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Programy
pro veřejnost, školy
a zájmové skupiny

Kdo jsme
MeetFactory je neziskové mezinárodní centrum současného umění
založené v roce 2001 umělcem Davidem Černým. Po přesídlení
z pražských Holešovic se projekt usadil v průmyslových prostorách
bývalé sklárny na Smíchově, ve specifickém prostoru mezi dálnicí
a aktivní železniční tratí. Program zde byl spuštěn po rozsáhlé
rekonstrukci prostor v roce 2007. V současné době pořádá MeetFactory
projekty v oblasti výtvarného umění, divadla a hudby. MeetFactory také
spravuje mezinárodní program rezidenčních pobytů pro umělce, který je
největším ateliérovým programem v České republice.

Proč MeetFactory navštívit?

→	Snažíme se o navazování dialogu mezi různými
uměleckými žánry a zpřístupnění dění na současné
umělecké scéně nejširší veřejnosti.
→	V rámci rezidenčního programu poskytujeme ročně
zázemí přibližně třiceti umělcům z celého světa.
→	Naše edukační programy jsou přizpůsobené široké
skupině návštěvníků od žáků prvního stupně základních
škol, studenty středních škol až po laickou veřejnost.
→	Nabízené programy sledují cíle stanovené
v rámcově vzdělávacích programech MŠMT ČR.
→	Jsme bilingvní! Workshopy a komentované prohlídky
je možné realizovat v češtině i angličtině.

Aktuální nabídka edukačních
programů MeetFactory
Komentovaná prohlídka výstav
Komentovaná prohlídka aktuálních výstav
dle programu Galerie MeetFactory a Galerie Kostka.
Vhodné pro: veřejnost / ZŠ / SŠ / VŠ
Délka programu: 60 min.
Cena programu: 40 Kč / osoba (minimální celková cena 900 Kč)
Maximální počet osob: 30
V případě anglické verze se prohlídka navyšuje o 200 Kč.

Komentovaná prohlídka MeetFactory

Pojďte si prohlédnout zajímavá místa
a zákoutí centra současného umění!
Vhodné pro: veřejnost / ZŠ / SŠ / VŠ
Délka programu: 60 min.
Cena programu: 40 Kč / osoba
(minimální celková cena 900 Kč)
Maximální počet osob: 30
V případě anglické verze se prohlídka
navyšuje o 200 Kč.

Setkání s rezidenčním
umělcem v ateliéru
V rámci našeho rezidenčního programu máte jedinečnou
možnost inspirativního setkání s umělci z celého světa.
Využijte toho!
Po individuální domluvě je možné připravit
kreativní dílnu nebo workshop.
Vhodné pro: veřejnost / SŠ / VŠ
Délka programu: 120 min.
(dle individuální domluvy)
Cena programu: dle domluvy
Maximální počet osob: 30
Prohlídka probíhá v anglickém jazyce
(s výjimkou českých a slovenských umělců).

490 kroků k tvorbě
Vyzvedneme vás na tramvajové zastávce Lihovar. Hned
od začátku společně zmapujeme kroky do MeetFactory
pohledem umělce, který se inspiruje podněty z okolí.
Program nabízí práci s veřejným prostorem a s místy, která
běžně přehlížíme. Ukážeme vám, kolik tvořivých aktivit
lze vyzkoušet během jedné cesty k MeetFactory. Čeká
nás několik stanovišť s připravenými úkoly. Z obyčejné
cesty do galerie se tak stává dobrodružná stezka plná
inspirace a podnětů k uměleckému vyjádření. Prezentace
jednotlivých prací pak dáme do kontextu aktuální výstavy
v Galerii MeetFactory.
Vhodné pro: MŠ / ZŠ / SŠ
Délka programu: 90 / 120 min.
Cena programu: 40 Kč / osoba
Program je možné realizovat i v anglickém jazyce.
Poznámka: V případě nepříznivého počasí se program
z větší části přesouvá do budovy MeetFactory.

Šablony – Jak měnit svět kolem sebe
Co bys chtěl změnit ve svém okolí? A jak toho
dosáhnout? Jednou z cest, jak na problémy upozornit,
je výtvarné umění.
Umělci Banksy nebo Tomáš Vaněk, kteří svými díly
vytvořenými přes šablony upozorňují na nejrůznější
témata, jsou pro studenty inspirací pro jejich vlastní
práci. Během workshopu si studenti vytvoří vlastní
šablony určené pro veřejný prostor, který si sami
vyberou.
Cílem programu je debata nad schopností výtvarného
umění řešit společenské problémy.
Vhodné pro: ZŠ (2. st.) / SŠ / VŠ
Délka programu: 120 min
Cena programu: 100 Kč / osoba
Program je možné realizovat i v anglickém jazyce.

Fabrika setkávání
Ač to tak často vůbec nevypadá, galerie byly od svého vzniku místem
setkávání – různých pohledů, názorů a představ. V době mizejícího
sociálního kontaktu ve všech sférách lidských činností nám pro tento
program byla inspirací Warhollova Factory, The Kitchen Woodyho Vasulky
nebo MeetFactory. Místa setkávání a umělecké spolupráce. Spojují se
zde různé umělecké obory, výtvarné přístupy i osobnosti. MeetFactory
je vzor pro podobný typ spolupráce. Vytvořte sami takové místo! Čím
by se odlišovalo od těch, které teď znáte? Jistě jste navštívili někdy
nějakou galerii. Vzpomenete si, jak vypadala? Byla to bílá kostka anebo
připomínala nákupní centrum?
Vhodné pro: ZŠ (2. st.) / SŠ
Délka programu: 90 / 120 min.
Cena programu: 40 Kč / osoba
Program je možné realizovat i v anglickém jazyce.

Vybrali jste si?
Zuzana Belasová
Koordinátorka edukačních programů
Telefon: +420 251 551 796
E-mail: zuzana.belasova@meetfactory.cz
MeetFactory o.p.s.
Ke Sklárně 3213/15
150 00 Praha – Smíchov
Česká republika
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