
PROJEKT NA FOLIMANCE - ASOCIACE PROSTORU


Park Folimanka, který se dnes nachází mezi městskými hradbami v údolí, 
je situován pod Nuselským mostem, dostavěným v roce 1973 spojujícím 
Vyšehrad a Nové město. Po staletí se údolí využívalo jako vinice a stalo 
se oblíbeným cílem celodenních výletů do přírody až do 30. let, kdy se 
Nusle staly obytnou čtvrtí. 

Toto bizarní, velmi heterogenní místo (v rámci Folimanky, viz umístění) 
mezi koexistencí všeho, samo o sobě není ani typickým parkem, ani 
pustinou, ani místem k bydlení, ani místem jež by člověk minul v 
každodenním životě. 
Esteticky se skládá z prostorových vrstev, díky nimž je objem nad 
Folimankou více přítomný, vnímatelný: to, co evokuje dojem sezení na 
dně jezera, trpasličí ve vztahu k bezprostřednímu okolí a izolovaného od 
okolního prostředí. Dále obří most konfrontuje chodce s pocitem 
vznešenosti a přeměňuje je na mravence. 
Moderní ruiny brutalistické fontány, připomínající jinou éru, zvyšují 
dystopickou atmosféru přítomnou na Folimance, zejména když o ní 
uvažujeme jako o místě, kde si lidé vezmou život, tím, že zde přistanou 
po pádu asi 40 metrů. Z tohoto místa jiskří neklid díky jeho mimořádným 
zvukům provozu shora, aniž by onen provoz byl viditelný. 

Výstavní projekt se zaměřuje na oblast kolem fontány ve Folimance, 
vnímá ji jako prázdné místo ve scenérii heterogenních vrstev a má za cíl 
navrstvit různé přístupy ke specifičnosti místa analogicky k různorodosti 
estetických tropů, se kterými je možné se spojit. 
  



OPEN CALL  (do 20.1.2021)



Podle podmínek nedávné pandemie je formát výstavy založen na samotné 
návštěvě místa a dílech, které mohou zůstat na místě déle, bez jakékoli 
péče, což by mělo být také zohledněno při koncepci uměleckého díla 
specifického pro danou lokalitu. „Výstava“ je přístupná pouze při návštěvě 
určitého veřejného místa, avšak umožňuje pouze virtuální, tedy site-
specific umělecká díla, která mají být začleněna do kontextu místa, 
zatímco se dílo zobrazuje prostřednictvím smartphonu. V určitém časovém 
období jsou do Folimanky umisťována (skutečná fyzická, neinvazivní) site-
specific umělecká díla a QR kódy odkazující na virtuální díla a audioesej (v 
angličtině a češtině), jejichž cílem je nabídnout různé, jak výzkumné 
pohledy na toto konkrétní místo. 

 

 

Z důvodu koronavirové krizi je přesné datum realizace stále nejisté. Pokud vás tento projekt zajíma prosím kontaktujte nas pomocí emailu 
(asociaceprostoru@mail.com). 

Více informací o výstavním projektu obecně a archivu výstav realizovaných v minulosti najdete na: https://www.gojous.com/asociace-prostoru  

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1BG1nmC-
Cm6bzQ3berjUEVf8C453td8MT&ll=50.06738180946255%2C14.431168219
643391&z=20



 

AKTUÁLNÍ



 



 
ZÁKLADNÍ KÁMEN REŠERŠE


HISTORICKÉ PERSPEKTIVY 

https://vysehradskej.cz/wimmerovymi-sady-k-folimance/ 

 

 

MAPS  
 

 

‘Wimmerische Anlagen’ gardens on the map of Prague from 1842.

https://app.iprpraha.cz/apl/app/dveprahy/



 
  

 

 

 

Prague 1962, Nusle Valley, Archive of Jan Bajer

Prague 1965, Nusle Valley, Archive of Jan Bajerzdroj: https://krytfolimanka.cz/en/p/o-krytu-a-co  

https://app.iprpraha.cz/apl/app/dveprahy/

https://krytfolimanka.cz/en/p/o-krytu-a-co
https://krytfolimanka.cz/en/p/o-krytu-a-co


NUSELSKÝ MOST 

zdroj: https://vysehradskej.cz/nuselsky-most-navrhy/ - first sketch from 1903  

Design proposal by Kožmín, Kolář, Chalupský, Michálek, Kobr, Hejnic (1960) Realised design by Hubička, Sůra, Vítek, Michálek, Kobr, Hejnic (1964)

https://vysehradskej.cz/nuselsky-most-navrhy/


FONTANA / SOCHY  

 

 

zdroj: Sochy v Praze 1980 - 2000, Jolana Stádníková, Michael Třeštík, 2000 

zdroj: https://www.prazskekasny.cz/fontana-s-kaskadou-v-parku-folimanka/ zdroj: http://www.vetrelciavolavky.cz/en/sochy/
folimanka



NYNÍ PŘÍTOMNÉ


BUNKER  

https://krytfolimanka.cz/en/p/o-krytu-a-co 

‘POULIČNÍ LAMPA - PAMATNIK SEBEVRAHU’ od Krištofa Kintery, 2011 
“Of One’s own Volition - Memento Mori” 

http://kristofkintera.com/pages-work/memento-mori.htm 

https://krytfolimanka.cz/en/p/o-krytu-a-co

