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STUDENTI VYSOKÝCH UMĚLECKÝCH ŠKOL V PRAZE SE SPOJILI, OTEVÍRAJÍ DIGITÁLNÍ 

GALERII VYŠEART NA VYŠEHRADĚ! 

 

 

Od 5. května do 31. srpna 2021 se otevře v parku Národní kulturní památky Vyšehrad digitální 

galerie VYŠEART, na které se podílí studenti tří vysokých uměleckých škol v Praze (AVU, 

HAMU, UMPRUM). Celkem 28 mladých umělců spojilo své tvůrčí síly a ve dvojici hudebník + 

výtvarník vzniklo 14 děl, která budou rozmístěna po parku v digitální podobě. Návštěvníci se k 

nim dostanou pomocí QR kódů, které si naskenují svým mobilním zařízením. Celá akce se 

koná pod záštitou Městské části Prahy 2, Národní kulturní památky Vyšehrad a za podpory 

AVU, HAMU, UMPRUM a OSA. Více informací se dozvíte na sociálních sítích Vyšeart. 

 

Nedostatek společných uměleckých projektů a touha po spolupráci studentů vysokých uměleckých 

škol vyústily v iniciativu VYŠEART, která spojuje hudebníky z Hudební a taneční fakulty Akademie 

múzických umění v Praze (HAMU), výtvarníky z Akademie výtvarných umění v Praze (AVU) a Vysoké 

školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM). Hudebníci a výtvarníci na základě vzájemné 

inspirace a spolupráce vytvořili 14 děl, která kombinují jak vizuální, tak hudební prvky. Tato díla svým 

rozmístěním v parku vytváří okružní procházku se 14 zastaveními a jsou návštěvníkům přístupná po 

načtení QR kódu na daném místě na Vyšehradě. Každé dílo je přímo inspirováno geniem loci, kde se 

nachází, a tudíž se návštěvník ocitá na stejném místě jako umělci na začátku jejich tvorby. 

 

Digitální galerie odstartuje vernisáží, která proběhne 5. 5. 2021 od 17:00 hodin v prostorách Starého 

purkrabství na Vyšehradě. Na vernisáži vystoupí bubenické trio z HAMU ve složení Lukáš Brabec, 

Matěj Diviš a Štěpán Hon. 

 

„Převzali jsme iniciativu do vlastních rukou a otevíráme galerii, která bude divákům přístupná i v 

současných podmínkách zavřených institucí.“ Komentuje Hana Sommerová, jedna z organizátorek. I 

v čase koronavirových omezení je galerie VYŠEART velmi bezpečným kulturním zážitkem, jelikož se 

koná pod širým nebem a návštěvníci si okružní procházku mohou projít individuálně a zcela bez obav 

z nákazy koronavirem. 

 

Po celou dobu konání digitální galerie je otevřen opencall s názvem #vyšeartinspiruje, do kterého se 

mohou návštěvníci zapojit. Stačí vytvořit výtvarné dílo nebo složit hudbu a umístit ji na internet pod 

hashtagem vyšeartinspiruje. Ze všech takto označených děl bude 10 děl vybráno a zveřejněno na 

oficiálních stránkách projektu jako vítězné práce. 

 

Do spolupráce vysokých uměleckých škol se zapojili také studenti Českého vysokého učení 

technického v Praze, kteří projektu poskytují technickou podporu. Organizátorky celého projektu, 

Magdaléna Ochmanová z HAMU, Hana Sommerová z AVU, Eliška Hanuš, Jarka Straková a Mariana 

Pecháčková z UMPRUM, vybudovaly platformu pro komunikaci a spolupráci mezi pražskými 

uměleckými školami a zároveň vytvořily prostor, kde se mohou potkat tvůrčí lidé z různých 

uměleckých oborů. Projekt je důkazem toho, že i v těžkých společenských časech jsou mladí umělci 

schopni spolupracovat a hledat cesty také v aktuální době, která umění na poměrně dlouhou dobu 

veřejně umlčela. 

 

 

Seznam výtvarníků: 

 



 

 

AVU: Dorothea Hofmeisterová, Hana Sommerová, Jan Vohradský, Julie Kopová, Matěj Liška, Sára 

Skoczková, Štěpán Rubáš 

 

UMPRUM: Antonie Zichová, Barbora Lexová, Eliška Hanuš, Emma Šádová, Marina Hendrychová, 

Michal Fízik, Olga Krykun 

 

Seznam hudebníků: 

HAMU: Andrzej Konieczny, Ela Tolsteva, Eliška Hejhalová, Haštal Hapka, Kateřina Sole, Lukáš 

Brabec, Magdaléna Ochmanová, Matěj Diviš, Milica Modrá, Pavel Nesit, Pavel Zeman, Ráchel 

Skleničková, Štěpán Hon, Vsevolod Tokmakov 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Magdaléna Ochmanová 

+420603761075 

vyseartcontact@gmail.com 

 


