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CENTRE FOR CONTEMPORARY ART DOX+
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DOX+ je název pro komplex tří vzájemně propojených objektů – experimentálního hudebního a tanečního sálu, taneční zkušebny a školy
architektury –, které zásadním způsobem rozšiřují galerijní areál Centra současného umění
DOX v Praze o další funkce.

❚

DOX+ is the

name of a complex of three mutually adjoined
objects – experimental music- and ball-room,
dance rehearsal room and a school of architecture – which by further functions significantly widen the gallery premises of the Centre for
contemporary art DOX in Prague.

Motto Centra současného umění DOX
zůstává stejné i v nové dekádě své existence: „V době, kdy stále více lidí myslí nebezpečně stejným způsobem, schopnost umění
znejistit třeba jen na chvíli naše obvyklé
způsoby vnímání může být jeho největším
přínosem.“ [1]

Centrum současného umění DOX
otevřelo své dveře veřejnosti poprvé
v roce 2008. Projekt přestavby bývalé holešovické továrny na multifunkční
prostor architekta Ivana Kroupy byl
záhy nominován na prestižní evropskou
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architektonickou cenu Mies van der
Rohe Award a v roce 2010 jej prestižní publikace Phaidon Atlas of World
Architecture zařadila na seznam nejzajímavějších staveb desetiletí.
V roce 2011 přibyla další budova
s dvěma výstavními prostory a audito
riem, která rozšířila celkovou programovou plochu DOXu na více než 3 200 m2.
O pět let později v prosinci roku
2016 pak vizionářská architektonická
intervence Leoše Války a architekta
Martina Rajniše v podobě Vzducholodi Gulliver poskytla útočiště dalšímu
z umění: v jejích útrobách se pravidelně
odehrávají akce zaměřené na literaturu.
Poslední fází rozšíření Centra DOX je
komplex budov v provedení studia Petr
Hájek ARCHITEKTI. Špičkově technicky vybavený multifunkční sál nazvaný
DOX+ s kapacitou 450 až 700 lidí je
současně plnohodnotným divadelním
a tanečním prostorem, kinem i konferenčním sálem. Sál DOX+ byl v roce
2018 také nominován na evropskou
architektonickou cenu Mies van der
Rohe. [2]
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1 Centrum současného umění DOX+
ve vnitrobloku v pražských Holešovicích
2 a), b) Situace ❚ 1 Centre for contemporary
art DOX+ in the inner courtyard in PragueHolešovice 2 a), b) Situation
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