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Rekordních 500 000 lidí navš3vilo jubilejní 10. ročník Signal fes>valu! 

A 16. říjnem to nekončí! 

Od 13. do 16. října se konal 10. ročník Signal fes>valu - jedinečný mul>mediální fes>val 
moderního umění. Tento fes>val se uskutečnil díky organizátorům v čele s producentem 
Mar>nem Poštou, kurátorem Janem Rolníkem a současnými umělci Refikem Anadolem 
a Maximem Velčovským. Akce probíhala především na Praze 1, Vinohradech a nově i ve 
Vršovicích. Diváci mohli celkem zhlédnout 15 instalací na 2 trasách a navš3vit 
doprovodné programy (workshopy, diskuze, komentované prohlídky) v Galerii 
u Betlémské kaple, CAMPu a v Kunsthalle Praha po celý týden od 10. 10., kde je možnost 
zhlédnout instalace až do listopadu. Naprostou většinu expozic mohli diváci navš3vit 
zdarma. 
Signal fes8val se letos snažil reflektovat aktuální záležitos8, spolupracoval jak s českými, tak zahraničními 
umělci. 

Hlavní taháky 
Jednu z hlavních expozic tvořila site-specific instalace od renomovaného mediálního umělce Refika Anadola. 
„Letos jsme spojili síly s celou řadou programových partnerů a mám z toho obrovskou radost. Společně 
s Laternou magikou jsme připravili světelně-divadelní performance v Kateřinské zahradě na Karlově náměsG, 
InsJtut plánování hlavního města Prahy nám dal neuvěřitelná městská data o Praze, na základě kterých 
digitální umělec Refik Anadol vytvořil unikátní dílo pro velkoformátovou projekční stěnu v CAMPu, 
v Kunsthalle Praha uvedeme interakJvní projekci Ondřeje Zunky, který patří mezi nejúspěšnější současné 
české umělce na NFT scéně a spolu s Fakultou elektrotechnickou ČVUT jsme připravili instalaci, ve které se 
návštěvníci setkají s autonomními roboty.“  říká Mar8n Pošta. 

Dalším velmi poutavým dílem byla instalace s názvem Fyzická možnost smrJ v mysli někoho žijícího od 
Maxima Velčovského, který Vmto ztvárnil hrůzy, které pravděpodobně zažívají lidé na válkou s8žené 
Ukrajině. „Nemělo nás to překvapit, ale poměrně náročné bylo dostat do České republiky ukrajinská auta pro 
instalaci Maxima Velčovského na Mariánském náměsG. Jsou to opravdu prostřílená a ohořelá auta lidí, kteří 
z Ukrajiny prchali a nechali je na poslední chvíli doma“ uvádí ředitel fes8valu Mar8n Pošta.  

Mezi další prvky fes8valu patřila performance zorganizovaná choreograZou a režisérkou Miřenkou 
Čechovovou, v reakci na surrealis8ckou básnířku Joyce Mansourovou, a interak8vní projekce s názvem 
PHOTOSYSTEM II v Kunsthalle Praha vytvořená Ondřejem Zunkou. 

Doprovodný program 
Fes8val vždy tvoří doprovodný program pro všechny věkové kategorie a odbornou veřejnost. Doprovodný 
program začal ještě dříve než samotné expozice. Již 10. října byla přístupná diskuze v CAMPu 
s nejúspěšnějšími umělci, kteří na Signal fes8valu vystavovali v minulos8. U Betlémské kaple proběhla 
představení VEKTROSKOP a v Kunsthalle Praha komentovaná prohlídka a workshop na téma NFT. 

Vstupenky 
Většina expozic byla po celou dobu přístupná zcela zdarma. V prodeji byla také vstupenka Signal Plus, která 
umožňovala přístup k šes8 dalším instalacím (v CAMPu, Kunsthalle Praha, v kostele U Salvátora, v Kateřinské 
zahradě, kině Vzlet a v Heroldových sadech). Další možnosV bylo zakoupení vstupenky Signal VIP, která 
návštěvníkům zprostředkovala všechna umělecká díla hodinu před Vm, než byla otevřena veřejnos8, takže si 
návštěvník mohl vychutnat všechny projekce v klidné atmosféře bez davů návštěvníků. 
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Bezpečnost zajištěna 
Signal fes8val myslí také na bezpečnost návštěvníků, proto bylo po celém galerijním prostoru rozmístěno 
100 vyškolených koordinátorů, byla vytvořena obsahová kampaň, která informovala návštěvníky 
o bezpečnos8 fes8valu. Díky Signal fes8valové aplikaci mohli návštěvníci bezpečně naplánovat svoji trasu.   

Jak to vypadá v budoucnosti? 
PříšV ročník by se měl konat od 12. října do 15. října 2023. Hlavními tématy budou umění a společnost, 
technologie a věda. 

Signal festival obrazem 

O nás 
Signal je mul8žánrový fes8val moderního umění financován především z prostředků Hlavního města Prahy 
a Ministerstva kultury, který se opakuje každý říjen přes 4 dny v týdnu. Každý rok přiláká 8síce návštěvníků 
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Na fes8valu se podílí mnoho renomovaných moderních umělců 
a kulturních ins8tucí, kteří tvoří Signal fes8val auten8ckým a nezapomenutelný. 

Kontakty 
Email: info@signalfes8val.com 

Facebook: hpps://www.facebook.com/SignalFes8val 

Instagram: hpps://www.instagram.com/signalfes8val/?hl=cs

 

Jiří Šebek
Milan Malíček

https://www.facebook.com/SignalFestival
https://www.instagram.com/signalfestival/?hl=cs
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