Společnost SUDOP Real, a.s. získala dotaci na projekt „Usedlost Krenovka na pražském Žižkově –
nové centrum pro současné umění a komunitu“, který se bude realizovat od května 2022 do dubna
2024. Grant z Islandu, Lichtenštejnska a Norska ve výši 6.625.000 Kč byl udělen v rámci Fondů EHP
2014-21, z programu Kultura.
Projekt umožní inovativní využití kulturní památky Usedlost Krenovka, která je součástí Souboru staveb
Pražské spojovací dráhy, Státní dráhy a Turnovsko-kralupsko-pražské dráhy. Naváže na celkovou
stavební rekonstrukci objektu, a v urbanisticky problematické lokalitě Dolního Žižkova přispěje ke
vzniku centra pro tvorbu a prezentaci umělců a komunitní aktivity spojené s kultivací a oživením okolí.
Centrum se otevře pro veřejnost v září 2022.
Projekt tvoří několik aktivit:
−
−
−
−

stavební dokončení vstupní haly a recepce objektu, vznik co-workingového prostoru Art
Hub, který bude využíván ke vzdělávání, networkingu i pro odpočinek
vznik Studia Krenovka, tanečního sálu se zázemím, který bude sloužit k uměleckým i
komunitním aktivitám partnera projektu, Tance Praha z.ú.
provozování kulturního centra Krenovka jakožto prostoru pro umělce a komunitu
site-specific program spojený s revitalizací a oživením lokality; připraveno je 9 eventů

Partnery projektu jsou Tanec Praha, z.ú., a norská instituce Dansens Hus Oslo, která poskytne
poradenství zejména pro vybavení tanečního sálu a program centra.
Kontakt: Jakub Vosáhlo, člen představenstva, SUDOP Real, a.s.; e-mail: jakub.vosahlo@sudopgroup.cz; mobil: +420 737 944 000
https://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura

Company SUDOP Real, a.s. has received a financial support 249.999 EUR from The EEA Grants 20142021 for the project „„The Farm KRENOVKA in the Prague City Part Žižkov - New Centre for
Contemporary Art and Community“. The project will be implemented in a period from May 2022 to
April 2024.
„The Farm Krenovka in the Prague Žižkov – new centre for contemporary art and Community“ project
will change the cultural monument in an innovative way. In this object, which is a part of the Prague
Connection Railways, State Railways, and Turnov-Kralupy-Prague Railways Structural Complex, will be
established a centre providing new premises for contemporary art (especially for dance) and
community activities. The centre's activities for the public will start in September 2022.
The objectives will be achieved through several synergistic activities:
−
−

−

−

building completion and furnishings of the reception and the co-working room ArtHub
Studio Krenovka and Dance Prague facilities including a Meeting Room: installation of dance
floor, furnishings, technology. This activity supports especially the acitivities and public
programme of the project partner (Tanec Praha z.ú.)
Operation of the Krenovka cultural centre: a space for artists and the community: already in
the September 2022 the Centre will be open for the public and a inclusive and diverse
programme will be offered
Krenovka activates the Gordian Knot: public events reviving the brownfield: 9 site-specific
events for the centre and its surroundings

An important aspect of the project is cooperation with 2 project partners: Tanec Praha z.ú. (Dance
Prague), and the Norwegian partner, Dansens Hus Oslo, which will share its know-how with the
operation of one of the best dance houses in Europe and its programme experience.

Contact: Jakub Vosáhlo, member of the board, SUDOP Real, a.s.; e-mail: jakub.vosahlo@sudopgroup.cz; mobil: +420 737 944 000
https://www.eeagrants.cz/en/

