
MEZINÁRODNÍ CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ 



Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory o. p. s.

Posláním naší společnosti je podpora a rozvoj současného umění a jeho 
zpřístupnění veřejnosti. MeetFactory založil v roce 2001 David Černý s cílem 
zapojit Prahu do dění na světové scéně současného umění a provozovat 
nezávislé mezinárodní kulturní centrum. 

Kvůli povodním v roce 2002 se musela MeetFactory rozloučit s továrním 
objektem v Holešovicích. Po třech letech náš projekt znovu ožívá, opět 
v industriální budově, opět na jedinečném místě, tentokrát v pevném sevření 
dálnice a osmikolejné trati na Smíchově.

MeetFactory nabízí dramaturgicky vynalézavý program za nízké ceny nebo 
zadarmo. Pojímá živé umělecké proudy a je místem setkávání a prolínání 
rozličných uměleckých žánrů (výtvarné umění, hudba, divadlo, film, 
fotografie, literatura), tvůrčích skupin a generací. 

Celkovou koncepci schvaluje správní rada: předseda David Černý (výtvarník), 
David Koller (hudebník) a Alice Nellis (filmová a divadelní režisérka).

O MEETFACTORY 



Původně továrna na výrobu skla, postavená ve 20. letech minulého století, 
sloužila jako jedna z posledních budov firmy Inwald, která v Praze působila 
od roku 1878. Provoz výroby broušeného skla a posléze i známých skleniček 
Durit byl ukončen roku 1935. Až do přelomu 40. a 50. let továrnu užívala 
k výrobě dieselových motorů firma Škoda, následně továrna přešla do 
Správy československých železnic. V 90. letech byla budova zcela opuštěna, 
jen krátce sloužila jako zázemí pro dělníky při stavbě tunelu Mrázovka.

HISTORIE BUDOVY  





V březnu 2010 připojila MeetFactory k rezidencím, galerii a divadlu 
čtvrtou svébytnou dramaturgickou linku – hudbu. V akusticky 
upraveném a špičkovou technikou vybaveném sále s kapacitou 
až 1000 osob každoročně připravujeme 50 až 70 hudebních 
produkcí, rozdělených do několika pravidelných i nepravidelných 
řad. Kontinuální hudební program, zaměřený především na mladé 
publikum, tak zásadním způsobem rozšiřuje nabídku pražských 
hudebních klubů. Vedle vlastní hudební produkce se MeetFactory 
za spolupráce s předními českými promotéry pravidelně podílí na 
cca 40 koprodukčních akcích. Multifunkční sál slouží rovněž jako 
prostor pro různorodé hostující projekty, f ilmové natáčení (reklama, 
studentské filmy), prezentace produktů (např. Puma, Citroen, Ducati) 
či pro pořádání společenských událostí (módní přehlídky, večírky po 
filmových premiérách, firemní oslavy, svatby apod.).

Žánrové rozpětí hudební dramaturgie MeetFactory je široké: konají 
se zde velké koncerty nezávislé světové i domácí scény, pravidelné 
komunitní a subkulturní produkce (elektronická taneční scéna, hard 
& heavy etc.), ale i komornější akce s přesahy do žánrů, jako je 
soudobá vážná hudba, alternativa nebo elektronické experimenty. 
Kromě samostatných koncertů MeetFactory pravidelně spolupracuje 
s festivaly Lunchmeat, Sperm, Komiksfest nebo Stimul a charitativními 
organizacemi Amnesty International, Coolich pro Afriku a Česká 
asociace paraplegiků. 

Mezi nejvýraznější akce poslední doby jistě patří koncerty amerických 
Animal Collective, narozeniny industriální legendy Einstürzende 
Neubauten, britského barda Finka, elektronických Ratatat, Caribou 
nebo Hercules & Love Affair. Dalšími zajímavými událostmi byly 
koncerty domácích interpretů, například dvojkoncert Monkey Business 
a PSH, křest třetí desky MIDI LIDI, vyprodané vystoupení WWW nebo 
havířovského Xaviera Baumaxy. 

HUDEBNÍ DRAMATURGIE



Bohemian Like You – série představující nové trendy současné světové 
nezávislé kytarové a elektronické scény, podporující rovněž nejmladší 
domácí talenty. V letech 2011 a 2012 zde hráli mj. Efterklang, Beach 
House, Austra, The Black Lips, Tortoise nebo Dan Deacon.

Kontakt – vystoupení vycházejících zahraničních hvězd a interpretů, 
kteří hrají v drtivé většině v české premiéře. V roce 2012 MeetFactory 
uvedla v rámci této série koncerty britské Emiky, amerických The 
Pains of Being Pure at Heart nebo španělsko-britských Crystal 
Fighters.

Nové trendy v taneční hudbě – pravidelné undergroundově taneční 
parties s domácími i zahraničními producenty a DJs. 

HLAVNÍ DRAMATURGICKÉ
LINKY                         

Hudební čaje o páté – akce, zaměřené na mladší publikum (16 – 23 
let), kombinují cenově dostupné koncerty s hudebním vzděláváním. 

Trainspotting – doplňková řada DJských večírků bez vstupného, 
probíhajících ve foyer budovy s výhledem na kolejovou trať či na 
dvorku za budovou.

Tyto dramaturgické linky jsou doplněné o další akce, jako například 
pravidelné diskotéky na kolečkových bruslích, bleší trhy, studentské 
beánie apod.



výška haly 

nejmenší výška sálu 
A = 3,85 m

výška od podlahy k hlavnímu překladu 
B = 4,10 m

výška od podlahy k druhotnému překladu 
C = 4,4 m

výška od podlahy ke stropu 
D = 4, 89 m

ABC

VÝŠKA STROPU 



SEZNAM AUDIO A VIDEO 
TECHNIKY               
Sound Equipment

PA Loudspeakers: 
8x EAW KF730  
(Gunness focusing)  
8x EAW SB330z

Speaker Processors: 
2x EAW UX8800

Amplif iers: 
2x QSC ISA 1350  
4x QSC ISA 750  
2x QSC ISA 280

Monitors: 
4x EAW MW12 (passive)  
2x EAW NT59 (active)

FOH Console: 
Soundcraft Vi4  
(48‐ch)

Microphones: 
2x Shure B56  
4x Shure SM57  
4x Shure SM58  
2x Shure B58  
1x Shure B87A  
1x Shure B52  
1x Shure B91  
2x Shure B81  
4x Shure B98  
4x AKG C451  
2x AKG C519 
4x DI box BSS AR133 
2x 4xch DI box BSS AR416

Stands: 
10x K&M 210 
10x K&M 252 
2x K&M 259 
3x single‐tier keyboard stands

DJ Equipment: 
2x Technics SL‐1210 M5G  
1x Pioneer DJM‐300 
 
Light & Video Equipment

Lights on stage: 
16x PAR 56 Eurolite 300W 
11x PAR 64 Stairville 1000W 
4x Scanner HES Cyberlight CX 
 
Dimmers: 
2x 12‐ch Electron Actor 716 
1x 8‐ch VEHA DD8.1w+z 8x1kW 
1x 4‐ch Botex DD‐4 III 
 
Console: 
Avolites Pearl 2004

Extra lights & equipment: 
4x PAR 64 Stairville 1000W 
4x PAR 56 Eurolite 300W 
1x Eurolite DMX Superstrobe 2700 
4x Ultralight Strobe 2000  
(analog, 500W) 
1x Flashcontrol (analog) + cables + generator 
1x 4‐ch dimmer BOTEX DDP 405 
1x 4‐ch dimmer Showtec Multidim Mk II 
1x Ottec Viper NT smoke machine  
(1300W, DMX 512) 

1x DMX Scanner Processor HES Cyberlight (1 x DMX 512) 
1x DMX PAR operator GLP Scan FX ‐ 8 channels (1 x DMX 512)

Projection screens: 
1x fixed screen on stage horizont 4x3 m 
1x front projection screen 4x3 m on stands 
2x pull‐down screens 2x1.2 m

Projectors: 
BenQ MX660P XGA/ DLP 3000 ANSI 
 
Stage

niVtec flexibel staging system: 
30x platforms 200 x 100 cm (60m2 total) 44x legs 80 cm 
1x stairway 80 cm 
 
Additional staging legs: 
16x legs 100 cm  
29x legs 80 cm 
14x legs 40 cm 
12x legs 20 cm



SÁL

BAR

PODIUM

FOYER

PŮDORYS VELKÉHO SÁLU





Mezinárodní rezidenční program je jednou z klíčových částí dramaturgické 
koncepce MeetFactory. Program stojí na dvou pilířích: na rezidenčních 
pobytech zahraničních umělců u nás a na výměnných programech 
(recipročních rezidencích). 

MeetFactory disponuje v prvním patře budovy prostory o rozloze 3500 m2 
a 15 ateliéry. Ročně je poskytuje pro rezidenci 15 zahraničním umělcům. 
Základem jsou mezinárodní rezidence umělců zaměřených na vizuální umění. 
V průběhu let měla MeetFactory čest hostit umělce, jako byli Iede Reckman 
(NL), Kal Spelletich (USA), nebo Alexander Hacke a Danielle de Picciotto 
(DE).

Protože MeetFactory v sobě unikátním způsobem spojuje několik 
uměleckých žánrů, plánujeme v roce 2013 rozšíření rezidenčního programu 
i směrem k ostatním dramaturgiím: zejména k divadlu a performanci. 
Připravujeme Ateliér Performance, který bude platformou pro performativní 
tvorbu rezidentů v interakci s neprofesionálními zájemci. 

Umělce a projekty, které budou realizovány, vybírá do rezidenčního 
programu umělecká rada, zajišťující transparentnost i vysokou kvalitu. 
Radu tvoří sochař David Černý, teoretik Tomáš Pospiszyl, kritik Jan Vitvar 
a kurátorka Galerie MeetFactory Karina Kottová a kurátorka Rezidenčního 
programu Zuzana Jakalová. Umělce také doporučují naši domácí i zahraniční 
partneři. Mezi partnerské instituce patří Jack Hanley Gallery v New Yorku, 
berlínský Künstlerhaus Bethanien, Goethe-Institut v Praze nebo K.A.I.R. 
Košice. O rozšíření rezidenčních možností jednáme s dalšími centry, např. 
s Ludwig Museum v Budapešti či Elisabeth Foundation v New Yorku. 

Od roku 2011 probíhá spolupráce s Francouzským institutem, s jehož 
podporou můžeme i my vysílat české umělce na rezidence do Francie. Díky 
spolupráci s nadací Mondriaan Fund máme možnost navazovat kontakty 
s holandskou uměleckou scénou. 

REZIDENČNÍ PROGRAM 

Cíle rezidenčního programu:

a/  dlouhodobě budovat udržitelné podmínky rezidenčního programu 
b/  navazovat a budovat kvalitní spolupráci s evropskými a světovými   
  rezidenčními a výstavními centry 
c/  vytvořit pro umělce příjemné, zajímavé a profesionální zázemí 
d/  propojit českou scénu s děním na mezinárodním poli a podporovat   
 vznik nových projektů 
e/  zprostředkovat živě vznikající umění široké veřejnosti 



Protože záměrem MeetFactory je zprostředkovat živé a právě vznikající 
umění široké veřejnosti, otevírají se rezidence i divákům. Cílem této části 
programu je přiblížit život, tvorbu a práci rezidentů MeetFactory širšímu 
publiku v autentickém prostředí ateliérů, které zůstávají oku běžného 
návštěvníka obvykle skryté. Návštěvníci mají jedinečnou příležitost 
s rezidenty komunikovat a diskutovat o jejich práci, a tím překonat distanc 
mezi pasivním divákem a aktivním umělcem. Vzdělávací složka programů 
(workshopy) slouží zejména k tomu, aby se návštěvníci mohli zapojit přímo 
do tvořivého procesu a aby se seznámili s uměním i jako jeho tvůrci. 

REZIDENČNÍ PROGRAM  
A VEŘEJNOST        

MeetFactory dále pravidelně iniciuje dny otevřených ateliérů Open Studios, 
v jejichž průběhu mohou návštěvníci volně proudit po ateliérech a diskutovat 
s rezidenty. K samostatným výstavám rezidentů organizujeme kurátorské 
komentované prohlídky v Galerii MeetFactory či Galerii Kostka nebo 
workshopy s rezidenty. Touto formou se jenom v roce 2012 představili: Vivien 
Peach z Velké Británie a foodhackerský kolektiv HotKarot, maďarský sochař 
József Tamás Balász a německá fotografka Katharina Fricke. 



Rezidenční program úzce souvisí s provozem galerií MeetFactory.

Nově vzniklá díla prezentujeme v Galerii Kostka, v Galerii MeetFactory se 
práce rezidentů pokoušíme koncepčně včlenit do skupinových výstav. Tímto 
způsobem se rezidenti dostávají do přímé konfrontace s tvorbou českých 
i dalších zahraničních umělců.

PROPOJENÍ REZIDENČNÍHO
  A VÝSTAVNÍHO PROGRAMU

Díky ukotvení MeetFactory v centru pražského i českého uměleckého dění 
představuje rezidenční program i odrazový můstek pro iniciaci nových 
spoluprací mezi zahraniční a domácí scénou, které prostory MeetFactory 
přesahují. Příkladem může být kurátorský projekt rezidenta MeetFactory, 
francouzského kurátora Jean-Marca Avrilly, nebo Artist Book rezidentky 
Kathariny Fricke, na kterém spolupracuje s českým umělcem Alešem 
Čermákem. 





MeetFactory disponuje třemi galerijními prostory s vlastní specifickou 
koncepcí a dramaturgií: Galerií MeetFactory, Galerií Kostka a Galerií Zeď. 
Prostory galerií jsou zároveň úzce napojeny na mezinárodní rezidenční 
program, hudební a divadelní produkci, které MeetFactory hostí pod 
jednou střechou. Návštěvníkům tak kromě kvalitního výstavního programu 
zprostředkováváme jedinečnou možnost konfrontace aktuálních forem 
napříč těmito žánry i specifické mezioborové projekty. 

Výstavní program galerií MeetFactory je zaměřen na současné umělecké 
tendence. Akcentuje vazby mezi místní uměleckou scénou a významnými 
zahraničními tvůrci, klade důraz na mezigenerační konfrontaci. Výstavy 
se pokoušejí přesahovat rámce jednotlivých médií i uměleckých disciplin 
a reagovat na aktuální témata otevírající řadu filosofických i sociopolitických 
otázek. Ruku v ruce s vysokými nároky na prezentaci usiluje MeetFactory 
o vytváření přirozeného, otevřeného prostředí pro setkávání veřejnosti 
s živým uměním. 

Pilíře programu:

a/ občanská kulturní iniciativa zaměřená na živé umění

MeetFactory, jejímž zřizovatelem není státní orgán, ale skupina občanů, je 
specifická tím, že podporuje nová, jedinečná umělecká díla, která nevznikají 
direktivním způsobem, nejsou motivována poptávkou trhu s uměním, ale 
reflektují potřeby svobodných občanů, umělců a publika. Chod galerie není 
vázán na sbírkotvornou činnost ani na výzkumnou činnost orientovanou na 
historii umění. 

Cílem galerie je podporovat nejmladší „živé” výtvarné umění a teoretické 
reflexe s ním spjaté. 

b/ mobilita a mezinárodní spolupráce

Díky kombinaci rezidenčního programu pro zahraniční autory a projektů 
domácích umělců a umělkyň zde dochází k jedinečné konfrontaci nastupující 
evropské a celosvětové umělecké generace. MeetFactory úzce spolupracuje 
například s Česko-německým fondem budoucnosti, Visegradským fondem, 

Česko-polským fórem, Velvyslanectvím USA ad. Její aktivity tak mají přímý 
dopad na zlepšování vztahů se sousedícími evropskými zeměmi a vztahů 
transatlantických.

c/ kontakt zahraničních a domácích institucí

Galerie a rezidenční ateliérový program MeetFactory propojuje kontakt 
s partnerskými institucemi, uměleckými centry a neziskovými i kvalitními 
komerčními galeriemi. 

Galerie MeetFactory spolupracují s blízkými galeriemi a uměleckými centry 
sídlícími na Praze 5 (Centrum současného umění Futura, Svit, Galerie Jelení), 
ale také s dalšími prostory v Praze a České republice (Tranzit Display, Hunt-
Kastner Artworks, Drdova Gallery, Galerie TIC, Dům umění města Brna 
apod.). V mezinárodním kontextu navazují spolupráci s institucemi, jako je 
Künstlerhaus Bethanien nebo KW Institute for Contemporary Art v Berlíně, 
Rote Fabrik v Curychu, National Sculpture Factory Cork v Irsku, Fabryka 
Sztuki v Lodži, Bunkier Sztuki v Krakově, Kunsthalle Budapešť, Galérie 
Space v Bratislavě, Elisabeth Foundation for the Arts v New Yorku apod. 

d/ podpora soudobého umění 

Galerie MeetFactory jsou úzce napojeny na současnou českou i mezinárodní 
uměleckou scénu a svou činností podporují vznik nových uměleckých děl. 
Stávající technické zázemí i lidské kapacity poskytují umělcům veškerou 
podporu při plánování, realizaci a propagaci jejich projektů. 

Naše strategie, také díky industriálnímu prostoru galerie, vychází vstříc 
vzniku nových provokativních forem. Stranou od komerčního prostředí 
nabízíme nejmladší i již etablované generaci umělců prostor riskovat 
a experimentovat.

VÝSTAVNÍ PROGRAM



GALERIE MEETFACTORY

Největší z výstavních prostor našeho centra má plochu 300 m2. 
Kurátoři se zde snaží zprostředkovávat návštěvníkům aktuální 
domácí i zahraniční uměleckou tvorbu. Galerie poskytuje prostor pro 
koncepčně vyzrálé a produkčně náročné výstavy uvádějící místní 
autory do mezinárodního kontextu a obráceně. Díky své velkorysé 
dispozici umožňuje vystavujícím razantně vstupovat do prostoru, měnit 
jeho půdorys a celkový charakter. Tím má v českém prostředí unikátní 
místo.

Program Galerie MeetFactory se soustředí zejména na tematické 
skupinové výstavy, ale také na prezentace rezidentů MeetFactory 
v dialogu s místními umělci a na hostující kurátorské projekty.

Dramaturgie sleduje dosud stále nedostatečně reflektované vztahy 
mezi:

a/  předrevoluční a porevoluční výtvarnou generací

b/  východoevropskou a západoevropskou, resp. světovou výtvarnou  
 scénou 

c/  nastupující a již etablovanou skupinou teoretiků a kurátorů



VSTUP

FOYER

PŮDORYS GALERIE
MEETFACORY





Program Galerie Kostka se zaměřuje především na samostatné výstavy 
a projekty uměleckých dvojic či skupin. Galerie slouží jako prostor 
pro umělecké experimenty a site-specific instalace přímo reagující 
na netradiční typologii tohoto místa. Je určena zejména nastupující 
generaci umělců a samostatným projektům rezidentů MeetFactory. 
Každý rok nabízí MeetFactory polovinu výstavních termínů v tomto 
prostoru široké výtvarné obci formou otevřené výzvy.

Celková plocha je 160 m2. podlaha – beton, barva šedá; stěny – barva bílá.

GALERIE KOSTKA





Na fasádě boční zdi budovy MeetFactory jsou představovány 
monumentální malby, plastiky nebo instalace. Cílem je vyvážit street-
artové formy a projekty pro podobný prostor méně obvyklé, od 
konceptuálně laděných realizací až po formy geometrické abstrakce. 

GALERIE ZEĎ

Prostor Galerie Zeď je také každoročně věnován jedinečnému festivalu 
animovaného graffiti FAGani, který zpravidla završuje velkoformátová 
malba významného zahraničního umělce. 
Celková plocha je 130 m2.





Divadlo MeetFactory bylo založeno v roce 2008. Od té doby 
uskutečnilo ve vlastní produkci několik desítek inscenací a vydobylo 
si svébytné místo na pražské divadelní mapě. Do povědomí 
divadelní veřejnosti se zapsalo jako inspirativní prostor svobodné 
a nekompromisní tvorby. Vyprofilovaly se zde rovněž výrazné režijní 
i herecké osobnosti.

Divadlo MeetFactory zve ke spolupráci zejména tvůrce zvyklé pracovat 
projektovou činností. Zaměřuje se na autorské a neinterpretační 
projekty, pracuje s divadelními přesahy a hledá jejich nové podoby. 

DIVADELNÍ 
DRAMATURGIE

Ke spolupráci přizvalo řadu zahraničních tvůrců, zejména režisérů 
a scénografů, kteří v České republice pracovali vůbec poprvé. 
Zahraničním divadelníkům poskytuje prostor pro rezidenční pobyty. 
Podporuje rovněž mladé začínající tvůrce. 

Celková plocha je 150 m2; podlaha – dřevo, barva šedivá; stěny – 
barva černá. Kapacita sálu je 150 osob, s elevací 100 osob. 



Divadlo MeetFactory pracuje bez stálého uměleckého souboru. 

Každoročně zde vzniká a pravidelně se uvádí čtyři až pět inscenací 
výrazných režisérských osobností. 

Pro divadelní produkci je určen především variabilní Divadelní sál, 
tvůrcům je ovšem umožněno realizovat své projekty i ve Velkém sále, 
případně v kterémkoli prostoru v prvním patře MeetFactory, kde se mj. 
nacházejí dvě divadelní zkušebny.

Inscenace v MeetFactory jsou nejčastěji autorskými dramatizacemi 
děl současné literatury nebo inscenacemi vycházejícími z principů 
devising theatre. Vyznačují se reflexí aktuálních společenských 
fenoménů a těsným napojením na současné světové divadelní trendy. 
Experimentují se zavedenými divadelními žánry (muzikál, road-movie), 
uvádějí je do nových kontextů a posouvají jejich hranice. Autoři si 

VLASTNÍ DIVADELNÍ 
TVORBA            

jako výchozí materiál pro inscenaci často volí i na první pohled zcela 
nedivadelní literaturu či tematiku a hledají originální možnosti jejich 
zdivadelnění.

Cílem projektu je interakce divadelní dramaturgie s ostatními 
dramaturgiemi MeetFactory, případně zapojit do divadelního média 
i umělce z jiných oborů.

Divadlo MeetFactory má ambici podílet se na mezinárodních 
divadelních projektech. Komunikuje s divadelně kulturními programy 
Evropské unie, zejména s těmi, jejichž tématem je divadelní výzkum 
a uvádění specifických hraničních scénických forem (dokumentární 
divadlo, sociální divadlo, performing arts, devising theatre).

Spolupracujeme např. s Poiesis Theatre Project z USA a Earth Fall 
Dance Co. z Velké Británie.



MeetFactory podporuje zejména mladé tvůrce nebo nově vznikající 
soubory, a to formou poskytnutí prostorů ke zkoušení a uvádění 
inscenací za nízký nájem či zdarma. Podporuje především:

A/  uvádění nových textů či překladů 

B/  projekty související s praktickým divadelním výzkumem 

C/  experimentální projekty, hledající nové definice divadelní   
     komunikace 

PODPORA NOVÝCH 
ORIGINÁLNÍCH PROJEKTŮ    

D/  site-specific projekty, tematizující budovu MeetFactory a její            
 historický kontext 

E/  projekty, které se na divadelní platformě zaměřují na prolínání  
 různých uměleckých žánrů





Divadelní dramaturgie pořádá i večery stojící mimo rámec jednotlivých 
dramaturgií MeetFactory. Mezi tyto pravidelně uváděné cykly, 
označené souhrnně Volné směry, patří: 

A/  KRAŤASY, jejichž náplní je setkávání amatérských filmových tvůrců      
 a diskuse nad jejich filmy 

B/  tematizované LITERÁRNÍ VEČERY s autorským čtením   
 začínajících i renomovaných autorů a diskusemi 

C/  debatní projekt AKADEMIE, v jehož rámci se návštěvníci setkávají  
 a diskutují s odborníky z různých oborů (od vědců, řemeslníků po  
 znalce nejrůznějších technologií atd.) 

VOLNÉ SMĚRY                  

D/  filmové večírky KONSEKVENCE BIZARNOSTI, v jejichž rámci   
 budou promítány nové dokumentární snímky, zejména studentů 
 filmových škol 

Volné směry představují jedinečnou možnost pro setkání umělců, 
odborníků a veřejnosti a spoluvytváří intelektuální podhoubí 
a inspirativní prostředí MeetFactory.



MeetFactory je zároveň uměleckou platformou performativní tvorby, 
organizuje exhibice Slam Poetry a zaměřuje se na uvedení v českém 
kontextu dosud nezavedených modelů performativní produkce, 
jakým je například Frivol Battle. Vytváří prostor pro prezentaci tvorby 
těžko zařaditelných umělců, která stojí na pomezí žánrů a jejíž kvality 
nepodléhají uměleckým normám a pravidlům.

MeetFactory připravuje též Ateliér performance, který umělcům 
z okruhu performing arts poskytne možnost soustředěné práce 
na vlastním projektu a který se zařadí do kontextu dlouhodobě 
zavedených rezidenčních pobytů pro výtvarné umělce.

PERFORMANCE              
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MeetFactory je v roce 2013 podporována grantem hl. m. Prahy  
ve výši 6,500,000 Kč.

MeetFactory, o. p. s. 
Ke Sklárně 3213/15 150 00, Praha 5 
IČO: 26466708 DIČ: CZ26466708 
Otevírací doba každý den 13:00 – 20:00 + dle programu 
 
www.meetfactory.cz
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