pro město

Program Umění pro město (dříve 2% pro umění) je forma systematické 
podpory hlavního města Prahy pro současné výtvarné umění ve veřejném 
prostoru. Program vznikl spoluprací GHMP, IPR a KUC.

Program si klade za cíl finančně podporovat pořizování kvalitních 
uměleckých děl na veřejná prostranství hl. města Prahy prostřednictvím 
městských organizací a městských investorů. 
Druhý úkol řešený z Programu je pasportizace  veřejné plastiky Prahy
a vedení webového katalogu. Úkolem byla  pověřena GHMP

Z programu jsou dále financovány dočasné projekty UM2020, UM2021 –
výstavy současného umění a umělecké akce na veřejném prostranství hl. 
města Prahy. 

Kurátorem a organizátorem  dočasných projektů UM je GHMP. 



Katalog veřejné plastiky

https://umenipromesto.eu/katalog

https://umenipromesto.eu/katalog


Cíle programu

• Umění ve veřejném prostoru Prahy bude kvalitní, inovativní a v promyšleném 
vztahu s prostředím. 

• Pražský veřejný prostor nabídne veřejnosti aktuální konfrontace mezi 
historickými uměleckými památkami a současným výtvarným a vizuálním 
uměním. Nové umělecké intervence by měly vznikat po celé ploše města, 
aktivizovat a socializovat zanedbaná prostranství a nesoustředit se pouze na 
(širší) centrum. 

• Význam a vnímání hodnoty současného umění ve veřejném prostoru je třeba 
posílit zejména budováním odborného a veřejného dialogu mezi umělci, 
architekty, designéry, teoretiky umění, historiky a širokou veřejností. V dialogu 
musí být reflektovány proměny společnosti a kultury, které se odrážejí v 
umělecké tvorbě doma i ve světě.



Nevhodné 
dary městu



K. Kintera – Bike to the Heaven

D. Lang – Pomník Maxe van der Stoela 

J. Hejduk – Dům matky, Dům syna 

P. Sceranková – Souhvězdí pasažérky

J. Příhoda – Vista Mars 
A. Veselý – Brána nenávratnaF. Díaz – výduch tunelu Blanka

Kladné příklady



Inspirace





Manuál tvorby veřejných 
prostranství hlavního města 
Prahy – plug in



Metodika



Komise pro umění ve veřejném prostoru

• V lednu 2019 odborná komise pro umění ve veřejném prostoru zahájila činnost. Do komise byli 

nominováni odborníci, kteří dohlížejí na transparentnost procesu a kvalitu výběru nových 

uměleckých děl a doporučuje Radě HMP uvolnit finanční prostředky z rezervy KUC schváleným 

projektům.

• Komise se schází každý měsíc – 5 nezávislých a 2 závislých členů.

• Dvoukolové schvalování - nejprve soutěžní/projektový proces pořízení návrhu, pak schválení 

uvolnění financí na vlastní realizaci díla

• Pracovní skupina GHMP + IPR + KUC

• Od roku 2019 – do současnosti bylo na komisi projednáno 25 projektů, finančně byla zatím 

podpořeny 2 realizace a 3 architektonicko –výtvarné soutěže a jeden soutěžní dialog.



Podpořené projekty

Výtvarně-architektonická 
soutěž Praha 10



Podpořené projekty:

Realizace muralu pro komunitní 
centrum Jablonecká na Praze 9



Podpořené projekty:

Dvoreckého most



Podpořené projekty

Mezinárodní soutěžní 
dialog - Světlo pro metro, 
rekonstrukce podchodu 
ve stanici metra Florenc

Soutěžní dialog bude 
vypisovat GHMP ve 
spolupráci s DP



Další podpořené projekty:

• Soutěž na výtvarné dílo k připomenutí Jindřišky Novákové na Praze 8

• Vodní prvek Rokycanova na Praze 3



UM  - dočasné projekty 2020



UM  - dočasné projekty 2021



Propagace programu

● WEB Umenipromesto.eu
● FB programu UM
● Instagram programu UM
● Web GHMP
● Tiskové zprávy do médií k dočasným projektům  UM - monitoring 

médií viz. příloha
● Letáky, OOH pro dočasné projekty 



Děkuji za pozornost!

umenipromesto@ghmp.cz


