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Šmidrové
Praha, Museum Kampa, 10. 10. 2015 – 31. 1. 2016; kurátor 
Jiří Machalický

Bedřich Dlouhý, Pohlednice Karlu Neprašovi, 10. 10. 1958. Foto Museum Kampa, Praha (8x)

Jan Koblasa, Ropucha jako model světa (Hommage 
à Lautréamont), 1968, bronz, 15 x 32 x 20 cm

Jaroslav Vožniak, Bez názvu, 1969, 
asambláž, dřevo, lak, 100 x 70 cm. 
Majetek Galer ie výtvarného umění,  
Ostrava 

Bedřich Dlouhý, Studie IA , 1966, 
kombinovaná technika, sololit,  
110 x 90 cm. Majetek Oblastní 
galer ie, Liberec

Karel Nepraš, Prosím račte točit I ., 
1967-69, kovová konstrukce, dřevo, 
plátno, barva, 50 x 75 x 210 cm. 
Foto Oto Palán 

Karel Nepraš, Rodina, 1967-69, 
kovová konstrukce, textil , lak, 
dřevo, 217 x 492 x 70 cm. Majetek 
Museum Kampa, Praha

Karel Nepraš, zleva Bez názvu, 1960, keramika (2x),  
30 x 6, 29 x 5,8 cm, Baletka na koni, 1960, keramika,  
33 x 29 cm, Torzo, 1961, keramika (2x), 10,5 x 20,5 cm, 
11 x 30 cm, Kůň, kolem 1960, keramika, 33 x 28 x 11 cm

Čestmír Janošek, Centrální pr incip, 1964, asambláž, epoxid, 
37 x 55 x 33 cm. Majetek Galer ie Zlatá husa, Praha

Karel Nepraš, Větší domlouvá menšímu, 1969-70, lit ina, převodový řetěz, 43 x 73 x 14 cm. 
Majetek Galer ie Zlatá husa, Praha

Do souboru akcí, jimiž dnes alespoň z části 
napravujeme nekulturní činy minulého reži-
mu, patří i publicita věnovaná osobnostem 
a proudům českého umění, které se po zá-
sluze měly dočkat svých knižních publikací 
již v 60. letech. Monografie skupiny Šmidrů 
byla v roce 1970 v nakladatelství Obelisk 
v Praze vytištěna a dokonce na skok distri-
buována,  vzápětí  však  stažena  z  prodeje 
a odsouzena ke zničení. Patří do kapitoly 
kulturního odboje, že se slušná řada výtisků 
přece jen zachovala. Dnes se Šmidrové spo-
lu s výstavou dočkali teo reticky i výtvarně 
náročné publikace v Museu Kampa. I když 
se každý ze Šmidrů ještě v 60. letech a pak 
po  změně  poměrů  prosadil  jako  známá 

osobnost českého umění (tři profesoři AVU 
v Praze: Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, na-
víc ještě v Německu, Karel Nepraš a pak 
Rudolf Komorous v Kanadě), k soustavné-
mu  zhodnocení  výrazného  skupinového 
programu  nebyla  příležitost.  Tím  více  je 
třeba ocenit kurátorskou péči a teoretickou 
analýzu Jiřího Machalického, který se s nad-
hledem  ujal  úkolu  celkového  pohledu 
na historii, přínos i otevřené problémy usku-
pení, které, jak napovídá již název, má řadu 
významných a především osobitých rysů.
  Sám jsem mohl přispět do katalogu pou-
kazem na to, že pod pojmem šmidrovství se 
skrývají  spojité  nádoby  dvou  fenoménů. 

Prvou fázi – bez níž by se skupinový pro-
gram nezrodil – představují spontánně svo-
bodné aktivity skupinky studentů umělec-
kých oborů na pražských vysokých školách, 
které se z polohy dadaistické recese rychle 
proměnily ve vážné úsilí pojmenovat situa-
ci, v níž se autoři, nejen  jako umělci, ale 
i coby občané, nacházeli. Od památné Mal-
muzherciády v roce 1954 přes řadu dalších 
víceméně veřejných vystoupení  se datuje 
vytvoření zvláštního společenského mini-
útvaru (Klubu a pak Šmidrů) s osobitými 
pravidly vnitřího jednání – patafyzické šmi-
dří byrokracie jako groteskního odzrcadlení 
celkové politické situace. Byl to samozřej-
mě předstupeň dalších svobodných uskupe-
ní v nesvobodném světě, třeba Křižovnické 
školy, Plastiků a 12/15 Pozdě, ale přece atd. 
  Výstava v Museu Kampa na  tuto  fázi 
pamatuje nejen vyhledáním raných děl jed-
notlivých autorů, ale i prezentací zachované 
dokumentace – dopisů i charakteristických 
Oběžníků. Když se v roce 1960 od skupiny 
dílem odloučil Jan Koblasa (1932) a přimkl 
se  účastí  na  památných  Konfrontacích 
k abstraktnímu proudu strukturální exprese, 
dali se druzí cestou groteskní figurace, ať již 
měla více podobu narativního pojetí osudo-
vé tragiky existence, sarkastického parafrá-
zování absurdit moderního světa ve stylu 
pop-artu či tragikomického anatomického 
šklebu, jakoby zaznívajícího z hrobu všeho 
lidského  bytí.  To  potom  představovala  
díla  Bedřicha  Dlouhého  (1932),  Karla  
Nepraše (1932–2002) a Jaroslava Vožniaka 
(1933–2005).  Citace  figurálních  motivů 
a životních zkušeností vůbec byla zde běž-
ná  a Šmidrové  v  tomto  složení  vytvořili 
jeden z pilotních programů „nové figura-
ce“, ve světě koncem 60. let již samozřej-
mé. Tato forma „šmidrovství“ se v užším 
složení představila v roce 1965 v raně ba-
rokním letohrádku v Ostrově nad Ohří. By-
lo  zřejmé,  že  tehdy  plně  vykrystalizoval 
skupinový  program  „divnosti“,  při  jehož 
formulacích se již dříve významně uplatnil 

hudební skladatel Rudolf Komorous (1931). 
Lze  uvítat,  že  Jiří Machalický  upozornil 
na významnou souvislost s českým i světo-
vým manýrismem, na motivaci, která hrála 
roli při stanovení mnohotvarého námětové-
ho  i  technologického  půdorysu  šmidřího 
programu divnosti. Ke specifické citlivosti 
programu patří dále schopnost kombinovat 
různé zkušenosti v prostoru i čase, tak jak to 
koneckonců přináší sám život. Vzpomeňme 
na zájem surrealistů o „divnost“ pouťového 
prostředí, což s sebou přináší jisté plebej-
ství, skrytě v díle manifestované v protikla-
du  k  vypjatému  intelektualismu  tehdejší 
české abstrakce, širšímu publiku přece jen 
cizejší. Jan Koblasa jako významný zaklá-
dající člen a ještě významnější pamětník se 
jistě může  kdykoliv  do  dnes  zbývajícího 
kolektivu vrátit, groteskně expresivní Pře-
stárlý pankáč II z roku 1984 však asi sotva 
bude patřit k vrcholům jeho celkově jinak 
směrovaného díla.  I  jeho účast  lze přičíst 
k úspěchům výstavy.
  Z  řady důvodů  lze výstavu považovat 
za aktuální v dnešním postpostmoderním 
kulturním prostředí. Volná  instalační pre-
zentace  podtrhuje  individualitu  jednotli-
vých osobností a je plně práva celkové svo-
bodomyslnosti šmidřího programu, tak jak 
se  zrodil  na  pozadí  světových  aktualit  
v 50. letech a jak vytrval v typické atmosfé-
ře nekončícího výtvarného překvapování až 
do dneška.

Jan Kříž

P.S.:
K výstavě vyšel katalog Šmidrové. 
Koncepce Jiří Machalický, Petra 
Patlejchová. Texty Jan Klusák, Jan Koblasa, 
Jan Kříž, Jiří Machalický. Grafická úprava 
Martina Donátová, Tereza Melenová. 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy 
Mládkových, Praha 2015. 118 s., obr., texty 
česko-anglicky – katalog výstavy, Praha, 
Museum Kampa, 10. 10. 2015 – 31. 1. 2016
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teorie – dějiny umění – diskuse 

Znepokojivé dědictví manifestu
Michaela Vašáková

Dějiny  avantgardy  začaly  20.  února 
1909. Tehdy otiskl pařížský deník Figaro 
Marinettiho Manifest futurismu. Jakko-
liv je tato událost pro dějiny umění vní-
mána jako zlomová, soudě podle množ-
ství  textů,  které  se  k  ní  periodicky 
vztahují, manifestu zůstala role jakéhosi 
rodného listu avantgardy. Je vždy příto-
men  jako  klíčový  dokument,  nicméně 
v obrazových přílohách je zastíněn ba-
revnými reprodukcemi. Viditelný-nevi-
ditelný, podobně jako Morelliho1 Grund-
formen,  což  nás  vede  k  naději,  že  při 
bližším zkoumání odhalíme další dimen-
ze příběhu dějin umění.
  Co tedy máme neustále na očích, aniž 
bychom viděli? Všimněme si například, 
že polemický charakter debat o povaze 
avantgardy, v jejímž centru stojí Bürge-
rova  Teorie  avantgardy2,  zpochybňuje 
v zásadě vše, kromě jediného: umělecké 
autonomie jako klíčové podmínky vzni-
ku avantgardního umění. V tomto duchu 
je pak manifest chápán jako obrana no-
vého směru, který je příliš složitý a kom-
plexní,  či  je  jeho  forma  dost  radikální 
a vyžaduje ospravedlnění před publikem. 
  Studie Petera Bürgera mapuje so cio-
politické podmínky vývoje umění od sa-
králního přes dvorské až po buržoazní, 
během něhož se oddělilo od životní pra-
xe,  ale  získalo  tvůrčí  svobodu. Dějiny 
manifestu sleduje výlučně v  linii auto-
nomní  estetiky.  Za  Marinettiho  před-
chůdce  je  obvykle  považován  básník 
Jean Moréas, jehož manifest symbolismu 
vyšel ve Figaru 1886. Ambiciózní pro-
jekt rušení staré a zakládání nové tradice 
zde má kultivovaně didaktickou formu 
v duchu dobové literární kritiky. 
  Marinettiho manifest je však zcela ji-
ného  druhu,  nedovolává  se  nějakého 
konkrétního nového  stylu,  ale budouc-
nosti jako takové, nevysvětluje, ale útočí 
na čtenáře a především – pokud jde o fu-
turismus jako směr, v době vydání mani-
festu ještě neexistoval. I nejtalentovaněj-
ší  z  futuristických malířů  Carlo  Carra 
tvořil v roce 1909 v duchu divizionismu, 
stylu,  který  byl  novátorský  naposledy 
před 20 lety. Ostatně sám Marinetti3 sklá-
dá první osvobozené básně – parola  in 
libertà teprve pár let po vydání manifes-
tu4. Navíc tu byl zjevný rozpor mezi me-
zinárodně  ceněným  starým  italským 
uměním a marginální pozicí toho součas-
ného. A  v  neposlední  řadě  nedořešený 
spor Ut  pictura  poesis,  který  přisuzuje 
obrazu i vyprávění vlastní, vzájemně od-
dělenou existenci, kdy první obývá pro-
stor a druhé čas. 
  V éře němého filmu navíc došlo ne-
chtěně k aktualizaci Lessingova Laokoó-
nu5 – zkřivené tváře a otevřená ústa herců 
němého  filmu působí  stejně  směšně  či 
obscénně jako veškeré předchozí pokusy 
donutit obraz (či sochu) vypovídat. Nic-
méně filmové sekvence dokázaly přinej-
menším zachytit pohyb, děj a prolomit 
hranici mezi prostorem obrazu a časem 
vyprávění. Marinetti  a  jeho  souputníci 
tedy zjevně neměli mnoho důvodů k pře-

hnané sebeúctě, pokud se nenajde radi-
kální řešení. To nabízel jediný text – Mar-
xův  Manifest,  který  vyšel  roku  1848 
na sjezdu komunistů v Londýně. Ener-
gický, vášnivý text manifestu, který má 
sotva  80  stran,  demonstruje  Marxovu 
snahu  využít  jazyk  jako  nástroj  nikoli 
k výkladu, ale ke změně světa.  I Marx 
čelí  epistemologické  krizi  oboru  (kon-
krétně  filozofie).  A  řeší  ji  politicky.  
Analýze Komunistického manifestu  se 
věnoval v 60. letech 20. století Louis Alt-
husser6,  který  jej  srovnával mimo  jiné 
s Machiaveliho Vladařem. Manifest nic-
méně není pouhý sen o utopii, ale přede-
vším výzva k realizaci. Apeluje, aktivi-
zuje, intervenuje, což si žádá specifickou 
poetiku. Adresátem manifestu i subjek-
tem politické praxe je,  jak dobře víme, 
proletariát,  který  si  nicméně  tohoto  
potenciálu není vědom – ve smyslu ma-
nifestu tedy neexistuje, je pouhou ideo-
logickou figurou. A co je zvláště zajíma-
vé – mezi proletáře se počítá i sám autor. 
Text  je  tedy  psán  z  pozice  slabých 
a v procesu ustanovení agendy a převze-
tí  autority  si  přidělil  vlastní  roli.  Sám 
sebe chápe jako prostředek k cíli i scé-
nář, jehož má být první realizací. Slovy 
Martina Puchnera, autora v zásadě jediné 
obsáhlejší publikace věnované žánru ma-
nifestu,  „Mění  svět  skrze  ,zakládající 
akt‘  a  prostřednictvím  žánru,  který  se 
soustředí výlučně na takové ,zakládající 
akty‘.“7
  Puchner je přesvědčen o revolučním 
potenciálu jazyka, což mimo jiné doklá-
dá tabulkou překladů Manifestu8 a jeho 
vlivu  na  změnu  stávajícího  řádu.  Jde  
nicméně  o  specifický  jazyk,  který  ne-
směřuje k teorii ve smyslu kritické kon-
templace, ale k aktivní praxi. Umělecké 
manifesty futurismem počínaje tento rys 
spíše posilují. Zatímco Marx a Engels se 
ještě opírají o zázemí vědeckého diskur-
zu, Marinetti na vzdělanost a kulturu ote-
vřeně útočí. Činí z umění excesivní podí-
vanou –  to podstatné se odehrává před 
očima, přesněji všem na očích, poselství 
zní: nezáleží na tom, čemu věříte, ale co 
vidíte. Dějištěm je otevřený prostor uli-
ce, případně jeviště zalité světlem reflek-
torů. Kritický odstup i tvůrčí tajnůstkář-
ství v ateliéru patří minulosti a tudíž jsou 
podezřelé nebo přinejmenším marginali-
zovány – to do jisté míry platí i pro nej-
konstruktivnější  z  avantgard,  surrea-
lismus.
  Není  zde prostor  věnovat  se dalším 
osudům manifestu  napříč  20.  stoletím, 
nicméně jejich společným jmenovatelem  
je vymezování se vůči svým předchůd-
cům a ambice ovlivňovat veřejnou sféru, 
jejímž průvodním rysem je rivalita mezi 
uměním  a  politikou. Mantrou  neustále 
omílanou v této souvislosti je: avantgarda 
selhala politicky a selhala hrdinně. Bu-
diž, ale je to dostatečný důvod k násled-
nému ohlašování konců umění? Přestože 
v  průběhu  století  vydávání  manifestů 
postupně ustalo, vidíme zde jasnou afini-
tu v teorii, jež předchází praxi. Avantgar-

da nahradila původní „disegno interno“ 
(doslova: vnitřní kresba), tj. uměleckou 
intenci pojímanou  jako obraz, koncep-
tem, který ji chápe jako text. Tento krok 
je, zdá se, nevratný a promítl se dokonce 
i do vývoje malířství. 
  Teorie předcházející praxi a chápaná 
jako  praxe  se  promítla  také  do  psaní 
o umění. Texty, které mají určitou rele-
vanci, jsou psány z pozice insiderů, ku-
rátorů a často i samotných umělců a jsou 
určeny  témuž  publiku.  Roli  manifestů 
do určité míry převzaly tiskové zprávy 
(přinejmenším u nezávislých) galerií – vy-
mezují  dopředu  „co  ještě  je  umění“. 
Od 20. století se dějiny umění jeví jako 
nepřetržitý proud polemik a dokumentů 
psaných pro budoucnost. Nicméně réto-
rika postupně slábne a na všech zúčast-
něných  je  vidět  únava. Místo  ismů  se 
v posledních letech vyhlašují obraty a ty 
nechtěně prozrazují, že se de facto ohlí-
žíme zpět. Tak to tedy učiňme s plným 
vědomím, jako Benjaminův Angelus No-
vus. Vraťme se k Marxovi a  ještě dále 
do minulosti. I nejzarytější Marxovi od-
půrci nezpochybňují pojetí člověka jako 
živé bytosti, která produkuje a pracuje. 
Umění pak představuje specifickou pra-
xi, vyjádření  tvůrčí vůle umělce. Tento 
vitalismus má kořeny v antice, konkrétně 
u Aristotela, ale jako dominantní pojetí 
se  „metafyzika  vůle“  prosadila  teprve 
s osvícenstvím. Staří Řekové rozlišovali 
poiesis9  (odvozeno z poiein, pro-duko-
vat, ve smyslu tvořit či vyrábět) a praxis 
(z prattein, jednat, konat). Poiesis tudíž 
nechápali jako praktický či volní proces, 
ale přechod od nebytí k bytí, odhalování 
pravdy a vytvoření světa pro lidský po-
byt na zemi. Aristoteles ji  jednoznačně 
staví výše než praxis, tedy vyjádření vůle 
a tvůrčí síly. Práci ve smyslu prostředku 
pro získání obživy ve starověku zajišťo-
vali otroci a jako takovou se jí pohrdalo. 
Marx tuto hierarchii převrací a z práce 
činí  výraz  skutečné humanity  člověka. 
Veškeré lidské konání je praxe, konkrétní 
produktivní činnost. Jejím opakem je teo-
rie,  tj.  myšlení  a  abstraktní  meditace. 
Převedeno na teorii chápanou jako praxi, 
praktické vědění vychází ze zkušenosti, 
jeho  předmětem  je  to,  co  je  relativní 
a v přítomnosti, akce. Předmětem teorie 
je naproti tomu pravda. A jak vyvozuje 
Giorgio Agamben, k pravdě, ve smyslu 
věčného,  se  vztahuje  i  umělecká  pro-
dukce10,  techné,  charakterizovaná  jako 
poiesis.  Oproti  akci,  kdy  jde  o  akci 
samot nou,  jde  o  to,  projít  si  tím  až 
do  konce,  s  vůlí  jako  hybnou  silou, 
u poiesis jde o stvoření nového, originál-
ní princip (arché), to znamená produkci 
něčeho jiného než sebe. 
  Návrat k poetické dimenzi umění by 
mohlo vyřešit naši současnou krizi, která 
není jen krizí epistemologickou, ale spíše 
axiologickou, krizí hodnot. Hlavním za-
stáncem teorie Pravdy, jímž umění vedle 
vědy, politiky a lásky je jednou z gene-
rických  procedur  (podmínek,  které 
umožňují, aby Pravda mohla vzniknout), 

je  francouzský  filozof Alain  Badiou11. 
Jeho návrat k formátu manifestu má při-
rozenou logiku a symetrický půvab kon-
trapunktu vůči Marinettiho textu. Dovol-
te  mi  tedy  na  závěr  citovat  úryvek 
z Manifestu afirmacionismu.12
  „Síla  našeho  odporu  a  naší  invence 
vyžaduje,  abychom  se  vzdali  potěšení 
z marginality, nepřímosti, nekonečné de-
konstrukce, fragmentu, chvějící se vysta-
venosti  smrtelnosti,  konečnosti  a  tělu. 
Musíme, tedy můžeme, vyhlásit v umění 
existenci  toho,  co  pro  právě  začínající 
nebohé století již neexistuje: monumen-
tální  konstrukci,  projekt,  tvořivou  sílu 
slabých, sesazení zavedených mocností. 
... Musíme  se vymezit  vůči  všem, kdo 
chtějí jen končit, vůči zástupu vysílených 
a parazitických posledních  lidí a  jejich 
nesnesitelné ,skromnosti‘. Konec umění, 
metafyziky,  reprezentace,  napodobení, 
transcendence, díla, ducha: a dost! Vy-
hlašme jedním tahem Konec všech kon-
ců, možný počátek všeho, co jest, stejně 
jako  všeho,  co  bylo  a  bude.  Posláním 
umění,  ve  všech  jeho  podobách,  je,  
navzdory  jeho  současnému  odklonu 
k  nesoudržné  multiplicitě,  si  znovu  
vzít na starost nemorální, nezdrženlivou 
a – pokud se jí to podaří – v zásadě nelid-
skou energii afirmace.  ... Znovu dekla-
rujme umělecká práva nelidské pravdy 
pro  lidstvo. Akceptujme,  že  námi opět 
prochází pravda (nebo krása, to je totéž) 
spíš, než abychom se snažili co nejpřes-
něji vládnout podřadnými mody našeho 
výraziva. ... Jde toto: afirmovat. A proto 
je tento nástin nástinem manifestu afir-
macionismu.“
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recenze publikace

Akcia a reakcia

Vladimír Havlík (ed.), Akce a reakce. 
Performativní aspekty v současném 
umění a umělecké výchově. Univerzita 
Palackého, Olomouc 2015. 227 s., obr.

Akcia a reakcia – ako základný princíp 
performance, líšiaci sa od notoricky spo-
mínaného Newtonovho tretieho pohybo-
vého zákona potenciálom subjektov pô-

sobiť rozličnými silami vyvolávajúc tak 
stupňovitú  komunikáciu  a  tiež  časom 
zaniknutia tejto sily – ak má performance 
silu,  tá má moc pôsobiť aj dlho po  jej 
skončení – a to by malo byť aj jej cieľom. 
Odvážneho  čitateľa  neodradí  odvážne 
škaredý vizuál  knihy  (podľa  vlastných 
slov Vladimíra Havlíka – „škaredé dílo 
okamžiku“) a pri hlbšom pohľade odhalí 
spojitosť vzniku grafickej podoby a te-
matického zamerania knihy, ktoré je vý-
sledkom kombinácie losovaní a potlače-
nia umenia grafického dizajnu do pozície 
obyčajného nutného nástroja, jeho prene-
senie do akcie náhody. Akce a reakce sa 
zameriava  na  učenie  a  umenie  perfor-
mance art, v ktorej autori z rôznych po-
zícií a zázemí reagujú na tento umelecký 
žáner v kontexte  svetového či českého 
umenia, filozofických súvislostí a praxe 
na vysokých školách. Mnohé príspevky 
zazneli na rovnomennej konferencii Ka-
tedry  výtvarnej  výchovy  Pedagogickej 
fakulty  Univerzity  Palackého  v  Olo-
mouci. 
  Kniha predpokladá čitateľa, ktorý je 
oboznámený  so  základnými  princípmi 
performance, orientuje sa v niekoľkých 
menách tohoto žánru aj modernej filozo-
fie a má isté povedomie o autoroch člán-
kov, čím predchádza rozpakom, ktoré by 
mohli  nastať  pri  čítaní  niektorých 
príspev kov v očakávaní klasickej odbor-
nej publikácie. Zloženie autorov je sku-

točne pestré – k problematike performan-
ce art sa vyjadrujú umeleckí pedagógovia, 
študenti doktorského štúdia, teoretici aj 
umelci a mnohokrát sa ich oblasti pôso-
benia prelínajú – to môže viesť k schizo-
frenickosti  stretu  predstavenia  vlastnej 
tvorby a zároveň jej odborného hodnote-
nia (David Kořínek v článku Akce – do-
kumentace  –  akce),  alebo  k  protiklad-
nosti  odbornej  strohosti  v  snahe 
o objektívnosť s emočnou angažovanos-
ťou umelca hodnotiaceho svoju pozíciu 
v rozmeroch súčasného umenia (naprí-
klad horlivosť, s ktorou píše Jiří Surůvka 
v príspevku Díry v plášti českého perfor-
mera  aneb  Co  bych  byl  býval  řekl 
na konferenci performerů, kdybych tam 
býval byl). Tieto protiklady až protichod-
nosti preblikávajúce na povrch v niekto-
rých textoch však odrážajú práve tento 
fenomén, s ktorým sa borí nejeden ume-
lec-pedagóg, či umelec-teoretik a vyža-
duje čitateľa s otvorenou mysľou. Ako sa 
prejavuje ambivalencia v rámci niekto-
rých textov, prejavuje sa aj v rámci celej 
knihy. V tejto publikácii nájdeme v aka-
demickom  svete  neobvyklé  odlišnosti 
v štýle písania. Prísne odborné eseje i ex-
perimentálny prístup. Na prvý pohľad sa 
to môže zdať ako snaha niektorých auto-
rov  alibisticky  sa  vyhnúť  odbornému 
žánru, ako Martin Zet, ktorý v anotácii 
príspevku Nechci chybět mezi pozůsta-
lými  popisuje  svoje  autentické  pocity 

nechuti a až odporu k natlačeniu perfor-
mance do skúmaného systému, takže je-
ho príspevok je výsledkom nekonvenč-
ného prístupu k tejto otázke, alebo Tomáš 
Hodboď, ktorého téma príspevku Útrpné 
hledání performerovo utrpela v momen-
te,  kedy  bola  sformulovaná  ako  verný 
prepis  prednášky,  v  dôsledku  čoho  sa 
stáva útrpným hľadaním čitateľa začiat-
kov a koncov autorových inak zaujíma-
vých myšlienok.  Publikáciu  však  hod-
noťme  s  prihliadaním  na  jej  súvislosť 
s  konferenciou  a  na  dôležitý  fakt,  že 
umelci boli a vždy budú aj v pozícii ne-
konvenčných  poslov  spoločnosti  spo-
chybňujúcich  zabehané  pravidlá  nevá-
hajúc ani pohybovať sa na hrane zákona. 
Pestrosť príspevkov v takomto kontexte 
je na osoh, čitateľ zaujímajúci sa o per-
formance  art  v  nej  nenájde  zaužívané 
„stále stejné tři černobílé fotografie z dě-
jin české performance“, ako vo svojom 
príspevku podotkol Jiří Surůvka, ale re-
akcie na performance vyjadrené primár-
ne obsahom, sekundárne prístupom auto-
ra.  Ponúka  tak  informácie  o  faktoch, 
skúsenostiach, ale aj aktuálnom názoro-
vom rozložení v umelecko-pedagogickej 
sfére  a  paradoxne,  pestrosť  prístupov 
a silná subjektívnosť niektorých príspev-
kov v konečnom dôsledku rozširuje a ne-
priamo zobjektívňuje čitateľove povedo-
mie o umení performance. Experiment 
akcia a nekonvenčnosť je teda súčasťou 

celej  publikácie  –  čitateľovi  sa  môže 
ponúknuť otázka, či bola ona experimen-
tálnosť  dotiahnutá  do  konca  pre  svoj 
účel, ktorý sleduje. 
  Kniha si tak nájde nadšencov, povrch-
ných zavrhovateľov alebo skeptických, 
no vnímavých čitateľov pokladajúcich si 
otázky o hranici zámeru, náhody, objek-
tivity či subjektivity. Už vďaka tomu to 
teda nie  je „akcia bez reakcie“, čím sa 
splnil dôležitý účel knihy. Vladimír Hav-
lík  v  časti Několik  poznámek  namísto 
úvodu zdôvodňuje  tieto prístupy, ktoré 
môžu byť prijímané s nadšením, ale aj 
rozpakmi, ako vyjadrenie  tenzie medzi 
rôznymi prístupmi dokazujúcej „experi-
mentálnu otvorenosť  skúmaného  feno-
ménu“. Zahmlené hranice umenia a živo-
ta sa vďaka charakteru tejto publikácie 
stávajú ešte hmlistejšími, keďže podne-
cuje  mnoho  otázok  a  protikladných 
prístupov, avšak význam tejto hmlistosti 
sa vďaka tomu práve paradoxne konkrét-
ne vykresľuje. Najmä budúcim umelec-
kým  pedagógom  ponúka  pestrý  vhľad 
do tematiky performance a jej výuky, ale 
aj hodnotný vhľad do prístupu pedagó-
gov,  ktorí  formujú  práve  tieto  budúce 
generácie výtvarných učiteľov a umel-
cov. 

Júlia Zorkovská
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recenze výstav

Léta levitace 

Střet ve smíru

Praha, GHMP – Colloredo-Mansfeldský palác, 20. 11. 2015 – 20. 3. 2016; kurátorka Olga Malá 

Praha, Nová galerie, 20. 11. – 31. 12.

Štěpánka  Šimlová  (1966)  vstoupila 
na výtvarnou scénu v 90. letech, kdy za-
čala inovativně pracovat s jazykem medi-
ální reality a technologickými možnostmi 
manipulace digitálního obrazu, které na-
bourávaly tradiční vnímání jeho prostoru 
(dnes  její  už  ikonické  Krajiny,  1999). 
Šimlové práce, jíž nechyběla ani ironie, 
ani  jistý  sentiment  (například  když  re-
klamní sdělení nahrazovala emotivními 
prohlášeními  –  cyklus  Tokio,  2000,  či 
I am terribly sorry, 2002), souzněla s teh-
dejším  okou zlením  technologickými 
možnostmi, intenzivním zkoumáním pro-
středků masmédií a virtuálního prostředí 
i post konceptuálními východisky. Mani-
pulaci s fotografickým obrazem však roz-
víjela  i  ve  své  další  tvorbě,  přičemž 
od sdělení komentujících mediální praxi 
začala  směřovat  k  introspektivnějším, 
spíše intuitivním výpovědím, jež se vyhý-
bají přímočarým alegoriím, a více využí-
vat i jiné umělecké prostředky, například 

Na rozdíl od jakési stylové a technické 
čistoty moderny panuje na poli současné-
ho  umění  naprostá  svoboda.  Naprostá 
proto, že přinesla něco, co bylo ještě do-
nedávna nemyslitelné: osvobodila uměl-
ce od historických předsudků, od prefe-
rovaných  forem a  stylů a ponechala  je 
v domnění, že vše je možné. V převážné 
většině  historických  period  byla  rele-
vantnost umění podmíněna jeho schop-
ností být nápodobou, naturalisticky sní-
mat svět kolem sebe. Imitace čili mimesis 
byla od Aristotela po 20. století filozofic-
kou odpovědí na otázku, co je umění či 
spíše jaké má být umění. 
  Současné umění je, na rozdíl od pře-
dešlého, vytvářeno v uměleckém světě, 
který již není strukturován žádným ve-
doucím výkladem. Zatímco ještě v roce 
1890 bylo v rámci uzavřeného systému 
možností  evropského  umění  téměř  ne-
možné,  aby byl  za  evropského  umělce 
považován někdo, kdo vytváří kultovní 
umění afrických či jiných exotických ná-
rodů, dnes může být africkým umělcem 
malíř věnující se krajinomalbě stejně tak 
jako  evropským  umělcem  někdo,  kdo 
vyrábí africké masky a modly. Současná 
technická,  stylová  i námětová pluralita 
v uměleckém světě osvobozuje od histo-
rických  imperativů,  od  nutnosti  hledat 
jednotný styl,  jehož rozmanitost se na-
opak dočkala svého zrovnoprávnění. Ná-
zev výstavy Střet ve smíru, ačkoli značí 
především to, jak se k sobě mají konkrét-
ní díla vystavujících malířů – Kris týny Šor-
mové (1985) a Otty Plachta (1962), může 

být chápán i v tomto obecnějším smyslu: 
jako  střet  středoevropské  a  peruánské 
zkušenosti, abstrakce a figurace, mono-
chromatických  valérů  s  žhnou cí  barev-
ností či hranatého plátna s ku latým – to-
tiž  jako  střet  uměleckých  východisek 
a přístupů, jejichž smírné pobývání v ga-
lerijním prostoru bylo  ještě donedávna 
nepředstavitelné. 
  Otto Placht, umělec střední generace, 
který je na současné výtvarné scéně dobře 
etablovaný,  představuje  v Nové  galerii 
obrazy převážně z roku 2015. Lze je roz-
dělit na ty, které jsou malované na černém 
pozadí a ve kterých se odrážejí šamanské 
seance, a na ty ostatní, jež zachycují příro-
du jihoamerické džungle. Na těch s čer-
ným pozadím, výrazných svojí kontrast-
ností,  vybuchují  v  barevných  extázích 
jako nečekané ohňostroje na temné obloze 
Plachtovy mnohovrstevnaté surreálné zá-
znamy.  Výtvarným  jazykem  stojícím 
na pomezí abstrakce, figurace a ornamen-
tu zaznamenává svůj barevný svět před-
stav a přeludů, plný kosmických lodí, ha-
dů  a  bujících  rostlin;  jeho  obrazy 
prostřednictvím iluzí směřují k nastínění 
transcendentních stavů skutečnosti. 
  Nejstarší zastoupená plátna Kristýny 
Šormové jsou součástí jejího diplomové-
ho  cyklu Místo,  kam nepatřím  (2012). 
Přírodní struktury a krajina jako taková 
je v nich zachycená na hranici abstrakce 
a reality – není zde v duchu tradičních 
krajinářských praktik věrným záznamem 
skutečnosti,  ale  jakýmsi  nevyčerpatel-
ným  archivem  lidských  afektů,  nálad 

a vášní, v němž autorka nachází předob-
razy  svých  vlastních  duševních  stavů. 
Zdá se, že více než vztahy mezi barvami 
a tvary ji zajímají základní lidské emoce, 
jejichž zažitá zkušenost diváka s obrazy 
spojuje. Cykly Ve větru (2013) či Větrná 
hůrka  (2014)  vykročila  směrem  k  ab-
straktnímu výtvarnému jazyku, prostřed-
nictvím kterého je možné dospět ke ge-
neralizaci.  Motivem  těchto  děl  jsou 
monochromní záznamy atmosférických 
jevů, větrných proudění stejně tak jako 
vodních  světů  plných  paprsků  světla  
a života. V nich je po vzoru abstraktního 
expresionismu  upřena  pozornost  na  
samotné plátno a ryze fyzické kvality ba-
rev – díky tomu nás také obrazy svádí, 

abychom se na ně dívali zbízka. Obrazy 
Kristýny  Šormové  je  nutné  nahlížet 
ve  své  celistvosti,  skrze  kterou  čerpají 
svoji důstojnost, působivost a sílu. 
  Výstava přináší mezigenerační dialog 
malířů,  jejichž  tvorba  –  ač  u  každého 
v trochu jiném duchu – soustavně čerpá 
z přírodních námětů. Uměleckými cita-
cemi  nezatížené  práce  jsou  branami 
do  fantaskních  světů,  které  nevyžadují 
žádné intelektuální čtení; stačí se na ně 
dívat a nechat na sebe působit to, co vy-
zařují – při soustředěném pozorování se 
tak začíná z divákova „nevím“ stávat „tu-
ším“. V galerii jsou uspořádány v harmo-
nický, navzájem se obohacující a dopl-
ňující  celek.  Zatímco  Placht  maluje 

obrazy, které se drží víceméně podobné-
ho principu, který je založen na konkrét-
ních  zážitcích  z  amazonských  pralesů 
a tamních šamanských rituálů, dílo Šor-
mové je možné vzhledem k jeho formál-
ním  i  námětovým  proměnám  vnímat 
v uzavřených cyklech. Vedle vášnivých 
vzpomínek  na  prožívané  ayahuascové 
cesty do halucinogenních krajin působí 
obrazy Šormové méně extaticky jako vý-
sledek trvalejších, ničím uměle neexcito-
vaných prožitků. V její tvorbě lze vysle-
dovat určitý vývoj, jehož hlavní tendencí 
je, zdá se, autorčino opatrné našlapování 
směrem k abstrakci.

Eva Drexlerová

postupy malby či instalace. Do linie poz-
dějších  lyričtějších  konceptů  (Vzduch 
Temže, 2008, Neon, 2009) však vstoupila 
i komentáři ke konkrétním společenským 
problémům – například naléhavou reflexí 
konfliktu v Barmě (Jdi a nestřílej, 2013).
  Zatímco některé její předchozí projek-
ty pracovaly s příběhem, zdá se, že výsta-
va Léta levitace tvoří spíše jakousi halu-
cinogenní mozaiku balancující na pomezí 
žánrů (manipulované fotografie, projek-
ce, tisky na papíře, malba). Vedle nejno-
vějších  děl  zahrnuje  i  několik  starších 
prací z cyklu Private Picture (2000) nebo 
malbu Tisloki (2006). Středem výstavy je 
série Zátiší mikrosvětů  (2015), v nichž 
Šimlová iluzivně propojuje drobné objek-
ty – porcelánové artefakty na hranici kýče 
i běžné předměty – s digitálním pozadím, 
před něž  je  staví a následně  snímá. Při 
tvorbě inscenovaných zátiší pracuje i se 
zobrazením stínu předmětu, bizarní vy-
znění umocňuje hra s měřítkem objektu 

a pozadí. „Nainstalování ,sošek z domá-
cích vitrínʻ před pohlednice heroických 
krajin (pes pod v dáli se ztrácejícím za-
sněženým horským vrcholem) vyjadřuje 
jemnou ironii a odstup, zároveň však i ur-
čité dojetí,“ podotýká kurátorka výstavy 
Olga  Malá.  Zdánlivě  infantilní  hrátky 
s aranžováním předmětů před banálními 
obrazy evokují surrealistické koláže, té-
měř psychedelicky vyznívají  i projekce 
promítané třeba na podlahu či na prošíva-
nou deku. Zejména tyto pohyblivé obrazy 
připomínají  střepy  paměti  a  torza  snů. 
Uvolněná koláž motivů však nepostrádá 
skoro  podprahově  vkládaný  varovný  
apel – idylické výjevy se prostupují s mo-
tivy symbolizujícími ohrožení, přírodní 
výjevy se střetávají s civilizačními atribu-
ty – budovami, sochami nebo stroji. 
  Výstavu  uzavírá  sugestivní  audiovi-
zuální  instalace Go  to  Pictures  (2015), 
v níž je sekvence snímků střídavě promí-
tána na protilehlé stěny v rytmu lidského 

nádechu a výdechu. V souladu s „levitu-
jícím“  názvem  výstavy  má  potenciál 
spustit  spontánní  proud  individuálních 
asociací, které se v nových souvislostech 
jakoby navracejí k východiskům přítom-

ným v rané tvorbě Štěpánky Šimlové – su  r-
reálné hravosti  tu nechybí  ironie,  senti-
ment a ani angažovanost.

Marie Haškovcová    

Štěpánka Šimlová, ze sér ie Zátiší mikrosvětů, 2015, digitální tisk, 
35 x 50 cm. Foto GHMP, Praha

Pohled do výstavy Střet ve smíru Otty Plachta a  Kristýny Šormové v Nové galerii v Praze, zleva Otto Placht, Rio 
madre, 2015, olej, plátno, 160 x 200 cm, Smrk v džungli, 2014, olej, plátno, 160 x 200 cm, Kristýna Šormová, Místo, 
kam nepatřím (Křovím a pralesem) I., 2012, olej, plátno, 200 x 200 cm. Foto Nová galerie, Praha – Marcel Rozhoň

Michal Cimala – Extáze
Praha, Trafo galerie, 5. 11. – 2. 12.; kurátor Otto M. Urban

„Když někdo dělá jen jednu věc, ne-
kombinuje to s ničím jiným, tedy ne
tříští energii, výsledek se dostaví zřejmě 
dřív. Na druhou stranu, já jsem nikdy 
netíhnul k tomu, dobrat se co nejdřív 
čehosi vycizelovanýho, finálního.“ 

Michal Cimala, 2011

Michal Cimala (1975) připravil návštěv-
níkům své výstavy bizarní výlet do měs-
tečka s přibližně 70 obyvateli. Účastníky 
zájezdu nalákal pod záminkou kurzu te-
lepatie, jež bude probíhat po požití extá-
ze. Na  základě  očitých  svědectví  bylo 
vypovězeno,  že  při  procházce  ulicemi 
onoho městečka bylo kolemjdoucím sku-
tečně  vidět  do  hlavy. Toxický milenec 
měl  velmi  vyčerpávající  den,  strávený 
především  u  počítače  řešením  pracov-
ních  problémů  a  završený  telefonátem 
od jeho holky přezdívané Dvě v jedné, 
která mu dala kopačky. Vzal si igelitovou 
tašku,  přistavil  si  zrcadlo  a  připravil 
oprátku na oběšení. Chvíli pozoroval od-
raz své svraštělé tváře a rozjímal nad se-
bevraždou.  Po  té  udělal  stojku,  aby  si 
mohl do oprátky zachytit nohy, igelitku 
naplnil růžovou želatinou a ponořil do ní 
hlavu, pak se rozhoupal a začal se hlasitě 
smát, zatímco v zrcadle pozoroval,  jak 
celá tato „nečekaná nehoda“ vypadá. Na-
konec byl neskonale šťasten, že si na ži-
vot  nesáhl,  a  svěřil  se  o  tom  všem 

Michal Cimala, Cyberpunk philosopher (Filozof kyberpunku), 2015, bronz, 
28 x 20 x 24 cm. Foto Trafo galer ie, Praha (2x)

Michal Cimala, Unexpected  
accident – Toxic lover 
(Neočekávaná nehoda – Toxický 
milenec), 2015, mixed media, 
15 x 15 x 10 cm

na  svém  osobním  blogu.  Jeho  článek 
silně  zapůsobil  na  estrádního  zpěváka 
traumatizovaného  komerčním  neúspě-
chem. Následující den se před vystoupe-
ním  pomazal  broskvovým  pyré,  dal  si 
na hlavu igelitku a nechal se uvést jako 
Zpěvák  s  plastovým  sáčkem na  hlavě. 
Publikum složené převážně z pobledlých 
punkáčů zajásalo a začalo zběsile pogo-
vat. Bohužel jeden z fanoušků měl „po-
divnou nehodu“, když ve víru tance na-
razil do špičaté příčky, která mu přeťala 
hlavu na půl. Pohotový kamarád mu při-

spěchal na pomoc a snažil se ho marně 
opět  spojit  dohromady  lepicí  páskou, 
kterou měl  shodou  okolností  v  kapse. 
Avšak kvůli tryskající krvi a vytékající-
mu mozku nebylo možné  lebku  slepit. 
Jeho kamarád sice zemřel, ale on je dnes 
v celé partě znám jako Hrdina zbrocený 
krví. Městečko má  také  svou poněkud 
atypickou psychiatrickou kliku,  kterou 
řídí Dívka se zvláštním posláním. Ideou 
tamějšího blázince je psychiatrická one-
mocnění neléčit, ale vnímat je jako dar 
a plně rozvíjet jejich potenciál. Vycháze-
jí z teorií, které jim při spiritistické sean-
ci pořádané Herečkou Davida Lynchce, 
jež si vydělává také jako médium na vol-
né noze, sdělil vyvolaný duch Filozofa 
kyberpunku. Každý týden je zde mimo 
jiné pořádána soutěž o nejlepšího blázna. 

Vedle typických Schizoidů, Vygumova-
ných hlav, Odlišných chlapců a „posunu-
tých“ osobností, se najdou i velmi silní 
adepti na hlavní cenu, kteří si dokonce 
připravují pro komisi různé scénky. Na-
příklad za projektem mladého masochis-
ty Chtěl to říct, ale nestihnul to, jsou ho-
diny tréninku polykání středně velkého 
dilda, vyrobeného z červené gumy, který  
mu na vlasci spouští do krku jeho spolu-
bydlícího Malý Satan. Dále číslo Úder 
balónem  od  Gumového  muže  údajně 
vznikalo už při jeho pobytu mimo ústav, 
když byl ještě malým chlapcem. Nechal 
se slyšet, že ho na základní škole na ho-
dinách tělesné výchovy při hře vybíjená 
šikanující  spolužáci  tělesně  vychovali, 
a  to  až  k  naprosté  anatomii  popírající 
ohebnost. Když  ho  dnes  trefíte míčem 
do tváře, celá se úderu přizpůsobí, a ná-
sledně předvede svůj trampolínový efekt 
a odrazí míč zpět. Číslo Václav si hraje, 
od nejvíce střeženého pacienta na klini-
ce, se neobejde bez krásné dobrovolnice 
z oddělení sebevrahů. Velké naděje jsou 
v nadcházející soutěži vkládány do Mod-
rého jednorožce, který zvítězil už třikrát 
po sobě. Jedná se o vysloužilého prosti-
tuta, který si v určité fázi svého života 
uvědomil, že je jednorožcem. Svůj volný 
čas tráví v areálu léčebny, kde se nechává 
pást dívkou s diamantovýma očima, kte-
rá ho krmí barevnými směsicemi ze zub-
ních past, aby měl barevné výkaly.
  Město, vystavěné v Trafo galerii pod 
vedením architekta Filipa Kostka a otce 
všech obyvatel Michala Cimaly, je boha-
té i na řadu dalších silných životních pří-
běhů. Bohužel začátkem prosince došlo 
k vážné průmyslové havárii a celé město 

muselo být evakuováno. Nezbývá  tedy 
nic jiného, než si opatřit katalog k výsta-
vě  s  úvodním  slovem  kurátora  Otto  
M. Urbana a zavzpomínat nad fotogra-
fiemi Tomáše Rasla na tuto unikátní ex-
pozici a kroniku již neexistujícího města.

Markéta Garai 

P.S.:
K výstavě vyšel katalog Ecstasy. Michal 
Cimala. Texty Otto M. Urban, Michal 
Cimala. Grafická úprava Anna Issa 
Šotolová. Tiskap Vršovice, Praha 2015, 62 s., 
obr., texty česko-anglicky – katalog 
výstavy Trafo Gallery, Praha, 
5. 11. – 2. 12. 2015
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jednou větou

úmrtí

Nekrolog Ateliéru
Vážení čtenáři, kolegové, 
přátelé,

stojí přede mnou jeden z mých nejtěž-
ších životních úkolů, neboť musím nyní 
napsat nekrolog Ateliéru. Je to pro mne 
velmi skličující a bolestné jako loučit se 
s dlouholetým přítelem – 25 let společ-
ného života.
  Ateliér pro mne představoval křižo-
vatku, propojení různých cest, těch hlav-
ních, proudících jako široká řeka a razí-
cích si svůj prostor krajinou výtvarných 
tendencí, i těch tichých, které se rodily 
v klidu a osamění, a přesto měly sílu ži-
voucího pramene, těch které byly opev-
něné svou elitářskou ambicí, jež se tlači-
ly na vrchol, a někdy též slepých, nikam 
nevedoucích. Byl pro mne neuralgickým 
bodem propojujícím odbornou a laickou 
veřejnost,  jehož  středem  je  výtvarné 
umění. Naše činnost se často dostávala 
mezi dva mlýnské kameny. Poslání Ate-
liéru – poznávání, osvětlování, referová-
ní o výtvarném umění – balancovalo na 
hraně mezi jeho zacílením na odbornou 
rovinu a na pozici, která by vědecké po-
znatky o této lidské dovednosti, o vní-
mání výtvarného umění a jeho mnohých 
tajemstvích slovy nevyjádřitelných a ne-

vysvětlitelných, přiblížila širší kulturní 
veřejnosti. Snažila jsem se, aby Ateliér 
byl mostem mezi svrchovaným a výluč-
ným  odborným  bádáním  a  poučenou 
popularizující  formou, aby vedl dialog 
na téma umělecké tvorby a zároveň vy-
tvářel podmínky pro její hodnocení, kri-
tiku. Aby udržoval  jistou rovinu infor-
movanosti  a  kvality  výběru  témat, 
věnoval  pozornost  českému  jazyku 
a formulaci myšlenek, byl otevřen růz-
ným médiím, uměleckým a názorovým 
proudům i generační problematice a je-
jím zvratům.
  Celkové zhodnocení tohoto periodika 
však musí učinit jiní. Přesto si zde dovo-
lím říci, že tento časopis bude naší vý-
tvarné scéně citelně chybět (i když nepo-
chybuji o  tom, že vzniknou opět nové 
magazíny různého zaměření) a myslím 
si, že je chybou, že kulturní politika na-
šeho  státu  nedokáže  finančně  zajistit 
takto koncipovaný výtvarný časopis se 
silnou čtenářskou základnou. Tištěné pe-
riodikum s kvalitními reprodukcemi ne-
nahradí  dnes preferované  sociální  sítě, 
kde přes veškeré vyhledávče je spousta 
roztříštěného materiálu, jenž je bohužel 
často nepřesný a neověřený, každý izolo-
vaně si ho musí pracně vyhledávat sám 

a jako kamínky poskládat do své vlastní 
mozaiky.
  První  číslo  Ateliéru,  které  vyšlo  dne  
7. 1. 1988, si vydobyli na tehdejší totalit-
ní scéně sami umělci a jeho vydavatelem 
byl  Svaz  českých  výtvarných  umělců. 
Prošel  docela  pohnutým  vlastním  vý-
vojem  a  peripetiemi.  Když  jsem  se  
15.  5.  1990  stala  jeho  šéfredaktorkou, 
nejen že tehdy na jeho vydávání nebyly 
žádné peníze, ale také žádní zaměstnan-
ci (až na sekretářku a Petra Nedomu ži-
jícího  v  Brně).  Během  týdne  jsem  se 
musela naučit dělat a řídit noviny, muse-
la  jsem  sestavit  nový  redakční  tým 
i okruh přispěvovatelů. Po táhnoucím se 
řešení  jeho  ekonomické  stránky  však 
přišel  po  nepředvídatelném  stanovení 
povinnosti platit DPH za noviny a časo-
pisy ministrem financí v roce 1992 další 
problém, když si 52 výtvarných spolků 
sdružených pod nástupnickou organizaci 
SČVU do Unie výtvarných umělců od-
hlasovalo, že neví, jak by Výtvarné umě-
ní a Ateliér financovaly, a tak se raději 
v  panice  před  zodpovědností  vzdaly 
svých vydavatelských práv. Tehdy jsme 
s  Milenou  Slavickou,  šéfredaktorkou 
Výtvarného umění, během 14 dnů za po-
moci právního poradenství JUDr. Josefa 

Nováka vytvořily každá občanské sdru-
žení, jež se stala jejich majiteli. Musely 
jsme obě  nanovo  řešit  nejen  zaměření 
obou časopisů, ale hlavně jejich způsob 
hospodaření. Po mnoha jednáních s Mi-
nisterstvem  kultury  ČR  i  tripartity  se 
nakonec podařilo  začít  časopisy všech 
uměleckých oborů vedle jejich vlastních 
investic financovat z prostředků tohoto 
ministerstva.  Na  pár  let  se  finanční 
stránka stabilizovala až na to, že se DPH 
na tisk průběžně zvyšovala, v roce 1993 
na 5 %, poté na 10 až k dnešním 15 %, 
což  zejména malonákladová periodika 
zaměřená na specifickou čtenářkou obec 
neúměrně  zatěžovalo. Grantová  řízení 
MK ČR také postupně vedla ke snižová-
ní přidělené výše dotací. Pro Ateliér to 
znamenalo  pokles  přibližně  z  průměr-
ných 32 % na  letošních 11 % z celko-
vých nákladů. Bohužel za celou dobu se 
nám nepodařilo ani nalézt další sponzo-
ry či jiného vydavatele. 
  Nemá smysl a ani není důvod se zde 
pouštět do mnoha dalších historických 
momentů a celkové problematiky vydá-
vání  Ateliéru.  Realita  je  neúprosná.  
K 1. 1. 2016 Společnost časopisu Ateliér, 
zapsaná  ve  spolkovém  rejstříku  vede-
ném MS v Praze pod L 3612, vstupuje 

do likvidace pro nedostatečné finanční 
zajištění. V roce 2016 tedy Ateliér nebu-
de vycházet. 
  Je na místě, abych poděkovala všem 
spolupracovníkům,  bývalým  i  součas-
ným zaměstnancům redakce, všem ex-
terním přispěvovatelům a autorům textů 
z celé naší republiky i ze zahraničí, kteří 
se s námi spolupodíleli na tváři Ateliéru. 
Poděkování patří  příznivcům Ateliéru, 
kteří bojovali od roku 2012, kdy nastala 
největší finanční propast, za jeho záchra-
nu,  všem  výtvarným  umělcům,  kteří 
Společnosti časopisu Ateliér věnovali na 
podporu její činnosti svá díla, aby se je-
jich prodejem podíleli na jeho existenci, 
a  samozřejmě  všem  našim  čtenářům, 
kteří vytvořili Ateliéru zázemí a pro něž 
byl důvod pracovat. Vydávat noviny je 
vždy kolektivní  činnost  a přes  smutné 
oznámení o ukončení existence Ateliéru 
jsem hrdá na to, že jsem tady měla mož-
nost  působit.  Jsem  vděčná  za  veškeré 
znalosti, které jsem během roků získala, 
za mnohá setkání s kolegy a umělci, za 
přátelské vztahy  i za kritická hodnocení, 
za laskavá slova, která mi byla povzbu-
zením k práci. 

Blanka Jiráčková

Naděžda Plíšková

Skvělý nový svět

Crashtest 6 / Performance

Příběh paneláku

Miroslav Pacner

Nekrolog Evy Fukové

Od 8. 12. 2015 do 29. 1. 2016 je možné 
zhlédnout  tvorbu  Naděždy  Plíškové 
(1934–1999) v Topičově salonu v Praze, 
autorky, která patří společně s Jiřím Bal-
carem, Jiřím Johnem a Alenou Kučero-
vou  k  nejvýznamnějším  českým grafi-
kům  2.  poloviny  20.  století.  Vedle 
grafických  prací  z  60.  let  představuje 
výstava i méně známé barevné sítotisky 
ze 70. let, kresby a polistopadové bron-
zové objekty. Autorčina tvorba, vycháze-
jící z pozorování běžných situací každo-
denního života a mimořádného smyslu 
pro vystižení jejich absurdity, bývá spo-
jována s díly tvůrců tzv. české grotesky 
a členy Křižovnické školy čistého humo-
ru bez vtipu, jemuž předsedal její životní 
souputník  Karel  Nepraš.  Skrze  prvky 
humoru a satiry vyjadřovala svůj ironic-
ký postoj ke vztahům ve společnosti – vel-
kou část grafického díla tvoří suché jehly, 
které  jsou  intelektuálním  komentářem 

Centrum současného umění DOX přináší 
od 11. 9. 2015 do 25. 1. 2016 výstavu více 
než dvou desítek umělců z celého světa, 
jejichž tvorba reflektující současnou spo-
lečenskou situaci nese společensko-poli-
tické motivy podobné těm, které známe 
z antiutopických románů George Orwella, 
Aldouse Huxleyho a Raye Bradburyho. 
Kurátoři Leoš Válka  a Michaela Šilpo-
chová rozdělili přehlídku nazvanou Skvě-
lý  nový  svět  na  4  samostatné  celky, 
v nichž  jsou  jednotlivé dystopické vize 
budoucnosti  a  varovná poselství  autorů 
podrobeny  jejich  reálnému  naplnění 
v dnešní době. Úvodní část Život v kleci 
je  inspirována  Orwelovým  románem 
1984 (1949) jako varováním před vnějším 
společenským dohledem, který je motivo-
ván  ideologickou propagandou, absencí 
soukromí, manipulací  a  šířením  pocitů 
strachu  a  úzkosti.  Druhá  část  Svoboda 
v  bublině  odkazuje  naopak  na  podobu 
útlaku – na dobrovolnou spolupráci mani-

o 6. ročník výstavního projektu realizo-
vaného kurátorským seminářem Ústavu 
dějin křesťanského umění KTF UK. Jeho 
smyslem je poskytnout studentům dějin 
umění příležitost zorganizovat v roli ku-
rátorů výstavu svých vrstevníků studují-
cích na vysokých uměleckých školách. 
Studenti  tak mají možnost uplatnit  své 
nabyté teoretické znalosti a ve spolupráci 
s mladými umělci  je aplikovat v praxi. 
Crashtest, jehož název vychází z podsta-
ty projektu, je metaforou zátěžové zkouš-
ky  všech  zúčastněných,  kteří  společně 
čelí „nárazu“ – mínění veřejnosti a vý-
tvarné kritiky. Projekt,  který vznikl  na 
Ústavu dějin umění KTF UK v Praze za 
podpory Topičova salonu, představil ve-
řejnosti svoji první expozici v roce 2011. 
Poslední proběhl v Topičově salonu v zá-
ří  tohoto  roku  s  podtitulem Transmise 
(viz At.  č. 18-19/15). Ve  spolupráci  se 
studenty a vyučujícími Ateliéru sochař-
ství I FaVU VUT v Brně se zabýval mož-
nostmi 3D  tisku. Crashtest  6  bude mít 
odlišný charakter. Místo expozice tradič-
ních výtvarných artefaktů se bude jednat 
o sled performancí probíhajících po dobu 
tří  týdnů.  Některé  z  nich  se  odehrají 
v  prostorech  Topičova  salonu,  jiné 
v pražských ulicích. Do tohoto projektu 
se zapojí studenti českých, moravských 
a slezských vysokých uměleckých škol, 
jejichž vyjadřovacím prostředkem je per-
formativní umění. Při vědomí prchavosti 
samotné performance se kurátoři rozhod-
li, že akce, které proběhnou v konkrét-
ním čase a na konkrétním místě, budou 
zaznamenány prostřednictvím videona-
hrávek a fotografií a následně vystaveny 
v Topičově salonu. S každou performan-
cí expozice opírající se o tyto záznamy 
poroste. Crashtest 6 s přibližováním se 
svému  konci,  bude  zároveň  vrcholit. 
Derniéra výstavy se stane tak její verni-
sáží.

Studenti semináře Crashtest 6, 
KTF UK

V pražském Topičově salonu proběhne 
v červnu příštího roku série performancí 
v  rámci  takzvaného  Crashtestu.  Půjde 

Další výstava na téma Příběh paneláku, 
tentokrát v Moravskoslezském kraji,  je 
široké  veřejnosti  přístupná  v  exteriéru 
města  od  15.  10.  2015  v Husově  sadu 
v Ostravě, a  to až do 3. 1. 2016. Je už 
šestou přehlídkou z putovního cyklu, je-
hož  cílem  je  systematické  zmapování 
panelových sídlišť v jednotlivých krajích 
republiky.  Vedle  sídliště  z  Havířova 
a Karviné seznamuje své návštěvníky se 
třemi panelovými celky v krajském měs-
tě, kde se mimo jiné nachází jedno z nej-
starších tuzemských sídlišť vybudované 
roku 1946. Výzkum fenoménu „panelá-
ků“ je po letech odmítavé a jednostranné 
kritiky teprve v začátcích. Kromě jejich 
historie se výstava věnuje otázkám urba-
nismu,  dispozicím  bytů,  umělecké  vý-
zdobě i stavebním technologiím, přičemž 
důraz je kladen i na jejich možný vývoj 
a  revitalizaci:  „Na příkladech ukazuje-
me, co se s vybranými panelovými sídli-
šti  děje  dnes,  zda  regenerační  zásahy 
přispěly ke zlepšování obytného prostře-
dí nebo naopak narušily genia loci těchto 
celků,“ dodává Lucie Skřivánková, hlav-
ní ředitelka projektu. Přestože byly hro-
madné  panelové  výstavby  fenoménem 
příznačným zejména pro 50. až 80. léta, 
dodnes v nich žijí téměř tři miliony oby-
vatel. Grantový  úkol  Panelová  sídliště 
v České republice jako součást městské-
ho  životního  prostředí:  Zhodnocení 
a prezentace jejich obytného potenciálu, 
jehož  garantem  je  profesor  Rostislav 
Švácha, je pětiletým výzkumným a vý-
stavním projektem, na kterém se podílí 
řada  historiků  architektury,  architektů, 
urbanistů a památkářů. Výstupem jejich 
činnosti  má  být  vedle  série  13  výstav 
v jednotlivých městech souhrnná mono-
grafie o probádané problematice.

Naděžda Plíšková, Na téma pana 
Césara (Baldaccini), 1969, suchá 
jehla, papír, 76,5 x 64 ,5 cm. Foto 
Topičův salon, Praha

Jaroslav Róna, Válka v jižních 
mořích, 2015, olej, plátno, 
170 x 200 cm. Foto DOX, Praha

Miluše Roubíčková

Dne 21. 8. 2015 zemřela autorka poetic-
kých květin, bábovek a klubek, význam-
ná sklářská umělkyně Miluše Roubíčková, 
která si získala renomé i na mezinárodní 
scéně. Narodila se dne 20. 7. 1922. Na 
Vysoké  škole  uměleckoprůmyslové 
v Praze absolvovala v ateliéru monumen-
tální malby a skla u Josefa Kaplického. 
Společně s manželem, sklářským výtvar-
níkem  René  Roubíčkem  (1922),  byla 
v rámci Mezinárodního sklářského sym-
pozia IGS v Novém Boru uvedena jako 
první do pomyslné Síně slávy. Roubíčko-
vi se zásadním způsobem podíleli na pro-
měně vnímání  skla ve volné umělecké 
tvorbě. Originálně využili přímou sou-
činnost s mistry skláři při improvizaci na 
huti a podíleli se na jedné z podstatných 
linií  novodobého  sklářského  umění.  
Miluše Roubíčková přímo ve sklářských 
hutích tvořila poetické předměty tva rované 
ze  žhavého hutního  skla.  Jak připomíná 
teoretik Milan Hlaveš,  její nekonvenční, 

výrazově intimní, přestože velmi barevné, 
a  zároveň  s  vtipem  pojaté  „pop-artové“ 
dorty, pytlíky bonbónů nebo mouky, zava-
řovačky,  nákupní  tašky,  hůlky  špacírky, 
hlávky zelí, vázy s květinami či mísy s cuk-
rovím, později lidské hlavy, trpaslíci, váž-
nější fragmenty zdí z betonu a skleněných 
prvků či hýřivá klubka nemají v moderní 
sklářské tvorbě srovnatelnou originální ob-
dobu. Miluše  Roubíčková  byla  členkou 
Umělecké besedy a skupiny Bilance. Vy-
stavovala u nás i v zahraničí, k jejím úspě-
chům patří  například  účast  na   Trienále 
užitého umění v Miláně 1957 (stříbrná me-
daile), EXPO 1958 v Bruselu (Grand Prix 
a čestné uznání) nebo EXPO 1967 v Mont-
realu (čestné uznání), kde zaujala svou in-
stalací skleněných květin.

pulovaných, jež se objevuje jako hlavní 
motiv  v  románech  Brave  New  World 
(1932)  a  Bradburyho  451˚  Fahrenheita 
(1953). Plátna amerického umělce Willia-
ma Bettse zde odkazují k nepřetržitému 
sledování veřejných kamer a dílo italské-
ho dua Paola Ciria a Alessandra Ludovica 
k možnému zneužívání osobních dat na 
sociálních  sítích. Třetí  část Odtržení  se 
věnuje  lidem,  kteří  jsou  pro  svoji  ne-
schopnost začlenit se do hypermoderního 
světa  vyřazeni  ze  společnosti  jako  její  
odpadlíci. Závěrečným tématem je Abso-
lutní štěstí, které se vztahuje k fázím bio-
logické a sociální predestinace dle Huxle-
yova románu Brave New World. Výstava 
naznačuje, jaká je společnost, která je sa-
ma se sebou spokojená a dobrovolně při-
jímá určitou míru útlaku, neboť hlavními 
hodnotami pro ni jsou spotřeba, pohodlí 
a zábava. Proto lze za motto výstavy pova-
žovat citát George Orwella: „Lidstvo má 
na  vybranou  mezi  svobodou  a  štěstím  
a pro obrovskou masu lidstva je štěstí lepší.“

Malíř, grafik, sochař a zahradní architekt 
Miroslav Pacner se narodil 28. 5. 1938. 
Studoval u Bohdana Laciny na katedře 

k atmosféře pražského jara, následných 
normalizačních let i polistopadového dě-
ní. Pro svůj kritický vztah ke světu a te-
matizaci ženského postavení ve společ-
nosti  (aniž  by  muselo  být  nutně 
pokládáno  za  feministické)  je  její  dílo 
jedním z prvních projevů českého anga-
žovaného umění. V souvislosti s autorči-
ným vážným úrazem páteře a jejímu ná-
slednému připoutání na lůžko prošla její 
tvorba v 80.  letech proměnou. Tvoří  ji 
subtilní kresby a básně plné hořkého hu-
moru, který se časem změní v zatrpklost 
a ztrátu naděje. Protože patřila Naděžda 
Plíšková ke generaci, která ztratila nej-
méně na 20 let možnost svobodně pre-
zentovat svoji tvorbu, vřadila se do me-
zinárodních souvislostí méně, než by si 
její dílo plně zasloužilo. Výstava v Topi-
čově salonu je jedním z počinů, který se 
snaží tuto skutečnost změnit.

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty 
Masarykovy unverzity v Brně. Počátky 
jeho tvorby byly ovlivněny informelem, 
postupně  se  začal  věnovat  vytváření 
strukturálních obrazů a reliéfů z přírod-
nin (kameny, písky, traviny či dřeviny), 
sledoval jejich struktury, proměny a de-
strukce a věnoval se i akcím v přírodě. Ve 
2. polovině 90. let se v jeho dílech začala 
objevovat  lidská  figura,  či  její  stopy 
(otisky, stíny) a jejich symbolické význa-
my. Je autorem řady realizací v architek-
tuře  a  rozsáhlých  zahradních  a  parko-
vých úprav. Pacnerovou tvorbou, sahající  
od strukturálních obrazů až po velkorysé 
zásahy do krajiny, se prolínal silně ak-
centovaný vztah člověka a přírody, po-
stoj k zemi nejen jako k materiálovému, 
ale především duchovnímu rámci lidské-
ho života. Věnoval se i pořádání výstav, 
například  pro  nakladatelství Albatros, 
Náprstkovo muzeum či Národní technic-
ké muzeum. Miroslav Pacner zemřel dne 
18. 10. 2015.

Pasáž z delšího textu, kterou uvede své 
práce v členském katalogu FotoFora Pra-
ha, vybrala Eva Fuková několik dní před 
náhlým  úmrtím.  Vlivem  okolností  se 
proměnila v autorizovaný nekrolog. Evu 
Fukovou,  rozenou  Podešvovou  (Praha  
5. 5. 1927 – Praha 25. 5. 2015), ovlivnilo 
intelektuální prostředí rodičů. Otec ma-
loval, matka se věnovala krásnému pí-
semnictví a dcera od 12  let fotografova-
la.  Následovalo  válečné  studium  na 
Grafické škole v Praze a souběžná zku-
šenost  v  ateliéru Mira Bernata,  kde  se 
učila fotografkou. Obě učiliště rezonova-
la poetikou nadrealismu. K středoškol-
skému  sboru  pedagogů  patřil  i  Josef 
Ehm,  tou  dobou  progresivní  fotograf. 
Další obohacení přineslo zázemí sdílené 
s  životním  partnerem  Vladimírem 
Fukou (1926–1977), blíženectví s ideo-
vým i osobnostním okruhem pokračova-
telů Skupiny 42, vyznávajícím civilnější 
ikonografii, chápanou však rovněž exis-

tenciálně.  Výhradně  surrealistickým 
předznamenáním  se  tedy  nevyčerpává 
význam ani u raného díla Evy Fukové. 
Roku 1962 poznamenal o generaci starší 
oborový kolega Vilém Reichmann, druh-
dy příslušník brněnské Skupiny Ra: „Na 
cestě básnické fotografie věcí u nás v pří-
tomné  době  snad  nejdále  dospěla  Eva 
Fuková. Mnohé její fotografie mají bez-
prostřední, někdy až uhrančivou působi-
vost  přímé  básnické  výpovědi.  Máme 
pocit, že bylo vysloveno něco nevyslovi-
telného, viděno nevídané.“ Citované oce-
nění pak  rozvíjí heslo z pera Antonína 
Dufka  v  Nové  Encyklopedii  českého 
výtvarného umění: „Její dílo je i součás-
tí  kontextu  progresivního  výtvarného 
umění, které v návaznosti na předváleč-
ný surrealismus a ‚civilismus‘ vzdorova-
lo  ždanovovské  estetice  a  přijímalo  
podněty filozofie existencialismu a po-
válečných  uměleckých  hnutí  (pop-art, 
informel).“

Josef Moucha
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ar t brut

rozhovor – site specif ic projekt

Crossroads – artbrutální urbanisté
Praha, Museum Montanelli, 21. 11. 2015 – 28. 2. 2016; kurátorka Ivana Brádková 

Ota Prouza, bez názvu, nedatováno, tužka, pastelky, f ixy, propiska, 
papír, 256 x 38 cm, detail (2x). Foto Ivana Brádková (2x)

Marcel Schmitz, bez názvu, 2013, 
akryl, plátno, 79,5 x 59,5 cm. Foto 
archiv autora

Stefan Häfner, Město budoucnosti, 2000-05, elektr if ikovaný model, 
kombinovaná technika, 205 x 106 x 120 cm; vpravo Ota Prouza, bez názvu,  
nedatováno, tužka, pastelky, f ixy, propiska, papír (4x). Foto Peter Körner

Čtvrtý společný projekt Muzea Monta-
nelli a spolku ABCD z volné série výstav 
art  brut nese název Crossroads – Roz-
cestníky. Na první pohled se jedná o pre-
zentaci tří urbánních vizí tvůrců s men-
tálním  handicapem  z  různých  koutů 
Evropy. Ve druhém plánu ale jejich uto-
pistické  vize  symbolicky  poukazují 
na rozcestí, na kterém se naše civiliza-
ce ocitá. 
  Hlavní postavou výstavy je nově ob-
jevený český autor Ota Prouza  (1959), 
který  ve  svém  chráněném  bydlení  při 
Domovu pro osoby s fyzickým postiže-
ním v Brtníkách ve Wansdorfském vý-
běžku prožívá na papíře paralelní život. 
Přestože kvůli svému mentálnímu handi-
capu opouští oblast česko-saského Švý-
carska jen sporadicky a nikdy se nedostal 
do ciziny  (pokud se mu nepodařilo při 
jeho toulkách po okolí překročit blízkou 
česko-německou hranici), ve svých kres-
bách, které vytváří ve  svém soukromí, 
mimo ústavní výtvarný ateliér, se vydává 
na velkolepé výpravy. Na kartony posle-
pované k sobě do kostrbatých pásů dlou-
hých  mnoho  metrů  (nejdelší  exponát 
na výstavě má 8 metrů, existují ale i díla 
o délce 12 metrů) zaznamenává propis-
kou, fixou a pastelkami dálnice, železni-
ce, přejezdy, obchvaty, přechody a křižo-
vatky.  Z  leteckého  pohledu  nahlížená 
krajina,  kterou  netvoří  nic  jiného,  než 
právě lineární spleť tratí a silnic, je ohra-
ničena hrozny mrakodrapů s naznačený-
mi poschodími a dekorativními řadami 
oken,  ale  někdy  i  siluetami  kostelů. 
Kompozice  jeho městských organismů 
může někdy připomínat kostru prehisto-
rického  tvora, nebo anatomický nákres 
jeho vnitřností. Prouzova cities jsou ale 
jakéhokoliv života prosta. Obydlená jsou 
pouze tiráky, vlaky, tramvajemi a sanit-
kami, které se v dramatické perspektivní 
zkratce řítí do neznáma po autostrádách 
a kolejištích. Dynamiku kreseb umocňu-
je i kongeniální instalace hlavní kurátor-
ky  výstavy  a  zároveň  její  architektky 
Ivany Brádkové, která nechává mnoha-
metrové pruhy papírů spadat ze stěn, pla-

zit se po podstavcích a navzájem se pro-
tínat. Jediným náznakem života v jinak 
vylidněných  Prouzových městech  jsou 
živočišné atributy některých vozidel. Je-
jich kabiny evokují lidské tváře, převáž-
ně ale připomínají především hmyzí hla-
vy  s  tykadly  i  nebezpečnými  kusadly. 
Právě hmyz, konkrétně sršni, jsou dalším 
pilířem umělcovy privátní  ikonografie. 

Vnímá je jako osobní hrozbu, straší ho 
ve snech, odkud také pronikají do jeho 
kreseb. V expozici jim Ivana Brádková 
proto vyčlenila černou sklepní kóji, kde 
se z temných stěn vylupují jako přízraky. 
Sršni výstavní prostor sdílejí s o poznání 
přívětivějšími  ptáky,  jejichž  antropo-
morfní grimasy balancují na pomezí děsu 
a směšnosti. Stromy, na kterých žijí, ma-

jí podobnou stavbu jako silnice a křižo-
vatky  –  jejich  větve  se  často  obracejí 
do protisměru, navzájem se kříží a v ko-
runách se proplétají ve spleti větviček, 
která  je  stejně  nahuštěná,  neprostupná 
a zároveň dekorativní, jako labyrinty je-
ho mrakodrapů.
  Druhým autorem, který zde nastoluje 
svoji vizi Města budoucnosti (tak se jeho 
objekty ostatně jmenují), je Stefan Häf-
ner (1959), který pracuje v ateliéru pro 
umělce s mentálním handicapem Gold-
stein ve Frankfurtu nad Mohanem. Jeho 
papírové modely  na  výstavu  zapůjčilo 
Deutsches Architekturmuseum. Obytné 
komplexy dosahující až dvoumetrového 
rozpětí stojí rozkročeny na vyvýšených 
sloupech,  jako  by  byly  připraveny 
na  potopu.  Jejich miniaturní,  precizně  
provedené,  různobarevně  vymalované 
interiéry jsou zařízené drobným nábyteč-
kem – pokoje pro panenky ale nepřipo-
mínají.  Jsou  to  strohé  zasedací  síně, 
chodby, kanceláře i byty, kde sice nechy-
bí technické zázemí, toalety, topná tělesa 
a knihovny, není tu ale ani stopa po člo-
věku – působí jako Noemovy archy při-
pravené pojmout lidstvo v případě kata-
strofy.  Mnohé  místnosti  i  venkovní 
podesty s parkovacími místy a garážemi, 
osazené umělými stromečky, jsou osví-
cené miniaturními žárovkami. Elektrické 
dráty v hustých snopech obkličují celou 
stavbu. Právě světlo v prázdné, svojí čle-
nitostí gigantické budově ale vyvolává 
dojem, že jsme přišli pozdě – „The Day 
After“, těsně po tiché nikým nezazname-
nané katastrofě.
  Vlastní „vzpomínky na budoucnost“ 
zpracovává i třetí autor Marcel Schmitz 
(1966), který tvoří v chráněném La „S“ 
Grand Atelier  v  belgickém Vielsalmu. 
Přestože i on vyrábí rozměrné papírové 
architektonické komplexy, v MuMo se 
představuje pouze dvourozměrnými pra-
cemi.  Jeho  města  a  domy  poskládané 
z desítek oken jsou rozloženy na jednot-
livé plány, které se na papíře vrší  jako 
ve vícekrát  exponované  fotografii. Za-
kresluje v nich zároveň nárysy i půdory-

Kamila Ženatá – Ženy Horizontu událostí II.
Praha, Venuše ve Švehlovce, 4. 1. – 15. 1. 2016; kurátorka projektu Caroline Krzyszton

Co tě přivedlo k tématu současného 
projektu?

Moje projekty už delší čas navazují ply-
nule jeden na druhý. Soustavně se zabý-
vám stejnými tématy, oblastmi, které mi 
připadají důležité a podstatné. Zajímá mě 
paměť, emoce, sny, sítě vztahů, nevědo-
mí,  skupinové  dění,  sny... Možná  není 
potřeba  vyjmenovávat  další  jednotlivé 
komponenty, protože vytvářejí určitou síť 
souvislostí, realitu našeho světa. Fascinuje 
mě  pozorovat  a  vnímat  tyto  neviditelné  
děje. 

Tvůj poslední třífázový projekt Hori-
zont událostí je reflexí tvé dlouhodobé 
práce se skupinami? Chápu to správně?

Je a není. Pohybuji se už dlouhou dobu 
mezi lidmi, kteří se intenzivně a poctivě 
snaží o změnu a přerušení vazeb a dů-
sledků  svých  nevědomých  (rodinných, 
rodových) nastavení. Je čím dál tím více 
mladých lidí, zejména žen, které cítí nut-
nost cosi překlopit, proměnit. Týká se to 
hodnotových systémů původních rodin, 
destruktivních  programů,  pokrytectví 
a povrchnosti. Zpřetrhané vztahy v něko-
lika generacích, motivace úspěchem, pe-
nězi a postavením zalepují díry po vzta-
hových  nepřijetích,  méněcennosti 
prožívané v nepatřičnosti, studu a vině. 
Trend  společnosti  racionalizovat  život 
a děje v něm způsobuje ohromnou pro-
hlubeň  mezi  jednotlivci,  neschopnost 
spoluprožívání, sdílení a blízkosti. Neří-
kám nic nového. Všichni dnes řeší stejná 
témata. Projekt Horizont událostí je spíše 
sociálním počinem, neboť zveřejňuje po-
mocí formy experimentální sebepozná-
vací skupiny oblasti, kterým se většinová 
společnost raději obloukem vyhne. Ro-
zumím tomu, že tyto aktivity vyvolávají 
velmi ambivalentní pocity a postoje. Ta-
kové je i moje postavení na české výtvar-
né scéně. První díl Horizontu událostí se 
odehrál  letos  na  jaře  ve  sklepě Karlin 
Studia (viz At. č. 13/15), druhý proběhne 
v nesmírně zajímavém prostoru Venuše 
ve  Švehlovce  na  Žižkově.  Paralelním 
procesem k výtvarné části  je  souběžně 

psaná stejnojmenná divadelní hra,  jejíž 
autorkou je významná česká dramatička 
Lenka Lagronová. Hru inscenuje Diva-
dlo  Letí  v  režii  Martiny  Schlegelové. 
Vzniká  tak živý útvar dokumentárního 
charakteru,  který  dramaticky  rozšiřuje 
Události horizontu o další dimenzi sdělo-
vání. Celý počin bude završen v Centru 
pro současné umění DOX v roce 2017.

Čím se liší tento projekt od ostatních?

Celý projekt je svědectvím postupně se 
odvíjejícího procesu, což z něj činí uni-
kátní událost, jež odkrývá skrytá, nevě-
domá a o to záludnější území lidské psy-
chiky. Výsledkem spolupráce je záznam 
proměny  prostřednictvím  autentických 
zpráv, které jsou vysílány z uzavřeného 
chráněného území do veřejného prosto-
ru. Během  tříletého procesu  sledujeme 
vnitřní proměnu žen, jež se stávají uvě-
domělejšími a svobodnějšími a chápou 
„vzájemnost“ jako vyšší formu prožitku 
lidské existence. Druhá část Horizontu 

událostí se zastavuje ve fázi bezmoci. 

Na to jsem se chtěla právě zeptat. Jak 
navazuje druhá část projektu na tu 
předchozí?

Zatímco v předchozí části se vzpomína-
lo, snilo, imaginovalo a pátralo v Památ-
níku paměti po souvislostech a důleži-
tých  momentech  z  dětství,  které 
ovlivnily a formovaly emoční prožívání 
a vzorce chování, dnes sedí ženy v kruhu 
proti  sobě  a  zkoušejí  vytvářet  vztahy. 
V prostoru se střetávají představy, očeká-
vání,  emoce  a  touhy  jednotlivých  žen. 
Vytvářejí společné pole siločar a energií, 
které však nelze vnímat jako cesty k po-
chopení a souhlasu. Paradoxně se stávají 
nitěmi pavučiny, jíž jsou ženy obmotává-
ny a znehybňovány. Nemožnost pohybu 
a nemožnost domluvy. Hlasy, které nikdo 
neslyší. Otázky, na které nikdo neodpo-
vídá.  Kdo  touží  po  blízkosti?  Kdo  je 
sám? Kdo je závislý na své nezávislosti? 
Kdo se bojí zranění a sám přitom rány 

Kamila Ženatá, Hor izont událostí II ., 2015-16, site specif ic, mixed media, 
instalace, performance, fotograf ie

Kamila Ženatá, Hor izont událostí II ., 2015-16, site specif ic, mixed media, 
instalace, performance, fotograf ie. Foto archiv autorky (2x)

rozdává? 

Co všechno návštěvníci ve Venuši uvidí?

Site  specific  je  nepřenositelný  a  svým 
způsobem  nesdělitelný  příběh.  Genius 
loci prostoru posiluje sdělení, které při-
náším, v  tomto případě zprostředková-
vám. Venuší  zní  slova  žen,  autentická 
svědectví, slova, která neříkáme nahlas. 
Přesto ale tvoří podstatnou část naší psy-
chické reality.

Proč jsi zvolila název Horizont udá
lostí?

Horizont událostí  je  termín z kvantové 
fyziky. Je to plocha v prostoročasu, je to 
hranice černé díry. Úniková rychlost je 
na ní rovna rychlosti světla, takže je nej-
zazší mezí z hlediska pozorovatele vně 
černé díry, odkud může světlo uniknout. 
Je to oblast, kde se zachytávají informace 
o hmotě, která mizí. Samozřejmě, že je to 
velmi symbolické – i ženy sedí v kruhu.

Jakou má souvislost projekt Horizont 
událostí a kvantová fyzika?

Je  to  téma  mikrosvěta  a  makrosvěta. 
Žádný člověk není jen sám o sobě. Není 
ostrov. Všichni  jsme  součástí  společné 

sy a s oblibou používá ptačí perspektivu, 
čímž modeluje velmi osobitou, halucina-
torní dimenzi. Svobodně ve své  tvorbě 
propojuje  kresbu  s malbou  a  grafikou, 
především  ale  linorytem  monotypem. 
Ani Schmitzovy metropole nejsou přívě-
tivou  platformou  pro  život  – mnohem 
spíš  jsou  odosobněným  obrazem  naší 
skutečnosti.
  Jakou zprávu o světě nám tito umělci 
podávají? Jsou jejich města budoucnosti 
zhmotněním postkatastrofických mega-
polí, kde se zastavil pohyb  i  čas, nebo 
jsou  naopak  útočištěm,  v  němž  může 
v  anonymní  pospolitosti  lidstvo pře-
žít? To je jen několik otázek, které výsta-
va Crossroads klade. Její ambicí  je ale 
především podat zprávu o tom, jak vý-
tvarnou cestou zhmotňují svoji vizi ur-
bánního prostoru dneška i zítřka umělci, 
kteří jej nahlížejí z jiné perspektivy a s ji-
nou, mnohdy zvýšenou citlivostí a ima-
ginací.

Terezie Zemánková

sítě. Mimo individuální paměť obsahuje-
me i paměť sociální, naše kořeny vyrůs-
tají z kolektivního nevědomí. Život sku-
piny  je  tvarován  stejně  přirozenými 
silami vlivů, zrcadlením, porovnáváním, 
identifikováním, vztahováním a vyme-
zováním – jak tomu je v přirozeném pro-
cesu vývoje jedince. Tato živá síla smě-
řuje k udržení a obnově lidské skupiny. 
Skupina  je  jako  buňka  v  organismu. 
Když  ji  pozorujeme,  nahlížíme mikro-
skopem dovnitř skrytých dějů. Je to son-
da do živého procesu, v kterém se navzá-
jem střetávají  tvůrčí a destruktivní síly 
v  neustálém  velkém  dramatu.  Uvědo-
mění a následné uvědomování si, že svo-
boda jedince se může velmi snadno skrýt 
za  svéhlavost  –  falešnou  podobu  svo-
body, která je výrazem vnitřní závislos-
ti – je nejcennějším přínosem seberefle-
xe  v  rozděleném  světě. Ale  zde  ještě 
nejsme, abych na tvoji otázku konečně 
odpověděla.  I  malá  skupinka  žen  píše 
zprávu o stavu světa.

Rozhovor s Kamilou Ženatou vedla 
Kateřina Fišarová 
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zahraničí

letem světem

Philippe Parreno – Hypothesis
Milano, Pirelli HangarBicocca, 22. 10. 2015 – 14. 2. 2016; kurátor Andrea Lissoni

Vratké vztahy nových technologií s kla-
sickými médii by s nevelkou nadsázkou 
mohly být považovány za jednu z nejvíce 
řešených otázek současného umění. Nic 
ale není černobílé, nemůže být  tedy řeč 
o souboji či sporu, spíše o paralelně se vy-
víjejících tendencích, ovlivňujících a do-
plňujících  se  vzájemným prolínáním  či 
letmým  střetem.  Setkávání  a  následné 
oddalování těchto dvou elementů oboha-
cuje obsah i formu nově vznikajících děl 
a může  tak,  spolu  s  ostatními  přístupy, 
otevírat další a další dveře novým inter-
pretačním skokům.
  Za  jedno  z  podobných  existenčních 
setkání digitálních technologií s analogem 
by se bez pochyby dalo považovat usku-
pení aktuálních expozic milánského alter-
nativního prostoru HangarBicocca, kde, 
mezi precizně formulovanou tvorbou per-
formativního charakteru Damiana Ortegy 
a  velkolepým  zjevením mytologických 
rovin Anselma Kiefera, vygeneroval zcela 
odlišný samostatný svět vlastního světla 
a stínu,  ticha a hluku, času a bezčasí… 
Svět Philippa Parrena. Tato fascinující po-
dívaná na pomezí reality a snu představu-
je průřez nejzásadnějšími prvky autorovy 
dosavadní  tvorby  vycházející  z  nových 
technologií,  kinematografie  a  objektu. 
V žádném případě se nejedná o uměle se-
stavenou přehlídku jednotlivých děl ne-
měnné podoby. Parreno zde vytvořil uni-
kátní jednotnou instalaci schopnou svojí 

emoční a smyslovou výškou srazit i více 
otrlého návštěvníka na kolena. 
  Při  vstupu  do  prostoru  nás  obklopí 
ochromující síla nevyhnutelnosti a fatali-
ty, jako bychom se ocitli na samém prahu 
apokalypsy. Dokonalé propojení a kom-
pozice audiovizuálních složek podpořená 
monumentalitou výstavního prostoru uvá-
dí diváka do podivuhodných světů, kde 
lidská existence představuje pouze nepa-
trný postradatelný střípek celého vesmíru. 
  Středem  galerie  prochází  instalace 
Danny the street sestávající z 19 markýz 
(audiovizuální objekty z plexiskla realizo-
vané v  letech 2006 až 2015)  inspirova-
ných  světelnými  závěsnými  tabulemi 
u vchodů amerických kin 50. let. Soustava 
šumů a  zvuků nejrůznějšího  charakteru 
za doprovodu basové linie sestavuje hu-
dební  kompozici  udávající  rytmus  hře 
světel propojených žaluzií. Vše je doko-
nale sladěno, nic nepodléhá náhodě a při-
tom jako by se pohyb a zvuk soustavně 
obměňoval v nekonečných variacích da-
ného okamžiku. Navazujícímu cyklu do-
minuje instalace Another day with Ano-
ther Sun (2014) realizovaná za spolupráce 
Liama Gillicka. Umělé světlo procházejí-
cí skrz objekty vytváří  fantastickou hru 
odkazující  k  reálnému  pohybu  slunce 
na  denní  obloze. Na  přesvícené  plochy 
podlahy a stěn padají stíny, jejichž půdo-
rys přesně kopíruje pohyb bočních pohle-
dů a společně generují abstraktní krajiny 

neznámých světů. Všudypřítomný exis-
tenciálně tísnivý a současně povznášející 
pocit podporují jemným hudebním pod-
kresem dvě osamělá piana, jejichž klapky 
se neomylně pohybují bez doteku lidské 
ruky. Pomyslnou třetí část v cyklícím se 
koloběhu nekonečné hry obrazu a zvuku 
představují dvě obří plátna s videoprojek-
cí  signifikantních kousků videoartu po-
sledních  let.  Filmy  prokládají  výstupy 
výše zmíněných děl, ukončují je a přitom 
na ně s neuvěřitelnou lehkostí navazují, 
nesou  kousek  jejich  dosud  přítomného 
poslání ve své vlastní zpovědi. Krátký sní-
mek Invisibleboy (2010) přenáší naši duši 
do dětského těla malého imigranta žijící-
ho v čínské čtvrti New Yorku. Strach, po-
chybnosti a špatné vzpomínky kulminují 
jako mračna, pojí se a formují v každém 
tmavém  zákoutí  neznámého  prostředí. 
Skutečnost a fikce se překrývají stejně tak, 
jako  reálný  obraz  s  ruční  animovanou 
kresbou ztělesňující dětské obavy. Nejno-
vějším prezentovaným přírůstkem expo-
zice je videoprojekt The Crowd (2015). 
Pomocí fiktivní narace zde autor manipu-
luje se základní lidskou emocí diváka skr-
ze stovky aktérů pohybujících se po vlast-
ní  vyhraněné  ose  jako  jedno  velké 
poslušné  stádo.  Náznaky  hypnotických 
stavů,  vyšší  síly  jako  hybatele  celého 
představení  a  nepatřičnost  okamžiku 
umocňuje monumentální prostor vojenské 
výcvikové haly. Vzdálené ozvěny nepří-

tomného pianisty se mísí s epickým šero-
svitem  protínaným  ostrými  záblesky  
světla. Vše je zpomalené, strnulé v prapo-
divném  bezčasí  bez  vnitřního  života  či 
jakékoli  individuality.  Teď  a  tady  ne-
existuje.
  Expozice v Paříži žijícího umělce Hy-
pothesis  nabízí  nejen  hluboký  pohled 
do emočních vazeb a interpretačních hlu-
bin autorovy tvorby, zprostředkovává bi-
zarní návštěvu paralelního světa doháně-
jícího  své hosty k  šílenství  či  osvícení. 
Silné prvky dokonale propojené v jeden 
kompaktní celek útočí na obecnou znalost 
a zároveň křehké emoce a sny jednotlivce. 

Citelná přítomnost úzce spolupracujících 
autorů  tvůrce  (Douglas  Gordon,  Liam 
Gillick,  Dominique  Gonzalez-Foerster, 
Carsten Höller, Pierre Huyghe, Tino Seh-
gal či Rirkrit Tiravanija) vychází z insta-
lace  skrze  jasně  čitelné  multikulturní  
vazby zastřešené prapůvodní lidskou zku-
šeností. Parrenovo dílo zanechává natolik 
hlubokou rýhu, že se její stopy nedají pře-
hlédnout ani v globálních tendencích sou-
časného umění.

Barbora Čápová

Philippe Parreno, Danny The Street, 2015, detail, z výstavy Park Avenue 
Armory, New York. Courtesy Pilar Corr ias, Barbara Gladstone, Esther 
Schipper

Pohled do výstavy Philippa Parrena Hypothesis v HangarBicocca v Miláně. Courtesy Pilar Corr ias Gallery, Gladstone Gallery, Esther Schipper, Fondazione Pirelli HangarBicocca, Milán (2x).  
© Andrea Rossetti (3x)

Politická linie Keitha 
Haringa

Bauhaus v Americe

Součástí podzimního programu rotter-
damské Kunsthal je výstava amerického 
umělce  a  aktivisty  Keitha  Haringa 
(1958–1990), jež se pokouší veřejnosti 
příblížit zejména politické a sociální as-
pekty jeho celoživotní práce. Díky své-
mu osobitému stylu a životnímu postoji 
způsobil umělec v 80. letech na americ-
ké scéně doslova revoluci, když v obdo-
bí konzervativní Reganovy éry projevo-
val, navíc jako gay otevřeně se hlásící 
ke své sexuální orientaci, kritický postoj 
vůči mechanismům kapitalistického tr-
hu,  podporoval  jaderné  odzbrojení, 
ochranu životního prostředí a poukazo-
val na nezbytnost dodržování rovných 
práv  bez  ohledu  na  národnost,  barvu 
pleti, vyznání nebo sexuální orientaci. 
Výňatky  z  deníků  a  další  dokumenty 
představují Keitha Haringa jako jednu 
z vůdčích osobností komunity newyor-
ského downtownu, v jejímž rámci uměl-
ci, hudebníci a performeři čerpali bez-
prostřední  podněty  z  atmosféry  ulic 
velkoměsta. Haring se inspiroval umě-
ním graffiti, komiksem, hudbou, tancem 
i populární kulturou, navíc dostupnost 
umění pro každého považoval za právo 
veřejnosti – jeho motto bylo Art is for 
everybody. Velké množství prezentova-
ných prací umělce je součástí newyor-
ské Keith Haring Foundation, která po-
skytla  nejvýznamnější  práce  z  raného 
období – dokumentace křídových kre-
seb vznikajících in situ v prostranstvích 
newyorského metra, pozdější velkofor-
mátové malby na plátno i umělé  plach-
ty, kresby inkoustem Sumi, stejně jako 
unikátní sochy a objekty. Dokumentární 
materiály  z  archivu  nadace  dotvářejí 

Keith Haring, Bez názvu (malba 
v metru), 1983, kř ída, papír, 
220 x 114 cm. Majetek Collection 
Udo a Anette Brandhorst. © Keith 
Haring Foundation, New York

Helen M. Post, Spectodrama Xanti 
(Alexandera) Schawinského, 1936-37, 
černobílá fotografie, 18,4 x 23,5 cm. 
Majetek Soukromá sbírka, Chicago

Kenneth Snelson, Vysoká hvězda, 
1979, hliník, nerezová ocel,  
68,6 x 45,7 x 38,1 cm. Majetek Black 
Mountain College Museum, Arts 
Center Collection, Black Mountain, 
Asheville, Severní Karolína

Emerson Woelf fer, Bez názvu, 1947, 
olej, plátno, 41,6 x 36,8 x 3,2 cm. 
Majetek Collection Br ian E. Butter. 
Estate Emerson Woelf fer. © Manny 
Silvermann Gallery, Los Angeles

Irene Bayer, členové Bauhausu, asi 
1923, černobílá fotograf ie, 
11,1 x 8,3 cm

reál nou podobu díla, ale i dalších aktivit 
Keitha Haringa, který v Rotterdamu vy-
stavoval vůbec poprvé už v roce 1982. 
Současný projekt probíhá v roce 1992 
nově zřízeném muzeu Kunsthal Rotter-
dam od 20. 9. 2015 do 7. 2. 2016.

Black Mountain College Museum v ko-
operaci s Arts Center v Black Mountain 
ležící nedaleko Aheville v Severní Karo-
líně zvou od 4. 9. do 31. 12. na výstavní 
projekt Convergence  / Divergence ma-
pující vliv a zachování kontinuity odka-
zu významné německé avantgardní ško-
ly  –  Bauhausu,  jehož  principy  v USA 
měli možnost jako jedni z prvních šířit 
profesoři a umělci Josef Albers a László 
Moholy-Nagy. Albers opustil Evropu už 
v roce 1933, tedy záhy po zavření Bau-
hausu nacisty, aby začal vyučovat na no-
vě  otevřené  Black  Mountain  College, 

zatímco Moholy-Nagy se o 4 roky poz-
ději podílel na formování právě založe-
ného New Bauhaus / Institute of Design 
v Chicagu. Mimo jiné se projekt zabývá 
vztahy mezi oběma tehdy nově vzniklý-
mi institucemi, jejich specifickým stylem 
výuky a filozofií, které vzešly a čerpaly 
právě z principu evropské experimentál-
ní školy. Výstavu doprovodila v září ka-
ždoroční  mezinárodní  konference  
ReVIEWING Black Mountain Colle-
ge 7: Bauhaus + USA, která se pravidel-
ně pokouší připomínat a revidovat vliv 
Bauhausu jako radikálního experimentu 
ve vzdělávání, které přineslo interdisci-
plinární přístupy v osvojování si zkuše-
ností a praktických dovedností. Dalším 
diskusním bodem setkání pak bylo zhod-
nocení a reálný vliv evropského moder-
nismu na americkou kulturu. 
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letem světem
Ukrajinské série

Německá  fotografka  Johanna  Diehl 
(1977) se specializuje na záznamy speci-
fických,  ale  v  přítomnosti  zdevastova-
ných architektonických staveb. Její do-
kumenty  odkazují  nejen  k  lokalitám, 
v nichž se objekty nalézají, ale oživují 
i historická dramata 20. století, která vý-
razně ovlivnila podobu a  funkci  těchto 
staveb. Výstava Ukraine Series pojme-
novaná podle cyklu snímků synagog au-
torkou pořízených na území Ukrajiny je 
přístupná od 28. 10. 2015 do 6. 3. 2016 
v prostorách mnichovské Pinakothek der 
Moderne. Johanna Diehl oživuje pohnu-
tý osud těchto sakrálních staveb a svými 
snímky  připomíná  fakt,  že  židovské 
modlitebny povětšinou ztratily  své pů-
vodní poslání díky prosazování protiná-
boženské  doktríny  Sovětským  svazem 
mezi světovými válkami.  Jejich  totální 
destrukce  proběhla  zejména mezi  lety 
1941-44, kdy docházelo k vyhlazování 
židovské komunity a její kultury během 
holocaustu. Pokud synagogy nepodlehly 
úplnému zániku, často se změnily v mul-
tifunkční  prostory  sloužící  jako  kina, 
sportoviště nebo kluby a k těmto účelům 
jsou mnohé z nich užívány dodnes. Ar-
chitektura  se  na  snímcích  Diehl  mění 
v tiché svědky brutálních persekucí a je-
nom přežívající de korativní detaily inte-
riérů  mnohdy  nenápadně  odkazují 
na jejich původ ní význam. Diehl studo-
vala v Německu, ale prošla také škole-
ním u  Jeana-Marca Bustamanta a Chris-
tiana Boltanskiho v Paříži nebo u Borise 
Mikhailova na Ukrajině. Její kniha foto-
grafií Borgo Romanità Alleanza věnova-
ná architektonickému dědictví fašistické 
Itálie publikovaná v roce 2014 nakladatel-
stvím Hatje Cantz byla o rok později oce-
něná cenou Deutscher Photobuchpreis.

Johanna Diehl, Novoselitsia I, 2013, 
z cyklu Ukrajinské sér ie, c-pr int, 
126 x 159 cm. Courtesy Galer ie 
Wilma Tolksdorf, Frankfurt/Berlín

Anonym, John Huston, Marilyn 
Monroe a Arthur Miller, 1961, 
černobílá fotograf ie.  
© Photos 12/Alamy

Emil Nolde, Loď v doku, 1910, olej, 
plátno, 56 x 70 cm. Majetek 
Hamburger Kunstahlle, Hamburg 
© Nolde Stif tung Seebüll . Foto Elke 
Walford

Andy Warhol, Marilyn, 1967, 
sítotisk, papír. Majetek The Andy 
Warhol Museum, Pittsburgh. © The 
Andy Warhol Foundation for the 
Visual Arts, Inc/(ARS), New York

Z výstavy AIDS. Foto Oliver Killing

Aidsgate. Tento politický skandál 
musí být prošetřen, plakát, ACT UP 
New York – AIDS Coalition to 
Unleash Power (Hrsg.), USA, 1987

Michaēl Borremans, Chléb, 2012, 
HD videosmyčka, 00:04:00, 
obrazovka, zarámováno, 46 x 38 cm. 
Courtesy Zeno X Gallery, Antverpy. 
Foto Stif tung Kunstsammlung 
Nordhein-Westfalen, Düsseldorf

Rudé bohatství

Šťastný Stefan Sagmeister

Výstava  Red  Wealth  /  Soviet  Design  
1950–1980 (Rudé bohatství. Sovětský de-
sign 1950–1980) probíhající od 26. 9. 2015 
do 14. 2. 2016 v Rotterdam Kunsthal ilu-
struje historii sovětského designu spojené-
ho s počátky šíření spotřební kultury, která 
byla poválečnému komunistickému režimu 
cizí. Jedním z prvních impulzů k rozvoji 
designu se stala moskevská výstava Ame-
rican National Exhibition uspořádaná v ro-
ce 1959 a odhalující způsoby amerického 
života spojeného s hojností zboží. Design 
se stal navíc vedle zbrojení jedním z efek-
tivních prostředků, jak propagovat konku-
renceschopnost a bohatství sovětské vel-
moci.  Mimo  retro  produkty  a  ukázky 
grafického  designu  výstava  prezentuje 
technické výdobytky,  jejichž navrhování 
úzce souviselo s programem modernizace 
industriální výroby v poválečném Rusku. 
Zpočátku byla ruská produkce poznamena-
ná citelným kopírováním západního desig-

Andy Warhola fascinovala moc mediál-
ního spektáklu a atmosféra uměle budo-
vaná v souvislosti s propagací slavných 
osobností,  jejichž  publicitu  zužitkoval 
k vytvoření ikonických portrétů časných 
60.  let, kdy experimentoval  s metodou 
sítotisku a sériovostí. Projekt Becoming 
Jewish: Warhol’s Liz and Marilyn probí-
hající  od  25.  9.  2015  do  7.  2.  2016 
v newyorském The Jewish Museum sle-
duje  dvě  z  umělcových  múz  Marilyn 
Monroe a Elizabeth Taylor nejen z per-
spektivy slavných hvězd filmového plát-
na,  ale  paralelně  rozkrývá  další, méně 
známou existenci těchto osobností, které 
v 50. letech  konvertovaly k židovské ví-
ře.  Vedle  fotografií,  obálek  magazínů 
i filmových ukázek odrážejících převáž-
ně veřejně prezentovanou podobu obou 
žen  a  zrcadlících  společenskou  obsesi 
po odhalování skandálů celebrit, se vý-
stava věnuje mýtům a  legendám, které 
zkonstruoval ve svých podobiznách An-
dy Warhol a klade je do protikladu s do-
kumenty  i  snímky  charakterizujícími 
osobní život a „židovskou identitu“ Tay-
lor s Monroe. Elisabeth Taylor konverto-
vala k judaismu v roce 1959 díky vztahu  
s Eddie Fisherem, přičemž přijetí židov-
ství stvrdila ceremoniálem v hollywood-
ském Temple Israel a celoživotně se pak 
věnovala  v  souvislosti  s  přijatou vírou 

Me Collector Room v Berlíně nabízí od 
16. 9. 2015 do 10. 4. 2016 možnost se-
známit se s částí tvorby uznávané ame-
rické fotografky Cindy Sherman (1954) 
vybrané  ze  sbírek Olbricht Collection. 
Výstava organizovaná u příležitosti Ber-
lin Art Week uvádí zlomek z jejích nej-
významnějších cyklů, v řadě z nich vy-

Onemocnění AIDS bylo poprvé diagnosti-
kováno v roce 1981 a s ním spojený syn-
drom selhání imunitního systému v průbě-
hu  80.  let  zasáhl  zejména  specifické 
subkultury, v jejichž prostředí se zhoubně 
šířil – homosexuály, prostitutky a drogově 
závislé.  Ačkoliv  by  se  mohlo  zdát,  že 
AIDS byl hrozbou konce 20. století a po-
vědomí o  jeho nebezpečí  jako by sláblo 
v balastu mediálních kampaní a masově 
šířených katastrofických zpráv, paradoxně 
se ukazuje, že nemoc neohrožuje pouze 
africký kontinent, ale alarmující jsou i po-
slední narůstající počty HIV pozitivních 
v Německu. Výstava AIDS – Nach einer 
wahren Begebenheit organizovaná v pro-
storách  Deutsches  Hygiene-Mu seum 
v  Drážďanech  soustřeďuje  různorodé 
umělecké  přístupy,  které  nabízejí  nejen 
cesty, jak na nemoc upozorňovat a mluvit 
o ní, ale především chce veřejnosti připo-
menout nutnost se před AIDS stále chránit. 
Současně je projekt ohlédnutím za aktivi-
tami osobností působících od 80. let v růz-
ných  oblastech  i  částech  světa  a  cíleně 
kooperujících  na  veřejných  kampaních, 
jež podporovaly prevenci či práva nemoc-
ných. Nechybějí ani autoři, již naopak in-
trovertně reflektovali vlastní zkušenosti či 
obavy z onemocnění. Základem výstavy je 
výběr z rozsáhlé kolekce plakátů muzea, 
který doplňují i další práce, ukázky z ob-
lasti filmu nebo dokumenty. Na projektu 
probíhajícím od 5. 9. 2015 do 21. 2. 2016 
namátkou participují Aleksandra Domano-
vić,  General  Idea,  Silvio Vujičić, Maja 
Čule nebo Mariusz Tarkawian.

Nevalyashka, 1970, kývající se 
zvukové hračky. © Courtesy Moscow 
Design Museum, Moskva (2x)

Stefan Sagmeister, Lou Reed – Set 
the Twilight Reeling, 1996, 
spolupráce Timothy Greenf ield 
Sanders. Foto MAK, Vídeň

Hvězda, 1954, rádio, kopie 
f rancouzského rádia SNR 
Excelsior-52, Foto Kunsthal, 
Rotterdam (2x)

Cindy Sherman, Bez názvu 418, 2000, 
barevná fotografie. © Courtesy 
Metro Pictures, New York

nu, zejména francouzských radiopřijímačů 
nebo italských skůtrů, ale po roce 1964 se 
začala vyznačovat charakteristickým a ne-
zaměnitelným robustním a konstruktivis-
mem inspirovaným vzhledem příznačným 
například pro světově proslavené roly-poly 
hračky. Teorie designu a technologická es-
tetika se staly v průběhu 60. let v Sovět-
ském svazu nedílnou součástí kulturní po-
litiky a od roku 1964 na vývoj designově 
i technologicky kvalitních výrobků dohlí-
žel prestižní institut VNIITE, který ukončil 
svou činnost v roce 2013.

Intenzivní  průzkum  toho,  co  nás  dělá 
šťastnými a co nás těší, se stal předmě-
tem zájmu Stefana Sagmeistera (1962), 
jenž poznatky čerpající z vlastních dlou-
hodobých  experimentů  s  meditačními 
technikami,  tera piemi  nebo  s  drogami 
navozujícími  změněné  stavy  vědomí 
transformoval  do  výstavního  projektu 
The  Happy  Show,  který  probíhá  od  
28. 10. 2015 až do 28. 3. 2016 ve vídeň-
ském MAKu. Narodil se v Rakousku, ale 
žije a pracuje v New Yorku. Mezi jeho 
nejslavnější  práce  patří  obaly  pro  alba 
hudebních  legend Talking Heads,  Lou 
Reeda, OK Go nebo Rolling Stones. Více 
než 10 let se však umělec paralelně zabý-
vá také problematikou lidské mysli, pro-
jevy radosti nebo zdroji štěstí a možnost-
mi  ovlivňování  či  cíleného  trénování 
nálad  člověka.  V  rámci  probíhajícího 
projektu seznamuje veřejnost s osobními 
průzkumy především díky interaktivním 
instalacím, které kombinuje s komentáři 
a úvahami psanými na zdi nebo na jiné 
vybavení výstavního prostoru, doplněný-
mi  navíc  vědeckými  daty  a  poznatky 
psychologů,  antropologů  či  historiků. 
Sagmeister zprostředkovává své poznat-
ky  prostřednictvím  videozáznamů,  ve 
svých objektech i díky tiskům, jež odrá-
žejí intenzivní prožitky, které předkládá 
k otevřené konfrontaci s názory a zkuše-
nostmi  návštěvníků.  Diskuse,  aktivní 
průzkum hlavních  symtomů  a  zároveň 
symbolů či pomyslných parametrů štěstí 
hrají stěžejní roli v projektu designéra, 
jehož hlavním rysem je právě možnost 
sdílení a kolektivní forma práce. 

Identity Warholových múz

Cindy Sherman

Pravdivý příběh o AIDS 

Problém Boha?

Nolde v Hamburku

filantropii.  Podobně  Marilyn  Monroe 
přestoupila  ke  stejnému  vyznání  díky 
sňatku s dramatikem Arthurem Millerem 
a její vztah s rabínem Goldburgem, který 
měl blízko k celé rodině, odhaluje osobní 
korespondence. Pro Warhola byl  jejich 
život zdrojem  témat, která dominovala 
jeho práci a pojila se s reflexí krásy, se 
světem  reklamy,  skandálů,  smrti  nebo 
mediální slávy. 

stupovala paralelně v  roli  sledovaného 
subjektu  i  v  pozici  toho,  kdo  se  dívá. 
Deformované části lidského těla, masky, 
portréty a převleky užívané na fotogra-
fiích nesloužily k zachycení skutečnosti, 
ale hrály roli ironického a nesmlouvavé-
ho  nástroje  parafrázování  sociálních 
a  kulturních  stereotypů.  Dekonstrukce 
manipulující aspekty a postupy příznač-
né pro film, reklamní strategie, klasickou 
fotografii či malbu tak umělkyně nejed-
nou využila ke konstruování šokujících 
a provokativních scén. Projekt předsta-
vuje některé ze slavných sérií – část sou-
boru  Untitled  Film  Stills  ze  70.  let, 
v němž demytizovala klišé slavných žen-
ských postav ze 40. a 50. let, na nějž na-
vazují pozdější velkoformátové barevné 
snímky a populární Centerfolds. Postavy 
z Playboye, nehybné loutky, pohádkové 
scény a klasická zátiší autorce pomáhaly 
vytvářet emotivní a zlověstné podtexty 
promyšleně aranžovaných scén. Odvrá-
cenou, ale současně stinnou povahu pře-
vleků  a maškarády  tematizovala  Sher-
man v novějším cyklu Clown (2003-04), 
na který nepřímo navázaly nedávné, vul-
garizované a depresivní portréty temati-
zující stárnutí (2008). Práci Cindy Sher-
man  od  počátku  prostupovala  potřeba 
analyzovat a nabourávat zažité společen-
ské  zvyky, komentovat postavení  ženy 
ve společnosti, upozorňovat na moc vi-
zuálních  symbolů  a  sveřepě  bojovat 
za  individualitu  jednotlivce,  která  se 
vzpírá kolektivnímu řádu.

Zobrazení Boha nesporně patřilo ke stě-
žejním  námětům  výtvarného  umění 
a na formy, které ukazují, jak se vizuální 
tradice spojená ze zobrazením křesťan-
ské  ikonografie  a  tematiky  promítá 
do práce současných autorů, se zaměřuje 
výstava The Problem of God v düssel-
dorfském  K21  Ständehaus.  Instalace 
soustřeďuje více než 120 prací meziná-
rodní scény datovaných zejména do ob-
dobí posledních 25 let. Projekt sám pak 
neusiluje  apriori  o  pouhou  prezentaci 
nejnovějšího  sakrálního  umění  nebo 
o záznam zbožnosti autorů, ale sleduje 
vývoj  křesťanských námětů  užívaných 
v kontextu podmínek současného spole-
čenského prostoru a zobrazovaných ne-
závisle bez potřeby parafrázovat zprofa-
nované náboženské vzory. Místo toho je 
výstava komplexem mnohdy obtížně či-
telných příběhů, které poukazují na sna-
hu se vyrovnat s tématy a problémy křes-
ťanství. Ačkoliv někteří z umělců jasně 
odkazují ke křesťanské symbolice, často 
ji kriticky transformují a převádějí do ak-
tuálních souvislostí, a to nejen z hlediska 
obsahového, ale i estetického. Z množ-
ství  participujících  umělců  lze  zmínit 
například Francise Alÿse, Little Warsaw, 
Borise Mikhailova, Roberta Rauschen-
berga, Katarzynu Kozyru, Tacitu Dean 
nebo Billa Violu, přičemž výstava je pří-
stupná od 26. 9. 2015 do 24. 1. 2016.

Emil Nolde (1867–1956) navštívil Ham-
burk během svých cest po Německu a byl 
fascinován rušným životem přístavu, stej-
ně jako ho okouzlilo větrné podnebí han-
zovního města, které se pro něj stalo sym-
bolickou  metaforou  života  a  přírodních 
cyklů. V roce 1910 pobýval několik týdnů 
v  přístavní  čtvrti  St.  Pauli,  kde  vytvořil 
řadu leptů, akvarelů, dřevořezů nebo kre-
seb,  odrážejících  bezprostřední  imprese 
ozářené vibrujícím světlem a plné atmo-
sférických  jevů.  Velká  část  těchto  prací 
je  v  majetku  Nolde  Foundation  Seebüll 
a  nyní  se  vrací  díky  výstavě  probíhající 
od 18. 9. 2015 do 10. 2. 2016 v Hambur-
ger Kunsthalle do města, v němž vznikla. 
Nolde  měl  výstavy  v  Hamburku  pra-
videlně  už  od  roku  1907  a  díky  nim  tu 
našel  první  mecenáše  i  zákazníky  z  řad 
soukromých sběratelů nebo muzeí. Malíř 
a  jeho  žena Ada  zde  navázali  přátelství 
s významnými osobnostmi tehdejší umě-
lecké  scény  (s Gustavem Paulim, Rosou 
Schapire, Luise Schiefler) a současná ex-
pozice  tak  připomíná  tehdejší  atmosfé-
ru  metropole  a  vztahy  uvnitř  kulturních 
okruhů.  Projekt  navíc  sleduje  Noldeho 
práci na pozadí vývoje moderních směrů 
v Německu a odkazuje na pozdější eska-
lující  tendence  degradovat modernismus 
v  období  sílícího  národního  socialismu. 
Sekundárně pak poukazuje také na to, jak 
se v průběhu historie a existence Ham-
burger  Kunsthalle  měnila  interpretace  
a  recepce  Noldeho  práce  v  závislosti 
na vlastním směřování galerie. 

William John Kennedy, Pocta 
Warholově Marilyn, 1964, East 47th 
Street Factory, černobílá fotografie. 
Majetek William John Kennedy: The 
Warhol Museum Edition. Courtesy 
www.kiwiartsgroup.com, www.
warhol.org/editions
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společnost a muzea umění

Muzea umění v síti sociálních vztahů 
Chrámy umění a misijní stanice

Tomáš Fassati

Komplexnější typy pohledů na problémy 
českých muzeí umění jsou v našich mé-
diích vzácné. Patřila k nim například po-
drobná analýza Ladislava Kesnera, kte-
rou  po  roce  2000  zpracoval  pro 
Středočeský kraj.1 Zabývala se však pou-
ze tímto regionem a vedle muzeí umění 
pojímala také ta vlastivědná. Zajímavým 
příspěvkem do diskuse o práci vzděláva-
cích sbírkotvorných institucí je v součas-
nosti blog Ondřeje Chrobáka vztahující 
se k českým galeriím.2 Čte se dobře a li-
dé zaujatí  jedním z vývojových  trendů 
prezentace umění jsou spokojeni s jeho 
kritickou náročností. Z hlediska  spole-
čenského přínosu je ale užitečné věnovat 
pozornost také jiným přístupům v práci 
s uměním a třeba i připustit, že přestože 
nejsou  tak  „trendy“,  mohou  oplývat 
i smysluplnějšími hodnotami. 
  Z  podobného mainstreamového  vý-
chodiska  jako  Chrobák  vycházel  před 
několika lety intenzivní ponor do práce 
českých  galerií  umění  umělců  Jespera 
Alvaera a Isabely Grosseové zveřejněný 
ve sborníku Reprezentace národa distri-
buovaném v Národní galerii (2008).3 Je-
ho postprodukční metoda však nedávala 
dostatečný  předpoklad  pro  praktickou 
odezvu profesní komunity.
  Základní  chybou  každé  kritiky  je, 
když  nevymezí  svá  kritéria,  neboť  se 
subjektivně domnívá, že v jejím diskurzu 
existuje společenská shoda. Pokusme se 
proto na úvod alespoň o stručné orientač-
ní vymezení stávajících přístupů k práci 
galerií  umění. Ten  „trendy“  říká,  že  je 
optimální,  aby  i  v  epoše  následující 
po modernismu byla uplatňována kritéria 
„bílé kostky“, tedy aby prezentované dí-
lo  bylo  izolováno od mnoha kontextů, 
čímž je samozřejmě zaměřena pozornost 
především (a mnohdy jenom) na samot-
ný  fenomén  umění,  a  pokud  se  berou 
v úvahu další souvislosti, tak evidentně 
až  v  navazujícím  pořadí.  Svébytně  se 
tento  přístup  podepisuje  na  prezentaci 
užité tvorby, kdy jsou vyzdvihovány (ste-
rilním způsobem prezentace) především 
estetické  kvality  designu  a  pokud  se 
(pouze slovně) ukazuje praktická funkč-
nost, tak jde většinou o letmé, doplňkové 
a mnohdy  značně  formální  informace. 
Dnes je sice etablována specifická kate-
gorie „artdesignu“, která většinou pro nic 
jiného než vizuální obdiv nebyla vytvo-
řena, ale zbývající větší oblast designu je 
představována  na  výstavách  naprosto 
stejně sterilně bez možnosti projevit její 
důležité vlastnosti. Je zajímavé, že přes 
maximalistické požadavky na formu pre-
zentace umění unikají někdy zastáncům 
„trendy“ přístupu základní kvality, jako 
jsou například jasovým kontrastem osl-
ňující  světlé  pasparty  tmavých  grafik 
a fotografií, užití skel bez antireflexního 
povrchu nebo umělé technologické pře-
šlapy,  třeba prezentace cibachromu na-
místo polygrafického výstupu u fotogra-
fického originálu typu diapozitiv. 
  Aktuální přístup k práci s uměním od-
povídá myšlenkovým východiskům, kte-
rá  označují  galerie  slovním  spojením 
„chrámy umění“. Podstata takového po-
jmenování vyniká v textech, které kon-
statují, že západní civilizace si takto na-
hradila křesťanské chrámy. Galeriím se 
sice někdy také říká chrámy ducha, ale 
aby  byly  kvalitativně  srovnatelné  
s  křesťanskými  svatyněmi,  muselo  by  
se v nich s uměním ve vztahu k veřejnos-
ti pracovat též s náročnějšími metodami 
a s hodnotnější filozofií. V této situaci lze 
za smysluplnější považovat přístup cha-
rakterizovaný opět evropsky křesťanským, 
ale  skromnějším  pojmenováním  galerií 
slovním spojením „misijní stanice“. 
  Jejich přístupy k práci s uměním, kte-
ré mohou být z hlediska vývoje společ-
nosti mnohem přínosnější, ve své filozo-
fii  upřednostňují  vzdělávání  veřejnosti 
v oblasti obecného hodnotového systé-
mu,  v  němž  je  umění  pouze  prostřed-
kem.4 To vede ke značnému přehodnoce-
ní  kritérií  výběru  použitého  umění 
i  kurátorských  a  edukačních  postupů. 
Návazně musí přehodnoceným kritériím 
odpovídat i forma instalace a propagace 
výstav a expozic nebo také forma celko-
vého vizuálního i dalšího působení pro-
stor i činnosti galerie na veřejnost. Tato 
alternativa může mít  více  konkrétních 
řešení, která je možné slovně formulovat. 
Důležité je ale vzít především na vědo-
mí,  že  podstatně  odlišné  alternativy 
od „trendy“ mainstreamu mohou vůbec 
existovat.  Mám  někdy  pocit,  že  tento 
mainstream bývá už dost nudným klišé, 
ne  proto,  že  je  ve  fóru,  ale  protože  se 
na aktuálnost soustřeďuje příliš mecha-
nicky. Dal by se přirovnat trendům ino-
vací pro inovace z komerční sféry, kde 

můžeme  vidět,  že  mnohé  „novinky 
za každou cenu“ jsou reálně málo přínos-
né, neboť jejich hlavní efekt směřuje té-
měř jen k podpoře kritizované překonané 
filozofie nutnosti růstu HDP. S takovým 
východiskem  se  podívejme  na  některé 
praktické problémy českých sbírkotvor-
ných institucí. Následující text je jen let-
mým poukazem na komplex často opo-
míjených  nebo  nevhodně  vnímaných 
témat, která si zaslouží samostatnou po-
zornost.

Vztah k veřejnosti

Pro vztah české veřejnosti k soudobému 
umění platí ze světa známá charakteristi-
ka  „velké  oddělující  propasti“  dvojná-
sob. K  jejímu překonávání  se většinou 
používají trochu umělé, a proto dost ne-
účinné  metody.  Chybí  nám  schopnost 
podívat se na tento širší společenský pro-
blém s odstupem a vyvodit z toho potřeb-
né důsledky, mj. také odhadnout, co ne-
má  velký  smysl  a  jaké  výsledky  je 
nereálné očekávat. Typický příklad leží 
v oblasti muzejní pedagogiky. Tzv. ani-
mace  v  kontaktu  s  daným  uměleckým 
dílem využívají převážně kolektivní ver-
bální komunikaci. Zcela se ignoruje, že 
umění  vzniká  hlavně  v  rámci  tichých 
myšlenkových procesů jedince izolova-
ného od ruchu světa v jeho ateliéru či ji-
nak. Mnohá  z  vizuálních  sdělení  jsou 
do  řeči nepřevoditelná  a mnohé  slovní 
interpretace  vedou  k  nenapravitelným 
deformacím.  Existuje  i  jiná  didaktika, 
která diváka promyšleně připraví a pak 
jej  samotného  a  mlčenlivého  přivede 
k dílu, ale ta pozornosti odborné veřej-
nosti uniká.
  Důležité  je brát  si  zkušenosti  i  z  ji-
ných oborů  umění  –  například  zjištění 
o nedostatečném vztahu dětí ke klasické 
knize. Pedagogové dospěli k závěru, že 
je nutné v nich do určitého věkového li-
mitu podpořit pozitivní vztah k papírové 
knize, i kdyby to měl být zpočátku kýč,  
a pak teprve začít pracovat na kvalitativ-
ním růstu. Dobře vím, jak práce s jiným 
než  špičkovým  uměním  je  v  galeriích 
vysmívána. Zapomínáme ale, že na dru-
hé  straně  oné  propasti  leží  společně 
s většinovou českou veřejností také lido-
vá tvorba, s níž se muzejní edukátoři také 
musí naučit pracovat. Měli by jim v tom 
pomáhat například etnologové. 
  Pedagogové spojují problém vztahu 
ke knihám s úrovní  tzv. čtenářské gra-
motnosti a správně konstatují, že mládež 
nerozumí náročnějším slovním formula-
cím a  sama nedokáže komplikovanější 
jevy verbálně vyjadřovat. Ten samý pro-
blém ve výtvarné tvorbě není interpreto-
ván kriticky vůči vnímatelům, ale dává 
se jednostranně do souvislosti s nesdíl-
ností přítomného umění a se špatnou pra-
cí jeho vystavovatelů. Málokdo si doká-
že  užitečně  propojit  souvislosti  mezi 
čtenářskou gramotností a vyšším typem 
vizuální gramotnosti.5 Tady se totiž nabí-
zí ideální možnost propojení rozvoje ver-
bálního a vizuálního vnímání, které  se 
navzájem  podpoří.  K  prokazatelnému 
společenskému  efektu  by mohl  vznik-
nout typ výuky, která by v kapacitně pře-
plněném denním rozvrhu škol dokázala 
vytvořit  prostor  pro  vizuální  kulturu. 
Stejně tak je nezbytné v muzeích umění, 
když ne jinde, učit základy vizuální gra-
matiky, u níž stále přežívá laický předsu-
dek, že ji dostatečně naučí sám život.
  Jestliže uměleckoprůmyslová muzea 
vznikala jako praktické vzdělávací kabi-
nety škol a výroby, muzea umění by se 
měla stát jimi též. V situaci, kdy digitali-
zace učebního procesu vytváří vedle vý-
hod  zásadní  nevýhody,  vedoucí  mj. 
ke zdravotním postižením typu „digitální 
demence“, jsou muzea umění ideálními 
vzdělávacími místy pro přirozené vnímá-
ní náročnějšího typu6. Uvedená proble-
matika má vedle harmonizačního efektu 
vyvažujícího negativa digitální komuni-
kace7  výrazný  společenský  význam. 
Hodnotnější obsahy vztahující se k pod-
statě života byli lidé vždy zvyklí nároč-
něji kódovat, aby bránili povrchní inter-
pretaci. Svobodu fungování informační 
společnosti totiž nenápadně, ale o to ne-
bezpečněji omezují méně viditelné digi-
tální procesy, se kterými si poradí jen li-
dé s vyšší gramotností.
  Muzeum umění jako kabinet škol re-
gionu je možné vnímat vzhledem k jeho 
sbírkám, které se přirozeně nevyplatí po-
řizovat  pro  každou  školu  samostatně. 
Z hlediska aktivit prováděných se sbírka-
mi pak v muzeu mohou fungovat různé 
laboratoře: psychologická, sociologická 
a další. Tímto dnes značně módním slo-
vem je v současnosti označováno leccos. 

Laboratoř  by  měla  hlavně  naznačovat 
spojení umění s vědou, ale nejen s kunst-
historickou a estetickou.
  K překonání  propasti mezi  uměním 
a společností lze také účelně využít uži-
tou  tvorbu,  jež  nepracuje  s  náročným 
kódováním, tedy může být pro veřejnost 
„srozumitelnější“. Design může být tím 
prvým,  co  nezkušeného  návštěvníka 
do galerie přiláká. Může být,  ale není. 
Nejen  pro  malý  zájem  galerií  umění 
o práci s užitou tvorbou, ale také z jiného 
důvodu.  Průzkumy  naznačují,  že  naše 
veřejnost neví, proč by měla do muzeí 
umění  chodit  za  designem,  když  je  ho 
plná každá nákupní galerie. Tady mohou 
sehrát roli budované muzejní laboratoře 
ergonomie, případně speciálně vizuální 
komunikace, které umožní návštěvníkům 
estetiku a funkčnost designu objektivně 
otestovat a komplexně subjektivně proží-
vat. Muzea umění málo využívají moti-
vační  sílu,  v  rámci  které  je  veřejnost 
zvyklá  napodobovat  majetkové  nebo 
mocenské elity. Nesetkal jsem se nikde 
s  přednáškami  a  besedami  o  tom,  jak 
slavní a majetní lidé vytvářejí své sbírky 
umění,  byť  jich  u  nás  není  tolik  jako 
na Západě, ale i zde se najdou v množství 
dostatečném pro účinnou edukaci.

Pracovníci misijní stanice

Někteří  lidé  si myslí,  že muzea umění 
v  regionech  jsou  plná  informovaných 
a nadšených pracovníků. Realita je však 
taková, že nejen na místa kustodů a po-
mocného  personálu  je  nutné  přijímat 
i „pohany“, jejichž podíl na celkové čin-
nosti je svébytný. V instituci představují 
sice méně kvalifikovanou  skupinu,  ale 
jsou silnými reprezentanty veřejného mí-
nění a kulturního standardu místní spo-
lečnosti. Z existenčních důvodů se po-
koušejí o zaměstnaneckou loajalitu, která 
má však daleko ke ztotožnění se s prací 
instituce. To se jim může příčit a má to 
nedobrý vliv na kolegy „misionáře“, po-
kud ti si nejsou dostatečně vědomi vlast-
ní svébytné role, nejsou odolní a nestara-
jí  se  o  svou  psychohygienu.  Tyto  dvě 
sociální skupiny se mohou komunikačně 
míjet a pokud dojde k diskusi o podstatě 
věci, je často slyšet ostré, emotivně ladě-
né střety, které přesně charakterizují onu 
známou propast.8 Z úst mnoha „misioná-
řů“ vím, jak často se musí jezdit do Prahy 
nadýchat čistého vzduchu, aby je život 
na maloměstě příliš nezdeptal. Nejedna 
galerie  je  také  obsluhována  z  velkých 
kulturních center dojíždějícími pracovní-
ky. To však může přinášet nedostatečný 
ponor do myšlenkového světa místních 
lidí. Je sympatické, že ve velkých kultur-
ních centrech existují i lidé, kteří jsou si 
náročnosti  práce  na  venkově  vědomi 
a mají k ní respekt, třeba i takový, že by 
si na maloměstě nikdy netroufli praco-
vat, natož žít.

Elita jako přehlížená menšina

Zatím se naše úvahy sociologicky zabý-
valy  spíše  „širokými  vrstvami“,  nyní 
jsme  se  dotkli  elit.  Je  třeba  vycházet 
z poznatku, že mnohé jevy v práci s ve-
řejností nemohou muzea sama ovlivnit, 
neboť v rámci společnosti existují mno-
hem významnější  síly. Co však muzea 
mohou a nedělají, je studovat podrobně 
„svou“ veřejnost a přizpůsobovat  tomu 
formy  práce,  nabízet  je  podle  specifik 
sociálních skupin. Znám jedno muzeum, 
které  si  bez  pomoci  sociologů  vytváří 
strukturované  charakteristiky  jednotli-
vých  sociálních  skupin  ve  svém  okolí 
a vyvozuje z toho velmi zajímavé meto-
dy. Práce se sociálními skupinami se týká 
i typická problematika tzv. menšin. Jde 
o jednu z mála oblastí práce s veřejností, 
která  je  u  nás  zajímavě  propracována. 
Využívá  se  pravidlo,  že menšiny mají 
stejná práva jako majority a je povinnos-
tí  veřejných  institucí k  tomu přispívat. 
Východiskem je tradiční předpoklad, že 
jde o menšiny nějakým způsobem znevý-
hodněné.  Elity  jsou  také  menšiny,  ale 
většinou je vnímáme jako spíše zvýhod-
něné. To  pokud  jde  o  elity mocenské, 
nebo majetkové. Ty se v historii do znač-
né míry kryly s elitami vzdělanostními. 
Dnes tomu tak nemusí být. Pro vzděla-
nostní elity  je charakteristické, že  jsou 
hnací  silou  kvalitativního  a  návazně 
i  ekonomického  rozvoje  společnosti. 
A to je důvod, proč bez ohledu na to, zda 
jsou vzdělaní lidé také bohatí nebo moc-
ní, musíme považovat  za  povinnost  se 
jim v programu muzeí umění intenzivně 
věnovat. Práce pro elity může být dosta-
čujícím argumentem k akceptování nízké 
návštěvnost kvalitních výstav. Pochybné 

rozhořčování se nad tím, že nemá smysl 
investovat do akcí, které navštíví pár lidí, 
nestojí  na  smysluplných  základech. 
Vzdělanostní  elity  dokážou  komunitě 
vrátit péči mnohanásobným způsobem. 
A naopak, pokud potřeby svých elit ko-
munita zanedbá, prokazatelně na to do-
platí nejen celkovým rozvojem, ale i jen 
třeba samotným finančním vývojem.

Návštěvnost

Tím jsme se dotkli klasického problému 
návštěvnosti. U ní  je  třeba si uvědomit 
neměnné východisko: návštěvnost kva-
litních výstav v regionu je zásadně závis-
lá na úrovni  rodinné a školní výchovy. 
Na straně muzea umění (ale jen v omeze-
né míře) pak na kvalitě a kvantitě propa-
gace, tedy zejména na finanční investice 
do reklamy. Další pravidla už jsou méně 
akceptována. Například čím náročnější 
výstava, tím nižší návštěvnost. Stojím-li 
jako zastupitel před plánováním financí 
v kultuře, musím evidentně dát nejvíce té 
instituci, která má nejnižší návštěvnost. 
Nebo ještě lépe: měl bych přidat pedago-
gům ve  školách. A při  tom musím mít 
na mysli, že kultura se dá čitelně analy-
zovat na vzdělávací a zábavnou, přičemž 
do druhé investují jen nerozvážní popu-
listé. Návštěvnost evidentně patří mezi 
data, která je třeba umět odborně vyhod-
nocovat. To umí málokdo, zatímco zneu-
žívat  je dokáže kdekdo. Proto bylo  ro-
zumné, že statistika ministerstva kultury 
umožňovala taková data anonymizovat, 
aby nemohla být zneužita. Mělo by to být 
pravidlem také výročních zpráv. Mnohá 
muzea vnímají výroční zprávy mj. jako 
propagační nástroje. Potom ale do nich 
nelze  vkládat  zneužitelná  data.  Je  ne-
zbytné, aby se mezi muzei umění a zřizo-
vateli  vytvořil  vztah,  kdy  návštěvnost 
bude vyhodnocována pouze v kompliko-
vané vazbě se všemi souvisejícími fakto-
ry. S návštěvností souvisí kritéria dostup-
nosti muzejních akcí. Výše vstupného se 
často chybně hodnotí pouze z finančního 
hlediska, přičemž důležitější  je  to psy-
chologické. Český venkov na tom není 
materiálně  tak  špatně,  že  by  normální 
vstupné  do  muzeí  jeho  obyvatelé  ne-
zvládli. V tomto prostředí však stále není 
zvykem vydávat peníze za duchovní stat-
ky, ale především za materiální. Proto by 
bezplatné vstupné na výstavy mělo být 
větší samozřejmostí než ve velkých měs-
tech. Úvahy o degradaci dojmu z muzea, 
které má bezplatný vstup, jsou na venko-
vě liché, takový způsob myšlení zde není 
aktuální. Ve velkých městech může být 
volný vstup výsledkem cílevědomé poli-
tiky, v rámci níž si zřizovatelé dokážou 
spočítat,  že daná  investice do vzdělání 
obyvatel se bohatě vyplatí a u turistů po-
sílí  přitažlivost  destinace.  Co  se  týká 
chybějícího  příjmu  ze  vstupného,  tak 
v regionech jde v podstatě o zanedbatel-
nou částku. Ve větších městech je třeba 
apelovat  na  zřizovatele,  aby  finančně 
bezplatný vstup podpořili. Jedním z ar-
gumentů může být poukaz na prostředky 
vkládané radnicemi do veřejných popu-
lárních zábavních akcí, které  jsou bez-
platně přístupné a přitom nemají vzdělá-
vací charakter.9

Vztah ke zřizovateli

Vztah se zřizovatelem může být rozho-
dující, byť často nebývá. Mnohým zřizo-
vatelům  jsou  muzea  lhostejná  kromě 
chvíle,  kdy  chtějí  něco  svého protlačit 
nebo ušetřit  finance. Vztah zřizovatele 
a odborné činnosti muzea má být formo-
ván konkrétní částí statutu a dále zřizo-
vatel nemá (právo) do činnosti zasaho-
vat,  dokonce  ani  ji  hodnotit.  Někdo 
možná řekne: Jak to, když muzeum zři-
zuje a financuje? Muzeum je zřizováno 
z veřejných prostředků a hospodárnost 
práce s nimi musí podléhat psaným pra-
vidlům. V těch má být uvedeno, kdo a ja-
kým způsobem má právo které části čin-
nosti muzea hodnotit. Určitou formou to 
může být i sama veřejnost, ale i zde musí 
být  stanovena  pravidla  proti  zneužití. 
V žádném případě to nemohou být úřed-
níci, ti jen kontrolují dodržování předpi-
sů. Mohou to být zastupitelé, ale jak zná-
mo,  mají  na  odborná  posuzování 
speciální  komise,  rady,  výbory  apod. 
Bohužel ani běžné tzv. kulturní komise 
nemívají předpoklady pro správné hod-
nocení muzeí. Mohly by je do jisté míry 
mít školské komise, ale úřednické rezor-
ty  jsou  nešťastně  rozděleny  a  školství 
s kulturou komunikuje hůře. Nejlepším 
odborným orgánem pro posuzování mu-
zeí jsou muzejní rady, které mají být se-
staveny částečně z odborníků a částečně 

z uznávaných osobností regionu, jež po-
važují za svou čest stát za kvalitou muzeí 
umění a veřejnost je vnímá jako autority. 
Jaké  dát muzejní  radě  pravomoci,  zda 
poradní či výkonné, je věcí zřizovatele, 
ale  nerespektuje-li  se  v  praxi  poradní 
hlas, vychází z toho pro veřejnost fraška. 
Současná legislativa k muzejním radám 
správního typu přímo nesměřuje, ale také 
nebrání  zřizovatelům  jejich  fungování 
podle  praktických  potřeb  formulovat 
ve zřizovacích listinách muzeí. Existují 
zatím málokde, ale praxe jejich smyslu-
plnost i v českém prostředí jednoznačně 
potvrzuje. Po  sametové  revoluci nikdo 
nebránil hlasitým konstatováním, že kul-
tura se nemá řídit, mají se jen pro ni vy-
tvářet podmínky. Pak se to mocichtivým 
úředníkům přestalo hodit a Češi zvyklí 
hrbit záda na to zapomněli.
  Vztah ke zřizovateli však není vypl-
něn  jen výše uvedeným. Na obou stra-
nách musí stát velká odpovědnost, proto-
že jde o mnohem větší hodnoty, než jsou 
jen  finanční  rozpočtové  prostředky 
a předpisy. Jisté odpovědnosti ze strany 
pracovníků muzeí jsme zvyklí. Zřizova-
telé  se  liší podle vzdálenosti od života 
a  praxe.  Největší  odpovědnost  mívají 
městští  zřizovatelé,  neboť mohou  cítit 
silný vztah k místu, kde muzeum vzdělá-
vá veřejnost a propaguje město pro turis-
ty. Zodpovědnost k hodnotám muzeí ze 
strany zřizovatelů spočívá i v méně ob-
vyklých rovinách. V praxi jde třeba o to, 
nakolik si zřizovatel uvědomuje, že  jej 
muzeum  umění  vlastně  reprezentuje. 
Projeví se to nejen rozhodováním o zařa-
zování muzeí umění do městských pro-
pagačních  materiálů,  ale  i  přípravou 
městských  reprezentačních  akcí  přímo 
v muzeích nebo zvaním ředitelů muzeí 
na významné městské slavnosti, události.

Vztah k místu

Zde se dotýkáme sociálních procesů ko-
munity,  kde muzeum působí.  Je  dobré 
připomenout jeden z extrémů, kdy zřizo-
vatelem muzea umění na malém městě je 
například ministerstvo kultury, ředitelem 
ctitel  špičkového umění  a  návštěvníky 
občasní turisté z Prahy. V tomto kontextu 
několik místních milovníků  umění  nic 
neznamená. Na druhé straně jsou muzea, 
která pevně vrůstají do celkového struk-
turovaného organismu komunity, kdy se 
odborně  podílejí  na  tvorbě  veřejného 
prostředí nejen z hlediska volného umě-
ní, ale hlavně architektury včetně  inte-
riérů a zahrad, designu všeho typu i typo-
grafie.  Muzeum  umění  je  tak  pro 
zřizovatele  odbornou  institucí,  kterou 
přirozeně  využívá  pro  celkový  rozvoj 
města. Není to samozřejmě jednoduché, 
vyžaduje to značně univerzální kvalifi-
kační spektrum zaměstnanců muzea, ne-
bo  alespoň  jeho  poradních  orgánů 
a mnohdy i dostatek energie, neboť tako-
vá aktivita může při běžném personálním 
rozsahu muzeí značně přesahovat mož-
nosti stanovené pracovní doby. Přesto lze 
takové působení muzea v dané komunitě 
považovat za jedině optimální a instituci 
podle něj hodnotit. V důsledku by vzdě-
lávací činnost muzea mohla být hodno-
cena podle toho, jak kvalitní architekturu 
a  design  zastupitelé  zadávají.  Jistě  to 
nelze stanovit takto jednoduše, ale také 
tento vztah není možné ignorovat, což je 
u nás zatím běžné.
  Praxe často vede k opaku, kdy muzea 
umění jsou vnímána jako izolovaná mís-
ta  zvláštního  typu  zábavy,  která  nemá 
s běžným životem nic společného. „Ještě 
tak kdybychom si chtěli koupit na radni-
ci  obraz  nebo  na  náměstí  sochu,  ale 
do toho ať nám stejně raději nikdo ne-
mluví.“ Nejožehavější místa  společen-
ských střetů pak představuje architektura 
a design. Prvý obor proto, že jím proté-
kají velké peníze a k rozhodování o no-
vostavbách či rekonstrukcích nelze při-
pustit „kdekoho“. Design pak proto, že je 
výsostnou oblastí „našeho lidového vku-
su a je nepříjemné, když nám do něj ně-
kdo  zasahuje“. Angažmá muzeí  umění 
v těchto oblastech je na jedné straně pod-
mínkou  jejich  společenského  přínosu, 
na druhé straně tak rizikovou činností, že 
se  jí na malých městech všichni  raději 
vyhnou, neboť vyžaduje příliš občanské 
odvahy  a  sebeobětování  při  vyjádření 
svobodného názoru. A nakonec se pra-
covníkům muzeí vůbec nemusí podařit 
prorazit  ochranný  val  mocných  laiků. 
V tomto smyslu mají větší možnosti ne-
závislá občanská sdružení, jejichž kvalita 
ale závisí na kvalifikovanosti jejich čle-
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nů. Pro muzea je přirozeně nejbezpečnější, 
když se raději nescházejí na jejich půdě.

Vztah k umělcům

Čím kvalitnější galerie, tím větší rekla-
mu v ní vystavená díla dělají svým auto-
rům. Jsou výstavní síně, nejen soukromé, 
kde  si musí  výtvarníci  platit  nájemné. 
Taková forma není smysluplná u veřej-
ných  odborných  institucí,  které  slouží 
vzdělávání  širokého publika. Občas  se 
naopak vyskytne názor, že by vystavova-
telé měli platit umělcům. Z části logické 
by to bylo u galerií, které autorům žád-
nou  prestiž  nepřinesou. V  těch  ale  asi 
raději ani nebudou vystavovat. Podobná, 
i když jen částečně, je otázka zisku díla 
do sbírky umění. Je zvykem je nakupo-
vat, avšak na akvizice často není dostatek 
financí, a tak je mnoho autorů galeriím 
rádo  věnuje  bezplatně.  Jedni  opět  pro 
svou reklamu, jiní proto, že veřejné sbír-
ky často nemají peníze na nákup.   
  Dar je zásadnější, než zapůjčení, zde 
je proto vhodné místo k úvaze, z jakých 
zisků mají umělci řešit svou vlastní exis-
tenci.  Při  nízké  koupěchtivosti  umění 
(nikoliv kupní síle) u české veřejnosti se 
občas vkrádá dojem, že by umělce měly 
živit veřejné galerie. Slepou uličkou je, 
když  se  umělci  lobováním  předhánějí, 
kdo uspěje u té maličké hromádky peněz, 
která je v galeriích k dispozici na nákup. 
Stejným  omylem  je  tlačit  na  galerijní 
management,  aby  se  sám  snažil  získat 
vyšší obnos na akviziční činnost, ať už 
od zřizovatele nebo od sponzorů. Detail, 
který  vnímá  každý  umělec  zejména 
ve vztahu ke své osobě, je součástí celku 
zvaného „podpora živého umění“. Každá 
společnost, ať v rámci státu, nebo malé-
ho města, si musí prostřednictvím svých 
zastupitelů  rozhodnout,  zda  a  jak  chce 
živé umění podporovat. Cesty jsou růz-
né, zdaleka ne jen přes nákupy do sbírek. 
Sami ředitelé galerií s tím mnoho nena-
dělají, je to na veřejnosti. Větší pravdou, 
než že by Češi neměli rádi umění, je, že 
výtvarná obec neumí demokraticky lobo-
vat za své zájmy. Sportovci to umí, zřej-
mě i proto, že existují nejen individuální 
ale i kolektivní sporty. Pokud výtvarníci 
nedokážou komunikovat s veřejností, pe-
níze na nákupy a další kulturní činnost 
prostě nebudou. 

Vztah k vlastivědným muzeím

Málokdo si uvědomuje,  jak důležitý  je 
vztah mezi muzei vlastivědnými a muzei 
umění. Ta prvá někdy také zaměstnávají 
kunsthistoriky, a i když nevytvářejí sbír-

ky současného umění, dělají jeho výsta-
vy. Motivace k nim jsou různé, ale často 
vedou  ke  stejnému  problému.  Mnohá 
vlastivědná muzea ze své tradiční pozice 
spíše staví na stálých expozicích a nejsou 
připravena  dělat  krátkodobé  výstavy. 
Proto některá z nich pronajímají své síně 
různým organizátorům. V jiných je na-
opak oblíbenou zábavou edukačního od-
dělení, ale někdy i kunsthistoriků (jinak 
to nelze nazvat) připravovat  různorodé 
výtvarné výstavy. Často však kritéria je-
jich kvality vycházejí jen a jen z místní-
ho lidového vkusu. Vzniká zásadní pro-
blém.  Veřejnost  vnímá,  že  výtvarnou 
výstavu připravila odborná instituce. Při 
tříbení názorů v místě pak dochází k re-
tardujícím diskusím, proč zdejší oblíbe-
ný malíř  nemůže  vystavovat  v  muzeu 
umění, ale ve vlastivědném ano. Důsled-
ky takového jednání pro výtvarnou vý-
chovu  daného  města  jsou  devastující. 
Z praxe je známo, že odborná komunika-
ce mezi oběma typy institucí nebývá vů-
bec reálná.

Hospodárnost

Nyní se můžeme začít seriózně zamýšlet 
nad  problematikou  hospodárnosti  čin-
nosti muzeí  umění.10  Představit  si,  jak 
velké ztráty způsobilo dané vlastivědné 
muzeum v rámci vzdělávacího procesu 
ve společnosti daného městečka je v této 
chvíli možná i jednoduché, ale v reálu ho 
od zřizovatelů ani veřejnosti v podstatě 
nelze očekávat. Ti se budou raději poho-
dlně chytat  jiných účelových nebo po-
vrchních faktorů. K nim s oblibou patří 
množství (ne kvalita) výstav, přednášek 
ad.  akcí.  Jejich  náklady,  nebo  zisk  ze 
vstupného. Často se aplikuje požadavek 
celkové finanční úspornosti, který igno-
ruje,  že  i  ve  vzdělávací  činnosti může 
výsledný efekt záviset na velikosti pro-
myšlené  finanční  investice.  I  když  se 
v nekomerční sféře dají aplikovat některé 
metody ze sféry komerční, měly bychom 
všechny z principu preventivně odmít-
nout, aby se předešlo riziku jejich chyb-
ného pochopení  a užití.11 K základním 
problémům patří užití termínu „hospoda-
ření“. Jde o jev obecný, nevztahující se 
pouze k financím. V komerční sféře jsou 
finance nezbytným, přijatelným a někdy 
i optimálním měříkem hodnocení hospo-
dárnosti. V nekomerční sféře ne, a proto 
by měli ředitelé zásadně odmítat užívat 
ve výročních zprávách tento termín pro 
samotnou informaci o financích. Z praxe 
je známo, že ti, co takovou formulaci od-
mítají, nenarážejí na odpor zřizovatelů, 
neboť  tím  nevylučují  plnění  žádné  ze 
svých administrativních povinností.
  V zásadě jde o známou diskusi o užití 
tvrdých a měkkých dat. Tvrdá data jsou 

doménou komerční sféry, ale i tam vní-
maví manažeři říkají, že se často jedná 
o „natvrdlá“ data. V nekomerční sféře 
mají dominovat měkká data, a je přiro-
zené, že je mnohem náročnější je hodno-
tit. Když už by někdo opravdu chtěl ne-
bo potřeboval na ekonomickou rovinu 
převést  všechny  vložené  prostředky 
a výsledné efekty, musí sáhnout k od-
borné metodice,  která  dokáže  alespoň 
v přibližných částkách vyčíslit finanční 
dopady činnosti muzea umění na další 
subjekty regionu, případně komunitu ja-
ko celek. O této metodice se začalo v na-
šem prostředí poprvé více mluvit po ro-
ce 2000 v  souvislosti  se vzdělávacími 
projekty,  na  něž  byly  žádány  granty. 
Protože však jde o výpočty vyžadující 
značnou kvalifikaci, nemohou je vyko-
návat ředitelé nebo jiní pracovníci mu-
zeí. Je dobře, že metodiku „posvětilo“ 
ministerstvo  kultury  tím,  že  stanovilo 
agenturu,  která  je kompetentní  takové 
výpočty provádět.12 Nejsou levné, zřizo-
vatel si je čas od času pro svá rozhodnu-
tí  může  objednat,  ale  bez  nich  nelze  
dělat žádné závažné závěryo hospodár-
nosti muzejní činnosti. 
  Přesto zkušeným odborníkům je zřej-
mé, že se  laicky dají dobře odhadnout 
mnohé faktory hospodárnosti, jen je tře-
ba o nich pozorně přemýšlet a otevřeně 
diskutovat. Jsou různé, závažnější i mé-
ně závažné. K těm prvním jistě patří vy-
užitelnost odborné kvalifikace pracovní-
ků  a  také  využitelnost  jejich  pracovní 
doby. Z vědeckých  institucí  je známo, 
jak dobrý management dbá na klid a dal-
ší podmínky pro práci odborníků. V mu-
zeích umění je také důležitým faktorem 
využití  potenciálu  sbírek,  i  když  jde 
o dlouhodobý proces, který se těžko mů-
že  hodnotit  v  rozsahu  několika  let. 
K  hospodárnosti  jistě  patří,  nakolik 
z  kvalitní  práce  odborníků  vedoucí 
k tvorbě výstavy vytěží edukátoři. Jim 
na rovinu je možné postavit PR pracov-
níky, zda dostanou informaci o kvalitách 
výstavy do všech sfér veřejnosti v tako-
vé síle, že přinese dostatečnou odezvu. 
U výstav můžeme diskutovat, jak dlouhá 
délka trvání představuje jejich skutečné 
využití.  Při  existenci  stálých  expozic 
a měsíčních  výstav  jde  o  příliš  velký 
rozdíl efektu, který není dostatečně ana-
lyzován.  Krátkodobou  výstavu  může 
déle zhodnotit obsažný katalog, či také 
dnes webová multimediální prezentace, 
která původní výstavu přiblíží dokona-
leji (a levněji). Katalogy by se naopak 
mohly vrátit hospodárně k původní pře-
vážně textové podobě, kdy nám v klidu 
umožní vnímat delší texty, jejichž čtení 
z výstavních panelů je nepohodlné, od-
razující a málo funkční. K rozhodujícím 
faktorům hospodárnosti patří už samot-

ná metoda tvorby sbírky. Na rozdíl od ji-
ných institucí muzea shromažďují před-
měty,  jejichž  cena  postupně  neklesá  až 
k vyřazení,  ale naopak  stoupá. Některé 
sociální skupiny rády zapomínají, že mu-
zea  umění  shromažďují  nejhodnotnější 
hmotné  produkty  lidstva. A  to mnohdy 
bezplatně  formou  darů.  I  ve  srovnání 
s městskými knihovnami muzea vycháze-
jí jako hospodárnější, neboť fond muzej-
ních knihoven se po určitém čase nevyřa-
zuje, nelikviduje.
  Konkrétní přínosy do života jednotliv-
ců  i  komunity,  což  je  nejpodstatnějším 
faktorem  hospodárnosti,  lze  také  svým 
způsobem odhadovat. Úroveň  rozhodo-
vání  místních  veřejných  i  soukromých 
orgánů o kvalitě architektury, designu či 
typografie je jen méně významnou slož-
kou kreativního vzdělávání. Pokud bude-
me  umění  v muzeu  využívat  například 
ke zvyšování gramotnosti, nebo znalostí 
v oblasti sociální, zdravotní, psychologic-
ké,  ekologické  atd., můžeme  (s  lepším 
odhadem zejména na menším městě) od-
hadovat přínos muzea k celkovému hos-
podaření komunity, nejen s materiálními, 
ale  i  s  duchovními  statky.  Tady  žádná 
přibližnost nikomu nemusí vadit, každý, 
komu  jde  o  kvalitu  života,  rád  vezme 
na  vědomí,  že muzeum  se  hodnotnými 
aktivitami  podílí  na  působení  na veřej-
nost a o výsledcích své práce rozvíjí ve-
řejné diskuse.

Vše je součástí profesní etiky

Pojem „profesní etika“ nepatří u nás k pří-
liš  frekvetovaným,  přesto  že  se  citlivě 
dotýká větší části pracovní problematiky 
galerií. Jde o smysluplné slovní spojení, 
které zvýrazňuje současně profesionalitu 
i etiku. Říká, že etika je zásadní součástí 
profesní úrovně. Nebo také, že trvat vždy 
na co nejvyšší profesionalitě, je věcí eti-
ky. Mám pocit, že když se uvedená slova 
používají odděleně, práci vždy něco chy-
bí. Galerie – muzea umění mají možnost 
se ve své práci opírat o znění profesního 
kodexu mezinárodního muzejního sdru-
žení  ICOM.  Jeho  text  je  sice podrobně 
propracovaný,  ale  ne  dostatečně  kom-
plexní. Neplní  totiž základní podmínku 
funkčnosti takových kodexů, že totiž mu-
sí umět provázat  činnost dané  instituce 
i  jejích  pracovníků  do  celé  navazující 
sociální struktury. Její součástí v případě 
galerií jsou zřizovatelé a také veřejnost, 
jíž  je slouženo. Proto profesní sdružení 
Rada galerií ČR podnítilo po roce 2005 
pečlivou diskusi nad rozšířením kodexu 
ICOM a komplexní dokument byl potom 
přijat pod názvem Profesní etický kodex 
českých  muzeí  umění.  Dokáže  poradit 
odpověď na mnohé aktuální otázky, kte-
rými se současná média zabývají.13 Pro-

fesní kodexy by měly představovat jedno 
ze  základních  východisek  hodnocení 
muzeí umění. Pak bychom mohli být čas-
těji svědky konstatování, že ne samotná 
aktuálnost výstav v rámci vývoje umění 
nebo  jejich  špičkový  design  instalace 
a propagace, ale výsledný společenský 
dopad  je  rozhodující. V něm může být 
umělecká aktuálnost i forma důležitým,  
ale nejspíše ne hlavním faktorem. 

Poznámky:

1. Publikována dočasně na webu   
 Středočeského kraje.
2.  https://sefkuratore.wordpress.  
 com/author/sefkuratore/
3. http://www.reprezentacenaroda. 
 cz/
4 . Do jisté míry takovým způsobem  
 u nás pracuje DOX, Tranzitdisplay  
 nebo Muzeum umění a designu   
 Benešov.
5. Mj. proto, že pojem „gramotnost“  
 je neodborníky mylně používán   
 také pro vzdělanost nebo její   
 spojení s praktickou dovedností,  
 např. f inanční.
6. Jde o součást systému tzv.   
 postdigitální didaktiky, která   
 pracuje s komplexními smyslovými  
 vjemy př irozené reality.
7. V íce např. v Spitzer, Manfred:   
 Digitální demence, Host, Brno   
 2014
8. V jednom charakter ist ickém   
 př íkladu dostala muzejní   
 pracovnice za úkol dokumentovat  
 životní styl své sociální vrstvy   
 a poměrně rychle s emotivně   
 podbarvenými slovy protestu   
 na práci rezignovala.
9. K problematice bezplatného   
 vstupu existuje obsažný soubor   
 textů na www.muzeum-umeni-  
 benesov.cz
10.Problematice se v minulosti   
 věnoval mj. Bullet in Muzeum,   
 umění a společnost vydávaný   
 v Benešově a distr iubovaný   
 členským institucím Rady galer ií  
 ČR.
11.Starší př ístupy k managementu   
 muzeí (např. Kesner, Ladislav:   
 Marketing a management muzeí  
 a památek, Grada Publishing,   
 Praha, 2004) se snažily aplikovat  
 do vzdělávací sféry komeční   
 metodiku a terminologii, čímž 
 do ní často nechtěně vnášely   
 cizorodé postupy.
12.http://www.economicimpact.cz/cz
13.Text kodexu je k nahlédnutí   
 na webu Rady galer ií ČR.
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Tam a zpátky

Fotografie

Pavel Mára – Fotografie 

Lada Hubatová-Vacková, Pavla 
Pauknerová, Cyril Říha (eds.), Tam 
a zpátky. Současný design, architektura 
a urbanismus. Grafická úprava Anežka 
Hrubá Ciglerová. Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová, Praha 2015. 
538 s., obr.

Autoři publikace Tam a zpátky, Lada Hu-
batová-Vacková,  Pavla  Pauknerová 
a Cyril Říha, kteří působí na Vysoké ško-
le  uměleckoprůmyslové,  se  při  snaze 
o postihnutí současného designu, archi-
tektury a urbanismu rozhodli použít jako 
kritérium třídění téma časovosti, respek-
tive různé roviny časů současnosti. Kla-
dou si otázku, co to vlastně dnes zname-
ná  být  současný?  Na  konkrétních 
příkladech ukazují,  že  zatímco některé 
současné práce se vracejí k předobrazům 
minulosti, jsou „passéistické“, revivalis-
tické,  retro,  jiné  se  naopak  obracejí 
do budoucnosti, jsou vizionářské, expe-
rimentální, prospektivní nebo prognos-
tické. V první části knihy čtenáři nalez-
nou  3  odborné  studie,  v  nichž  autoři 
usilovali  o  pojmenování  tematických 
rámců, současných strategií a o uvedení 
terminologie  do  odborného  diskurzu: 

Revival / Současné návraty k minulému 
času (Lada Hubatová-Vacková), Trvání 
a dočasnost / Stálá a přechodná přítom-
nost lidí, staveb a věcí (Cyril Říha) a Vi-
ze / Budoucí design, design budoucnosti 
(Pavla  Pauknerová).  Následující  oddíl 
na 6 případových studiích prezentuje, jak 
mladí  autoři  spojení  s Vysokou  školou 
uměleckoprůmyslovou napříč oborovým 
spektrem od grafického, oděvního, pro-
duktového designu k architektuře a urba-
nismu, tematizují ve své práci čas. Na-
lezneme  zde  stárnoucí  šaty  (Zuzana 
Kubíčková),  boty  kombinující  tradiční 
a  nový  materiál  (Zuzana  Ševčíková 
a Eliška Kuchtová), písmo inspirované 
nápisy z náhrobků (Vojtěch Říha), tele-
fon  určený  pro  okamžité  jednorázové 
použití (Jan Čtvrtník), urbanistická reali-
zace,  na  jejíž  podobě  se  podílí  člověk 
i příroda (Jan Vybíral), či dům přizpůso-
bující  se  okolí  i  okamžitým  potřebám 
uživatelů (Ondřej Michálek). Tyto práce 
jsou k vidění od 11. 11. 2015 do 5. 1. 2016 
na  stejnojmenné  výstavě  Umprum  
v Galerii UM. Publikace zahrnuje zají-
mavé rozhovory s odborníky z různých 
oblastí a uzavírá ji esej filozofa Jana So-
kola  zbývající  se  otázkami  prchavosti 
a  věčnosti,  problematikou  času  k  dílu 
a času díla samotného.

Rozsáhlá encyklopedie Toma Anga ma-
puje  dějiny  fotografie  v  8  kapitolách 
od jejích počátků ve 20. letech 19. stole-
tí po věk digitálních technologií našeho 
století. První kapitola pojednává o foto-
grafických začátcích, o jejích známých 
objevitelích, jimiž jsou Nicéphore Niép-

Velkorysá monografie přibližuje prostřed-
nictvím  bohatého  obrazového  materiálu 
i kvalitních teoretických textů (Antonín Du-
fek,  Ján  Šmok,  Jan  Kříž, Anna  Fárová,  
Stanislav Ulver, Lucie L. Fišerová a Tomáš 
Pospěch) dílo českého fotografa a výrazné-
ho představitele evropské scény Pavla Má-
ry (1951). Studoval na FAMU obory Filmo-
vá a televizní kamera a Umělecká fotografie. 
Kromě volné tvorby se věnuje i pedagogic-
ké činnosti – téměř 20 let působí na Institu-
tu tvůrčí fotografie FPF SU v Opavě. Kniha 
je rozčleněna do kapitol sledujících jednot-
livé etapy jeho tvůrčí činnosti. Antonín Du-
fek v úvodním textu připomíná Márův per-
fekcionismus, suverénní ovládání řemesla 
a nápadité využívání fotografie, jeho kon-

ce  a Louis Daguerre. Následující  část 
sleduje období po roce 1850, kdy se no-
vá technika nejen rozšířila po celém svě-
tě, ale i její možnosti se významně roz-
šířily. Třetí nazvaná Umění nebo věda? 
(1880–1914)  pojednává  o  uměleckém 
i vědeckém zachycování vizuálních vje-
mů,  charakteristických  a  psychických 
pohybů  i  pomíjivých  výrazů  lidského 
obličeje, o vzniku amatérské fotografie 
a  jejím  rozvinutí  v  rámci  zavedených 
postupů piktorialismu. Čtvrtá  kapitola 
tematizuje  formování  identity  fotogra-
fického méda na počátku 20. století, te-
dy  v  době,  kdy  si  fotografové  začali 
všímat její politické síly, stala se vyhle-
dávanější  součástí  novin  a  časopisů 
a  po  roce  1900  byla  široké  veřejnosti 
zpopularizována  fotoaparátem  Kodak 

Brownie. Následující oddíl reflektuje ob-
dobí mezi lety 1940 a 1959, dobu, v níž 
význam fotografie závratně sílil. Během 
2. světové války měla ve řejnost na očích 
mezilidské činy. Část Rozmanitost a roz-
pory zahrnuje léta 1960–1979, která s se-
bou přinesla heslo „fotografie může věci 
změnit“, a to v rámci nových ozbrojených 
konfliktů, které naději, že 2. světová vál-
ka bude  tím posledním,  zcela pohřbily. 
Poslední dvě kapitoly Význam a změna 
(1980–1999) a Digitální věk (2000–dnes) 
mapují rostoucí vliv amatérů, vznik vyso-
koškolských oborů vychovávajících foto-
graficky gramotné absolventy a nastupu-
jící  věk  digitálních  fotoaparátů. 
Encyklopedie  líčí  nenáročnou  formou 
technický vývoj fotografie a osudy osob-
ností, které se na něm podíleli. Vedle toho 
rozebírá  i významné historické snímky, 
které dějiny fotografie spoluutvářely. 

Tom Ang, Fotografie. Velké obrazové 
dějiny. Překlad z angličtiny Kateřina 
Šebková. Euromédia Group, 
k. s. – Knižní klub, Praha 2015. 400 s., 
obr. – edice Universum

Pavel Mára. Fotografie. Photographs. 
1969–2014. Koncepce Pavel Mára, 
Radana Ulverová. Grafická úprava 
Klára Kvízová. MARA – KANT, Praha 
2015. 314 s., obr., texty česko-anglicky

cepční přístup i snahy o novou interpretaci 
možností fotografického média. Věnuje se 
barevné  i  černobílé  fotografii,  pracuje 
s rozměrnými formáty. Některé série zob-
razují živý i neživý svět jako geometrické 
útvary, příznačná je výrazná, mnohdy ne-
reálná barevnost, pracuje ale i s detailním 
přepisem  fotografované  skutečnosti.  Už 
ve své rané tvorbě rozvíjel polohu, kdy se 
precizní realistické zobrazení blížilo výra-
zovým prostředkům geometrické abstrak-
ce. Klíčovým motivem se pro Máru však 
stalo  lidské  tělo  –  monumentální  akty 
i portréty. Zatímco v některých sériích pra-
coval s posunem pohledu (podhled, pohled 
do očí, nadhled), v jiných prostřednictvím 
postupů  barevného  svícení  propojoval  
reálná těla s imaginární barevností. Jak Du-
fek  podotýká,  silně  estetizované,  avšak  
zároveň zneklidňující dílo Pavla Máry má 
objevitelský charakter. Pečlivě zpracovaná 
monografie  umožňuje  čtenářům,  aby  se 
o tom přesvědčili.
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inzerce

Galerie MIRO, kostel sv. Rocha, 
Strahovské nádvoří 1/132, 
118 00 Praha 1, otevřeno denně od 10 do 17 hodin
Tel.: 233 354 066, fax: 233 354 075  
e-mail: info@galeriemiro.cz,  
www.galeriemiro.cz

Prodlouženo do 10. 1. 2016

Marianna Gartner  
(*1963) 
Obrazy

První výstava kanadské umělkyně v ČR

Marianna Gartner, Námořník a půl kočky, 
2008, olej, plátno, 120 x 100 cm

Pomník  
dr. Milady Horákové

Klub dr. Milady Horákové, z. s. vypisuje 
veřejnou uměleckou soutěž na pomník 
dr. Milady Horákové, jímž chce uctít její 
oběť a odkaz. Pomník bude umístěn  
v zahradě Ztracenka, která se nachází 
na území Pražské památkové rezervace 
ležící pod Karlovem mezi ulicemi 
Albertov a Horská v Praze 2. Pro 
umístění pomníku je určen kruhový 
záhon  na jižním okraji zahrady.

Soutěž bude ukončena 31. srpna 2016.

Veškeré soutěžní podmínky budou 
uveřejněny do 31. ledna 2016 na 

www.miladahorakova.cz.

Mgr. Jitka Titzlová, jednatelka KMH

k
u
p

Kupte si umělecké dílo, uděláte si radost, 
zhodnotíte svoje finance a podpoříte ATELIÉR

Prodej děl předních českých a slovenských umělců

Umělecká díla jsou ihned k dispozici
Bližší informace v redakci Ateliéru

Zájemcům se rádi budeme věnovat

Společnost časopisu Ateliér, 
Londýnská č. 81, 120 00 Praha 2 (2. patro) 
tel.: (+420) 222 322 316, 604 216 110

Reprodukce všech děl naleznete na našem facebooku: 
https://www.facebook.com/casopisatelier

jméno, příjmení | rok narození | název díla | cena | technika | rok vzniku | rozměry

Tomáš Císařovský | 1962 | Hlad | 3000 Kč | serigrafie | papír | 2004 | 50 x 35 cm
Pavel Brázda | 1926 | Chůze s hadí ženou | 7000 Kč | sítotisk | papír | 2012 | 70 x 50 cm
Lubomír Přibyl | 1937 | Prostorové plány v horizontále | 15 000 Kč | materiálový tisk | 2010 | 76 x 58 cm
Markéta Vlčková | 1980 | Madona hokejistou | 2000 Kč | vinylová fólie | 2006 | 38,7 x 131,9 cm
Renáta Laryszová | 1975 | Shining | 7000 Kč | kombinovaná technika | plátno | 2005 | 50 x 50 cm
František Hodonský | 1945 | Vodní zahrada | 30 000 Kč | olej | překližka | 2010 | 80 x 40 cm
Jan Karpíšek | 1981 | Sen o žraločím kostýmu | 9000 Kč | olej | plátno | 2012 | 60 x 70 cm
Karel Pokorný | 1952 | Person | 6000 Kč | skleněný objekt | 2012 | 35 x 25 x 2 cm
Dana Puchnarová | 1938 | Velký ornament III. | 4500 Kč | serigrafie | papír | 1970 | 90 x 52 cm
Dana Puchnarová | 1938 | Tři nejlepší barvy | 4500 Kč  | litografie | papír | 2006 | 80 x 54 cm
Dana Puchnarová | 1938 | Fuga J. S. Bacha | 4500 Kč  | litografie | papír | 2006 | 80 x 54 cm
Franta (František Mertl) | 1930 | Výzva | 117 000 Kč | pastel | akryl | papír | 2002 | 110 x 75 cm
Jaroslav Valečka | 1972 | Stodola | 12 000 Kč | olej | plátno | 2007 | 55 x 45 cm
Jan Rýz | 1946 | Tříbarevné preludium | 5000 Kč | plastika | 2012 | 30 x 21 x 14 cm
Zdeňka Marschalová | 1951 | Přítelkyně – Rozhovor | 6000 Kč | akvarel | papír | 2012 | 44 x 66 cm
Miloslav Marschal | 1947 | bez názvu | 7000 Kč | akryl | papír | 2013 | 42 x 63 cm
Jiří Černický | 1966 | bez názvu | 40 000 Kč | silikon | plátno | 2009 | 30 x 35 x 7 cm
Roman Franta | 1962 | Láska a nenávist (Do pekel) | 10 000 Kč | akryl | plátno | 2007 | 20,3 x 25,3 cm
Slavomír Kleprlík | 1930 | Kostel sv. Bartoloměje Kyje | 4000 Kč | kvaš | tempera | papír | 1949 | 30 x 38,5 cm
Štěpán Grygar | 1955 | White Label | 10 000 Kč | černobílá fotografie | 1997 | 40 x 30 cm
Matouš Karel Zavadil | 1976 | Voják v poli | 8000 Kč | malba na skle | 2010 | 31 x 25 cm
Marta Zavadilová | 1978 | Bez názvu | 4000 Kč | barevná fotografie | 2008 | 26,5 x 17,5 cm
Šárka Radová | 1949 | Pachtění | 10 000 Kč | porcelán | 2010 | 40 x 12 x 15 cm
Jakub Švéda | 1973 | Molekuly III. | 10 000 Kč | kombinovaná technika | papír | 2012 | 58,5 x 41,5 cm
Stanislav Tůma | 1950–2005 | J.V.+S.T. | Praha Hradčany | 8500 Kč | autorská bromostříbrná zvětšenina | 
1994 | 30 x 24 cm
Dušan Zahoranský | 1972 | Here and now | 10 000 Kč | dřevo | 2011 | v. 45,4 cm
Kateřina Štenclová | 1959 | Béžový igelit | 12 000 Kč | akryl na igelitu na rámu | 2007 | 70 x 80 cm
Dorota Sadovská | 1973 | Svatá Lucie | 5000 Kč | serigrafie | plátno | 2012 | 21 x 17 cm
Svatopluk Klimeš | 1944 | Kresba ohněm | 5000 Kč | vypalovaná kresba | papír | 1995 | 56,8 x 45,8 cm
Juraj Meliš | 1942 | Pod hladinou | 5200 Kč | linořez | papír | 1973 | 45 x 62 cm
Patrik Kovačovský | 1970 | Ze série Reinterpretace – Incident | 13 000 Kč | akryl na ofsetové tlači | 
2013 | 23 x 18 cm
Ilona Neméth | 1963 | Kód | 26 000 Kč | sítotisk 12/60 | papír | 2008 | 70 x 100 cm
Kristina Vašíčková | 1980 | Grupa 1/12 | 12 000 Kč | polyester | popel | železo | 2007 | v. 39 cm
Rudolf Sikora | 1946 | Rezy civilizáciou VI | 5200 Kč | serigrafie | papír | 1972/74 | 70 x 50 cm
Rudolf Sikora | 1946 | Topografia XXXII | 5200 Kč | ofset | papír | 1971 | 70 x 45 cm
Miloš Urbásek | 1932 | K-82-08 | 28 000 Kč | pastel | ruční papír | 1982 | 65 x 50 cm
Jaroslava Severová | 1942 | Lines 10s | 4200 Kč | digital print | papír | 2011 | 70 x 70 cm
Jaroslava Severová  | 1942 | Lines 14m | 4200 Kč | digital print | papír | 2011 | 70 x 70 cm
Alena Beldová | 1955 | Cesta k moři | 14 000 Kč | olej | plátno | 2012 | 70 x 70 cm
Ivan Komárek | 1956 | Chlapík a ženy | 6000 Kč | koláž | papír | 2013 | 42 x 63 cm
Dagmar Dost-Nolden | 1948 | Connected step | 17 400 Kč | akryl | kombinovaná technika | plátno |
2013 | 40 x 40 cm
Dagmar Dost-Nolden | 1948 | Devided and Connected 32 | 16 800 Kč | akryl | kombinovaná technika | plátno | 
2013 | 40 x 40 cm
Zdena Kolečková | 1969 | z cyklu Po Němcích | 6000 Kč | digitální tisk | dibond | 2009 | 40 x 40 cm
Jitka Štenclová | 1952 | Se shora | 15 000 Kč | olej | plátno | 2011 | 60 x 70 cm
Pavel Štýbr | 1957 | Vzpoura strojů | 7000 Kč | akryl | plátno | 2014 | 70 x 45 cm
Václav Malina | 1950 | Konstrukce podle barev | 10 000 Kč | olej | plátno | 2012 | 70 x 70 cm
Ivan Bukovský | 1949 | Figura | 18 000 Kč | akryl | kapa | 2014 | 100 x 70 cm
Kateřina Štenclová | 1959 | Ptačí | 21 000 Kč | akryl | plátno | 2012 | 90 x 50 cm
Margita Titlová | 1957 | Bio | 18 000 Kč | akryl | plátno | 2014 | 60 x 50 cm
Veronika Bromová | 1966 | QUERIDOS REYOS | 6000 Kč | kresba | barevné tužky | černý papír | 2012 | 
20,8 x 29,6 cm 
Veronika Bromová | 1966 | VÝRY | 6000 Kč | kresba | barevné tužky | černý papír | 2012 | 20,8 x 29,6 cm 
Veronika Bromová | 1966 | Nad mlhovinou | 6000 Kč | kresba | barevné tužky | černý papír | 2012 | 
20,8 x 29,6 cm 
Veronika Bromová | 1966 | Centrála | 6000 Kč | kresba | barevné tužky | černý papír | 2012 | 20,8 x 29,6 cm 
Ladislav Mašata | 1948 | Hledání mého ega | 20 000 Kč | laminát | pozlaceno | 2013 | 37 x 26 cm
Guna Leite | 1985 | Bez názvu | 2000 Kč | sítotisk | papír | 2008 | 60 x 89 cm
Jiří Kovanda | 1953 | Samolepky | 5000 Kč | sítotisk | papír | 2013 | 64 x 44 cm
Pavel Brázda | 1926 | Hadí Žena | 7000 Kč | sítotisk | papír | 2012 | 47 x 33 cm
Pavel Brázda | 1926 | Hadí Žena | 7000 Kč | sítotisk | papír | 2012 | 47 x 33 cm
Vojtěch Jirásko | 1976 | Bez názvu | 2000 Kč | sítotisk | papír | 2008 | 27 x 30 cm
Vojtěch Jirásko | 1976 | Ilustrace k litevským pohádkám | 2000 Kč | škrábací technika | sítotisk | papír | 
2013 | 28 x 32 cm
Markéta Zlesáková | 1976 | Hladina | 3500 Kč | sítotisk | papír | 2011 | 70 x 100 cm
Markéta Zlesáková | 1976 | Cesta do Bejrutu | 3500 Kč | sítotisk | papír | 2011 | 70 x 100 cm
Miroslav Pesch | 1954 | Médium II. | 2000 Kč | sítotisk | papír | 2007 | 42 x 30 cm
Milan Perič | 1957 | Bez názvu | 2000 Kč | sítotisk | papír | 2002 | 42 x 30 cm
Štefan Tóth | 1974 | Z cyklu apropriací na Marcela Duchampa | 2500 Kč | sítotisk | 2005 | 34 x 22 cm
Martin Mulač | 1988 | Bez názvu | 2000 Kč | sítotisk | papír | 2008 | 18 x 13 cm
Martin Mulač  | 1988 | Bez názvu | 2500 Kč  | sítotisk | papír | 2008 | 42 x 35 cm
David Adamec | 1969 | Bez názvu | 2500 Kč  | sítotisk | papír | 2008 | 58 x 89 cm
Jaroslav Valečka | 1972 | Měsíc | 15 000 Kč | olej | plátno | 2011 | 50 x 70 cm
Pavel Brázda | 1926 | Velký astronaut | 7000 Kč | sítotisk | papír | 2012 | 70 x 50 cm
Jan Paul | 1956 | Bez názvu | 8000 Kč | akryl | papír | 2006 | 45 x 62 cm
Jan Paul | 1956 | Bez názvu | 8000 Kč | akryl | papír | 2006 | 45 x 62 cm
Jan Paul | 1956 | Bez názvu | 8000 Kč | akryl | papír | 2006 | 45 x 62 cm
Karel Malich | 1924 | Bez názvu | 30 000 Kč | sítotisk | papír | 2014 | 50,5 x 35,5 cm
Kamila Ženatá | 1953 | Noční les | 8000 Kč | olej | plátno | 2014 | 50 x 50 cm
Eliška Jakubíčková | 1955 | Sklenička s pryskyřičníky | 6000 Kč | akryl | plátno | 2013 | 30 x 30 cm
Eliška Jakubíčková | 1955 | Před jízdou | 5000 Kč | olej | plátno | 2013 | 25 x 30 cm
Jitka Štenclová | 1952 | Greentown | 22 000 Kč | olej | plátno | 2014 | 100 x 80 cm
Pavel Nešleha | 1937–2003 | Kameny | 7000 Kč | litografie | papír | 1997 | 66 x 46 cm
Jiří Sozanský | 1949 | Outsiders II. | 8000 Kč | lept | papír | 1991 | 88,5 x 79,1 cm
Barbora Bálková | 1978 | Peníze | 14 000 Kč | fotografie | plátno | 2006 | 85 x 60 cm
Lenka Vilhelmová I 1957 I Hlava a kyvadlo I 15 000 Kč I suchá jehla, mezzotinta I papír I 2002 I 70 x 100 cm
Lenka Vilhelmová I 1957 I Hlava a krabice I 6000 Kč I suchá jehla, mezzotinta I papír I 2015 I 50 x 30 cm
Lenka Vilhelmová I 1957 I Hlava a palice I 6000 Kč I suchá jehla, mezzotinta I papír I 2015 I 50 x 30 cm
Petr Jedlička I 1953 I Kresba I 2000 Kč I uhel I papír I 2014 I 58,8 x 41,6 cm
Petr Jedlička I 1953 I Kresba I 2000 Kč I uhel I papír I 2014 I 58,8 x 41,6 cm
Petr Jedlička I 1953 I Kresba I 2000 Kč I uhel I papír I 2014 I 58,8 x 41,6 cm
Petr Jedlička I 1953 I Kresba I 2000 Kč I uhel I papír I 2014 I 58,8 x 41,6 cm
Petr Jedlička I 1953 I Klaun I 5000 Kč I pálená keramika I 2005 I v. 41 cm
Petr Jedlička I 1953 I Stařena I 10 000 Kč I kombinovaná technika I sololit I 2011 I 80 x 66 cm
Jan Pohribný I 1961 I Tre I 5000 Kč I pigmentový tisk I 2013 I 29,5 x 33 cm
Zdeňka Marschalová | 1951 | Růžový tanec – Dívky | 9000 Kč | akvarel | papír | 2013 | 95 x 67 cm
Ondřej  Bělica | 1990 | Pinscapes02 | 800 Kč | camera obscura | tisk | inkoust | 2014 | 40 x 30 cm
Jan Koblasa | 1932 | Golem | 4500 Kč | lept | akvatinta | papír | 1972 | 28,1 x 21,6 cm
Jan Koblasa | 1932 | Anděl | 3000 Kč | dřevořez | papír | 1966 | 16 x 22 cm
Jan Koblasa | 1932 | Pár | 2500 Kč | dřevořez | papír | 1981 | 13,3 x 21,5 cm
Zdeněk Šplíchal | 1948 | z cyklu Prostor | 3000 Kč | pastel | papír | 2014 | 70 x 50 cm
Kamila Ženatá | 1953 | Každý les je tak trochu tajemný | 7500 Kč | olej | plátno | 2013 | 50 x 50 cm

Vážení čtenáři,
přejeme Vám pěkné Vánoce a hodně štěstí do nového roku. 

 

V posledním čísle Ateliéru Vám přinášíme PF 2016, které připravila 

Pavla Sceranková, a rejstříky za rok 2015.  

Vzhledem k tomu, že se v dalším roce už na stránkách Ateliéru 

nesetkáme, děkujeme Vám za přízeň a podporu, kterou jste nám po 

celou dobu jeho vydávání poskytovali.

Redakce
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představujeme nabídky umělcům

výstavy

In saček veritas

Ex Post

PRAHA 1

PRAHA 2 – 20:

ČECHY A MORAVA

„Jsme myšlenka stojící mimo čas, nesoucí posedlosti, 
vášně  a  touhy. Naší  snahou  je  vdechnout  význam 
zdánlivě bezvýznamnému, banálnímu a nepotřebné-
mu. Můžeme i sáčku přiznat velkou důležitost. V po-
stavení mimo čas je jakékoli umění pouze myšlenkou 
a jakákoli myšlenka má potom hodnotu uměleckého 
artefaktu,“ uvádí ve svém manifestu In saček veritas – sku-
pina vytvořená studenty a absolventy ateliéru interme-
diálních forem Petra Lysáčka na Fakultě umění Os-
travské  Univerzity.  Deklarované  tematizování 
každodennosti (motiv sáčku) i uměleckého gesta se 
odráží ve volbě hravého názvu bizarně pracujícího 
s latinskou frází a možná i s bezděčnými reminiscen-
cemi ke jménu jejich společného pedagoga. In saček 
veritas  je  volná  tvůrčí  platforma  mladých  autorů 
s proměnlivým počtem členů, k těm zakládajícím pa-
tří: Tomáš Beňadik (1991), Jozef Filko (1992), Tomáš 
Graběc (1992), Barbora Jahodová (1991), Kristýna 
Kašparová (1992), Ondřej Marhold (1992), František 
Mucha (1992) a Václav Voleský (1991). „Spojuje nás 
chuť, možná dokonce posedlost pracovat s banalitou, 
s pozitivním sdělením, nekriticky, dávat nové význa-
my a relativizovat ty staré. Snažíme se divákovi zpro-
středkovat moment vytržení z reality. V optimálním 
případě mu k tomu neposkytujeme mnoho informací, 
abychom ho co nejméně ovlivňovali. Pokud používá-
me nějaký materiál, je většinou nalezený,“ podotýká 
Václav Voleský. Autoři používají jak ve skupinové, 
tak i ve své vlastní tvorbě podle aktuálních záměrů 
v postkonceptuálních intencích rozmanité výrazové 
prostředky různých médií. Jak uvádějí, nevyhýbají se 
práci  s  prostorem,  hmotou,  či  plochou,  avšak  
v poslední době se soustřeďují zejména na natáčení 
krátkých videí a performancí. K jejich společným pre-
zentacím, s nimiž se lze podrobněji seznámit i pro-
střednictvím  obrazové  dokumentace  na webových 
stránkách www.insacek.9e.cz, patří: i212 – chlupatý 
počítač  (Opava,  2012),  Kůra  (Kutná  Hora,  2013, 
2014,  2015),  To  je  jedno  (Ostrava,  2014),  Knife  
+ Knife 02 (Mikulov, 2014), Videa ze sačku + insaček 
v  Peci  (Praha,  Ostrava,  2014),  Merina  (Trenčín, 
2014), Insaček (Půchov, 2014), Cirkusy a varieté (Per-
ná, 2014), Týden výtvarné kultury (Brno, 2015), Ob-
razy  živých  (Ostrava,  2015),  Isv  (Ostrava  2015), 
AKT. 4 (Brno, 2015), Malamut (Ostrava, 2015).

Zpracovala Marie Haškovcová

Adresa: Př íčná 1, 110 00 Praha 1 
Provozovatel: Pebe Interactive s.r.o.
E-mail: expost@pebe.cz
Webové stránky: www.expost.space
Otevřeno: dle výstav (většinou 15–19 h,  
  mimo pondělí) a akcí (většinou  
  16–22 h)

Nové  specificky  orientované  místo  pro  kulturu 
a vzdělávání na Praze 1 Ex Post vzniklo v prostorách 
bývalé pošty v Příčné ulici z iniciativy umělce Proko-
pa Bartoníčka. Novou etapu v tomto objektu zahájila 
i Trafo Galerie, jež se sem přesunula ze svého někdej-
šího  působiště  ve  vysočanské  trafostanici  (viz At.  
č. 19/08). Výstavní činnost Ex Post směřuje k projek-
tům na pomezí umění a inovativních technologií, ze-
jména v rámci programu nazvaného 22presents, který 
provozovatelé rozvíjejí od roku 2008 (dříve v prosto-
ru v Mlynářské ulici). K autorům, kteří byli v tomto 
cyklu prezentováni, patří Benjamin Maus, Julius von 
Bismarck, Wilm Thoben, Rainer Kohlberger, Die Pra-
xis, vvvv, Prokop Bartoníček, Stefan Hoederath či 
Jakub Roztočil, jehož výstavou experimentálně pro-
pojující malířské postupy a principy kinetického umě-
ní (mechanismus nanášející barvu na rotující plátna) 
zahájil Ex Post svou činnost. Programová koncepce 
však klade důraz i na propojování starých a nových 
řemeslných postupů a nevyhýbá se ani klasickým for-
mám. Kromě výstav pořádá i další doprovodné akti-
vity – fóra, workshopy, diskusní panely (první akcí se 
stal seminář vztahující se k oblastem digitálního umě-
ní, kinetického a světelného designu), provozovatelé 
jsou otevřeni jak neziskovým, tak i komerčním akcím 
či aktivitám podporujícím rozvoj blízkého okolí. Cen-
trum disponuje prostorem o rozloze 309 m2 včetně 
zázemí, jehož součástí je dílna, sklad a kanceláře, pro-
stor pro expozice představuje až 170 m2. Osvětlení 
zajišťuje  profesionální  světelný  systém  Erco.  Od  
8. 12. do 20. 12. zde návštěvníci mohou navštívit pro-
jekt Prokopa Bartoníčka a Benjamina Mause z Berlí-
na nazvaný Ignorance, v jehož středu stojí monumen-
tální  komplexní  mechanismus.  Je  zamýšlen  jako 
kritický  komentář  k  negativním  dopadům masové 
výroby, která potlačuje nejen staré výrobní a řemeslné 
postupy, ale nepříznivě ovlivňuje i citlivost spotřebi-
telů vůči jejich původním hodnotám.

Zpracovala Marie Haškovcová

Bienále Brno 2016

CPR – Jižní Amerika

Pomník dr. Milady Horákové

Studium v USA

V rámci přehlídky Bienále Brno 2016 bude předsta-
ven výběr ze zaslaných prací vytvořených v posled-
ních  4  letech  z  oblasti  grafického  designu,  které 
tvoří menší soubory – edice, vizuální identity, dlou-
hodobé spolupráce, tedy ukázky jednotného přístu-
pu zahrnující spektrum aplikací, médií či technik. 
Zájemci o účast se mohou přihlásit elektronicky na 
adrese www.bienalebrno.org do 15. 1. 2016.

uskuteční v květnu 2016 v několika jihoamerických 
městech, se mohou hlásit do 5. 1. 2016. Podrobné 
informace naleznete na stránkách www.curatorial-
program.org, kontaktní e-mail: info@curatorialpro-
gram.org.

Zájemci o účast ve výzkumném programu určeném 
kurátorům  s minimálně  dvouletou  praxí,  jenž  se 

Klub dr. Milady Horákové, z. s. vypisuje veřejnou 
uměleckou soutěž na pomník dr. Milady Horákové, 
jímž  chce  uctít  její  oběť  a  odkaz.  Pomník  bude 
umístěn v zahradě Ztracenka, která se nachází na 
území Pražské památkové rezervace ležící pod Kar-
lovem mezi ulicemi Albertov a Horská v Praze 2. 
Pro umístění pomníku je určen kruhový záhon  na 

17. 12. – 31. 12. 2015

jižním  okraji    zahrady.  Soutěž  bude  ukončena  
31. 8. 2016. Veškeré soutěžní podmínky budou uve-
řejněny do 31. 1. 2016 na www.miladahorakova.cz. 

Sotheby’s Institute of Art přijímá přihlášky do ma-
gisterských  programů  2016,  jež  budou  probíhat 
v Londýně, New Yorku a Los Angeles. Uzávěrka 
přihlášek je 1. 3. 2016. Podmínky výběrového říze-
ní a studia naleznete na adrese www.sothebysinsti-
tute.com.

Americké centrum: Jiří Sozanský. Portréty Václava Havla a Ivana Martina 
Jirouse  (od  12.  11.). Antikvariát Exlibris:  Knihy  o  výtvarném  umění, 
fotografie,  plakáty. Artinbox galerie:  Hella  Hammid.  Feminine  
(20.  11.  2015  –  začátek  února  2016).  Malý sál:  Lidé  sněte!  II.  –  Jan 
Švankmajer  (30. 11. 2015 – 16. 1. 2016). Galerie bude od 20. 12. 2015 do  
5.  1.  2016  zavřena.  Artpro Gallery: Prodejní  kolekce.  Ateliér Josefa 
Sudka:  Zhou  Junsheng.  Světlo  světlin  (16.  12.  2015  –  22.  1.  2016). 
kunstWerk. Heimlichův manévr (27. 1. – 4. 3.). AV ČR – Foyer: Barva tvaru. 
Sochy,  reliéfy, obrazy Jiřího Fürsta  (25. 11. – 17. 12.). Černá  labuť Art & 
Event  Gallery:  Šperky  Josefa  Zbortka  (28.  11.  –  20.  12.).  Jiří  Hauschka  
(od  3.  12.).  České  centrum:  From  the  Box  /  9  umělců  z  Helsinek  
(20. 11. 2015 – 16. 1. 2016). Drdova Gallery: Monika Žáková. Dvojí řešení 
(30. 10. – 19. 12.). DSC Gallery: GLASSPLUS a  la Borges aneb Zrcadlo 
a maskáč (od 12. 12.). Dům U Černé Matky Boží: Stálá expozice věnovaná 
kubismu  (od 18.  11.). Dvorak Sec Contemporary: Glassplus  a  la Borges 
aneb  Zrcadlo  a  maskáč  (11.  12.  2015  –  28.  1.  2016).  Era svět: Ivana 
Štenclová. Moment (4. 12. 2015 – 29. 1. 2016). Ex Post: Prokop Bartoníček 
a Benjamin Maus. Ignorance @ Ex Post – 22presents (od 9. 12.). Fotograf 
Gallery: Adam Havelka. Eva Rybářová. Matěj Pavlík. Jan Kováříček. Agent 
(4. 12. 2015 – 9. 1. 2016). Francouzský institut: Galerie 35: ON/A ELLE/
IL na filmovém plakátu 60. let (20. 11. 2015 – 5. 1. 2016). Isla Leaver-Yap 
a  James  Richards.  My  Pleasure  (od  10.  12.).  Galerie 1. patro: Erika 
Bornová. Tomáš Císařovský. Jak ve dvou dá se žít (10. 12. 2015 – 21. 1. 2016). 
Galerie ARP/Art Residence:  Stálá  expozice  Vladimíra  Obra  &  Anny 
Obrové. Expozice skla a soch Aleny Matějky & Larse Widenfalka. Galerie 
České spořitelny: Sklo mnoha barev. Výtvarný vývoj 19. století (6. 9. 2015 
–  6.  1.  2016).  Galerie de.fakto:  Jiří  Macht.  10IN  (od  10.  12.).  Galerie 
Ferdinanda Baumanna: Martin  Lukáč  a  Martin  Groch.  Prima  Tunes  
(od  5.  12.).  Galerie Fotografic: Suzanne  Pastor.  Léta  obskurnosti  
(26.  11.  2015  –  3.  1.  2015).  Galerie G1:  Antonín  Kratochvíl  
(9. 12. 2015 – květen 2016). Galerie Gambra: Surrealismus, alchymie, l’art 
brut,  mediální  projevy,  taktilismus.  Galerie hlavního města Prahy: 
Projektor.  On-line  výstavy  pohyblivého  obrazu.  Bílkova vila:  Ateliér 
Františka Bílka. Bílkovo centrum – expozice díla a archivu Františka Bílka. 
Výstava:  František  Bílek.  Rané  skici.  Colloredo-Mansfeldský palác: 
Štěpánka Šimlová. Léta levitace (20. 11. 2015 – 20. 3. 2016). Dům fotografie: 
Iren  Stehli  /  Libuna  /  Jiné  eseje  (13.  10.  2015  –  24.  1.  2016).  Dům 
U Kamenného zvonu: Milota Havránková / Milota (2. 10. 2015 – 17. 1. 2016). 
Městská knihovna: Květa  Pacovská.  Maximum  Contrast  
(11.  11.  2015  –  27.  3.  2016). Dům U Zlatého prstenu: Příprava  výstavy. 
Zámek Troja: V  zimním období  uzavřen. Galerie Hollar: XXI. Festival 
komorní grafiky (26. 11. – 23. 12.). Galerie Jaroslava Fragnera: Sakrální 
prostor  (18. 12. 2015 – 7. 2.  2016). Galerie Josefa Sudka: Expozice díla 
Josefa  Sudka  a  české  fotografie  meziválečného  období.  Expozice  dějin 
fotografických  pragensií  od  pol.  19.  st. Galerie kritiků: Eva Škrovinová. 
Máš  to  pěkné  (17.  12.  2015  –  17.  1.  2016).   Galerie KusKovu:  Příprava 
výstavy. Galerie Lazarská: Karel Richtr.  Zakázaná  výstava  (od  16.  11.). 
Galerie Lucerna:  Sonberk  všemi  smysly  (14.  10.  2015  –  16.  1.  2016). 
Galerie Mánes:  Příprava  výstavy. Galerie Michal’s Collection: Václav 
Mandelík.  Míň  je  víc  (13.  11.  2015  –  8.  1.  2016). Galerie Millennium: 
Vánoční  výstava  autorů  z  okruhu  galerie  Millennium  
(24.  11.  2015  –  31.  1.  2016). Galerie Miro:  Marianna  Gartner.  Obrazy/
Paintings  (5.  10.  2015  –  10.  1.  2016).  Galerie Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství:  Nový  (z)boží  /  Národní  cena  za  studentský 
design  2015  (3.  12.  –  30.  12.). Galerie Nová síň: Václav  Jíra. Chronos  – 
Quadrivium  (16.  12.  2015  –  10.  1.  2016).  Jaroslava  Pešicová.  Ohlédnutí  
(13. 1. – 7. 2.). Galerie Petr Žaloudek: Karel Novosad (26. 11. 2015 – 2. 1. 2016). 
Galerie RKF: Abbé Libanský. 4imJeep (20. 11. 2015 – leden 2016). Galerie 
Roxy/NoD: Jako  obraz  (15.  12.  2015  –  10.  1.  2016).  Alena  Kupčíková. 
Zpívající tančící strom (19. 10. 2015 – 10. 10. 2016). Galerie Rudolfinum: 
Flaesh.  M.  Dumas,  T.  Emin,  B.  De  Bruyckere,  K.  Smith,  L.  Bourgeois  
(1. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Galerie Smečky: Příprava výstavy. Galerie SPZ: 
Klubovna 07 (od 15. 12.). Galerie S.V.U. Mánes – Diamant: Pocta české 
krajinomalbě  (11.  11.  2015  –  10.  1.  2016). Galerie Školská 28: Příprava 
výstavy. Galerie U Betlémské kaple: Jan Jedlička. Světlotisky, mezzotinty 
a pigmenty (3. 12. 2015 – 24. 1. 2016). Galerie umění pro děti: Čtyřlístek. 
600sté vydání časopisu (16. 10. – 23. 12.). Galerie U Prstenu: Prostorový 
neklid (18. 12. 2015 – 30. 1. 3016). Galerie Václava Špály: Jaroslav Valečka. 
Stíny  Sudet  (11.  12.  2015  –  24.  1.  2016). Jakub Špaňhel  (od  29.  1.  2016). 
Galerie Vltavín: Masarykovo nábř. 36: Ladislav Karoušek. Výběr z obrazů 
(8. 12. 2015 – 17. 1. 2016). Ostrovní 6: Stálá prodejní expozice výtvarného 
umění 20. století. Galerie Výklady AXA: Bronislava Bakule Malá. Práce 
(2. 10. 2015 – 4. 1. 2016). Choco café: David Van (od 13. 12.). FF UK – nám. 
Jana Palacha: Dokumentační  výstava  o  realizaci  Pomníku  Jana Palacha 
(od  16.  12.).  Institut umění – Divadelní ústav:  insTANZ  
(23. 11. 2015 – 31. 1. 2016). Kino Aero: 100 plakátů pro Terryho ponožky  
(9.  12.  2005  –  29.  2.  2016).  Klášter premonstrátů na Strahově: Stálá 
expozice:  Od  gotiky  k  romantismu. Komiksové muzeum Káji Saudka: 
Tvorba a život Káji Saudka. Kostel Nejsv. Salvátora: Pavel Mrkus. Kinesis 
(13. 12. – 20. 12.). Knihkupectví Academia: Zdena Strobachová. Obrazy. 
Zahor (Petr Paderlík). Práce na papíře (od 4. 11.). Knihovna Libri Prohibiti: 
Antonín  Málek.  Obrazy  a  kresby  (od  6.  11.). Kvalitář:  DEMO  &  VP  
(25. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Václav Krůček / … durée (3. 12. 2015 – 29. 1. 2016). 
Muzeum hlavního města Prahy:  Stálá  expozice:  Praha  v  pravěku. 
Středověká Praha. Praha na přelomu  středověku a novověku  (1437–1620). 
Barokní Praha (1620–1784). Langweilův model Prahy z let 1826–1837. 3D 
kino.  Muzeum  pro  děti.  Slabikář  návštěvníků  památek.  Výstavy:  Hroby 
barbarů  v  Praze  Zličíně  /  Svět  živých  a mrtvých  doby  stěhování  národů  
(27.  5.  2015  –  14.  2.  2016).  Jitka Kopejtková.  Praha  ve  strhaném  plakátu  
(26.  11.  2015  –  28.  2.  2016).  Vánoční  výstava.  Praha-Těšnov  /  Provoz 
obnoven (25. 11. 2015 – 31. 3. 2016). Praha ve strhaném plakátu (od 27. 11.). 
Clam-Gallasův palác:  Praha  Husova  a  husitská  (1415–2015)  
(24.  9.  2015  –  24.  1.  2016).  Malostranská mostecká věž:  otevřena 
k prohlídkám. Müllerova vila: Dílo Adolfa Loose. Vstup po rezervaci – tel. 
224312012. Petřínská rozhledna: Zrcadlové bludiště. Diorama. Podskalská 
celnice na Výtoni: Stálá expozice: Historie zaniklého Podskalí. Voroplavba 
na  Vltavě.  Nákladní  lodní  doprava  a  pražská  osobní  paroplavba.  Z  dějin 
Podskalí.  Výstava:  Vltava  a  Podskalí  z  archivu  spolku  Vltavan  
(do  3.  1.  2016).  Rotmayerova vila:  Stálá  expozice.  Svatomikulášská 
městská zvonice:  Stálá  expozice:  Černá  kuchyně  a  byt  věžníka  
(od 6. 12. 2015). Zámecký areál Ctěnice: Stálé expozice: Zámek Ctěnice / 
Dějiny,  stavební  vývoj  a  obnova.  Dějiny  obce  Vinoře.  Od  pravěku  do  
20. století. Výstava: Marta Taberyová. Keramika (18. 10. 2015 – 3. 4. 2016). 
Museum Kampa:  Stálé  expozice:  Sbírka  Jana  a  Medy  Mládkových. 
František  Kupka  a  Otto  Gutfreund.  Moderní  středoevropské  umění. 
Výstava: Toyen. Vidím neboť je noc (4. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Šmidrové / The 
Šmidras (10. 10. 2015 – 31. 1. 2016). Libor Fára. Rytmus (7. 11. 2015 – 7. 2. 2016). 
Věra  Janoušková  &  Vladimír  Janoušek.  Kristus  a  kyvadlo  
(15. 12. 2015 – 28. 2. 2016). Muzeum Karla Zemana: Interaktivní expozice 
filmového  tvůrce. Muzeum moderního skla ZIBA:  Stanislav  Libenský 
Award 2015 (21. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Muzeum Montanelli: Sefan Häfner, 
Marcel  Schmitz,  Ota  Prouza.  Rozcestníky  (20.  11.  2015  –  28.  2.  2016). 
Nadace Centrum Pop Artu:  Stálá  expozice  Pop Artu. Národní galerie 
v Praze: Klášter sv. Anežky České: 1. patro: Stálá  expozice: Středověké 
umění v Čechách a střední Evropa (1200–1550). Ambit: Hmatová expozice 
– Odlitky  sochařských  děl  českého  středověkého  umění  13.  –  15.  století. 
Výstava: Palác Kinských: Stálá expozice: Umění Asie a Umění starověku. 
Výstava: Skrytá řeč rostlin (12. 6. 2015 – 3. 1. 2016). Příběh krásné Lédy. 
Znovuobjevený  obraz  Josepha  Heintze  st.  (2.  10.  2015  –  3.  1.  2016). 
Salmovský palác: Umění 19. století od klasicismu k romantismu. Výstava: 
Smysl  pro  umění  (23.  10.  2015  –  10.  1.  2016).  Schwarzenberský palác: 
Přízemí: Monumentální  sochařství.  Sochařství  raného,  vrcholného 
a pozdního baroka. Malířské a sochařské skicárium. 1. patro: Monumentální 
malba.  Malířství  vrcholného  a  pozdního  baroka.  2. patro: Rudolfinské 
umění. Malířství raného baroka. Sbírka grafiky a kresby. Suterén: Barokní 
řemeslo  ze  sbírek Uměleckoprůmyslového muzea  v Praze. Archeologická 
expozice.  Gusto  barokního  kavalíra.  Humprecht  Jan  Černín  z  Chudenic, 
Karel  Škréta  a  Benátky  (nový  grafický  kabinet)  (od  18.  1.  15).  Výstava: 
Láska ke kresbám. Sbírka dr. Artura Feldmana (20. 10. 2015 – 31. 1. 2016). 
Šternberský  palác: Přízemí: Stálé  expozice:  Německá  a  rakouská  malba  
15. – 18. století. 1. patro: Antické umění do závěru baroka.  Ikony.  Italské 
umění  14.  –  16.  století.  Nizozemské  umění  15.  –  16.  století. 2. patro: 
Holandské,  italské,  vlámské,  španělské  a  francouzské  umění  16.  –  18.  st. 
Návrat Rembrandta: Učenec  ve  studovně  (22.  9.  14  –  31.  12.  15). Večeře 
v Emauzích (9. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Valdštejnská jízdárna: Bez hranic. 
Umění Krušnohoří mezi  gotikou  a  renesancí  (27.  11.  2015 – 13.  3.  2016). 
Veletržní palác: 2. patro: Česká moderna  III,  současné  umění. 3. patro: 
Česká  moderna  II.  Francouzské  umění  19.  a  20.  stol.  4. patro: Česká 
moderna  I.  Velká dvorana:  Alfons  Mucha.  Slovanská  epopej  
(10. 5. 12 – 31. 12. 15). Výstavy: Silver Lining. 25. Výročí Ceny Jindřicha 
Chalupeckého (30. 9. 2015 – 17. 1. 2016). Prostor pro pohyblivý obraz – III. 
Kapitola. The Owl’s Legacy and Its Discontents. Renaud Jerez – Presidential 
Lounge.  Introduced  by  Zuzana  Blochová.  Prostor  pro  poezii.  Boris 
Ondreička. Začiatok a konec pasáže. (vše 30. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Ateliér 
Sekal (20. 2. – 31. 12.). Podivuhodní tvůrci snů II. (27. 10. 2015 – 31. 1. 2016). 
Budování  státu.  Reprezentace  Československa  v  umění,  architektuře 
a  designu  (20.  11.  2015  –  7.  2.  2016).  Národní muzeum: Letohrádek 
Kinských-Musaion: Stálá  expozice  českého  národopisu  –  hmotná 
i  duchovní  kultura,  lidové  umění,  zvyky,  sbírky  lidového  oděvu,  bydlení 
hospodářství. Výstava: Venkov (1. 3. 14 – 3. 4. 16). Náprstkovo muzeum: 
Stálá expozice: Amerika. Nias – Ostrov předků a mýtů. Komunální politik 
Vojta Náprstek. NAU Gallery: Veselé Vánoce! II. (2. 12. – 22. 12.). Obecní 
dům:  Celoroční  prodejní  výstava  uměleckých  předmětů  inspirovaných 
převážně  secesí  a  stylem  art  deco.  Výstava:  Secese.  Vitální  umění  1900  
(1. 11. 13 – 31. 12. 15). Obecní galerie Beseda: Stanislav Tůma. Pražské 

figury a osobnosti 1980–1995 (od 3. 11.). Pražský hrad: Císařská konírna: 
Tiziano Vanitas. Básník obrazu a odstínu krásy (15. 12. 2015 – 20. 3. 2016). 
Kaple Sv. Kříže: Stálá expozice – Svatovítský poklad (16. 12. 11 – 16. 12. 21). 
Obrazárna Pražského hradu: Stálá  expozice:  Kolekce  děl  významných 
italských,  německých,  nizozemských,  vlámských  a  dalších  mistrů  
16.  a  17.  stol.  Starý královský palác:  Stálé  expozice:  Příběh  Pražského 
hradu.  Soubor  renesančního  skla.  Exponáty  ze  sbírek  Archeologického 
ústavu  AV  ČR  –  nálezy  pozůstatků  pravěkých  zvířat  z  areálu  PH.  Věž 
Daliborka:  Výstava  útrpného  práva.  Staroměstská radnice:  21.  ročník 
Czech  Press  Photo  2015  (od  16.  12.). Světozor: 100  plakátů  pro Terryho 
ponožky  (9.  12.  2005  –  29.  2.  2016). Topičův salon:  Alva  Hajn.  Někdy 
samotu kroků mých něžnější nožka doprovází…(18. 11. 2015 – 29. 1. 2016). 
Naděžda  Plíšková  (8.  12.  2015  –  29.  1.  2016). Trafo gallery:  Trafology 
(2006–2014) (6. 12. – 22. 12.). UMPRUM – Galerie UM: Tam a zpátky. 
Současný  design,  architektura  a  urbanismus  (10.  11.  2016  –  5.  1.  2016). 
Uměleckoprůmyslové muzeum: Muzeum  je  pro  rekonstrukci  uzavřeno. 
Venuše ve Švehlovce: Kamila Ženatá. Horizont událostí II. (5. 1. – 15. 1.). 
Židovské muzeum: Galerie Roberta Guttmanna: Ztracené obrazy. Eugeen 
Van Mieghem a židovští emigranti do Nového světa (10. 9. 2015 – 10. 4. 2016). 
Klausova synagoga: Stálá expozice: Židovské tradice a zvyky I. Maiselova 
synagoga: Stálá expozice: Židé v českých zemích, 10. – 18. st. Nová stálá 
expozice.  Obřadní síň:  Budova  pražského  Pohřebního  bratrstva:  Stálá 
expozice: Židovské tradice a zvyky II. – Běh života. Pinkasova synagoga: 
Památník  českých  a  moravských  Židů,  kteří  se  stali  obětmi  nacistické 
perzekuce. Dětské kresby z Terezína 1942–1944. Španělská synagoga: Stálé 
expozice:  Dějiny  Židů  v  Čechách  a  na  Moravě  II.  –  Od  emancipace  do 
současnosti. Stříbro českých synagog. 

8gallery: Petr  Nikl.  Nové  obrazy  (16.  12.  2015  –  15.  1.  2016). Altán 
Klamovka: Příprava  výstavy.  A. M. 180 gallery:  Markéta  Adamcová. 
Lower  Layers  (od  28.  11.).  Artwall Gallery: Dan  Pejrovschi.  Prozatím 
(9. 12. 2015 – 29. 2. 2016). Bastion Prague Restaurant: Zdeněk Manina. 
Obyčejné vztahy  (31. 3. 2015 – 28. 2. 2016). Berlinskej model: Michaela 
Dutková  –  OJ  287  feat. Monika  Kováčová    (od  3.  12.). Dobeška:  Alena 
Schulz.  Šité  obrazy. Markéta Křeček. Kresby  (12.  12.  2015 –  3.  1.  2016). 
Jiří  Šantoch.  Obrazy  (4.  1.  –  30.  1.).  DOX – Centrum současného 
umění: Marek Schovánek. Propaganda (29. 10. 2015 – 11. 1. 2016). Sbírka 
GFÚ  (3.  12.  2015 –  17.  1.  2016). Urbo Kune  (27.  11.  2015 –  18.  1.  2016). 
Skvělý nový svět  (11. 9. 2015 – 25. 1. 2016). Kavárna: Umělci z Ateliéru 
radostné  tvorby (A.R.T.)  (od 18. 12.). Polička: Autorská kniha  jako kniha  
(od  4.  12.).  Galerie DESET:  Jaroslav  Blažek.  Michal  Blažek  
(2. 12. – 19. 12.). Galerie KIN: Martina Hudečková a Anne Claire Barriga. 
La  Ligne  en  Rocaille  (11.  11.  2015  –  5.  1.  2016). Galerie Litera:  Báseň 
a  krajina.  Josef Hrubý  a  Jiří Kubový  (30.  11.  2015 – 8.  1.  2016). Galerie 
Makráč:  Lea  Petříková.  Malá  páže  (9.  12.  2015  –  8.  1.  2016).  Galerie 
Mimochodem: Tereza Bonaventurová (21. 10. 2015 – 31. 3. 2016). GAVU: 
7. Kubík. Horký. Nasadil. Stratil. Šmídek. Vlach. Žalský (2. 12. – 22. 12.). 
Hauch Gallery:  Něha  /  Tenderness  (19.  12.  2015  –  30.  1.  2016).  Hunt 
Kastner: Dóra Maurer. Parallel Systems (31. 10. – 19. 12.). Ekotechnické 
muzeum: Stará kanalizační čistírna: Stálá  expozice: Historie  stokování 
a  čištění  odpadních  vod. Entrance Gallery: Oldřich Morys.  88  let  tepla  
(10.  12.  –  27.  12.).  etc. galerie:  Petr  Šprincl.  Morava  krásná  zem  
(10.  12.  2015  –  10.  1.  2016).  Futura:  Václav  Stratil.  Nedělám  nic  
(14. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Than Hussein Clark. Debts (Erotic Review Sinai) 
(14. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Galerie 9: Zbraslavský salon (3. 12. – 23. 12.). 
Galerie 35 m2: Filip Černý. Dokumentace (3. 12. 2015 – 3. 1. 2016). Galerie 
Jekor: Markéta Kinterová. Nevíme, co se stalo, ale víme proč (od 1. 12.). 
Galerie Jelení: Ondřej Homola. Pašerák (9. 12. 2015 – 7. 1. 2016). Galerie 
Kooperativy: Výběr z uměleckých  sbírek. Galerie Kuzebauch: Příprava 
výstavy.  Galerie Pecka:  Příprava  výstavy.  Galerie Petr Novotný:  Petr 
Malina  (18.  11.  –  19.  12.). Galerie Prokopka:  Tomáš Milata.  Imaginace 
a moje múza Psyché  (3. 12. 2015 – 8. 1. 2016). Galerie ProLuka: Dušan 
Zahoranský. Přání (od 10. 12.). Galerie NTK: Adolf Benš. Architektonické 
dílo (27. 11. 2015 – 30. 1. 2016). Ztracená forma. Sochařství vs. tradice (od 
14. 12.). Galerie SVIT: Příprava výstavy. Galerie Tranzitdisplay: Tomáš 
Svoboda.  Like  a  Movie  (16.  12.  2015  –  21.  2.  2016).  Chodovská tvrz: 
Tomáš Hájek. Rizika krásy (od 11. 11.). Jan Tobola (9. 12. 2015 – 29. 1. 2016).  
Chvalský zámek: Iva  Hüttnerová  (21.  11.  2015  –  3.  1.  2016). INI 
Gallery: Barbora  Kleinhamplová.  Jiří  Skála.  Tereza  Stejskalová.  Miluji 
věci, mlčenlivé  soudruhy  (od  4.  12.). Latin Art Gallery:  Tereza  z Davle 
a  Demerci.  Ženy  (20.  11.  –  20.  12.).  The Chemistry Gallery:  Příprava 
výstavy. Kvalitář: DEMI & VP (25. 11. 2015 – 10. 1. 2016). MeetFactory: 
Veřejný dům  (od 11. 12.). Galerie Beauty Free Shop: Beauty Free Shop: 
Vše  za  30  (11.  12.  2015  –  12.  1.  2016). Národní kulturní památka 
Vyšehrad: Cihelná brána:  Pevnost  Vyšehrad  v  dějinách  pražského 
opevnění.  Galerie Vyšehrad – Nad Libušinou lázní: Příprava  výstavy. 
Gotický sklep:  Historické  podoby  Vyšehradu.  Kasematy a  sál  Gorlice: 
Stálá expozice: 6 originálních soch Karlova mostu. Nikon Photo Gallery: 
Hynek Glos. Mezičas prostoru (26. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Nová galerie: 
Otto Placht. Kristýna Šormová. Střet  ve vesmíru  (19. 11. – 31. 12.). Nové 
sdružení pražských umělců:  Příprava  výstavy.  Novoměstská radnice: 
Galerie v přízemí:  Roman  Trabura.  Koberec  (4.  11.  –  18.  12.).  Václav 
Sokol.  Poklad  skrytý  v  poli  (biblické  obrazy)  (21.  12.  2015  –  1.  1.  2016). 
Martin Beck. Fotograf lidských duší (5. 1. – 31. 1.). Stálá expozice: Historie 
Nového  Města  a  Praha  panoramatická.  Vyhlídková věž:  Otevřena  út–
ne.  Café Neustadt:  Dlouhodobá  výstava:  Neviditelná  výstava.  Písecká 
brána: České knihy (2. 12. 2015 – 6. 1. 2016). Polansky Gallery: Martin 
Kohout. Vtipy, které si stroje vypráví o lidech: 1. nálev (13. 11. 2015 – 9. 1. 
2016). Pragovka: Anna Hulačová a Adéla Součková. The Multiple Times  
(od 28. 11.). Pražská galerie českého skla: Lenka Husárková. Krystalický svět  
(od  30.  11.).  Slovenský institut:  V  službě  ducha  a  národa  
(19. 11. 2015 – 5. 1. 2016). Tančící dům – Art Salon S: Marek Schovánek. The 
Anarchist Cookie Shop (4. 12. 2015 – 10. 1. 2016). Michail Ščigol. Poslední příběh  
(11. 12. 2015 – 14. 2. 2016). Bořek Šípek. Out of Limits (6. 10. 2015 – 28. 2. 2016). 
Villa Pellé:  Anna/Dechem.  České  sklo  v  tvůrčím  dialogu  malby  Anny 
Neborové  a objektů Studia Dechem  (19.  11.  2015 – 30.  1.  2016). VOŠUP 
a SUPŠ:  Výstava  klauzurních  prací  a  prodejní  výstava  žáků  a  studentů  
(21.  12.  –  22.  12.).  Prodejní  výstava  obrazů  žáků  oboru  Užitá  malba  
(17. 12. 2015 – 27. 1. 2016). Betlémy ze soukromých sbírek (do 10. 1. 2016). 

ANNÍN: Sklárna Annín: Stálá expozice: Sklářské  museum  Annín. 
BECHYNĚ: AJG – Mezinárodní muzeum keramiky: Stálá  expozice: 
Mezinárodní keramická sympozia 1966–2012. 
BENEŠOV Muzeum umění a designu: Hlavní budova: Městský mobiliář 
MM-CITÉ (15. 9. – 31. 12.). Designblok Benešov 2015. Lego+ (15. 9. – 31. 12.). 
Ondřej Šik. Ve stínu světla (28. 11. 2015 – 28. 2. 2016). Městská výstavní 
síň: Malé stálé expozice: Česká a slovenská fotografie 19. a 20. století. Česká 
malba dnes. Kresba a grafika osobností českého umění 20. století. Miloslav 
Chlupáč a současná česká plastika. Český grafický design. Laboratoř barev 
a  tvarů. Vizuální  gramotnost.  Šetlíkův  okruh. Design  20.  století.  Tradice 
piaristické vzdělanosti a kultury. František Ferdinand Rakouský – D’Este. 
Posázavský pacifik a předměstská dráha Praha – Benešov. Výstava: Barvy 
a  vůně  (20.  11.  –  30.  12.). Piaristická kolej: Naučná  expozice: Architekt 
Otakar Novotný. 
BLANSKO: Galerie města Blanska: Zdeněk Šerebl. Jeskyně Moravského 
krasu ve fotografii (21. 11. – 22. 12.). Sonny Halas (21. 11. – 31. 12.).
BOSKOVICE: Muzeum Boskovicka: Náměstí: Stálá expozice: Historické 
zemedělské  stroje. Rezidence: Historické  šicí  stroje  Minerva.  Pravěk 
Boskovické brázdy. Keltové na Starém Hradisku (stálá expozice z důvodů 
rekonstrukce  dlouhodobě  uzavřena).  Synagoga: Dějiny  místní  židovské 
komunity. Jan Lukas – fotografie z cyklu Ghetta a židovské hřbitovy. 
BRNO: Diecézní muzeum: Sv.  Kliment  a  sv.  Naum.  Žáci  sv.  Cyrila 
a Metoděje. Misionáři Jižních Slovanů. Divadlo Husa na provázku: Adam 
Velíšek (6. 11. 2015 – 4. 1. 2016). Divadlo Reduta: Vladimír Merta. Sacrum 
(10. 12. 2015 – 26. 2. 2016). Dům umění: Phil Niblock. Working For a Title 
(24.  11.  2015  –  24.  1.  2016).  Václav  Jirásek.  Svět  podle  Ironyma  Koola  
(9. 12. 2015 – 7. 2. 2016). Miloš Budík (9. 12. 2015 – 7. 2. 2016). Architekt 
František  Vrána.  Furniture,  Interior  Design,  Self-assigned  Work  
(9. 12. 2015 – 7. 2. 2016). Olaf Eggers. Shop Movies (25. 11. 2015 – 24. 1. 2016).  
Fait Gallery MEM:  Peter  Demek.  Status  (3.  12.  2015  –  28.  1.  2016). 
Josef Achrer. Backstories (3. 12. 2015 – 28. 1. 2016). Jan Poupě. Množina 
pohledů  (9.  12.  2015  –  21.  1.  2016).  Fait Gallery Preview:  Jan  Poupě. 
Množina  pohledů  (9.  12.  2015  –  21.  1.  2016). Radek Brousil.  Stisk  rukou  
(od 5. 12.). Galerie Ars: Potpourri. Umělci z okruhu galerie  (2. 12. 2015 
–  15.  1.  2016). Galerie Milana Zezuly:  Lenka  Kamínková.  Na  gauči 
v  krajině  (od  10.  12.). Galerie OFF/FORMAT: Michal  Šmera. Off  time  
(18.  11.  –  22.  12.).  GALERIE PEKAŘSKÁ:  Karel  Ševčík.  Keramika, 
obrazy (10. 12. 2015 – 15. 1. 2016). Galerie TIC: Galerie Kabinet: Mikołaj 
Moskal. Collapsing Sculpture  (9.  12.  –  30.  1.). Galerie mladých: Matouš 
Lipus.  Provazochodec  ve  městě  (9.  12.  –  30.  1.).  Galerie U dobrého 
pastýře: Martin Zet. Terasa (9. 12. 2015 – 30. 1. 2016). konText: Ďakujem/
Děkuji/Thanks… (8. 12. 2015  – 30. 1. 2016). Galerie Umakart: Příprava 
výstavy. Galerie Valchařská: Tereza Kabůrková. Hory a vody u Helbicha  
(2. 10. 2015 – 22. 1. 2016). Kino Scala: 100 plakátů pro Terryho pomožky 
(9. 12. 2015 – 29. 2. 2016). Literární čajovna Skleněná louka: Jan Jano. 
Koláže  (listopad  –  prosinec  2015). Moravská galerie: Místodržitelský 
palác:  Stálá  expozice:  Umění  od  gotiky  do  19.  století.  Výstava:  Zastihla 
je  noc.  Čeští  umělci  ve  Francii  1938–1945  (11.  9.  2015  –  10.  1.  2016). 
Hands-on-Urbanism  (27.  11.  2015  –  17.  1.  2016). Pražákův palác:  Cena 
Jindřicha Chalupeckého 2015 (25. 9. 2015 – 17. 1. 2016). Art  is Here!  (od 
2.  12.).  Uměleckoprůmyslové muzeum:  Stálá  expozice  Užité  umění 
a design. Po stopách moderny. Kabinet Josefa Hoffmanna – Prostřený stůl. 
Výstava: Design.Live! Daniel Piršč (25. 6. 2015 – 1. 11. 2016). Věci a slova. 

Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870–1970  
(do 10. 1. 2016). Jan Svoboda. Nejsem fotograf (20. 11. 2015 – 21. 2. 2016). 
Brtnice – Rodný dům Josefa Hoffmanna: Stálé  expozice:  MG  v  Brně 
a  MAC  ve  Vídni.  Josef  Hoffmann  –  Inspirace.  Výstava:  Privátní  Josef 
Hoffmann. Putování po příbytcích (2. 6. 15 – 1. 11. 16). Jurkovičova vila: 
Stálá  expozice: Dušan  Jurkovič. Architekt  a  jeho dům. Výstava: Modfolk 
–  Modernita  v  lidovém.  Ateliér  designu  oděvu  a  obuvi  Liběny  Rochové 
na  UMPRUM  (26.  6.  2015  –  1.  11.  2016). Muzeum města Brna: Hrad 
a pevnost Špilberk:  Stálé  expozice: Kasematy  –  prohlídky  s  průvodcem, 
Špilberk od hradu k pevnosti, Špilberk – Žalář národů, Brno na Špilberku, 
Od renesance po modernu 1570–1945, Od moderny po současnost – od roku 
1945, O nové Brno – brněnská architektura 1919–1939, Vulcanalia, Dětská 
dílna, Rozhledna. Výstava: Žít pivo (17. 6. – 31. 12.). Brněnské souvislosti 
na  grafických  listech  18.  a  19.  století  (1.  10.  –  31.  12.).  Vlasta  Švejdová. 
Hádám, hádám pohádku (19. 11. 2015 – 24. 1. 2016). Magdaléna Koptová. 
A klobouk dělá  dámu… (3.  12.  2015 – 24.  1.  2016). Wergelandův odkaz. 
Život Židů v Norsku 1851–1945 (19. 1. – 27. 3.). Měnínská brána – Muzeum 
hraček: Stálá expozice historických hraček ze sbírky brněnské výtvarnice 
Milady  Kollárové.  Vila Tugendhat: Památka  moderní  architektury 
zapsaná  na  seznamu  UNESCO.  Prohlídky  s  průvodcem  každou  celou 
hodinu  –  obytné  prostory  vily,  technické  zázemí  a  zahrada.  Muzeum 
romské kultury:  Stálá  expozice:  Příběh  Romů  (Etapa  1939–2005). 
Výstava: Martin Matěj Holub. …A možná přijede  na  koze  (24.  9.  2015 – 
21. 2. 2016). Moravské zemské muzeum: Centrum kulturních dějin 20. 
století:  Dlouhodobá  výstava:  Corpus  litterarum.  Stopy  písemnictví  nejen 
v moravských  dějinách. Biskupský dvůr:  Stálá  expozice:  Fauna Moravy, 
Akvárium sladkovodních ryb. Houbařská poradna: Modely hub J. Rulíška 
s  houbařskou  poradnou. Dietrichsteinský palác:  Stálá  expozice:  Zaniklý 
život  na Moravě,  Pravěk Moravy,  Velká Morava,  Morava  ve  středověku, 
Svět  nerostů,  Památník  prof.  Karla  Absolona.  Výstava:  Co  návštěvník 
nevidí… (24. 6. – 31. 12.). Pestrobarevný svět křemenných hmot kolem nás 
(22. 1. – 2016). Země vydává válečná svědectví (do 3. 1. 2016). Konec vlády 
hákového kříže – osvobození Moravy 1945 (24. 4. 2015 – 3. 1. 2016). Vějíř 
loutek dálného orientu. Asijské loutky ve sbírce Helgy Brehme ze Stuttgartu  
(6.  11.  2015  –  30.  6.  2016).  Památník Bible Kralické:  viz  Kralice  nad 
Oslavou. Palác šlechtičen:  Budoucnost  tradice  (24.  6.  –  31.  12.).  Ježíšek 
nebo Santa Klaus  (25.  11.  2015 –  7.  2.  2016). Památník Leoše Janáčka: 
Stálá  expozice: Život  a  dílo  Leoše  Janáčka. Pracovna  Leoše  Janáčka. 
Výstava: Miloš Šejn (20. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Pavilon Anthropos: Stálá 
expozice:  Morava  lovců  a  sběračů,  Nejstarší  umění  Evropy,  Paleolitické 
technologie, Genetika ve vývoji člověka, Příběh lidského rodu, Primáti naše 
rodina. Zámek Jevišovice:  viz  Jevišovice. Zámek Budišov: viz  Budišov. 
Richard Adam Gallery:  Jiří Černický. Dolby  obrazy  (14.  10.  –  31.  12.). 
Galerie na Mostě: Marek Meduna. Průvod  (14. 10. – 31. 12.). Galerie za 
Stěnou: Dana Sahánková. Můj život ve tvém obraze (14. 10. – 31. 12.). Salon 
Motyčka Hairdesign:  Zbyněk  Maděryč.  Brno  je  zlatá  loď  (od  12.  12.). 
Strom Art Gallery: Pavel Korbička. Between (26. 11. 2015 – 15. 1. 2016).
BRUNTÁL: Muzeum v Bruntále: Zámek: Zámecká  expozice. Muzejní 
expozice: Příroda Bruntálska. Řemeslo má zlaté dno. Kosárna Karlovice: 
Expozice  lesnictví.  Expozice  bydlení.  Expozice  zemědělského  nářadí 
a náčiní. 
BUDIŠOV: Zámek: Stálá expozice: Zpřístupněný zoologický depozitář.
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM: Zámek: Stálá expozice: Životem a dílem 
Vojmíra Vokolka  – Zpěv  z  potopy. Keramika  18.  a  19.  století.  Sochařské 
dílo Oldřicha Drahotušského. Historicky ohýbaný nábytek. Nová expozice 
(od 19. 9.).
ČERNOTICE: Usedlost Černotice: Marian Karel. Zdeněk Hůla. Instalace skulptur.
ČESKÁ BŘÍZA: Galerie  Sam83: Anežka Hošková.  Tabule  (29.  11.  2015  –  
7. 2. 2016).
ČESKÁ LÍPA: Archeologické muzeum Českolipska:  Šatlava  v  České 
Lípě. Vlastivědné muzeum a galerie: Příprava výstavy.
ČESKÁ SKALICE: Galerie Luxfer: Tomáš Hlavina (20. 11. 2015 – 17. 1. 2016). 
Muzeum Boženy Němcové: Stálá expozice: Život a dílo Boženy Němcové. 
Barunčina škola: Stálá expozice. UPM – Muzeum textilu: Stálá expozice: 
Vývoj textilnictví a textilního tisku. 
ČESKÉ BUDĚJOVICE:  AJG  –  Wortnerův  dům: Krajiny  duše. 
Surrealismus  sbírky  pražské  plynárenské  (12.  11.  2015  –  24.  1.  2016).  
Hollar  et  alii.  Barokní  krajiny  a  veduty  na  grafikách  ze  sbírky  AJG  
(12.  11.  2015  –  24.  1.  2016). Dům umění – Galerie současného umění: 
Wolfgang Tillmans  (25.  11.  –  27.  12.). Galerie Hrozen: Václav  Johanus. 
Barevný  rok.  Originály  /  grafika  /  ilustrace  (10.  12.  2015  –  15.  1.  2016). 
Galerie Měsíc ve dne: Václav Magid. Rozruch v knigovně  (12. 12. 2015 
–  22.  1.  2016).  Jihočeské muzeum:  Stálá  expozice:  Uměleckohistorické 
sbírky  16.  –  18.  st.  Výstava:  Šangri-la  (19.  4.  –  30.  12.).  Mistr  Jan  Hus 
a Kostnický koncil (16. 5. 2015 – 13. 1. 2016). Ukázky z Trampské tvorby 
na  jihu  Čech  (14.  10.  2015  –  31.  1.  2016).  České  Budějovice. Millenium  
(od 4. 11.). Adventní čas našich předků (28. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Památník 
Jana Žižky z Trocnova Borovany: Expozice Jan Žižka a husitství. 
ČESKÝ KRUMLOV: Egon Schiele Art Centrum: Příprava  výstavy. 
Galerie Art: Výstava děl autorského okruhu galerie. Muzeum fotografie 
a moderních obrazových médií: Jiří  Vetýška.  Krajina  krásou  oděná  
(2. 12. – 30. 12.). Regionální muzeum: Historický obraz Českokrumlovska 
od pravěku do konce 19. století. 
ČESKÝ TĚŠÍN:  Muzeum:  Výstavní síň:  Stálá  expozice:  Obrázky 
z minulosti Těšínského Slezska. 
DAČICE: Městské muzeum a galerie:  Stálé  expozice:  Grafika  M. 
Švabinského. Obrazy a grafika 19. a 20. stol. Výstava: Vánoční výstava nejen 
betlémů (29. 11. – 30. 12.).
DOKSY: Památník K. H. Máchy:  Život  a  dílo K. H. Máchy. Rybářství 
a rybníkářství na Českolipsku.
DOLÁNKY u Turnova: Dlaskův statek: Stálé  expozice: Modely  lidové 
architektury.  Devatero  řemesel  aneb  Dotek  lidské  ruky  v  tradičním 
materiálu.
DOMAŽLICE: Galerie Dorka: Salon 2016 (12. 12. 2015 – 14. 2. 2016). 
Muzeum Chodska: Galerie bratří Špillarů: Dočasně uzavřena z důvodu 
stěhování.
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ: Aquaforum: Stálá  expozice:  Františkovy 
Lázně dříve a dnes. Lázně Františkovy Lázně: Textil a keramika. Marie 
a Pavel Jarkovských (6. 11. – 30. 12.).
FRÝDEKMÍSTEK: Galerie Langův dům:  Poklady.  Moderní  český 
a slovenský šperk (od 12. 12.). Muzeum Beskyd: Stálá expozice: Beskydy, 
příroda a lidé. 
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ: Dům kultury: Stálé expozice: Galerie 
umělecké litiny a smaltu. Památník malíře a grafika Ferdiše Duši.
FRYŠTÁT: Zámek: Stálá expozice českého umění 19. st. 
HAVLÍČKŮV BROD: Galerie výtvarného umění:  Stálá  expozice: 
Fenomén  papír.  Stálá  expozice  k  50.  výročí  Galerie  výtvarného  umění 
v  Havlíčkově  Brodě.  Výstava:  Poklady  Vysočiny.  Skvosty  depozitářů  
(12. 12. 2015 – 28. 2. 2016).
HAVÍŘOV: Galerie Centrum:  Fotogenický  Havířov  v  průběhu  60  let  
(1.  12.  –  30.  12.).  Radka  Dráčková.  Originální  šité  ilustrace.  Zanzibar 
jak vyšitý  (5. 12. – 30. 12.). Galerie Krystal: Petra Ocelková. Bílá vrána  
(4. 12. 2015 – 5. 2. 2016). Galerie Maryčka: Havířovské Čočky (3. 12. – 30. 12.). 
Galerie Radost:  15.  výstava  betlémů.  Kouzlo  Vánoc  (3.  12.  –  30.  12.).  
Kulturní dům Leoše Janáčka:  Příprava  výstavy. Výstavní síň Viléma 
Wünscheho: Výtvarné umění v Havířově (1. 12. – 30. 12.).
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU: AJG: Stálé  expozice:  Gotické  umění. 
Malířství  a  sochařství  13.  –  16.  st.  Vlámské  a  holandské  malířství  
16. – 18. století.  Výstava: Krajina sídlo obraz. Romantický řád Jiřího Jana 
Buquoye (13. 9. – 6. 12.). 
HODONÍN: Masarykovo muzeum: Příprava výstavy. Galerie výtvarného 
umění:  Stálá  expozice:  Zakladatelská  generace  SVUM. Výtvarný  region 
(od 60.  let 20.  století  po  soušasnost). Výstavy: Karel Novák  (1915–2006). 
Z  malířského  díla  (25.  11.  2015  –  24.  1.  2016).  Vlastimil Mahdal.  Mezi 
snem  a  realitou  (25.  11.  2015  –  24.  1.  2016).  František  Hodonský  st. 
Světelné potoky (25. 11. 2015 – 24. 1. 2016). Talenty / Anna Štefanovičová  
(1. 12. 2015 – 24. 1. 2016). 
HOLEŠOV: Šachova synagoga: Expozice Židé a Morava. 
HOLEŠOVICE: Památník Jiřího Melantricha z Aventina: Stálá expozice.
HRADEC KRÁLOVÉ: Bio Central: 100  plakátů  pro Terryho  ponožky  
(9. 12. 2015 – 29. 2. 2016). Divadlo Drak: Beuys Was Here! (23. 10. – 13. 12.). 
Galerie AMB:  Příprava  výstavy. Galerie moderního umění:  Uzavřena 
z  důvodu  rekonstrukce. Náplavka: Petr Samek. Scenerie  (1.  12.  –  31.  12.). 
RegioCentrum Nový pivovar – Galerie Vladimíra Preclíka:  Stálá 
expozice: Dílo Vladimíra Preclíka. 
HRANICE NA MORAVĚ: Městské muzeum a galerie: Galerie 
Synagoga:  Marie  Blabolilová.  Rastry  (2.  12.  2015  –  8.  1.  2016).  Stará 
radnice: Vánoční výstava (26. 11. 2015 – 10. 1. 2016).
HUKVALDYRYCHALTICE: Galerie Antonína Kroči: Stálá expozice 
děl A. Kroči a M. Polianové.
CHEB: Art centrum Galerie 4:  Otevření  prostoru.  Výstava  100  autorů 
Galerie 4 (od 4. 12.). Dlouhodobá expozice: Historická fotografie na Chebsku 
z  přelomu  19.  a  20.  století. Galerie výtvarného umění:  Stálá  expozice: 
Sbírka  GAVU  Cheb  –  České  moderní  umění.  Stálá  expozice  sochařství 
chebské  gotiky.  Výstava:  Osobní  výběr  IV:  Jiří  Hofman  –  matematik  
(10. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Obrazy Chebu (9. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Kostel 
sv. Kláry: Stálé expozice: Gotické sochařství Chebska, Evropské malířství 
17. a 18. st. Malá galerie: Vendula Chalánková. DINO (29. 10. – 16. 12.). 
Museum Café:  Martina  Kupsová,  Alžběta  Zemanová  (Ateliér  NaPOLI). 
Papírové  světy  (9.  10.  2015  –  27.  3.  2016). Opus magnum: Carl Thieme. 
Cosmorama Prahy, 1844 (9. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Muzeum Cheb: Stálá 
expozice:  Lapidárium,  uměleckohistorické  sbírky,  dějiny  města  Chebu 
a  Chebska,  Valdštejnský  okruh  –  Valdštejnské  památky,  Valdštejnská 
obrazárna, Valdštejnův úmrtní pokoj, Chebsko poklidné i bouřlivé – expozice 
Chebu a Chebska 19. a 20. st. Výstava: Obrazy Chebu (9. 10. 2015 – 3. 1. 2016).
CHOMUTOV: Oblastní muzeum: Stálá expozice: Všemu světu na útěchu 
– Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590. 
CHROPYNĚ: Muzeum Kroměřížska – Zámek:  Stálé  expozice:  Dějiny 
Chropyně, Památník Emila Filly. Výstava: Čokoládové pokušení & Reklama 
a děti (24. 10. – 31. 12.).
CHRUDIM: Regionální muzeum: Nanomagie.  Pojďte  si  hrát  na  vědu 
(18. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Cesta světla – světelné technologie. Archeologie 
a historické sbírky (18. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Bohdan Holomíček. Fotografie 
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zpětný pohled

keramická socha

Květa Pacovská – Maximum kontrastu
Praha, GHMP – Městská knihovna, 11. 11. 2015 – 27. 3. 2016; kurátorky Magdalena 
Juříková, Hana Larvová

Galerie hlavního města Prahy prezentuje 
v Městské knihovně první dámu autorské 
knihy a ilustrace, malířku Květu Pacov-
skou (1928). Absolvovala malířský ate-
liér Emila Filly na Vysoké škole umělec-
koprůmyslové  v  Praze  a  její  světová 
popularita  je  svázána hlavně s dětskou 
ilustrací a tvorbou osobitých autorských 
knih  –  objektů.  Kurátorky Magdalena 
Juříková a Hana Larvová ji představují 
jako umělkyni konceptuálních myšlen-
kových  strategií.  V  centru  pozornosti 
jsou  převážně  malířské  práce  vzniklé 
po roce 1992 a objekty z plochého plechu 
s exkurzem ke konceptuální a materiálo-
vé tvorbě 60. let. Některá díla nesou vro-
čení loňského roku, patří tedy k aktuální 
vrstvě autorčiny tvorby.  
  Maximum kontrastu je citlivě a čistě 
nainstalovaná výstava. Horizont pro in-
stalované  obrazy  tvoří  bílé  pozadí,  ale 
v přístupové hale také černá stěna. Dvě 
velké pravoúhlé místnosti dělí úhlopříč-
ně  zrcadlový  panel.  Pojmy  v  názvech 
i  tvary  objektů  odkazují  ke  geometrii 
a architektonice, k uvažování nad prázd-
ným  prostorem  jako  potencionalitou. 
A také směrem ke hře. I když hra vychá-
zí z instalace ošizená, hravost totiž mů-
žeme zažívat pouze skrze estetické vní-

mání  díla  a  stavby  prvků.  Výstava  je 
včetně místnosti s CD-ROMem klasická 
až  konzervativní.  Popisky  jsou  však 
umístěné proklatě nízko, při čtení je nut-
no se poklonit, což dělá z obrazů trochu 
nuceně posvátné předměty. Přitom Květa 
Pacovská je zakotvena v oblasti typogra-
fie a knižní tvorby, v některých artefak-
tech  přidává  k  elementárním  formám 
i svou signaturu jako součást kompozice, 
jak je to v tomto oboru obvyklé. 
  Umělkyně používá reduktivní formy, 
prázdno chápe jako výchozí bod kreati-
vity, ale jejím cílem není redukce a mini-
malismus  tvarů, smyslem je dosáhnout 
živé vyváženosti prvků. Svébytnou har-
monii buduje v každém jedinečném díle, 
ale  i v  instalační sérii a celku jednotli-
vých  sálů.  Nejde  přitom  formálně  ani 
barevně  o  harmonie  jednoduché,  spíše 
náročné, například díky pruhům v červe-
né, zelené a ostře růžové. Obraz je chá-
pán jako malovaný nebo asamblážovaný 
objekt, Pacovská s ním pracuje jako se 
segmentem nebo modulem. 
  Asambláž,  pojem  frekventovaný 
v poválečných dějinách umění, označuje 
techniku, která dělá ze dvou rozměrů tře-
tí různými způsoby, navršením, nalepe-
ním, můžeme ji chápat jako prostorovou 

koláž  třeba  i  nesourodých  materiálů. 
Květa Pacovská sama zmiňuje své dět-
ství a vytváření pečeného cukroví  jako 
první tvůrčí a inspirativní zdroj. V Ma-
lých obrazech vyvstává iluze abstraktní 
malby  prostřednictvím  nalepených  ba-
revných dřívek. Všechny vystavené prá-
ce poukazují na přirozený a k dokonalos-
ti dovedený princip materiálové ekologie. 
Cokoliv, co zůstalo z procesu tvorby ja-
kéhokoliv artefaktu, je uloženo k pozděj-
šímu užití a možná podněcuje imaginaci 
pro vznik dalšího díla. V neustálé práci 
s tím, co je po ruce, se projevuje postup 
známý už od Kurta Schwitterse. Papíro-
vé reliéfy v zasklených boxech jsou ale 
odlišné od prací Jiřího Hilmara z podob-
né doby. U Pacovské nedominují syste-
matické  řády,  ale  spíše  nacházíme  řád 
v neuspořádanosti. Autorka obecně pra-
cuje s pojmy a stavy, jakými jsou chaos, 
uspořádanost,  a  využívá  je  pro  umění 
vyváženosti kompozice. Mezi vizuálními 
prvky  probíhá  neustálé  vyvažování 
a směřování k harmonii, dynamické rov-
nováze, která není symetrická ani jinak 
prvoplánově pravidelná, k tzv. ekvilibriu. 
Dobrým příkladem je neúplná konjunk-
  ce kruhů. Používá také matematické šif-
ry,  geometrické  tvary,  litery. Výsledné 

kompozice  v  mikrokosmu  artefaktu 
i makrokosmu výstavy jsou komplexní-
mi sys témy balancujícími mezi chaosem 
a řádem.  
  Z textů k výstavě vyplývá, že Květa 
Pacovská začala malovat až v 90. letech, 
do  té doby se vedle grafiky, asambláží 
a objektů věnovala hlavně práci pro děti. 
Tlustí kohoutci a zvířátka s kalhotkami 
z knih říkanek a předškoláckých časopi-
sů možná každému k  srdci  nepřirostli, 
přesto  je  zřejmé,  že  si  Pacovská  našla 
svébytný a rozpoznatelný styl skýtající 
mnoho  vizuálních  a  vyprávěcích mož-
ností.  Rovněž  elegance,  promyšlenost, 
tvůrčí hravost a z nich vyplývající úžasná 
potencialita knih a principů v nich obsa-
žených pro výchovný a vzdělávací pro-
ces  jsou  neoddiskutovatelné.  Autorka 
v knížkách (i ve volné tvorbě) promýšlí, 
procítí a přesně umístí každou čáru, kaž-
dé  písmenko,  zváží  každý  centimetr 
čtvereční. Empaticky vede oko pozoro-
vatele, někdy je příjemným a laskavým 
průvodcem, jindy s předvídavostí moud-
rého dědečka z pohádek divákovi dopře-
je myšlenkové skoky, pojmové přemety 
a kotrmelcová překvapení. Filozofie hry 
nebrání autorce se přesně a jasně vyjád-
řit. Její autorské knihy jsou multiply, roz-
množené,  totožné  a  signované  exem-
pláře.  Mají  za  úkol  demokratizovat 
do stupnost uměleckého díla a šířit myš-
lenky. V tomto případě podněcovat doty-
kem  fantazii  a  objevování  prostoru. 
Do této oblasti tvorby Pacovské můžeme 

ve výstavě nahlédnout jen skrze vitríny 
a starší dokumentární videa.
  Výstava není sumou její celoživotní 
práce. Soustředí se na artefakty, pro něž 
je závazná tvarová oproštěnost a estetic-
ká čistota. Chvályhodné úsilí připome-
nout mladším  generacím,  které  patrně 
nevyrostly na Sluníčku a Mateřídoušce, 
Malovaných  říkadlech,  Světu  pohádek 
bratří  Grimmů  a  Kočičím  králi,  ale 
na pokémonech, pozoruhodnou autorku, 
nepropojuje obě části její tvorby. Akcen-
tuje to, co modernisté chápali jako volné 
nebo  vysoké  umění.  Celá  knižní  sféra 
její činnosti je nainstalována jako muzeá-
lie – uzavřená ve vitrínách. Nikoli tedy 
s živostí a hravostí, jakou by si zaslouži-
la. Kurátorský a instalační přístup se ne-
pokouší Pacovskou ukázat v celé šíři její 
osobnosti, jako autorku obrazů a zároveň 
hravých autorských knih pro děti. Mo-
dernistická vážnost pro diváky vystavěla 
formálně bravurní, ale trochu uzavřenou 
výstavu. S pokusem o syntézu by šlo jis-
tě o výstavu nezapomenutelnou. Bylo by  
to  nepochybně  instalačně  a  didakticky 
náročné,  ale  skutečně  přínosné,  mít 
na výstavě prostor možnost zažít, v čem 
je  světovost  Pacovské  i  mimo  vitríny 
a proč si architektonikou na malé ploše 
podmanila svět. Možná se tak děje v do-
provodných programech.

Martina Vítková

P. S.: 
K výstavě vyšel katalog Květa 
Pacovská, Maximum Contrast. Texty 
Magdalena Juř íková, Hana Larvová. 
Graf ická úprava Květa Pacovská, 
Ondřej Grygar. Galer ie hlavního 
města Prahy, Praha 2015. 147 s., obr., 
texty česko-anglicky – u př íležitosti 
výstavy Praha, GHMP – Městská 
knihovna, 11. 11. 2015 – 27. 3. 2016 Pohled do výstavy Maximum kontrastu Květy Pacovské v Městské knihovně v Praze

Pohled do výstavy Maximum 
kontrastu Květy Pacovské 
v Městské knihovně v Praze. Foto 
GHMP, Praha (2x)

Socha a prostor
Kolín, CUBART, Galerie V Zahradě, Studiová scéna Městského divadla Pod Točnou, 
Regionální muzeum, 14. 11. – 18. 12.; autor koncepce Pavel Rajdl

Keramické setkání v Kolíně, které se usku-
tečňuje od svého založení v roce 1994 for-
mou  bienále,  má  podobu  nevyhraněné 
konfrontace umělců, kteří se v rámci své 
tvorby věnují do určité míry práci s hlínou 
nebo  keramikou.  Původně  ho  inicioval 
místní pedagog a výtvarník Pavel Rajdl, 
jenž na něm stále aktivně participuje, při-
čemž letošní 10. ročník spolupořádá stejně 
jako v uplynulém roce také pražské Umě-
leckoprůmyslové muzeum a Sdružení vý-
tvarných umělců keramiků. Specifickým 

Hana Purkrábková, Klimbající 
sedící, 2013, šamotová kamenina, 
110 x 55 x 75 cm. Foto Sdružení 
výtvarných umělců keramiků, Praha (5x)

Karel Pauzer, Červené proutky, 
2007, keramika, lak, v. 175 cm

Pavla Naďová, Gymnastka, 2011-12, 
polyester, bavlněná textilie, 
300 x 55 x 210 cm

David Cajthaml, Ještěrka, 2008, 
keramika, glazura, 8 x 30 x 17 cm

Eva Pelechová, SIC 10861, SIC 10862, 
2014, litý karbid křemíku, forma, 
25 x 10 x 10 cm

znakem poměrně rozsáhlé akce je nejen to, 
že představuje širokou škálu autorských 
přístupů, jež se v mnoha případech tradič-
ním technikám zacházení s hlínou explicit-
ně vzdalují,  ale  že  organizátoři  zároveň 
vždy s každým ročníkem hledají  i nové 
prostorové alternativy v historickém jádru 
města vhodné k prezentaci děl. Letos vyu-
žili multifunkční galerii CUBART vznik-
lou v nedávno otevřené budově CEROP 
situované  v  areálu  bývalého  zámku. 
Na přehlídce spolupracuje 35 umělců a už 

tradičně k ní náleží také samostatná výsta-
va  věnovaná  vybraným  členům SVUK, 
kteří v tomto roce zvolili ze svého spolko-
vého  okruhu  manželskou  dvojici  Hana 
Purkrábková  (1936)  a  Karel  Pauzer 
(1936). Purkrábková je nepřehlédnutelnou 
osobností figurální plastiky, její schoulené 
tvarově minimalizované postavy intenziv-
ně prožívající  svůj vnitřní  svět navenek 
odrážejí bohatou škálu emocí. Pauzer se 
naopak prosadil charakteristickými natura-
lizovanými plastikami, jejichž dynamika 

čerpá z anatomie zvířat i z tvarosloví rost-
linné říše. Bizarní projev a expresivita gro-
teskních sousoší ovládaných intenzivními 
a  naplno  projevovanými  exaltovanými 
gesty  tvoří  znakový  a  výrazový kontra-
punkt  statickým  figurám  Purkrábkové. 
Zatímco zmíněný pár i některé další z při-
zvaných  autorů  lze  vnímat  jako klasiky 
oboru  s  nepřehlédnutelným příznačným 
stylem (Šárka Radová, Zdeněk Manina), 
množství  z  vystavujících  umělců  navíc 
osobitě kombinuje svou sochařskou tvor-
bu  s  jinými  médii,  jak  ukazují  objekty  
Jindry  Vikové  nebo  Vladimíra  Uhlíka. 
Svérázně a s citelným konceptuálním uva-
žováním pak k pojetí „sochy“ přistupují 
Alena Kupčíková či Lenka Jonesson De-
ker. Kupčíková se ve svém smaltovém re-
liéfu vrací k oblíbenému tématu ženského 
aktu a erotiky, který ji zajímá dlouhodobě, 
ale současně ho dokáže díky využití inova-
tivních  metod  (malba  chloupkem,  akty 
skládané  z  broušených  kamenů)  vtipně 
odlehčit a obohatit o další významové di-
menze. Výjimečně jsou pak některé z pre-
zentovaných objektů umístěny do otevře-
ného  exteriéru,  jak  je  tomu  v  případě 
sarkasticky  expresivních figur Evy Rouč-
ky zasazených do sevřených pitoreskních 
zákoutí ukrytých v zahradě umělecké ško-
ly. Zcela rozdílné vnímání smyslu umělec-
kého díla naopak v Kolíně zastupuje ak-
centace  jeho  symbolického  podtextu. 
Takový přístup je citelný z fotografických 
záznamů dokumentujících subtilní a meta-
forická poselství, odhalující pohledy na in-
stalace a intervence do sakrálních interiérů 
od Jany Krejzové, jež paralelně a v soula-
du s podtitulem setkání vypovídají o sku-
tečnosti, že právě prostor hraje v interakci 
sochy či objektu s okolním světem nepře-
hlédnutelnou roli. 

  Ačkoliv  je kolínský projekt na  jedné 
straně nesourodým komplexem umělecké-
ho slovníku i technik, jejichž výběr není 
omezen vyhraněným požadavkem na spo-
lečné téma, možná právě díky tomu nabízí 
pestřejší výrazové spektrum. V jeho širo-
kém rámci se tak uplatní nejen práce pře-
bírající funkci dekorativních keramických 
výrobků, ale jejich řešení často kontrastuje 
s realistickým či imaginativním zachyce-
ním figury nebo   s pojetím abstraktních 
a  ryze metaforických objektů  i  instalací 
vycházejících především z myšlenkových 
konceptů autorů.  

Lucie Váchová
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anotace publikací
Nulté číslo 

Umberto Eco, Nulté číslo. Překlad 
z italštiny Anežka Charvátová. Grafická 
úprava Pavel Růt. Argo, Praha 2015. 
243 s., obr.

Umberto Eco (1932), významný italský 
filozof, estetik, literární věděc, sémiolog 
a spisovatel, děj nového románu Nulté 
číslo vsadil do Milána roku 1992 do pro-
středí redakce novin. Hlavním hrdinou je 
nájemný spisovatel, jenž s dalšími nepří-
liš úspěšnými redaktory připravuje nulté 
číslo bulvárního plátku Zítřek, které fi-
nancuje záhadný majitel, jehož cílem je 
spíš  sbírat  kompromitující materiály 
a vydírat než informovat. V příběhu se 
prolínají  historická  fakta,  sahající  až 
k období 2. světové války, s paranoidní-
mi konspiračními teoriemi, přičemž Eco 
na účelové tvorbě periodika demonstruje 
moc médií, možnosti manipulace a falzi-
fikace veřejného mínění. Ukazuje prakti-
ky, jako je záměrné překrucování faktů, 
diskreditace osob či přebírání neověře-
ných informací, věnuje se ale i vyčpělým 
výrazům  a  novinářským  klišé.  Proces 
vzniku časopisu se prolíná s vyprávěním 
jednoho z redaktorů, jenž hlavního hrdi-
nu seznamuje s námětem, na němž pra-
cuje. Pojednává o Mussoliniho dvojníko-
vi,  organizaci  někdejších  italských 
fašistů v období studené války, konspira-
ci CIA, mafie a o dalších spikleneckých 
počinech. Přestože těmto teoriím hlavní 
hrdina nevěnuje příliš pozornost, postup-
ně se začíná odvíjet sled podivných udá-
lostí,  jež knihu přibližují  detektivnímu 
žánru. Eco se dotkl i témat, jako je poli-
tické lobby, korupce či boj s organizova-
ným zločinem, přičemž vsazením příbě-
hu  do  roku  1992  nabízí  čtenářům 
možnost  odstupu  a  zpětného  pohledu. 
Román lze číst jako napínavý příběh i ja-
ko studii jazyka a metod mediálních ma-
nipulátorů. 

Otakar Nový, Česká architektonická 
avantgarda. Grafická úprava Aleš 
Lederer. Prostor, Praha 2015. 645 s., 
obr.

Celoživotní dílo českého teoretika a pu-
blicisty v oblasti  urbanismu,  životního 
prostředí, architektury a památkové péče 
Otakara  Nového  (1918–1999)  přináší  
2. vydání České architektonické avant-
gardy, díla, které představuje předváleč-
né avantgardní stavby, projekty, názory 
a teoretická díla jejích tvůrců. K napsání 
monografie  vedly  Novotného  důvody 
jednak osobní, a jednak morální – jelikož 
s avantgardou prožil 2. polovinu 30. let, 
celou  okupaci  a  poválečné  půlstoletí, 
očekávala její stará garda právě od něho, 
že učiní tento krok. Přestože se architek-
tonická avantgarda v období první česko-
slovenské  republiky  rodila  přednostně 
v Praze, věnuje se Nový i Brnu, Hradci 
Králové a s výjimečnou znalostí přibližu-
je i výstavbu „prvního funkcionalistické-
ho města světa“ ve Zlíně, která se vyzna-
čovala  bravurně  zvládnutou  sériovou 
výrobou a typizací. Kniha je pozoruhod-
ná zejména v tom, že zasazuje své téma 
do širokého kulturního kontextu od polo-
viny 50. let 19. století do poloviny 20. sto-
letí, neboť její autor si je vědom toho, že 
se  nemohla  objevit  jak  bez  navázání 
na architekturu minulosti, tak bez nastu-
pujícícího  kapitalismu.  „Meziválečná 
architektonická avantgarda byla mládím 
20. století,“ píše v úvodu publikace její 
autor. „Snažila se obrátit pohledy společ-
nosti od chmurné minulosti do jasné bu-
doucnosti. Nová víra v nepřetržitý po-
krok,  vědu  a  rozum  měla  nahradit 
náboženskou  víru  v  život  posmrtný 
a  věčný.“  Text,  častokrát  označovaný  
za bibli českého funkcionalismu, dopro-
vází přes 200 dobových fotografií.

Milena Bartlová, Jindřich Vybíral a kol, 
Budování státu. Reprezentace 
Československa v umění, architektuře 
a designu. Grafická úprava Jan 
Čumlivski. Vysoká škola 
uměleckoprůmyslová, Praha 2015.  
136 s., obr. – texty česko-anglicky

V  rámci  výstavy Budování  státu,  která 
probíhá v Národní galerii ve Veletržním 
paláci od 20. 11. 2015 do 7. 2. 2016, při-
pravil kolektiv pedagogů Katedry teorie 
a dějin umění VŠUP v Praze spolu se stu-
denty a externími spolupracovníky  stej-
nojmennou bilingvní publikaci. Její první 
část  zahrnuje  podrobný  katalog,  který 
představuje vystavené exponáty (od ole-
jomaleb a bronzových soch přes užitou 
grafiku, fotografie, prostorové instalace, 
modely a plány architektonických realiza-
cí až po průmyslový design, výstavnictví, 
vojenské  prapory  či  oděvní  produkci), 
které se v letech 1918-39 a 1945-92 podí-
lely na konstrukci státní identity a národ-
ního  sebevědomí.  Druhá  část  sestává 
z odborných studií, které se prostřednic-
tvím rozmanitých témat (ikonografie stá-
tu, architektura a moc, krajina a manipu-
lace prostoru, tělo národa a národní tělo, 
folklorismy a podobně) věnují otázce, jak 
národní umění reflektovalo politické a so-
ciální proměny v průběhu 20. století a ja-
kou úlohu naplňuje a artikuluje dnes. Sou-
časně  je  předkládána  i  otázka,  do  jaké 
míry se úloha umění, architektury a desig-
nu odvíjí od politické moci a proč by ne-
měla  být  státní  zakázka  vnímána  jako 
něco  apriori  negativního.  Mezi  autory 
jsou jednak jména již zapomenutá i iko-
nická; k těm patří František Kupka, Josip 
Plečnik, Ladislav Sutnar či Július Koller. 
Publikace  přináší  namísto  obvyklého 
uměleckohistorického kánonu průřez sku-
tečnou podobou dobové vizuální kultury. 

Karel Srp (ed.), Typlt. Tikající muž. The 
Ticking Man. Texty Karel Srp, Petr 
Vaňous. Grafická úprava Petr Bosák, 
Robert Jansa. BiggBoss, Praha 2015. 
299 s., obr. – texty česko-anglicky

Nakladatelství BiggBoss vydalo  repre-
zentativní monografii věnovanou tvorbě 
malíře a textaře Lubomíra Typlta (1975) 
pojmenovanou Typlt / Tikající muž. Au-
torem koncepce je Karel Srp, jenž se po-
dílel i na stejnojmenné  výstavě v GHMP 
v roce 2012 (viz At. č. 14-15/12). Název, 
jenž byl zvolen podle jedné skladby hu-
dební  skupiny WWW,  kde  Typlt  jako 
její  zakládající  člen  působí  coby  autor 
textů a podílí se na její vizuální podobě, 
příhodně souzní s nervním espritem jeho 
existenciálně laděné tvorby, která krouží 
kolem temných stránek lidské podstaty, 
s  jeho živelnou barevností  i gestickým 
rukopisem.  „Obrazy  Lubomíra  Typlta 
působí  někdy  jako  ostré  hobliny,  jako 
skrojky nevědomí, jež si nese každý za-
suté v  sobě,  avšak obává  se  je veřejně 
vyjádřit,  dokonce  se  strachuje,  aby  se 
někde samovolně nevynořily a nevynes-
ly na povrch, co mělo zůstat skryté v sou-
kromí,“ komentuje v úvodu jeho tvorbu 
Karel  Srp.  Typlt  studoval  na  pražské 
VŠUP  v  ateliéru  Jiřího  Šalamouna 
a na brněnské FaVU VUT v ateliéru Jiří-
ho  Načeradského,  prošel  také  ateliéry 
vyhlášených umělců Markuse Lüpertze, 
Gerharda  Merze  a  A.  R.  Pencka 
na Kunstakademie v Düsseldorfu. Přes-

Život mimo kategorie. Rozhovor Jana 
Nováka s Johnem Bokem. Grafická 
úprava Luboš Drtina. Argo – Paseka, 
Praha – Litomyšl 2015. 394 s., obr.

Politický aktivista a signatář Charty 77, 
zakladatel spolku kontroverzních soud-
ních kauz Šalamoun a především excen-
trický bouřlivák John Bok (1945), jenž je 
známý svými  radikálními až antisysté-
movými názory, rekapituluje své půtky 
s komunistickým i polistopadovým reži-
mem v knižním rozhovoru se spisovate-
lem  Janem Novákem.  Publikaci  uvádí 
na  obálce  jeho  fotografie  od Antonína 
Kratochvíla  a  uvnitř  obsahuje  desítky 
snímků z Bokova archivu. „Socialistický 
beatnik“ se narodil do rodiny českoslo-
venského válečného pilota ve Velké Bri-
tánii Bedřicha Boka a Angličanky Flo-
rence Mary Spence. V životě  si prošel 
dětským domovem, pokusy o sebevraž-
du i blázincem. Vyučil se elektromecha-
nikem, vystřídal mnoho dělnických po-
volání  a  pro  své  občanské  postoje  byl 
vyslýchán StB. V rozhovoru vypráví bez 
zábran o svém životě, který se v souladu 
s názvem knihy děl mimo veškeré kate-
gorie běžného a charakteristického čes-
kého chování. 

Barbora Toman Tylová (ed.). Jde o to, 
aby o něco šlo. Typograf Oldřich 
Hlavsa. Texty Iva Knobloch, Jan Rous, 
Barbora Toman Tylová. Grafická 
úprava  Barbora Toman Tylová. Filip 
Tomáš – Akropolis, VŠUP, Praha 2015. 
590 s., obr. 

Publikace Jde o to, aby o něco šlo je prv-
ním souhrnným pohledem na tvorbu ná-
chodského  rodáka  Oldřicha  Hlavsy 
(1909–1995),  autora,  jehož  dílo  má 
v rámci českého grafického designu vý-
značné místo. Představuje ho jako pokra-
čovatele české avantgardy – Karla Teige 
a Ladislava Sutnara. V jeho díle dostaly 
konstrukční a funkční složky nové význa-
my. Díky vytříbenému citu pro písmo se 
Hlavsa  věnoval  zejména  typografii 
a knižní grafice. V grafických úpravách 
hledal živé vztahy mezi sazbou obrazové 
části a textu; díky svobodné práci s pís-
mem, které propojoval s ilustrací, se pro 
jeho přístup vžilo označení „výtvarná ty-
pografie“. Mezi jeho teoretické práce pa-
tří Typografická písma latinková (1958) 
a Typografia I-III (1976-86). Vedle toho, 
že jsou v obrazové části publikace uvede-
ny zásadní mezníky Hlavsova průkopnic-
kého díla, je do monografie zahrnut i vý-
bor z jeho teoretických statí, rozhovorů 
a  výňatky  z  autorovy  korespondence 
s předními českými i zahraničními osob-
nostmi grafického designu 20. století (La-
dislav Sutnar, Adrian Frutiger, Hermann 
Zapf).  Publikace,  která  obsahuje  také 
vloženou bohatou přílohu v podobě kopií 
Hlavsových dopisů a grafických návrhů, 
je velmi přehledně uspořádaná. 

Vladimir 518 (ed.), Obsese. Umělec, 
pracovní prostor a vnější inspirace. 
Texty Vladimir 518, Ondřej Chrobák, 
Ondřej Horák. Grafická úprava Petr 
Bosák, Robert Jansa. Yinachi, Praha 
2015. 505 s., obr. – edice Magnus Art

Trafology. Texty Michal Cimala, Blanka 
Čermáková, Jan Kaláb, Jakub Nepraš, 
Otto M. Urban, Jan H. Vitvar. Grafická 
úprava Michal Škapa feat. Jan 
Matoušek. Spolek Trafačka, 
Praha 2015. 251 s., obr., texty 
česko-anglicky – k výstavě Praha, Trafo 
Galerie, 5. 12. – 30. 12. 2015

Umělecké uskupení Trafačka (Jan Kaláb, 
Michal  Cimala,  Jakub Nepraš  a  Blanka 
Čermáková) vydává rok po poslední výsta-
vě v industriálních prostorách vysočanské 
trafostanice souhrnnou publikaci o 8 letech 
své existence (2006-14). Kniha shrnuje ví-
ce než 200 výstav, koncertů, performancí, 
graffiti jamů, projekcí, workshopů, diva-
delních  představení,  módních  přehlídek 
a mezinárodních festivalů různého zaměře-
ní, které v Trafačce proběhly. Zjistíme tak, 
že Trafo Galerie nesloužila pouze graffiti 
umělcům, jak by se dalo z počátku vzniku 
tušit, ale že tu prošla pestrá škála autorů 
převážně střední generace z oborů malby, 
sochy, nových médií, filmu, architektury, 
performativního umění  a  dalších. Kniha 
přibližuje atmosféru soužití v téměř čtyři-
cítce ateliérů v pavlačovém domě, které 
sloužily často jako pracovní a životní pro-
stor zároveň. Citace z rozhovorů s vybra-
nými  rezidenty se prolínají  jednotlivými 
kapitolami a nevyhýbají se ani kolizním 
tématům. Díky nim publikace působí až 
deníkovým záznamem a přibližuje tamější  
genius loci. Osazenstvo Trafačky bylo růz-
norodé a stejně tak pestré byly i jejich ná-
zory. V závěru knihy Jan H. Vitvar zmiňu-
je: „Pro někoho to byl azyl od starostí, pro 
jiného startovní můstek, když ještě nevě-
děl, o čem život vůbec je. Pro jednoho ka-
talyzátor  kreativity,  pro  dalšího  únik 
od práce k mejdanům. Každý má v paměti 
jinou Trafačku.“ Obyvatelé Trafačky se na 
počátku roku 2015 definitivně vystěhovali 
a v důsledku brzkého termínu demoličního 
výměru se v knize promítla i finální etapa 
srovnání  celého  bloku  domů  se  zemí. 
Úvodní text Otto M. Urbana cituje Micha-
la Cimalu z rozhovoru pro Lidové noviny: 
„Výhodou však bylo, že jsme akce i vlastní 
práci provozovali v atmosféře permanent-
ního zániku. Směrodatný byl stres z toho, 
že celý podnik brzy  skončí. Dělali  jsme 
tedy pod  tlakem, a  to nakonec pozitivně 
ovlivňovalo a formovalo naši práci.“ Pub-
likace o 252 stranách je včetně záznamu 
zpráv médií,  seznamu akcí a anglického 
resumé dělená do kapitol, ale  její hlavní 
náplní jsou převážně dokumentační foto-
grafie. Nejvýraznější cyklus je dílem foto-
grafa Tomáše Rasla, celkový grafický vi-
zuál knihy vytvořil Michal Škapa. Křest 
a  doslovné  vyjmutí  této  kroniky  ze  suti 
rozvalin bývalé vysočanské Trafačky pro-
běhl při stejnojmenné výstavě Trafology 
v  novém  sídle  Trafo  Galerie  v  pražské  
ulici Příčná 1, který probíhá od 18. 11. do 
22. 12. 2015. 

Budování státu Typlt

Oldřich Hlavsa

Život mimo kategorie

Trafology aneb Poslední
kapitola vysočanské 
Trafačky

Mapování KKP v ČR

Grafické dílo Kamila
Lhotáka

Česká architektonická 
avantgarda

tože je pro jeho tvorbu příznačná přede-
vším malba  (figurální  i  abstrahovaná), 
nalezneme v ní i prostorové realizace či 
postupy pohyblivého obrazu a animace. 
Karel Srp strukturoval knihu, jež zahrnu-
je  množství  obrazového  materiálu, 
do dvou částí. V oddílu nazvaném Kula-
tá krychle postihuje v 8 okruzích (Cizi-
nec, Černý anděl, Sestavy, Kočky, Pino-
cchio, Konstrukce, Kluci, Záře) povahu 
Typltovy tvorby, v sekci nazvané Doku-
menty, data nalezneme vedle dvou textů 
Petra Vaňouse  (Typltova  absurdní me-
chanika emocí a Daleko neutečou) bio-
grafické údaje a přehled výstav.

Eva Žáková, Pavel Bednář a kol., 
Mapování kulturních a kreativních 
průmyslů v ČR. Vymezení, kvantitativní 
mapování a strategické dokumenty. 
Institut umění – Divadelní ústav, Praha 
2015. 296 s. – Sv. 1

Institut umění vydal publikaci Mapová-
ní  kulturních  a  kreativních  průmyslů  
v ČR – I. svazek s podtitulem Vymezení, 
kvantitativní mapování a strategické do-
kumenty. Přináší souhrnný pohled na ce-
lou problematiku, přičemž důraz je kla-
den  na  vysvětlení  významu  a  dopadů 
kulturních  a  kreativních  průmyslů 
(KKP), jejich postavení v národní ekono-
mice,  metodiku  makroekonomického 
mapování  a  statistická  data.  Na  jejím 
zpracování se podílela řada autorů a ex-
pertů  na  dané  téma  z  celé  republiky. 
Ústředním cílem je definování významu 
konceptu KKP v ČR a návrh jeho vyme-
zení  na  základě  statistické  klasifikace 
ekonomických činností národních účtů 
Českého statistického úřadu (ČSÚ). Kni-
ha byla vydána jako jeden z hlavních vý-
sledků výzkumného projektu Mapování 
KKP v ČR (2011–2015), financovaného 
Ministerstvem kultury ČR. Ke stažení je 
online.

Libor Šteffek, Kamil Lhoták. Grafické 
dílo v kontextu ostatní tvorby. Texty 
Libor Šteffek, Jan Dvořák. Grafická 
úprava Marek Jodas. Libor Šteffek,  
vl. n. – Pražská scéna, Praha 2015.  
495 s., obr.

Po  obsáhlé  publikaci  Kamil  Lhoták 
a Kniha (viz At. č. 8/15) přináší zásluhou 
Libora Šteffka, generálního ředitele spo-
lečnosti Toyota Tsusho Europe S.A., její 
druhý svazek  Kamil Lhoták – grafické 
dílo v kontextu ostatní tvorby vůbec po-
prvé  umělcovo  kompletní  dílo  vzniklé 
reprodukční technikou. Kromě předmlu-
vy  Jana Dvořáka,  jehož  nakladatelství 
Pražská  scéna  je  jejím  spoluvydavate-
lem, je kniha doprovázena textem, který 
sleduje Lhotákovu tvorbu chronologicky 
od  uměleckých  počátků  ve  30.  letech 
přes válečná léta, kdy byl jedním ze za-
kládajících  členů  Skupiny  42,  po  
60. a 70. léta, kdy se v jeho tvorbě obje-
vily prvky magického realismu, nové fi-
gurace a pop artu, až po umělcovu smrt 
v roce 1990. Vedle 200 většinou nepub-
likovaných prací od olejů, kvašů, paste-
lů, akvarelů až po kresby inkoustem, tuší 
a tužkou přináší vyobrazení 661 grafic-
kých děl, což z této knihy činí nejrozsáh-
lejší publikaci, která kdy byla o tvorbě 
Kamila Lhotáka vydána. 

Obsese

Hudebník a výtvarník Vladimir 518 při-
pravil knihu neformálních rozhovorů se 
současnými  českými  umělci  několika 
generací, ve které zkoumá na základě tří 
témat – umělec, jeho inspirace a pracov-
ní prostor – jejich životní obsese. „Snažil 
jsem se  jich vyptávat poměrně obyčej-
ným způsobem. Ptal jsem se na témata, 
která mě opravdu zajímají, a ne proto, že 
by bylo správné nebo nutné se na ně ptát. 
Myslím si, že ty rozhovory jsou vedené 
opravdu primárně z nějakého entuzias-
mu. Je to záznam mé cesty za tím, co mě 
na umění a umělcích zajímá, záznam ces-
ty k tomu pochopit podmínky, kontexty, 
inspirace a návaznosti, které v jejich kon-

krétním díle nějakým způsobem rezonu-
jí,“ dodává autor knihy. Samotné umění 
vybraných tvůrců se tak v knize objevuje 
spíše nahodile – publikace Obsese není 
primárně o umění, ale o cestě, která k je-
ho vytvoření vede. Rozhovory vedl Vla-
dimir 518 mimo jiné se sochařem a ma-
lířem  Karlem  Malichem,  sklářskou 
výtvarnicí Jaroslavou Brychtovou, malí-
řem Petrem Niklem a Josefem Bolfem, 
fotografem Ivanem Pinkavou či  s kon-
ceptuálním  umělcem  Jiřím Kovandou. 
Spoluautorem  knihy  je  kunsthistorik 
a kurátor Ondřej Chrobák.
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je lidská paměť malovaná světlem (18. 9. 2015 – 3. 1. 2016). XX. ročník festivalu Seifertovy Kralupy 
(26. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Návštěva v pekle aneb čert nikdy nespí (4. 12. 2015 – 17. 1. 2016). 
CHÝNOV: GHMP – Bílkův dům v Chýnově: Chýnovská vize Františka Bílka.
JABLONEC NAD NISOU: Galerie N: Od ornamentu ke sdělení (9. 12. 2015 – 8. 1. 2016). Muzeum 
skla a bižuterie: Stálá  expozice: Kouzelný  svět  bižuterie. Čarovná  zahrada  –  české  sklo  7.  století. 
Výstava: Barevné Vánoce (4. 12. 2015 – 24. 4. 2016). Okouzleni perličkami (13. 11. 2015 – 8. 5. 2016). 
Galerie Belveder: Stálá  expozice: Věčná  touha po kráse – Šperk  tří  tisíciletí. Historicky  empírový 
salónek. 
JIČÍN: Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry: Příprava výstavy.
JIHLAVA: Oblastní galerie Vysočiny: Stálá  expozice:  Ozvěny  minulosti  –  doteky  krásna.  Stálá 
expozice ze sbírek OGV. Výstava: Přepisy (12. 11. 2015 – 17. 1. 2016). Orbis Sculptus / Svět v sochách 
(20. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Bezpaspart (4. 12. 2015 – 3. 1. 2016).
JILEMNICE: Krkonošské muzeum: Zámek: Stálá expozice Františka Kavána.
JINDŘICHŮV HRADEC: Gobelínka:  Prodejní  expozice  tapiserií,  skla  a  keramiky.  Muzeum 
Jindřichohradecka:  Japonské  hračky  ze  sbírek  Náprstkova  muzea  (25.  4.  –  30.  12.).  Muzeum 
fotografie a moderních obrazových médií: Moc médií II. Krajina ve fotografii, prostorová fotografie, 
němý a zvukový film (od 2. 7.). Daniel Reynek. Fotografie (12. 7. – 30. 12.). Foto Iuventars. Fotografie 
spolku Fokus J. Hradec a další (8. 10. – 30. 12.). Vlastimil Sítař. Chvála basketbalu (8. 10. – 30. 12.).
JEVIŠOVICE: Starý zámek Jevišovice: Stálé expozice: Umění skalních maleb, Sousedé na  talíři, 
Restaurovaný zámecký nábytek, František Vildomec – setkání s venuší, Kuchyňský nábytek, Hradní 
kuchyně, Historie archeologie Jevišovska, Depozitář lidového nábytku.
KADAŇ: Galerie Josefa Lieslera: Příprava výstavy. 
KAMENICE NAD LIPOU: Zámek: Stálá expozice UPM: Kované železné práce ze sbírek UPM.
KARLOVY VARY: Galerie umění: Stálá expozice: České umění 20. století. Výstava: Karel Bečvár. 
Sumasumarum (19. 11. 2015 – 17. 1. 2016). Jiří Kožíšek. Na růžích ustláno (19. 11. 2015 – 17. 1. 2016). 
Interaktivní galerie Becherova vila: Hraniční syndrom (26. 11. – 17. 1. 2016). Letohrádek Ostrov: viz 
Ostrov. Muzeum Nová louka: Stálé expozice: Historie regionu a města. Středověké a barokní plastiky, 
karlovarská  řemesla, produkce karlovarských porcelánek a sklárny Moser. KAROLINKA: Galerie 
Hartinger: Stálá výstava – obrazy, grafika. 
KARVINÁ: Mánesova síň: Jurský park. Ave Art Ostrava (10. 11. – 22. 12. 2015).
KLADNO: Malá galerie České spořitelny: Jiřina Hankeová. Totéž jako jiné (3. 12. 2015 – 2. 2. 2016). 
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ: zámek: Vývoj českého porcelánu – expozice UPM Praha.
KLATOVY: Galerie Klatovy / Klenová: Galerie U Bílého jednorožce: Dalibor Chatrný.  Prostorem, 
gestem, energií (2. 12. 2015 – 31. 1. 2016). PASK: Sklo z Annína (tak trochu jinak) (27. 11. 2015 – 31. 3. 2016).
KLENOVÁ: Galerie Klatovy / Klenová – Zámek: Od 1. 11. uzavřena.
KOLÍN: CUBART: Keramické setkání. Socha a prostor (14. 11. – 18. 12.). Galerie města Kolína: 
Jan Gemrot. Nestrukturované observace. Obrazy (14. 10. – 31. 12.). Galerie V Zahradě: Keramické 
setkání. Socha a prostor (14. 11. – 18. 12.). Regionální muzeum: Keramické setkání. Socha a prostor 
(14. 11. – 18. 12.). Studiová scéna Pod točnou: Keramické setkání. Socha a prostor (14. 11. – 18. 12.).
KRALICE NAD OSLAVOU: Památník Bible Kralické:  Stálá  expozice:  Dílo  tiskařů  Jednoty 
bratrské. Výstava: Labyrint života Jana Amose Komenského. 400 let Bible kralické.
KRALUPY NAD VLTAVOU: Městské muzeum: Martin Patřičný. “60” (27. 11. 2015 – 9. 1. 2016).
KRAVAŘE: Vísecká rychta: Expozice lidového bydlení, umění a architektury. 
KRISTIÁNOV: Památník sklářství: Stálá expozice: Kristiánov – klíč k srdci Jizerských hor.
KRNOV: Larischova vila: Stálá expozice Josef Ondráška. Grafika. 
KROMĚŘÍŽ: Arcibiskupský zámek a zahrady:  Expozice  zahradní  kultury.  Kabinet  zahradní 
kultury  a  Kabinet  hudby  I.  Arcidiecézní muzeum Kroměříž: viz  Olomouc.  Galerie Orlovna: 
Příprava  výstavy.  Muzeum Kroměřížska:  Reklama  a  děti.  Reklama  z  časů  našich  prababiček  
(24.  10.  –  31.  12.). Čokoládové  pokušení  a  reklama  a  děti  (26.  10.  –  31.  12.). Krásou  a  vůní  oděná  
(11. 11. 2015 – 6. 3. 2016). 
KŘEČOVICE: Památník Josefa Suka: Stálá expozice.
KUKS: Občanské  sdružení  Křížová  cesta  –  Příběh  utrpení  a  nadějí  člověka  –  Zastavení  patnácti 
českých sochařů. Dittrichova lékárna v hospitalu Kuks: Stálá expozice.
KUTNÁ HORA: Galerie Felixe Jeneweina:  Ponořit!Dive!Tauchen!  ponorky  ve  výtvarném umění 
(6. 11. – 31. 12.). Okresní muzeum: České muzeum stříbra: Stálá expozice: České muzeum stříbra 
a  středověký  důl.  Kamenný dům: Stálá  expozice:  Královské  horní  město  –  měšťanská  kultura 
a život v 17. – 19. stol. Tylův dům: Stálá expozice: J. K. Tyl. Galerie Středočeského kraje – GASK: 
Stálá  expozice: Stavy mysli  – Za  obzorem,  nová  stálá  expozice  (25.  5.  14  –  25.  5.  17).  IHS  (Iesum 
Habemus Socium) (30. 11. 14 – 31. 12. 17). Výstavy: Michaela Maupicová. Skladby mysli  (11. 10. 2015 
– 28. 2. 2016). Denisa Nová. Helena Lukášová. A/W 2015 (11. 10. 2015 – 28. 2. 2016). Pavel Vašíček 
a Petr Vašíček. Intenzity (11. 10. 2015 – 28. 2. 2016). Daniela Vinopalová & Monika Immrová. Socha  
(14. 11. 2015 – 14. 2. 2016). Jaroslav J. Alt. Keře, obzor, oblaka (od 14. 11.). Alex Mlynárčik pohledem 
Pierra Restanyho. Marek Kvetan pohledem Aleny Vrbanové (od 14. 11.). Kutnohorská fotogalerie: 
Stálá multižánrová expozice. Vlašský dvůr: Stálá expozice. 
LANŠKROUN: Městské muzeum: Stálá  expozice:  Pamětní  síň  Jindřicha  Pravečka  a  dokumenty 
o jeho otci. Výstava: Pavel Šlegl. Obrazy (28. 11. 2015 – leden 2016). 
LÁNY: Výstavní síň TGM: Stálá expozice: Prezidentské období života TGM. Dějiny obce Lány.
LEMBERK: Zámek: Historický interiér. Liturgické obřady – expozice UPM Praha.
LETOVICE: Galerie Pex: Díla současných moravských a českých umělců. 
LIBEREC: Galerie Die Aktualität des Schönen: Victor  Marx  &  Mikael  Tofvesson.  A  New 
Sweden (26. 11. 2015 – 8. 1. 2016). Galerie Prostor 228: Roman Franta (1. 11. – 31. 12.). Patrik Hábl  
(1. 1. – 29. 2.). Oblastní galerie Lázně: Stálé expozice: Na vlnách umění  / umění českých zemí od 
raného  novověku  po  současnost.  Heinrich  von  Liebieg,  sběratel  a  mecenáš.  Zlatý  věk  nizozemské 
malby. Výstava: Na Sibiř! Německočeští výtvarní umělci v první světové válce (9. 10. 2015 – 17. 1. 2016). 
Fotogalerie Nika: Zrcadlová helma fotografa Petra Králíka (6. 11. 2015 – 3. 1. 2016). SET Galerie: 
Tomáš Vaněk. Particip č. 186 (6. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Severočeské muzeum: Práce studentů sklářské 
školy v železném Brodě z let 2010–2015 (5. 11. 2015 – 7. 2. 2016).
LIDICE: Lidická galerie:  Stálá  expozice:  Lidická  sbírka  děl  umělců  z  celého  světa  darovaných 
Lidicím. Výstava: Osobnosti. Jiří Jiroutek (20. 11. 2015 – 14. 2. 2016).
LITOMĚŘICE: Galerie a muzeum Litoměřické diecéze: Románské až barokní umění z diecézních 
sbírek. Severočeská galerie výtvarného umění:  Stálá  expozice:  Sbírka  –  baroko,  gotika.  Sbírka 
naivního umění Čech a Moravy. Výstava: Josef Lada (4. 12. 2015 – 10. 4. 2016).
LITOMYŠL: Antik Hotel Sofia: Marie Kolářová. Holka modrooká (2. 11. 2015 – 31. 1. 2016). Galerie 
Miloslava Kubíka: Příprava výstavy. Městská galerie: Arnold Bartůněk. Komorní  sochy a kresby  
(8. 11. 2015 – 31. 1. 2016). Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala: Stálá expozice. 
LNÁŘE: Zámek – Tvrz: Stálá expozice: Díla skláře Bohumila Eliáše.
LOUNY: Galerie Benedikta Rejta: Emil Filla 1882–1953. Znovuotevření Pamětní síně Emila Filly 
na Peruci (od 18. 5.). Výstava: Postava k otvírání (od 12. 12.). Galerie města Loun: Vladislav Mirvald. 
Ze soukromých sbírek (30. 11. 2015 – 21. 2. 2016).
LUHAČOVICE: Muzeum luhačovického Zálesí:  Projekt  Digitální  vizualizace  Vize  velkých 
Luhačovic.
LYSICE: Zámek: Expozice českého spolkového a rodinného divadla – 30 divadel se sériemi loutek 
od konce 19. st. do r. 1950.
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ: Galerie Goethe: Jaroslav Seibl. Světla měst (2. 12. 2015 – 10. 1. 2016).
MARIÁNSKÁ TÝNICE: Muzeum a galerie severního Plzeňska: Stálé expozice: Historický vývoj 
regionu. Etnografická expozice. Vznik Československa. Výtvarné umění 2. pol. 20. st. Umělecká a užitá 
litina plaské železárny. 
MĚLNÍK: Želví doupě: Karel Jerie. Octobriana už letí! (13. 11. – 30. 12.).
MIKULOV: Galerie Závodný: Ašot Haas (4. 12. 2015 – 10. 1. 2016). Regionální muzeum – zámek: 
Stálá expozice: Od gotiky po empír. Galerie Dietrichsteinů, zámecká knihovna. Zámecký sklep a obří 
sud. Tradiční vinařství na Moravě. Římané a germáni v kraji pod Pálavou. Víno napříč staletími. 
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ: Městské muzeum: Stálá  expozice:  Holzmaisterova  sbírka 
mimoevropského umění. 
MOST: Galerie Bunkr: Juliana Höschlová. Blue Sky (27. 11. 2015 – 8. 1. 2016). kostel Nanebevzetí 
P. Marie: Postava k otvírání (11. 12. 2015 – 27. 3. 2016).
NÁCHOD: Galerie výtvarného umění: Náchodský výtvarný podzim – 32. ročník přehlídky regionu 
(21. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Kavárna Café Patro: Síla pohybu. Kresby / Petr Samek (28. 11. – 30. 12.).
NEJDEK: Muzeum: Stálá expozice: Dějiny města, národopisné sbírky, keramika, podmalby na skle, 
malovaný nábytek.
NELAHOZEVES: Zámek: Roudnická lobkowiczká sbírka.
NEZVĚSTICE: Zámek Nebilovy: Nováčková. Hrbke. Růžičková. 
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ: Městská galerie Zázvorka: Příprava výstavy.
NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ: Horácká galerie: Z  díla  Jana  Štursy.  Z  tvorby  V. Makovského. 
Krajinářská expozice. Jiří Vašica – Sochařovy sny, zámecký kabinet. Jaroslav Svoboda. Výběr z díla. 
Výstavy: Jindřich Zezula. Výběr z díla (do prosince 2015). Pavel Čech. Tajná přání (11. 10. 2015 – 31. 1. 2016). 
Romana Rotterová (26. 11. 2015 – únor 2016).
NOVÝ BOR: Sklářské muzeum: Stálá  expozice:  Sklářská  výroba  v Čechách  od  17.  do  2.  třetiny  
20. století. 
OLOMOUC: Galerie 1499: Prodejní výstava obrazů, autorského skla, keramiky a šperků. Galerie 
Caesar: Aktuál 15. Rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar za rok 2015 (1. 12. – 30. 12.). 
Galerie U Mloka: Samson Kambalu. Nesnesitelná lehkost filmů NYAU (od 4. 12.). Muzeum umění: 
Muzeum moderního umění: Stálé  expozice:  Století  relativity.  Stálá  expozice  výtvarného  umění  
20.  st.  Výstava:  Dohnat  a  předehnat.  Československý  a  polský  design  60.  let  20.  století  
(15. 10. 2015 – 24. 1. 2016). Zbyněk Sekal. A věci se zvolna berou před se (10. 9. 2015 – 14. 2. 2016). 
Arcidiecézní muzeum Kroměříž – Zámek:  Stálé  expozice:  Ke  slávě  a  chvále.  1000  let  duchovní 
kultury na Moravě. Kabinet zahradní kultury. 500 let zahradní kultury v Kroměříži. Kabinet hudby I. 
/ Hudební sbírka kroměřížského zámku. Zámecká obrazárna v Kroměříži. Kabinet mincí a medailí I. 
Ražby porýnských arcibiskupů a kurfiřtů – Mohuč, Trevír, Kolín (13. 9. 14 – 25. 9. 16). Arcidiecézní 
muzeum Olomouc: Stálé expozice: Ke slávě a chvále/1000 let duchovní kultury na Moravě. Výstavy: 
Giovanni  Battista  Piranesi.  Geniální  grafik  italského  baroka  (1.  10.  2015  –  10.  1.  2016). Vitrínka 
Deniska: David Možný. Open Space (3. 12. 2015 – 5. 1. 2016).
OPAVA: Dům umění: Daniel Šperl. Japonsko (11. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Umělci čistého srdce. Naivní, 
lidové umění a art brut ze sbírky Pavla Konečného (12. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Válečný mrak. Výstava 
k 70. výročí ukončení druhé světové války (12. 11. 2015 – 21. 2. 2016). Galerie Cella: Příprava výstavy. 
Slezské zemské muzeum: Areál čs. opevnění Hlučín–Darkovičky: Expozice: Pěchotní sruby MO-
S18, S19, S20 a lehký objekt vz. 37A. 
OSTRAVA: Důl Michal: Stálá expozice: Lidská práce, technika a průmysl jako inspirace výtvarného 
umění. Galerie Beseda: Stálá prodejní výstava obrazů, plastik, skla a grafiky. Výstava: Karel Jerie. 
David  Saudek.  Riders  on  the  Storm  (15.  10.  2015  –  15.  1.  2016). Galerie D.Art:  Prodejní  výstava 
obrazů, keramiky, tapisérií, šperků. Galerie Dole a klub Fiducia: Příprava výstavy. Galerie Chagall 
/ AVION Shopping Park: Prodejní galerie – malba, grafika, sochy, umělecké sklo... Galerie Magna: 
Jiří Sopko (30. 11. 2015 – 4. 1. 2016). Galerie města Ostravy – PLATO: Gong: Michał Budny / Jaromír 
Novotný. Kapradinový květ (22. 10. 2015 – 17. 1. 2016). Martin Hrubý. Resort (20. 11. 2015 – 3. 1. 2016). 
Trojhalí Karolina: Stálá instalace: Tomáš Vaněk. Particip č. 178 Výstava: PLATOvideo05 – Divadlo/
Theatre. G. Sztwiertnia, Ch. Schlingensief, E. Koťáková (12. 11. 2015 – 31. 1. 2016). Ostravský stojan. 
Autorský vánoční strom Elli Tiliu Motýlové (10. 12. 2015 – 31. 1. 2016). Galerie Mlejn: Jsme čím jsme. 
Výstava prací pacientů s RC (3. 12. 2015 – 6. 1. 2016). Galerie současné malby v divadle A. Dvořáka: 
Ivo Sumec. Redesign (od 3. 11.). Galerie výtvarného umění: Dům umění: Stálá expozice: Skvosty 
evropského umění ze sbírek GVUO (do 3. 1. 2016). Výstava: Stanislav Kolíbal. Sochy a kresby (25. 9. 
2015 – 3. 1. 2016). Svět podle nás 2015 (prosinec 2015 – leden 2016). Eduard Ovčáček. Z grafického 
díla. (2. 10. 2015 – 4. 9. 2016). Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě (20. 1. – 20. 3.). Husův sad: 
Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji (15. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Industrial Gallery: Příprava 
výstavy. MA’MA Gallery: Hana Mikulenková. …To Be in the Same Boat (20. 11. 2015 – 14. 1. 2016). 
Slezskoostravská galerie:  In Signum (od 27. 11.). Výstavní síň Sokolská 26: Hana Puchová. Mluv 
potichu, ať se slyším (27. 11. 2015 – 15. 1. 2016).
OSTROV: Letohrádek Ostrov: Příprava výstavy.
Pavel Piekar. Vyjdi z paláce, dojdeš do letohrádku (17. 5. – 12. 7.).
PACOV: Zámek Pacov: Sálé  expozice:  Dějiny  Pacova.  Pacov  a  motocyklový  sport.  Síň básníka  
A. Sovy: život a dílo básníka Antonína Sovy. Galerie Jana Autengrubera: Jan Autengruber. 
PARDUBICE: Art space NOV: Lukáš Houdek. Výročí (19. 11. 2015 – 5. 1. 2016). Galerie FONS: 
Hledá se nový Picasso (1. 12. – 31. 12.). Galerie města Pardubic: Já vím, co tím myslíš. Jiří Kovanda 
a žáci  (12. 11. – 24. 12.). Východočeská galerie: Dům U Jonáše: Michaela Kukovičová. Kouzelná 
baterka (11. 11. 2015 – 28. 2. 2016). Architektura Pardubic – Nádraží Pardubice (11. 11. 2015 – 28. 2. 2016). 
Bohumil Kubišta. Grafika (11. 11. 2015 – 28. 2. 2016). Zámek: Svítání v sadu. Krajinomalba ze sbírek 
VČG v Pardubicích. Výstava: Jindřich Prucha a Železné hory (8. 10. 2015 – 24. 1. 2016). Východočeské 
muzeum: Stálá expozice: Rytířské sály. Zámecká kaple. Křišťálový Betlém. Kryt civilní obrany. Česká 
sklářská tvorba. Expozice hraček. Příroda východního Polabí. 
PETROVICE: Zámeček: Stálá výstava soch Blanky Matragi. 
PÍSEK: Písecká Sladovna: Stálá expozice: Oldřich Smutný (8. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Malá Planeta 
(17. 11. 2015 – 30. 4. 2016). Dobrodruzi (17. 11. 2015 – 30. 4. 2016). Prácheňské muzeum: Galerie: 
Antonín Šít. Zůstat  vždy  sám  sebou  (5.  12.  –  31.  12.). Chodba knihovny: Zimní  sporty na Písecku  
(1. 12. – 31. 12.). Malé výstavní síně: Večerníček Chaloupka na vršku (3. 12. – 31. 12.). 
PLASY: Galerie v konventu kláštera: Stálá expozice: Alois Doležal, Viktor Stretti, Jaromír Stretti-
Zamponi, Mario Stretti.
PLZEŇ: Čestmír Suška (25. 4. – 31. 12.). Galerie Azyl: Grafiky Jiřího Suchého (1. 12. 2015 – 2. 1. 2016). 
Galerie Jiřího Trnky:  Příprava  výstavy.  Galerie Ladislava Sutnara: Fotografie  a  společnost  
(od  26.  11.).  Galerie města Plzně: Et+  si  affinité.  Esprit  Porcelaine.  Table  animée  Le  Festin  
(4.  12.  2015  –  10.  1.  2016).    20  let Artotéky města  Plzně  (1996–2016)  (4.  12.  2015  –  10.  1.  2016). 
Galerie Vestředu:  Vrstvy  Země.  Adam  Kašpar.  Kateřina  Holá  (od  3.  12.).   Muzeum církevního 
umění plzeňské diecéze: Stálá  sbírka  církevního  umění. Papírna: Moon  Art.  Současná  turecká 
malba. V. Stratil, M. Číhal,  J. Korbičková  (18. 10. – 20. 12.). Západočeská galerie: Masné krámy: 
Vznešenost & Zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách (28. 10. 2015 – 13. 3. 2016). 
Výstavní síň „13“: Hanuš Zápal (1885–1964). Architekt Plzeňska (7. 10. 2015 – 7. 2. 2016). Semlerova 
rezidence: Od 12. 11. 2015 přístupná 2x týdně (čtvrtek a sobota – rezervace na www.adolfloosplzen.cz). 
Studijní a vědecká knihovna: Helena Fenclová. Inspiraton by Landscape – Inbetween Aurora Borealis 
and Shumawa Hills (od 2. 12.). Západočeské muzeum: Porcelán z Limoges (4. 12. 2015 – 10. 1. 2016).
PODHRADNÍ LHOTA: Škola: Stálá expozice: Dílo Oldřicha Drahotušského (1929–1994).
POLIČKA: Centrum Bohuslava Martinů: Historie  města  Poličky  a  okolí.  Sklářství  na  Horácku. 
Třída  B.  Martinů  –  Pohádka  ve  škole.  Barevný  svět  B.  Martinů.  Znovuotevření  gotického  opevnění  
města – prohlídky. Městské muzeum a galerie: Umění na Poličsku – od gotiky po 19. st. – Obrazová 

galerie Hohenembsů ze zámku Bystré – portréty, krajiny, alegorie, církevní tematika 16. – 19. st. Moderní 
umění na Poličsku. Bohuslav Martinů ve výtvarném umění. 
PRACHATICE: Muzeum české loutky a cirkusu: Stálá expozice. 
PROSTĚJOV: Muzeum a galerie v Prostějově: Příprava  výstavy.   Muzeum Prostějovska: Hlavní 
budova: Historická expozice V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství. Špalíček: Příprava výstavy.
PŘEDKLÁŠTEŘÍ: Podhorácké muzeum: Stálá expozice: Dějiny a současnost kláštera Porta coeli. 
PŘÍBRAM: Galerie Františka Drtikola: Stálá expozice: Fotograf František Drtikol. 
RAKOVNÍK: Rabasova galerie: Stálá expozice: Životní dílo Václava Rabase. 
ROUDNICE NAD LABEM: Galerie moderního umění: Stálá expozice českého moderního umění od konce 
19.  stol.  do  současnosti. Výstava: Křižovnická  škola  čistého  humoru  bez  vtipu  (3.  12.  2015  –  17.  1.  2016). 
S Miroslavem Šaškem kolem světa (13. 12. 2015 – 17. 1. 2016). Augustiniánský klášter: Stálá expozice: 
Historie augustianských kanovníků v Čechách. 
ROKYCANY: Galerie Fouyer S+H: Milan Dvořák. Černá a bílá (4. 11. 2015 – 8. 2. 2016).
ROZTOKY U PRAHY: Středočeské muzeum:  Opus  Musivum.  Mozaika  ve  výtvarném  umění  
(20. 11. 2015 – 1. 5. 2016).
ROŽNOV POD RADHOŠŤEM: Valašské muzeum v přírodě:  Stálá  expozice:  Jak  stavěli  naši 
předkové. 
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU: Muzeum a galerie Orlických hor: Hladíkova síň: Stálá  expozice 
sochař Karel Hladík. Muzeum krajky Vamberk: Stálá expozice paličkovaných krajek. Orlická galerie: 
Stálá expozice malíř Jan Trampota. Plachetkův památník: Sbírka preparovaných exponátů našich ptáků. 
Židovská synagoga: Expozice judaismu v Podorlicku, památník K. Poláčka.
ŘÍČANY: Galerie Kotelna: Příprava výstavy.
SÁZAVA: Centrum sklářského umění – Huť František: Příprava výstavy. 
SEMILY: Muzeum a Pojizerská galerie: Galerie: 1. patro. Umění  Pojizeří  55’  (17.  1.  –  31.  12.).  
Co jsme (ne)našli pod stromečkem (5. 12. 2015 – 31. 1. 2016). Půda: Kolem dokola (do ledna 2016). 
SOKOLOV: klášterní kostel sv. Antonína Paduánského: Příprava výstavy.
STARÉ MĚSTO: Památník Velké Moravy: Velkomoravské mocenské  centrum Mikulčice  ve  světle 
nových archeologických objevů.
STRAKONICE: Muzeum středního Pootaví: Stálé  expozice:  Interiér  19.  století.  Počátky  fezové 
výroby. Gotické a barokní plastiky.
STŘÍTEŽ: Galerie Kabinet Chaos: Příprava výstavy.
SVITAVY: Městské muzeum a galerie ve Svitavách: Oskar  Schindler  – Hledání  hvězdy Davidovy. 
Historie  prací  techniky.  Svitavská  zastavení  –  fotografie  města.  Svitavské  vily.  V.  V.  Ottendorfer  – 
svitavský mecenáš. Labyrint svitavských příběhů. 
ŠUMPERK: Galerie Jiřího Jílka: Vladana Hajnová. Objekty, grafiky, kresby (3. 12. 2015 – 3. 1. 2016).
TÁBOR: Galerie U Radnice: Příprava výstavy. Muzeum fotografie Šechtl a Voseček: Příprava výstavy. 
TEPLICE: Regionální museum:  Julius  Payer.  Nejslavnější  teplický  rodák  (11.  11.  2015  –  10.  1. 
2016).  Zámek: Vánoce na klopě (27. 11. 2015 – 30. 1. 2016). Radek Fridrich (koláže, frotáže, textáže)  
(10. 12. 2015 – 10. 1. 2016).
TEREZÍN: Památník Terezín: Magdeburská kasárna:  Hudba,  výtvarné  umění,  literatura  a  divadlo 
v terezínském ghettu. Malá pevnost: Výtvarná expozice památníku Terezín. Osudy a tvorba – přírůstky 
sbírky Památníku Terezín v letech 2004–2009. 
TIŠNOV: Galerie Jamborův dům: Jiří Foltýn. Už zase na dvou planetách (16. 11. – 23. 12.). Muzeum 
města Tišnova: Stálá expozice: Odkaz Josefa Jambora městu Tišnovu. 
TRUTNOV: Galerie města Trutnova: Vladimír Groh. Aljaška  (26.  11.  2015  –  9.  1.  2016). Galerie 
UFFO: Vilém Balej. Retrospektiva 2015 (16. 12. 2015 – 19. 1. 2016).
TŘEBEŠICE: Zámek: Open 2015. Zahrada v Provence – nová instalace (od 27. 9.).
TŘEBÍČ: Galerie Franta – Národní dům:  František Mertl (4. 12. 2014 – 4. 12. 2020).
TŘEMOŠNICE: SRC Lihovar: Jiří Nováček. Dva prameny. Inter hominem et equum (3. 12. 2015 –  
15. 1. 2016).
TURNOV: Muzeum Českého ráje: Stálé haptické expozice. 
TÝN NAD VLTAVOU: Městská galerie U Zlatého slunce: Příprava výstavy. 
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Archeologický ústav MZM – Centrum slovanské archeologie: Expozice 
archeologických nálezů. Galerie Joži Uprky: Jaroslav Blažek. Motivy ze Slovácka (4. 12. 2015 – 31. 1. 2016). 
Slovácké muzeum: Hlavní budova: Stálé  expozice:  Nositelé  ceny  Vladimíra  Boučka  v  Uherském 
Hradišti. Umění jihovýchodní Moravy. Nová národopisná expozice Slovácko. Výstava: Lubor Niederle, 
Národopisná výstava československá a Uherskobrodsko (18. 9. 2015 – 31. 1. 2016). Etnograf Antonín 
Václavík 1891–1959 (18. 9. 2015 – 31. 1. 2016). Léčebný ústav MUDr. Masaříka (13. 11. 2015 – 14. 2. 2016). 
Galerie Slováckého muzea: Stálá expozice: Umění jihovýchodní Moravy. Obrazy, sochy, kresby, grafika 
z 19. a 20. století. Výstava: Helena Zmatlíková. Knižní ilustrace (16. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Klára Klose. 
Obrazy/sochy (16. 10. 2015 – 3. 1. 2016). Malý sál: Svetom, moje, svetom… O slovenských drátenících 
(28.  10.  2015  –  17.  1.  2016). Muzeum lidových pálenic Vlčnov: Stálá  expozice:  Podomácká  výroba 
slivovice a ovocných destilátů. Ondřejský sál: Umění jihovýchodní Moravy. Stálá expozice. Památník 
Velké Moravy ve Starém Městě: Multimediální expozice o dějinách Velkomoravské říše. Vampyrismus 
(do 31. 12.). Slovácké centrum kultury a tradic: Stálá expozice: Uherské Hradiště – město královské. 
Soubor lidových staveb Topolná: Stálá expozice lidového bydlení a kovářství na Slovácku. 
UHERSKÝ BROD: Centrální budova Uherskohradišťské nemocnice: Scénograf Miloš Souček (do 
31. 12.). Galerie Panský dům: Příprava výstavy. Muzeum J. A. Komenského: Stálá expozice: Jan Ámos 
Komenský  lidstvu. Starožitnosti Uherskobrodska. Rolnický dům ve Vlčnově. Naarden v Nizozemsku: 
Vivat Comenius. Výstava. Lubor Niederle. Národopisná výstava a Uherskobrodsko (18. 9. 2015 – 31. 1. 2016). 
Etnograf Antonín Václavík. 1891–1959 (18. 9. 2015 – 31. 1. 2016).
ÚSTÍ NAD LABEM:  Galerie Armaturka: Galerie Emila Filly:  Martin  Kuriš.  Michaela  Thelenová. 
Sudetská  rapsodie  (10.  12.  2015  –  20.  1.  2016).  Galerie Buňka:  Sousoší  Veroniky  Přikrylové  
(od 15. 12.). Galerie NF: Jan Bačkovský (10. 12. 2015 – 10. 1. 2016). Hraničář: David Böhm a Jiří 
Franta  (2.  12.  –  29.  12.).  Filip Černý. Dokumentace  (4.  12.  2015 – 3.  1.  2016). Move Gallery: Dirk 
Großer. Hotel Bohemia / Urban Live as Concept of Conformity (10. 12. 2015 – 20. 1. 2016). Up Gallery: 
Pierot (26. 11. 2015 – 31. 1. 2016).
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Galerie Kaple: Tomáš Vaněk. Particip č. 187  (3. 12. 2015 – 29. 1. 2016). 
Galerie Moravské gobelínové manufaktury: Stálá expozice: Současná česká tapiserie. Galerie Sýpka: 
Pavla Malinová. Úd vé hlavy (4. 12. 2015 – 5. 2. 2016). Muzeum regionu Valašsko – Zámek Kinských: 
Stálé  expozice:  Sklo  a  gobelíny.  Jak  se  žilo  na  zámku.  Bohu  ke  cti  –  bližnímu  ku  pomoci  (hasičská 
expozice). Výstavy: Zámecký park ve Valašském Meziříčí (26. 6. 12 – 31. 12. 17). 
VODŇANY: Městské muzeum a galerie Vodňany: Vodňanští  baráčníci.  80.  výročí  založení  spolku  
(5. 10. – 31. 12.). Papírové betlémy ze sbírky Františka Kotěšovce (20. 11. – 31. 12.). Obrazy, kresby, 
grafika, fotografie, dřevořezy, asambláže… (30. 11. – 31. 12.).
VOLYNĚ: Městské muzeum: Tvrz: Výkresy  zmizelého věku  (11.  12.  2015 – 16.  1.  2016). Pošeptal 
medvídek husarovi… (7. 11. 2015 – 26. 3. 2016). Galerie Na shledanou: Tryzna za vakovlka (do 30. 12. 2015). 
Překročení prahu. O smrti a znovuzrouzení (9. 8. 2015 – 31. 5. 2016).
VRANÉ NAD VLTAVOU: Národní galerie Perla: Příprava výstavy. VRCHLABÍ: Galerie “M”: Stálá 
expozice: Václav Mejvald – Obrazy. VRCHOTOVY JANOVICE: Zámek: Stálá expozice Národního 
muzea: Společnost v Čechách 19. století. České zvonařství.
VSETÍN: Muzeum regionu Valašsko: Vsetínský zámek je z důvodu rekonstrukce uzavřen do října 2015. 
VYŠKOV: Muzeum Vyškovska: Stálé expozice: Vyškovská lidová keramika. Vyškovsko do roku 1850. 
Národopisná expozice. Pravěk Vyškovska. Expozice k životu a dílu Aloise Musila. Vyškovsko v letech 
1850–1945.
ZÁKUPY: Eduard Held muzeum:  Stálá  expozice  historie  výroby  vánočního,  masopustního 
a karnevalového zboží od roku 1884. 
ZDEJCINA: Josefína Nevadbová. Křížem krážem. Instalace v krajině. 
ZLÍN: Alternativa – kulturní institut Zlín: Proměny Zlína na mapách a plánech (12. 11. 2015 – 9. 1. 2016). 
Galerie Garáž:  30. Čin. Pavla Dundálková  (od 9. 12.). Galerie Kabinet T: Daniel Vlček. Dál  a výš  
(26. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Krajská galerie výtvarného umění: Stálá expozice: Prostor Zlín / Řády 
vidění. Výstava:  Radim  Hanke  (25.  11.  2015  –  únor  2016).  Místa  (spolu)práce  (2.  12.  2015  –  únor 
2016). Aleš Kauer. Akce Z. Básníci v prostoru Zlín (od 12. 12.). 14/15 Baťův Institut: Příprava výstavy. 
Grafický kabinet:  Periférie. Architekti Svatopluk Sládeček  a David Kraus  (9.  12.  2015 – únor 2016). 
Optika Zdeněk Mezírka: Zdeněk Šmíd. Hledání rovnováhy (23. 11. 2015 – 27. 2. 2016).
ŽATEC: Regionální muzeum K. A. Polánka: Emil Holub a Slapy Viktoriiny.

BARCELONA: Fundació Joan Miró: Sofia Hultén. Espai 13 (18. 12. 2015 – 6. 3. 2016). MACBA: 
Sergi  Aguilar  (4.  6.  2015  –  31.  1.  2016).  Desires  and  Necessities  (od  18.  6.).  Species  of  Spaces  
(15. 7. 2015 – 31. 1. 2016). A.XMI, the Xavier Miserachs Fonds (12. 11. 2015 – 27. 3. 2016).
BASILEJ: Fondation Beyeler: In Search of 0,10 – The Last Futurist Exhibition of Painting (od 1. 10.). Jean 
Dubuffet (31. 1. 2015 – 8. 5. 2016). Kunsthalle: Jung, hier kommt der Masterplan (28. 11. 2015 – 3. 1. 2016). 
Museum Tinguely: Ben Vautier. Is Everything Art? (21. 10. 2015 – 22. 1. 2016). Schaulager: Future 
Present. The Collection of the Emanuel Hoffmann Foundation (13. 6. 2015 – 31. 1. 2016). 
BENÁTKY:  Palazzo  Ducale.  Acqua  e  cibo  a  Venezia.  Storie  della  Laguna  e  della  Citta  
(26. 9. 2015 – 14. 2. 2016). Museo Correr: Andrea Schiavone tra Tiziano, Tintoretto e Parmigianino 
(28. 11. 2015 – 10. 4. 2016). Peggy Guggenheim: V. S. Gaitonde. Paintig as Process, Painting as Life 
(3. 10. 2015 – 10. 1. 2016). 
BERLÍN: Aedes am Pfefferberg: Appearing Sculptural. Marte. Marte Architecture, Weiler, Austria 
(12.  f12.  2015  –  14.  1.  2016).  Alexander Ochs Private:  Mirrors.  Luzia  Simons  +  Stefan  Sehler  
(7. 11. – 18. 12.). BC Galerie: Jan Kaláb. Tension (11. 12. 2015 – 23. 1. 2016). Berlinische Galerie: 
12x12. The  IBB video  space  (2. 12. 2015 – 4. 1. 2016).  Ich Kenne Kein Weekend. The René Block 
Archives  (16. 9. 2015 – 15. 2. 2016). Divus Berlin: Stu Mead book  launch (od 13. 12.). Galerie im 
Körnerpark: Ashkan Sahihi. Die Berlinerin. Das Porträt einer Stadt (17. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Haus 
am Waldsee: Stefanie Hering. Porzellandesign (4. 12. 2015 – 7. 2. 2016). Helmut Newton Foundation: 
Helmut  Newton.  Permanent  Loan  Selection.  Jiri Svestka Gallery:  A  New  Day.  Jan  van  der  Pol  
(21. 11. 2015 – 30. 1. 2016). König Galerie: Nathan Hylden. Goes On  (14. 11. 2015 – 24. 1. 2016). 
Amalia Pica (12. 12. 2015 – 31. 1. 2016). MartinGropiusBau: From Hockney to Holbein. The Würth 
Collection in Berlin (11. 9. 2015 – 10. 1. 2016). Germaine Krull. Photogaphs (15. 10. 2015 – 31. 1. 2016). 
Art of Prehistoric Times. Rock Paintings from the Frobenius Collection (21. 1. – 16. 5.). Me Collectors 
Room: Cindy Sherman (16. 9. 2015 – 10. 4. 2016). Museum für Gegenwart: Hamburger Bahnhof: 
Neue Galerie. Die Schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung. 1933–1945 (21. 11. 2015 – 31. 7. 2016). 
A Few Free Years. Von Absalon bis Zobernig. Schenkungen von Friedrich Christian Flick  and die 
Nationalgalerie  (28.  11.  2015  –  13.  3.  2016). Staatliche Museen zu Berlin: Alte Nationalgalerie: 
Atelier Van Lieshout. The Monument (15. 9. 2015 – 2017). Blinde Blicke. Sehen und Nicht-Sehen bei 
Adolph Menzel (8. 12. 2015 – 21. 2. 2016). Altes Museum: Kampf um Troja. Die Münchener Ägineten 
mit  den Ergänzungen Thorvaldsens  (30.  9.  2015  –  16.  5.  2016). Bode Museum: Nichts Neues. Die 
Abstraktion  hat  noch  nicht  begonnen. Markus Lüpertz  (6.  11.  2015  –  7.  2.  2016). Gemäldegalerie: 
El Siglo de Oro. Spanische Malerei und Skulptur des 17. Jahrhunderts (1. 7. 2015 – 30. 10. 2016). The 
Botticelli Renaissance (24. 9. 2015 – 24. 1. 2016). Kaiser Friedrich Museumsverein: The Botticelli 
Renaissance (24. 9. 2015 – 24. 1. 2016). Kunstbibliothek: Jean Dubuffet  (17. 9. 2015 – 17. 1. 2016). 
Kunstgewerbemuseum: Tönerne Welte. Figürliche Keramik aus sechs Jahrhunderten (do 27. 3. 2016). 
Kupferstichkabinett: Der Botticelli-Coup. Schätze der Sammlung Hamilton (16. 10. 2015 – 24. 1. 2016). 
Museum für Asiatische Kunst: Tiger, Kraniche, Schöne Frauen – Asiatische Kunst aus der Sammlung 
Klaus F. Naumann  (8. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Orchha, Datia, Panna. Malwa – Miniaturen von den 
Rajputischen Höfen Bundelkhands, 1580–1850 (od 30. 10.). Museum Europäischer Kulturen: Schöne 
neue Welt – Traumhäuser rumänischer Migranten (21. 11. 2015 – 24. 4. 2016). Museum für Fotografie: 
Zartrosa und Lichtblau. Japanische Fotografie der Meiji-Zeit (1868–1912) (4. 9. 2015 – 10. 1. 2016). Jean 
Dubuffet (17. 9. 2015 – 17. 1. 2016.). Helmut Newton. Pages from the Glossies (4. 12. 2015 – 22. 5. 2016). 
Neue Galerie: Die Schwarzen Jahre. Geschichten einer Sammlung. 1933–1945 (21. 11. 2015 – 31. 7. 2016). 
Neues Museum: Bart – zwischen Natur und Rasur (10. 12. 2015 – 28. 2. 2016). 
BERN: Kunstmuseum:  Klee  in  Bern  (14.  2.  –  17.  1.  2016).  Catherine  Gfeller.  Künstlerische 
Kooperation (od února 2015). Yves Netzhammer – Die Subjektivierung der Wiederholung. Projekt B 
(do 31. 12. 18). Silvia Gertsch, Xerxes Ach. Sinnesreize (23. 10. 2015 – 21. 2. 2016). Ricco Wassmer 
1915–1972. Zum 100. Geburtstag (27. 11. 2015 – 13. 3. 2016). Robert WalserZentrum: Tilo Steireif. 
Der Räuber (od 20. 11.)
BONN: Kunstmuseum:  Ceal  Floyer  (29.  10.  2015  –  10.  1.  2016).  TeleGen.  Kunst  und  Fernsehen  
(1. 10. 2015 – 17. 1. 2016). Susanne Paesler (28. 1. – 5. 6.).
BRÉMY: GAK:  Anetta Mona  Chişa  und  Lucia  Tkáčová.  Ah,  Soul  in  a  Coma,  Act  naive,  Attack  
(28. 11. 2015 – 31. 1. 2016).
BRUSEL: Bozar Centre for Fine Arts: Europalia Turkey. Anatolia. Home of Eternity (7. 10. 2015 
– 17. 1. 2016). Aga Khan Award for Architecture 2015 (15. 10. 2015 – 17. 1. 2016). Europalia Turkey. 
Imagine Istanbul (15. 10. 2015 – 24. 1. 2016). Edward Steichen Award Luxembourg (13. 11. 2015 – 5. 1. 2016). 
Bozar NIKON Monography Series Award 2015 (13. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Daniel Buren. A Fresco  
(19.  2.  –  22.  5.). Evropský parlamen:  Jiří  David.  Srdce  nad  Evropou. Galerie Nathalie Obadia: 
Mickalene Thomas. I Am Your Sister (19. 11. – 26. 12.).
BUDAPEŠŤ: Mücsarnok Kunsthalle: Nicolas Schöffer. Rétrospective (od 30. 10.). Eureka! (30. 10. 
2015 – 31. 1. 2016).
CASORIA: Contemporary Art Museum: Real Time. Art from Wales (12. 12. 2015 – 30. 1. 2016).
CURYCH: Kunsthaus: Joan Miró – Wall, Frieze, Mural (2. 10. 2015 – 24. 1. 2016). Tomi Ungerer. 
Incognito  (30. 10. 2015 – 7. 2. 2016). Picture Ballot! Self-Portraits and Picture Ballot! Architecture 
(27. 11. 2015 – 28. 2. 2016). Pipilotti Rist (26. 2. – 8. 5.). Migros Museum: Resistance Performed – 
Aesthetic Strategies under Repressive Regimes in Latin America (21. 11. 2015 – 7. 2. 2016). Museum 
Haus Konstruktiv: Latifa Echakhch Screen Shot. Zurich Art Prize 2015 (29. 10. 2015 – 31. 1. 2016). 
Peter Hächler. Metamorphosen (od 3. 12.).
DORTMUND: Hartware MedienKunstVerein: (Artificial Intelligence) Digitale Demenz (14. 11. 2015 – 6. 3. 2016)
DRÁŽĎANY: Deutsches HygieneMuseum: AIDS.  Nach  Einer  Wahren  Begebenheit  
(5. 9. 2015 – 21. 2. 2016). Fast Fashion (5. 12. 2015 – 3. 1. 2016). Motorenhalle: Few Were Happy with 
their Condition. Photo and Video from Romania (od 9. 9.).
DÜSSELDORF: K20: Agnes Martin (7. 11. 2015 – 6. 3. 2016). K21 Ständehaus: Tomás Saraceno. In 
Orbit (do 31. 12.). The Problem of God (26. 9. 2015 – 24. 1. 2016). 
FRANKFURT NAD MOHANEM: Liebieghaus: Dangerous Liaisons. The Art of the French Rococo 
(4. 11. 2015 – 28. 3. 2016). MMK: At Close Range. Kostas Murkudis (17. 7. 2015 – 14. 2. 2016). William 
Forsythe. The Fact of Matter (17. 10. 2015 – 31. 1. 2016). Benjamin Hirte and Christoph Knecht. Open 
Handed (12. 12. 2015 – 14. 2. 2016). Städel Museum: Masterworks in Dialogue (7. 10. 2015 – 24. 1. 2016). 
John Baldessari. The Städel Paintings (5. 11. 2015 – 24. 1. 2016). Maniera: Pontormo, Bronzino and 
Medici Florence (24. 2. – 5. 6.).
GRAZ: Grazer Kunstverein: Joseph Grigely (od 11. 12.). Künstlerhaus. Halle für Kunst & Medien: 
Flora Neuwirth. Clubblumen (12. 12. 2015 – 21. 1. 2016).
GRAND HORNU: Museum of Contemporary Art: L’Homme, Le Dragon et La Mort (18. 10. 2015 – 17. 1. 2016).
HAGEN: Emil Schumacher Museum: Zdeněk Sýkora. System und Kraft der Linie (30. 8. 2015 – 14. 2. 2016).
HAMBURK: Deichtorhallen: Sarah Moon (27. 11. 2015 – 21. 2. 2016). Streamlines. Oceans, Global 
Trade and Migration (4. 12. 2015 – 13. 3. 2016). Glasgalerie Stölting: Alena Matějka. Between Heaven 
and Earth  (od  22.  11.). Hamburger Kunsthalle: Spot On. Meisterwerk  der Hamburger Kunsthalle 
(1. 8. 14 – 3. 1. 16). Nolde in Hamburg (18. 9. 2015 – 10. 2. 2016). Franz Ludwig Catel. Italienbilder 
der Romantik (16. 10. 2015 – 31. 1. 2016). Kunstverein: Malerei, Böse (17. 10. 2015 – 10. 1. 2016). 
Jahresgaben 2015 (22. 11. 2015 – 10. 1. 2016). Museum für Kunst und Gewerbe: Art Nouveau. The 
Great Utopia (17. 10. 2015 – 7. 2. 2016). Fast Fashion (5. 12. 2015 – 3. 7. 2016).
LILLE: Maison de la Photographie: Prix HSBC pour la Photographie (3. 12. – 30. 12.).
LONDÝN: Design Museum: Cycle Revolution  (18. 11. 2015 – 30. 6. 2016). Konstantin Grcić. The 
Good, The Bad, The Ugly (12. 11. 2015 – 28. 2. 2016). National Portrait Gallery: Simon Schama. 
The Face of Britain (16. 9. 2015 – 4. 1. 2016). Giacometti. Pure Presence (10. 10. 2015 – 10. 1. 2016). 
Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 15 (12. 11. 2015 – 21. 2. 2016). Tate Modern: Abraham 
Cruzvillegas. Empty Lot (13. 10. 2015 – 3. 4. 2016). The World Goes Pop (17. 9. 2015 – 24. 1. 2016). 
Alexander Calder. Performing Sculpture (11. 11. 2015 – 3. 4. 2016). Performing for  the Camera (18. 
2. – 12. 6.). Tate Britain: Joseph Wright of Derby. Illuminating the Air Pump (30. 3. 2015 – 2016). 
Frank Auerbach (9. 10. 2015 – 13. 3. 2016). Pre-Raphaelite Works on Paper (20. 4. 2015 – 2017). Anwar 
Shezma (12. 10. 2015 – říjen 2016). Hockney Double Portraits (19. 10. 2015 – říjen 2016). Jo Spence. 
Save This Exhibition (19. 10. 2015 – říjen 2016). Susan Philipsz. War Damaged Musical Instruments 
(21. 11. 2015 – 3. 4. 2016). Artist and Empire (25. 11. 2015 – 10. 4. 2016). Victoria & Albert Museum: 
The Fabric of India (3. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Shoes. Pleasure and Pain (13. 6. 2015 – 31. 1. 2016). 
Bejewelled Treasures. The Al Thani Collection (21. 11. 2015 – 28. 3. 2016). Europe 1600–1815 (od 9. 12.).
LUDWIGSHAFEN AM RHEIN: WilhelmHackMuseum: How to Live? Images of the Future from 
Malewich to Fujimoto (5. 12. 2015 – 28. 2. 2016).
LYON: 13e Biennale de Lyon. La vie moderne (10. 9. 2015 – 3. 1. 2016).
MADRID: Galería Elba Benítez: Dominik Lang. Difficulties of the Chess Composer (od 22. 11.). Museo 
Nacional del Prado: Transparent Art. Rock Crystal Carving in Renaissance Milan (14. 10. 2015 – 10. 1. 
2016). The Divine Morales (1. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Effigies amicorum. Portraits of Artists by Federico 
de Madrazo (22. 9. 2015 – 10. 1. 2016). The Penitent St Peter of Los Veberables (11. 9. 2015 – 17. 1. 2016). 
MANCHESTER: Home: Todd Haynes (14. 11. 2015 – 3. 1. 2016).
MILÁNO:  La  Triennale  di  Milano.  Ennesima.  Una  mostra  di  sette  mostre  sull’arte  italiana  
(26. 11. 2015 – 6. 3. 2016). 
MNICHOV: Bayerische Staatsgemäldesammlungen: Alte Pinakothek: Blinde  Blicke.  Sehen  und 
Nicht-Sehen  bei Adolph Menzel  (8.  12.  2015  –  21.  2.  2016). On Golden Ground. Guest Appearance  of 
Works from the Lindenau Museum (4. 8. 2015 – 30. 6. 2016). Pinakothek der Moderne: GegenKunst  / 
Contra(ry)Art  (20. 5. 2015 – 31. 1. 2016). Uproar  in Augsburg. German Paintings of  the 1960s  to 1980s 
(2.  7.  2015  –  16.  10.  2016).  PIN.  A  Perfect  Match  (30.  7.  2015  –  6.  3.  2016).  Heidi  Specker.  Reprise  
(16. 10. 2015 – jaro 2016). Amelie von Wulfeen. Works 2000–2015 (23. 10. 2015 – 21. 2. 2016). Johanna 
Diehl. Ukraine Series (28. 10. 2015 – 6. 3. 2016). Pin. Freunde der Pinakothek der Moderne – 50 Years 
On (29. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Konstantin Grcic (12. 11. 2015 – 28. 2. 2016). Sí o No. Urban-Think Tank’s 
Architecture of Provocation (19. 11. 2015 – 21. 2. 2016). Fritz Winter. The Sixties, A Decade of Colour  
(26.  11.  2015  –  28.  2.  2016). Museum Brandhorst:  Painting  2.0.  Expression  in  the  Information  Age  
(14. 11. 2015 – 30. 4. 2016).  Neue Pinakothek: Olaf Metzel Meets Hans von Marées (8. 10. 2015 – 11. 1. 2016). 
Galerie Kalt: Patrik Hábl (18. 6. 2015 – 31. 1. 2016). Haus der Kunst: Random Sampling. Painting from 
Sammlung Goetz (26. 6. 2015 – 14. 2. 2016). The Cold Libido (26. 6. 2015 – 14. 2. 2016). Hanne Darboven. 
Enlightenment (18. 9. 2015 – 14. 2. 2016). Lynette Yiadom-Boakye (30. 10. 2015 – 28. 3. 2016). Adele Röder 
(30. 10. 2015 – 14. 2. 2016). Laure Prouvost (27. 11. 2015 – 18. 9. 2016). Jüdisches Museum: #kunstjagd. Wo 
steckt das verschollene Gemälde? (20. 11. – 13. 12.). Jüdisches Europa Heute. Eine Erkundung 
(8. 7. 2015 – 14. 2. 2016). Archive Gallery: Christian Boltanski. Gustav Mezger (od 17. 9.). Walter Storm 
galerie: Shannon Finley (17. 11. 2015 – 16. 1. 2016).
MONTPELLIER: Galerie AL/MA:  Tjeerd  Alkema,  Jean  Azémard,  Daniel  Dezeuze,  Vladimir 
Skoda, Arnaud Vasseux, La Cellule (Becquemin & Sagot). 2D / 3D (2. 10. – 19. 12.).
NEW YORK: Contemporary Arts Center: After the Moment. Reflections of Robert Mapplethorpe 
(6. 11. 2015 – 13. 3. 2016). Hauser & Wirth: Takesada Matsutani (4. 11. – 23. 12.). Jewish Museum: 
The Power of Pictures. Early Photography, Early Soviet Film (25. 9. 2015 – 7. 2. 2016). The Television 
Project.  Picturing  a  People  (25.  9.  –  14.  2.  2016).  Becoming  Jewish.  Warhol’s  Liz  and  Marilyn  
(25. 9. 2015 – 7. 2. 2016). Unorthodox (6. 11. 2015 – 27. 3. 2016). Using Walls, Floors, and Ceiling. 
Valeska  Soares,  Time Has No Shadows  (6.  11.  2015  –  21.  4.  2016). New Museum:  Barbara Rossi. 
Poor Traits (16. 9. 2015 – 3. 1. 2016). Jim Shaw. The End is Here (7. 10. 2015 – 10. 1. 2016). Artist-in-
Residence Wynne Greenwood Presents Kelly (16. 9. 2015 – 10. 1. 2016). Anri Sala (od 2. 2. – 10. 4.).
PAŘÍŽ: Air de Paris: Claire  Fontaine.  Love  is  Never  Enough  (31.  10.  –  19.  12.). Centre Pompidou: 
Dominique Gonzalez-Foerster  1887–2058  (23.  9.  2015  –  1.  2.  2016). Wifredo  Lam  (30.  9.  2015  –  15.  2. 
2016).  Julien  Previeux.  Prix  Marcel  Duchamp  2014  (23.  9.  2015  –  1.  2.  2016).  České centrum: 
Barbora  Bálková.  Přízraky  (6.  11.  –  18.  12.). Musee de la Chasse et de la Nature: Walton  Ford  
(15. 9. 2015 – 14. 2. 2016). Musée du Louvre: The Winged Victory of Samothrace. Rediscovering  
a Masterpiece (do 9. 11.). Contemporary Art. Claude Lévȇque’s work (do 4. 1. 2016). Palais de Tokyo: 
Ugo Rondinone. I Love John Giorno (21. 10. 2015 – 10. 1. 2016).
ROTTERDAM: Center for Contemporary Art – Witte de With: Art  In  The  Age  Of...  Energy 
and Raw Material (23. 1. 15 – 3. 1. 16.). Art In The Age Of... Asymmetrical Warfare (11. 9. 15 – 3. 1. 16.). 
Willem de Rooij. Character  Is Fate  (27. 1. 15 – 3. 1. 16).  In Light of 25 Years  (27. 1. 15 – 3. 1. 16). 
Douglas  Coupland.  Bit  Rot  (11.  9.  2015  –  3.  1.  2016). Kunsthal: Keith Haring.  The  Political  Line  
(20. 9. 2015 – 7. 2. 2016). Red Wealth. Soviet Design 1950–1980 (26. 9. 2015 – 14. 2. 2016). Knitwear. 
From Chanel to Wstwood (12. 12. 2015 – 13. 3. 2016).
ROVERETO: Museo di Arte Moderna e Contemporanea: Sinfonia di Un’Esecuzione I Masbedo Al 
Mart (10. 10. 10. 2015 – 14. 2. 2016).
ŘEZNO: Ostdeutsche Galerie:  Messerschaft  und  detailverliebt.  Werke  der  Neuen  Sachlichkeit  
(31. 10. 2015 – 31. 1. 2016).
SAINTPIERREDEVARENGEVILLE: Centre d’Art Contemporain de la Matmut:  Nathalie 
Leroy Fiévée Vladimir Skoda (3. 10. 2015 – 3. 1. 2016).
SINGAPUR: NTU Centre for Contemporary Art:  Tomás  Saraceno.  Arachnid  Orchestra.  Jam 
Session (23. 10. – 20. 12.).
SOFIE: České centrum: 4 pokoje. Rafani a Zbyněk Baladrán (1. 12. 2015 – 31. 1. 2016).
SOUL: České centrum: Boris Jirků (11. 11. – 29. 12.).
STUTTGART: Kunstmuseum: Sound  in  Motion.  Internationale  video-und  Performancekunst  
(4. 3. 15 – 15. 1. 17). Thomas Grünfeld. 1&5 – Werke von 1983–2014 (20. 6. 2015 – 10. 1. 2016). 
VÍDEŇ: 21 er Haus: Fritz Wotruba (8. 7. 2015 – 17. 1. 2016). Flirting with Strangers (9. 9. 2015 – 31. 1. 2016). 
Albertina: Lyonel Feininger and Alfred Kubin. A Friendship of Artists (4. 9. 2015 – 10. 1. 2016). Black 
& White. Highlights from the Photographic Collection of the Albertina (27. 8. 2015 – 17. 1. 2016). Edvard 
Munch. Liebe, Tod und Einsamkeit  (25. 9. 2015 – 24. 1. 2016). Welten der Romantik  (od 13. 11.).  
Belvedere: Lower Belvedere:  The Women  of  Klimt,  Schiele  and  Kokoschka  (22.  10.  2015  –  28.  2. 
2016).  Oberes Belvedere:  Gerhart  Frankl.  Rastlos  (18.  11.  2015  –  3.  4.  2016).  Orangerie:  Hans 
Bischoffhausen  (8.  10.  2015 –  14.  2.  2016). České centrum: Visegrad Karm. Cesta  do demokracie  
(20. 11. 2015 – 29. 1. 2016). Galerie Mario Mauroner: Iconic Recycling (27. 11. 2015 – 9. 1. 2016). 
Essl Museum:  Johanna  Kandl.  Tangible  Art  (9.  10.  2015  –  31.  1.  2016).  Fascination  Photography  
(13. 11. 2015 – 7. 2. 2016). Diversity of Voices. Essl Art Award Cee 2015 (4. 12. 2015 – 6. 3. 2016). Knoll 
Galerie: Ákos Birkás. The Totality and the Rest (19. 11. 2015 – 16. 1. 2016). Krobath: Sonja Gangl. 
Global Still Life (11. 11. 2015 – 9. 1. 2016). Jenni Tischer (6. 12. 2015 – 31. 1. 2016). Leopold Museum: 
Fleeting Beauty (19. 11. 2015 – 28. 2. 2016). MAK: Stefan Sagmeister. The Happy Show (28. 10. 2015 
– 28. 3. 2016). Josef Frank. Against Design (16. 12. 2015 – 3. 4. 2016). MUMOK: Prosperous Poison. 
On the Feminist Appropriation of  the Austrian Unconscious (10. 9. 2015 – 24. 4. 2016). To Expose, 
To Show, To Demonstrate, To Inform, To Offer. Artictic Practices Around 1990 (10. 10. 2015 – 24. 1. 
2016). Ulrike Müller. The Old Expressions Are with Us Always and There Are Always Others (10. 10. 
2015 – 31. 1. 2016). Secession: Vija Celmins 20. 11. 2015 – 31. 1. 2016). Julia Haller. Smile from the 
Streets You Hold (20. 11. 2015 – 31. 1. 2016). TBA21: Olafur Eliasson. Baroque Baroque (od 21. 11. 
2015). Theater Museum: ExistenzFest. Herman Nitsch und das Theater (26. 3. 2015 – 11. 1. 2016).
ŽENEVA: Maison Tavel: Devenir Suisse (16. 5. 2015 – 10. 1. 2016). Musée d’art et d’histoire: Aimer 
la matiere. Un regard mis a l’honneur (29. 5. – 31. 12.). Jean-Pierre Saint-Ours (25. 9. – 31. 12.). 

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU: Muzeum knihy: (NM) Stálá expozice: Dějiny knihy a knihtisku od počátku do 
současnosti. Zámek: Stálá expozice: Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze.
BANSKÁ BYSTRICA: Stredoslovenská galéria: Stálá  expozícia  maliara  Dominika  Skuteckého  
(1849–1921). Bethlenov dom: Maliarstvo  19.  st.  a  prvej  tretiny  20.  st.  na  východnom  Slovensku  zo 
zbierky  Východoslovenskej  galérie  v  Košiciach.  Výstava:  Jaroslav  Kubička.  Spomienky  na  sochy  
(19.  11.  2015  –  21.  2.  2016).  Praetorium:  Motívy  neviditel’nosti  (30.  10.  2015  –  6.  3.  2015).  Ján 
Budaj & Dočasná  spoločnosť  intenzívneho prežívania  (od 11. 12.). Vila Dominika Skuteckého: Stálá 
expozícia Dominika Skuteckého. Stredoslovenské múzeum: Dolná 8: Stálá expozícia: Slovenská grafika  
20. storočia. Thurzov Dom: Stála expozícia.
BANSKÁ ŠTIAVNICA: Galéria Schemnitz: Monika  Pascoe  Mikyšková.  Evolúcia  
(27.  11.  2015  –  11.  1.  2016). Slovenské banské múzeum:  Eva B.  Linhartová. Maliarske  spomienky  
(28. 11. 2015 – 21. 2. 2016). BRATISLAVA: ARTEM Gallery: Současné italské umění. La Tavolozza 
II  (od  13.  12.). Bratislavský hrad: Primaciálny palác:  Stálá  expozice:  Evropské malířství minulých 
staletí a kolekce anglických gobelínů ze 17. st. Středoevropské malířství a sochařství 19. století. SNM 
Historické muzeum: Textile Art of Today  (14. 9. – 13. 12.). Danubiana Meulensteen Art Museum: 
Christian Ludwig Attersee. Lode pre nevestu (14. 11. 2015 – 28. 2. 2016). Ján Hlavatý. Tanec s farbami  
(od 13. 12.). Galéria 19: Ondřej Michálek. Cesta z bodu A do bodu A (3. 12. 2015 – 17. 1. 2016). Galéria 
HIT:  Katarína  Poliačiková.  Voice  without  Language  (10.  12.  2015  –  28.  1.  2016). Galéria Horský 
park:  Stála  exteriérová  expozícia  slovenského  sochárstva  20.  a  21.  st.  Galéria mesta Bratislavy: 
Mirbachov palác: Stálá  expozícia: Stredoeurópske  barokové maliarstvo  a  sochárstvo. Výstava: Gyula 
Kosice.  Hydrokinetik  (od  27.  11.).  Jiří  Kolář.  Legenda  svetovej  koláže  (4.  12.  2015  –  6.  3.  2016). 
Pálffyho palác: Stálá expozícia: Keltská mincovňa. Gotická tabuľová maľba a plastika. Stredoeurópské 
maliarstvo a sochárstvo 1800–1918. Príbehy a  fenomény – slovenské výtvarné umenie 20. st. Galéria 
Medium:  25  rokov  Inštitútu  tvorivej  fotografie  FPF  SU  v Opavě  (od  8.  11.). Krokus Galéria:  Erik 
Šille. Anatómia bezradnosti (11. 12. 2015 – 20. 2. 2016). Kunsthalle: Ján Mančuška. Prvá retrospektiva  
(13. 11. 2015 – 14. 2. 2016). Múzeum Milana Dobeša: Stálá expozícia: Dielo Milana Dobeša a kolekcia 
konštruktivistického umenia. Slovenská národná galéria: Esterházyho palác: Nestála expozícia SNG. 
Výstava: Martin Kollar. Exkurzia  (29.  10.  2015 – 31.  1.  2016). SODA Gallery: Lucia Tallová. Moře  
(21. 11. – 19. 12.). Fragmenty mojich svetov (2. 12. 2015 – 29. 1. 2016). Tranzit.sk: Volání divočiny 
(od  3.  12.). Kráčanie  bez  stȏp  (11.  12.  2015  –  20.  2.  2016). Zahorian & Van Espen:  Štefan  Papčo  
(4. 12. 2015 – 19. 2. 2016).
DOLNÝ KUBÍN: Oravská galéria: Stále expozicie: Staré umenie 15. a 19. storočia. Ikony. Slovenské 
výtvarné  umenie  20.  storočia. Tradičné  ľudové  umenie.  Štefan  Siváň  – Rezbár  z Oravy. Výstava:  50 
rokov Oravskej  galérie.  Rezervované  pre  budúcnosť.  Karol  Baron. Kabala.  Reštaurovanie  sakrálnych 
výtvarných diel v rokoch 1997–2015 (14. 11. 2015 – 10. 1. 2016). 
KOŠICE: Východoslovenská galéria:  Rozum  a  vzdor.  Současné  slovenské  a  české  umění  ze  sbírky 
Dobňák (6. 11. 2015 – 3. 1. 2016). Kȏň (21. 11. 2015 – 3. 1. 2016). After Future (12. 11. 2015 – 31. 1. 2016). 
Ateliér  (12.  12.  2015  –  3.  1.  2016). Východoslovenské múzeum: Katarína Tekel’ová Blažová.  Žena 
v láske / matka / mystička. Retrospektíva 1968–2015 (22. 10. 2015 – 28. 2. 2016).
LEVOČA: Výstavná sien radnice: Staré – Nové (od 30. 11.).
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ: Centrum Kolomana Sokola:  Stálá  expozice Koloman Sokol. Liptovská 
galéria P. M. Bohúňa: Stálé expozice: 19. a 20. storočie. Osobnosti 2. pol. 20. storočia. 
MARTIN: Turčianska galéria: Stálá expozícia: Slovenské moderné umenie 20. storočia v Turci. 
MEDZILABORCE: Múzeum moderného umenia Andyho Warhola:  Andy  Warhol  –  serigrafie, 
reprodukce a dokumenty. Malby, serigrafie a kombinované techniky Paula Warhola a olejomalby Jamese 
Warhola.
NOVÉ ZÁMKY: Galéria umenia Ernesta Zmetáka:  Stála  expozícia  európskeho  umenia  16.  a  20. 
storočia z daru Ernesta Zmetáka a Danice Zmetákovej. Stálá expozícia Lajosa Kassáka. Výstava: Géza 
Kukán. Na druhé straně (11. 12. 2015 – 23. 1. 2016).
ORAVA: Slanický ostrov umenia – Oravská priehrada: Stála  expozícia:  Slovenská  tradičná  ľudová 
plastika a maľba.
OŠČADNICA: Kysucká galéria: Stálá expozícia diel zo zbierkového fondu Kysuckej galérie. 
PEZINOK: Galéria insitného umenia: Stála expozícia zo zbierky insitného umenia. 
POPRAD: Tatranská galéria: Stálá expozícia: Odkryté hodnoty 115 diel z depozitu Tatranskej galérie. 
Výstava: Tomáš Agát Błońský. CD-Tom (15. 12. 2015 – 7. 1. 2016). Marko Vrzgula. Polčas / Printemps 
/ Prime Time (11. 12. 2015 – 7. 2. 2016). Galéria Ferdinanda Katonu ve Starej Vsi: Stálá expozícia TG. 
PREŠOV: Šarišská galéria: Mal’á výstavná sieň: Premena zeme. Mezinárodné keramické symposium 
Lučenci (17. 12. 2015 – 28. 2. 2016). Veľká výstavná sieň: Stálá expozice: Ikony 16. – 18. st. a drevorezy 
15. – 19. st. zo zbierok ŠG v Prešově. Výstava: Slavomír Durkaj. Tiene v raji (17. 12. 2015 – 28. 2. 2016).
RUŽOMBEROK: Galéria Ľudovíta Fullu: Stála expozícia: Ľudovít Fulla – život a dielo. 
SENICA: Záhorská galéria: Příprava výstavy.
SPIŠSKÁ BELÁ: SNG Kaštieľ Strážky:  Portrét  17.  –  19.  st.  na Slovensku. Ladislav Mednyánszky 
a  Strážky.  Historická  knihovna.  Sbírka  historického  nábytku,  zlatnických  předmětů  a  interiérových 
doplňků. Portrét 17. – 19. storočia na Spiši. Slovenské sochárstvo 20. storočia.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES: Galéria umelcov Spiša: Stálé expozície: Jozef Hanula. Terra Gothica. Záhrada 
umenia. 
SPIŠSKÁ STARÁ VES: Galéria Ferdinada Katonu: Stálá expozice Ferdinanda Katonu.
TRENČÍN: Galéria M. A. Bazovského: Stála expozícia diela Miloša Alexandra Bazovského. Výstava: 
Nikolaj  Fe’dkovič. Mal’ba.  Ivan Patúc. Objekty  (18.  12.  2015  –  31.  1.  2016). Eva Olexíková. Medzi 
nebom a zemou (11. 12. 2015 – 31. 1. 2016). Duša slovanská (11. 12. 2015 – 31. 1. 2016).
TRNAVA: Galéria Jána Koniarka: Stálé expozície: Ján Koniarek – sochařská tvorba. Klenoty domova 
– slovenské umění 20. st. Galéria portrétov. Výstava: Ján Šičko. Memory (29. 9. – 7. 12.). aPOSTERIORI 
(19. 11. 2015 – 29. 1. 2016). Jozef Dóka ml. Lautrec z Trnavy (26. 11. 2015 – 7. 2. 2016). 
TVRDOŠÍN: Galéria Márie Medveckej – Oravská galéria: Stála expozícia. Z diela Márie Medveckej. 
Výstava: 50 rokov Oravskej galérie. Rezervované pre budúcnosť (13. 11. 2015 – 10. 1. 2016).
ZVOLEN: Zámek: Stále expozície: Lapidárium gotického umenia. Staré európske umenie II. 
ŽILINA:  Povážská galéria  umenia: Stálá  expozice  děl Vincenta Hložníka. Múzeum  intermédií. Nové 
umenie. Výstava: Žovinec Bros. Do kedy? (10. 12. 2015 – leden 2016). Jan Kosta. Rezidencia lovu a iné 
panorámy individualizmu (10. 12. 2015 – leden 2016).
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Šmidrové,  page  1  –  Jan Kříž:  Šmidrové  group  (exhibition,  Praha, Museum Kampa,  
10. 10. 2015 – 31. 1. 2016, curated by Jiří Machalický)
The  exhibition  presenting  the  artistic  group  that  formed  during  the  fifties  somehow 
redeems the uncultural actions of the past regime. Actually, the monograph of Šmidrové 
group was printed  and  also distributed  in  1970,  but was banned  and destroyed only 
shortly  after.  Today’s  exposition  in  Museum  Kampa  returns  with  theoretically  and 
visually  ambitious  publication  about  the  group.  We  should  point  out  the  care  and 
rigorousness with which  the  curator  Jiří Machalický  brings  the  general  view on  the 
history,  on  the  context,  benefits  or  controversies  of  the  group  –  formed  by  Bedřich 
Dlouhý,  Jan  Koblasa,  Karel  Nepraš,  Rudolf  Komorous  and  Jaroslav  Vožniak.  The 
phenomenon of the group began when groups of students started spontaneously their 
activities and their dadaistic efforts turned into serious ambition of naming the situation 
they were present in. The presented documentation and ‘Circulars’ of the group illustrate 
the first phase of the group. After Koblasa have left the groupement, the others continued 
the way of grotesque figuration, using the narrative tragedy of existence or paraphrasing 
the absurdities of the modern world with pop-art style. The groupement presented an 
artistic programme of  technological  and  topical weirdness,  influenced by Czech and 
international mannerism. The liberal installation of the artworks further highlights the 
individuality of each of the authors and represents firmly the open-mindedness of their 
artistic programme, as it originated in the fifties on the background of world news and 
actualities and remained to surprise us till today.

Znepokojivé dědictví manifestu, page 2 – Michaela Vašáková: Troubling inheritance 
of the Manifest (theory – history – discussion)
Michaela Vašáková brings  an essay on  the  avant-garde and  the objective of  art  as  it 
evolved along. The history of the avant-garde is marked by 20th February 1909 when 
the Parisian journal Le Figaro impressed the Manifesto of futurism by Giovanni Morelli 
(1818–1891). The text has become the birth certificate of the avant-garde. We can notice 
the polemic character of the discussion about the nature of the avant-garde, noticeably 
Peter Bürger challenges everything except  this  in his Theory of  the avant-garde:  the 
artistic autonomy is the key condition for creating avant-garde art. His study surveys the 
socio-political conditions of evolution of art from sacral to bourgeois, where it gained the 
creative freedom. We consider the poet Jean Moréas to be the predecessor of Marinetti 
with his Manifest of symbolism impressed in 1886 in Le Figaro as well. The diversities 
between the manifests are obvious, Marinetti is not calling for a new particular style, but 
future as such, and in terms of future, we should note here the futurism as style wasn’t 
existing at  that  time yet. Furthermore,  there was an obvious contrast between  the so 
appreciated old italian art and marginal position of the contemporary. Marinetti and his 
companions didn’t have many reasons to be confident, yet the solution could be offered 
by  Marx’s  Manifesto,  published  in  1848.  The  passionate  text  demonstrates  Marx’s 
aspiration to use language not only as a tool for interpretation, but as a tool that can be 
used to change the world. The manifest is not just a dream about one utopy, it is above all 
a call for realisation. The addressee of the manifest is the proletariat, the author included. 
He sees himself as an  instrument  to gain  the objective and  the scenario  from which 
he should be the first realisation. Martin Puchner is convinced about the revolutionary 
potential of the language which he illustrates on a table of translated Manifests and its 
influence on the existing order. While Marx and Engels lean on the rear of scientific 
discursus, Marinetti  is openly attacking the scholarship and culture, as he claims the 
art is not what you believe, but merely what you can see with your own eyes. The avant-
garde has replaced the old ‘disegno interno’ (the ‘internal painting/design’), that is the 
artistic intention conceived as painting, by a concept, which understands it as a text. This 
step is, it seems, irreversible and has reflected itself in the evolution of art and painting 
itself.  Vašáková  explains  how  ancient  Greeks  distinguished  between  so  appreciated 
‘poiesis’ (deduced from poiein, to produce, create or generate) and praxis (deduced from 
‘prattein’, to make, to do), which they despised. She explains how returning back to the 
poetic dimension of art could solve our current crisis. French philospher Alain Badiou 
is the main proponent of the theory of Truth, which says art, next to science, politics and 
love is one of generic procedures (conditions for the emergence of the Truth). Finally, 
a  quote  from Badiou’s Manifest:  ‘The  strength  of  our  resistance  and  our  inventions 
requires we abandon our pleasure from marginality, indirectness, infinite deconstruction 
and mortality, finity and body. We must, thus we should, declare the existence of what is 
missing in this century in art: a lapidary construction, a project, a creative force of the 
weak, the deposition of the established powers. We shall accept that the Truth (or the 
beauty, that is the same) is again flowing through us...’

Akcia a reakcia, page 2 – Júlia Zorkovská: Action and reaction (review of publication, 
Vladimír Havlík, Akce a reakce. Performativní aspekty v současném umění a umělecké 
výchově / Action and Reaction. Performative aspects in contemporary art and artistic 
education, Univerzita Palackého / Palacký University, Olomouc, 2015)
Action  and  reaction,  the  guiding  principle  of  performance,  presents  one  particular 
difference when compared to the third newtonian law, which counts with a progressive 
extinction of  the presented  force.  If a performance  is  strong,  then  its  force can work 
after the end of the act for a long time. The publication focuses on education and the 
performative  art  and  presents  texts  from  pedagogues,  students,  artists  and  curators, 
many  times  their  roles mingle. The book offers various  scholarly  essays but  as well 
experimental  approach  in  the  texts.  The  publication  has  succeeded  in  bringing  up 
facts  and  experiences  from performative  art  but  also  current  opinion division  in  the 
artistic-pedagogical sphere. The variety of different approaches and sometimes a strong 
subjectivity of the contributing texts has actually led to really broaden the horizons of 
the  audience.The  blurred  borders  between  art  and  life were made  even more  blurry 
thanks to this publication, which incites many questions and different approaches, but 
the importance of the blurriness is actually very well depicted.

Léta levitace,  page  3  –  Marie  Haškovcová:  Years  of  levitation  (exhibition,  Praha, 
GHMP – Colloredo-Mansfeldský palác  / Prague City Gallery – Colloredo-Mansfeld 
Palace, 20. 11. 2015 – 20. 3. 2016, curated by Olga Malá)
Štěpánka Šimlová (1966) has entered the art scene during the nineties, when she started 
to innovatively use the language of media reality and the technological possibilities of 
manipulation of digital picture. These manipulations break  the  traditional perception 
of space within the picture (iconic Landscapes, 1999). She was further developing the 
technique of manipulation of photographs, which became less media oriented and more 
introspective,  intuition  oriented  (Thames  Air,  2008  or  Neon,  2009).  The  exhibition 
Years  of  levitation  form  some kind  of  hallucinogenic mosaic  balancing  on  the  edge 
of  different  genres  and  styles  (manipulated  photo,  projections,  prints,  painting)  and 
presents her latest works as well as earlier works from the cycle Private Picture (2000), 
painting Tisloki (2006). Her cycle Still Life of Microworlds (2015) form the centre of the 
exhibition. Šimlová is using the illusory connection of small objects such as porcelain 
figures or object of daily-use with digital background that she captures on photographs, 
creating dream-like  landscapes with strange proportions of  the objects  in  the  image. 
The images evoke surrealistic paintings and the projections on the floors or on a quilted 
blanket  are  almost  psychedelic,  offering  us  a  show  of  life  and moving  images.  The 
relaxed collage of surrealistic motives is not lacking a warning appeal, mixing idyllic 
views with  civilization made  attributes  such  as  buildings  or  even  guns. Her  playful 
oeuvre is not lacking irony, sentiment neither involvement.

Střet ve smíru,  page  3  –  Eva Drexlerová:  Clash  in  Peace  (exhibition,  Praha,  Nová 
Galerie / New Gallery, 20. 11. – 31. 12.)
The name of the exhibition might suggest the nature of the relation between the artworks 
of presented Kristýna Šormová (1985) and Otto Placht (1962), but could also suggest 
a more general  relation, as a peaceful clash between peruvian and Central European 
experience,  between  abstraction  and  figuration,  monochromatic  values  and  fervent 
blazonry, a clash that wouldn’t be thinkable some time ago in the premises of a gallery. 
Otto Placht present mainly his paintings from 2015, which could be divided as those on 
black background which record the shamanic seasons and the others that depict the nature 
of South American jungle. He records his colourful world of imagination and delusion 
full of cosmic spaceships, snakes and thriving vegetation by a visual language standing 
on  the borders of abstraction, figuration and ornament. The exhibition presents older 
painting by Kristýna Šormová, mainly the cycle Place where I don’t belong (2012) where 
she depicts the landscapes on the edge of abstraction and reality. It seems she is more 
interested by human emotions and affections rather than the mere composition of the 
colours. She further develops the abstract language when monochromatically recording 
the atmospheric phenomenons, air currents or aquatic worlds in cycles such as In the 
Air (2013) or Wuthering Heights (2014). The exhibition has brought an intergenerational 
dialogue of two artists, whose oeuvre might differ but derive from the same origin of 
natural motifs. The paintings that are free of artistic citations are the gates to surreal 
worlds which do not require any intellectual reading... By a concentrated contemplation 
of the paintings, the publics ‘I do not know’ starts becoming ‘I apprehend’. The paintings 
are arranged in a harmonic, mutually enriching ensemble.

Michal Cimala – Extáze, page 3 – Markéta Garai: Michal Cimala – Ecstasy (exhibition, 
Praha, Trafo galerie / Trafo Gallery, 5. 11. – 2. 12., curated by Otto M. Urban)
‘When someone does only one thing, not combining it with anything else, his energy 
doesn’t shatter and his objective can be achieved earlier. On the other hand, I never really 
wanted to get to something polished and final the soonest possible.’ Michal Cimala, 2011. 
The author Michal Cimala (1975) has prepared an unusual visit to a bizarre village with 
approximately 70 inhabitants. The city, exhibited in Trafo Gallery under the guidance 

of  architect Filip Kostka  and  author  of  the bizarre  residents Michal Cimala,  present 
many strong life stories. Unfortunately, the city had to be evacuated at the beginning of 
December due to a serious industrial casualty. Still, we are left with the option of getting 
the catalogue of the exhibition and admire the unique exhibition as documented on the 
photographs by Tomáš Rasl.

Nekrolog Ateliéru, page 4 – Blanka Jiráčková: The orbituary of Ateliér (the original 
text was shortened)
Dear readers, colleagues, friends, one of the most difficult life tasks is standing in front 
of me, because I have to write the orbituary of Ateliér. It is a heartbreaking task to say 
goodbye  to a  longtime  friend – after 25 years of  living  together. Ateliér  represented 
for me the crossroads of various ways and tendencies in art, those principal and also 
these quiet. Ateliér was for me the neuralgic point connecting professional and general 
audience, with its centre in fine arts.   The mission of Ateliér – to explore,  illuminate 
and refer about art – was always balancing on  the edge of professional  level and  the 
necessity  to  approximate  the  hidden  secrets  of  art,  often  not  expressible  by  words, 
to the general public. We always tried to create a platform, where various media, art 
and opinion tendencies could be presented, by encouraging the quality of the themes, 
language and formulation of ideas. I will leave the general evaluation of the magazine 
on others,  yet  I  can  say  such a magazine will  be noticeably  absent on our  art  scene 
and it is a fault of culture politics that cannot financially support this periodical with a 
strong readership base. A printed, professional and precise information cannot be simply 
replaced by erroneous and loose material that can be found on social networks. To sum 
the history of Ateliér, the first of issue was released on 7th January 1988 (published by 
the Association of Czech artists), and I became the editor-in-chief on 15th May 1990. 
I learned many things when from the beginning I had to deal with the fact the edition 
suffered from the lack of money and employees, further problems occured when VAT 
was added on books and magazines in 1992, among others. After long discussions with 
the Ministry of Culture we succeeded to finance the edition with own investments and 
with  dotations  from  the Ministry  that  decreased  from 32%  to  only  11% of  the  total 
expenses on the publication. The reality is relentless.  The company Atelier magazine 
enters into liquidation due to insufficient funding. Therefore the magazine Ateliér is not 
going to be published in 2016. It is at the halt to thank all the colleagues, employees and 
external contributors and authors of texts from all over our country and abroad. Thanks 
to all the supporters, who fought for our rescue since 2012, when there was the greatest 
financial gap, to all the artists who contributed as well by donating their artworks and 
finally all our readers, who created the background and also the reason why to work. 
To publish a newspaper is always a collective activity and despite the sad notice about 
the end of Ateliér I must say I am proud that I could work here. I am grateful for all the 
knowledge, experience and meetings with colleagues and artists, for friendly relations 
and critical and fond words, that have always been an encourage for our work. 

Crossroads – artbrutální urbanisté, page 5 – Terezie Zemánková: Crossroads – Art 
Brutal  urbanists  (exhibition,  Praha, Museum Montanelli,  21.  11.  2015  –  28.  2.  2016, 
curated by Ivana Brádková)
On  the first sight,  the exhibition Crossroads might appear as a presentation of urban 
visions of  three authors with mental handicap  from different parts of Europe.  In  the 
second plan,  their utopistic visions unveil  the crossroads on which our civilization is 
standing right now. First of the authors is a newly discovered Ota Prouza who is living 
a parallel life in his drawings. He creates metres long drawing on cardboard which he 
glues together in order to record complex networks of railways, highways, crossings and 
passages... Only, his cities lack any form of life. The installation by main architect and 
curator of the exhibition allows these drawings to literally cross over in the space of the 
gallery, fall down from the walls and crawl on the pedestals. Second of the authors is 
Stefan Häfner, who presents his own vision of the City of the future, He uses cardboard 
to  create  housing  objects  large  up  to  2 metres which  stand  on  elevated  pillars  as  if 
they were awaiting  the flood. The  interiors are equipped with  tiny furniture, painted 
in various colours, mainly it is austere meeting rooms, halls, offices or flats, where no 
technological hinterland, toilettes or libraries would be lacking, it is the human presence 
that is missing again. Last of the authors is Marcel Schmitz, who is also working with 
the cardboard to create architectonic complexes, but here presents his two-dimensional 
drawings of superimposed buildings, composed of many windows, looking as if they 
were created by multiple exposition, he captures the ground plans, birds view and other 
perspectives  in  the  image, creating a very peculiar, hallucinatory dimension. Neither 
Schmitz metropoles are presented as good platforms for life, on the contrary, they are 
much more a depersonalized image of our society.

Kamila Ženatá – Ženy horizontu událostí II., page 5 – Kamila Ženatá – Women of the 
Event Horizon II. (Kamila Ženatá interviewed by Kateřina Fišarová; exhibition, Praha, 
Venuše ve Švehlovce, 4. 1. 2015 – 15. 1. 2016, project curated by Caroline Krzyszton) 
Kamila Ženatá explains that her current projects tend to continuously follow the projects 
from the past. She focuses on memory, emotions, dreams, relation networks, unconscious 
mind or collective events... She claims that the current trend of rationalizing life and its 
events creates a large lapse between individuals, entails our inability to share mutual 
experiences  and  our  presence. The whole  project  is  a  documentation  of  an  evolving 
process, which unveils the hidden, unconscious areas of human psyché. During three 
years, we  follow an  internal  transformation of women who become more conscious, 
free  and  understand  the  reciprocity  as  a  higher  form of  human  life  experience. The 
link  between  the  name  borrowed  from quantum physics,  the Event Horizon,  is  also 
explained.  Because  the  theme  of  micro  and  macro  universe  is  present  everywhere,  
we  all make  part  of  the  same  network.  The  life  of  a  group  is  formed  by  the  same  
forces – mirroring, comparing, identifying or relating – that are seen in the evolution 
process  of  an  individual.  The  realization  and  the  awareness  about  the  fact  that  the 
freedom of one might actually hide his obstinacy (a false image of freedom, representing 
internal dependence) could be one of the most precious benefits from self-reflection in 
this divided world.

Philippe Parreno – Hypothesis, page 6 – Barbora Čápová: Philippe Parreno – Hypothesis 
(exhibition, Milano,  HangarBicocca,  22.  10.  2015  –  14.  2.  2016,  curated  by Andrea 
Lissoni)
Shaky  relation between new  technologies and classic media could be considered  the 
most discussed theme in contemporary art. But the relation shouldn’t be named a clash 
or fight, they are rather two tendencies, evolving in parallel. The world that arises from 
the works  of Philippe Parreno  in HangarBicocca  represents  this  tendency. His work 
emanates  from new technologies, cinematography and sculpture or 3D object. When 
entering the site, a strong feeling of fatality and inevitability overwhelms us, as if we 
were standing at the threshold of the apocalypse. The center of the gallery is lined by 
the installation Danny the street made of 19 marquises (audio-visual object made out 
of acrylic glass), the following cycle is dominated by the installation Another day with 
Another Sun (2014), where a projected light through object makes reference to the daily 
move of the sun. The exposition Hypothesis offers a deep insight into emotional relations 
and interpretational depths of the presented oeuvre, but also mediate a bizarre visit into 
parallel world which can either madden the audience, either enlighten them.

Bauhaus v Americe,  page 6  – Bauhaus  in US  (exhibition, Black Mountain College 
Museum, 4. 9. – 31. 12.)
The exhibition project called Convergence / Divergence (organised by BMCM and Arts 
Center in Black Mountain) is mapping the influence and the continuity of the influential 
german avant-garde school – Bauhaus. The two professors who could as first spread the 
principles of the school were Josef Albers and László Moholy-Nagy. Albers have left 
Europe in 1933 shortly after Bauhaus was closed by the Nazis and started to teach at 
newly opened Black Mountain College in the US, while Moholy-Nagy arrived 4 years 
later to participate on the creation of New Bauhaus/Institute of Design in Chicago. The 
exhibition further shed light on the relation between these two institutions, their specific 
style  of  education  and  philosophy  that  was  based  on  the  experimental  approach  of  
the  german  school.  The  international  conference  ReVIEWING  Black  Mountain  
College 7: Bauhaus + USA tries to regularly remind and revise the influence of Bauhaus 
as  radical  experiment  in  education,  which  brought  interdisciplinary  approach  in 
acquiring knowledge, experience and practical skills.

Politická linie Keitha Haringa,  page  6  –  Politic  line  of  Keith  Haring  (exhibition, 
Rotterdam Kunsthal, 20. 9. 2015 – 7. 2. 2016)
The exhibition tries to introduce political and social aspects of Keith Haring (1958–1990) 
life. He made a revolution in the eighties when he expressed freely his critics towards 
the mechanics  and principles of  capitalistic market,  supported nuclear disarmament, 
preservation of the environment and explained the exigence of adhering to equal rights 
regardless the nationality, colour of the skin, religion or sexual orientation.

Muzea umění v síti sociálních vztahů. Chrámy umění a misijní stanice,  page  
8, 9 – Tomáš Fassati: Museums of Fine Art in the network of social relations, Cathedrals 
of art and missionary stations (society and museums)
Tomáš Fassati deep dives into the subject of museums of fine art and various aspects 
and approaches of their functioning. Todays trend in exhibiting areas is to still present 
the object or artwork in ‘white cube’, isolated from context or even their function. He 
further  explains  practical  problems  of  Czech  collection  institutions.  First  of  all,  the 
relation  of Czech  audience  towards  contemporary  art  is  not  very  close.  Therefore  it 
is  important  that museums  teach visual grammatics. What  they can do more  is  also 
to  respect  more  their  public  by  analysing  their  characteristics  and  offering  various 
approaches based on the specific needs of the groups. For example the fact that some 
exhibitions are visited only by few, by the elite we might say, should not be an obstacle 
to produce quality exhibitions. The attendance will also depend on the quality of family 
and  scholastic  education  in  the  region. The  relation between  the  institutions  and  the 
villages should be essential as these institutions can be used for general development of 
the city. Unfortunately, the experience might be converse, as the museums are perceived 

as isolated places of strange entertainment. In the relation to the artist, the exhibition hall 
presents a good occasion for the presentation of the artist depending on the quality of the 
institution. To sum it, we shall say that it is not solely the topicality or perfect design of 
the installation and promotion, but much more the actual social impact that is critical for 
the life of the exhibition halls.

Tam a zpátky, page 9 – There and Back (review of publication, Tam a zpátky. Současný 
design, architektura a urbanismus / There and Back. Contemporary design, architecture 
and urbanism, VŠUP/AAAD, Prague, 2015)
The authors of  the publication Lada Hubatová-Vacková, Pavla Pauknerová and Cyril 
Říha,  who  work  at  AAAD,  divide  contemporary  graphic  design  according  to  their 
relation to time as: ‘passéistic’ or retro, revivalistic, others are visionary and turn their 
attention  into  the  future,  others  are  prognostic,  experimental  or  prospective.  Three 
expert essays illustrate Revival/Contemporary comebacks of past times, Continuation 
and Temporality/Stillness and Fugitiveness of People, Buildings and Things and the last 
Vision/Future Design, Design of Future.

Fotografie, page 9 – Photography (review of publication, Tom Ang, Fotografie. Velké 
obrazové dějiny / Photography. Big pictures history. Euromédia Group, k.s. – Knižní 
klub, Prague, 2015) 
The voluminous encyclopedia of photography by Tom Ang is mapping the history of 
photography since its rise in the twenties of the 19th century till digital technology era 
of nowadays in 8 chapters.

Pavel Mára – Fotografie, page 9 – Pavel Mára - Photography (review of publications, 
Pavel Mára. Fotografie. Photographs. 1969–2014, MARA – KANT, Prague 2015)
The monograph of Czech photographer and distinctive author of  the European scene 
Pavel Mára (1951) presents his oeuvre by rich  image material but also by theoretical 
texts.  Antonín  Dufek  points  the  perfectionism,  sovereign  mastery  of  the  craft  and 
creative usage of photography and new interpretations of the medium by the artist. The 
key motif for Mára’s work is the human body – either giant acts either portraits.

Květa Pacovská – Maximum kontrastu,  page  12  –  Martina  Vítková:  Květa  
Pacovská  –  Maximum  of  Contrast  (exhibition,  Praha,  GHMP  –  Městská  knihovna 
/  Prague  City  Gallery  – Municipal  Library,  11.  11.  2015  –  27.  3.  2016,  curated  by 
Magdalena Juříková, Hana Larvová)
Prague City Gallery exhibits the First Lady of original books and illustration, painter 
Květa Pacovská (1928). Her  international fame is mainly linked with illustrations for 
children and original books – objects. The exhibition Maximum of Contrast is a very 
sensitively and clearly installed exhibition that presents the artworks from after 1992 
and some from the conceptual oeuvre from the sixties. The terms in the names of the 
objects give clear reference to geometry and architectonics, to thinking the void space as 
potential. The goal of the artist is not just a mere reduction and minimalism of the forms, 
she verges to a life balance of all of the elements. The image is understood as a painted 
or assembled object, which Pacovská uses as a segment or a module. All of the exhibited 
artworks  show and prove  the natural  and here perfect  principle of material  ecology. 
It  is obvious Pacovská  saves  the  left material  to create other artworks. She balances 
chaos  and orderliness  to  achieve  a harmonic  and apoise  composition. Unfortunately, 
the books that could further reveal Pacovská as illustrator stay locked in the showcases. 
The serious, modernistic approach to  the curatorship and the  installation has created 
a formally great, but a little bit enclosed exhibition.

Socha a prostor,  page 12 – Lucie Váchová: Sculpture and Space  (exhibition, Kolín, 
CUBART,  Galerie  V  Zahradě  /  Gallery  in  the  Garden,  Studiová  scéna  Městského 
divadla Pod Točnou / Studio stage of municipal theater Pod Točnou, Regionální muzeum 
/ Regional Museum, 14. 11. – 18. 12.)
The  ceramic  meeting  happens  already  for  the  10th  time  in  Kolín  already.  Specific 
characteristic  of  this  quite  large-scale  exhibition  is  the  presentation  of  a  variety  of 
artistic  approaches, which  in many  cases  abandon  the  traditional  techniques  of  clay 
work. This year, an individual exhibition presents the oeuvre of a married couple, Hana 
Purkrábková  (1936)  and Karel Pauzer  (1936). Purkrábková  is  a  noticeable  person of 
figural  sculpture, Pauzer on  the contrary draws his motifs  from  the animal anatomy 
or  from  the  accidence  of  floral  realm. Between many  of  the  exhibited  authors,  let’s 
name those with a distinctive style such as Šárka Radová or Zdeněk Manina, those who 
combine sculpture with other media such as Jindra Viková or Vladimír Uhlík and those 
who approach the ‘sculpture’ conceptually such as Alena Kupčíková or Lenka Jonesson 
Deker. The installation by Jana Krejzová in sacral interiors prove that space, with the 
interaction of the object with the surrounding environment plays exactly a significant 
role.

Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2015,  page  16  – Radek Horáček:  Jindřich 
Chalupecký Award / Final 2015 (exhibition, Brno, MG – Pražákův Palác / Moravian 
Gallery – Pražák Palace, 25. 9. 2015 – 17. 1. 2016)
Is  the award intended to evaluate long-term and already upheld qualities or can it be 
attributed for momentous manifestation of great talent? There are more questions that 
arise when talking about the award. Fortunately, we have the documentation of the past 
25 annual awards. The award winners have proven with the time their qualities, even 
when awarded around their 25 years. Namely, it is Lukáš Rittstein, Eva Koťátková or 
Kateřina Šedá. That is also the reason why we can await impatiently what this year’s 
winner, young Barbora Kleinhamplová (1984) will offer in the future. As Šedá has said 
in one interview, the credo of the atelier of Vladimír Kokolia was: A good artist can 
meet the criteria. Someone can then cross the criteria, but this is still weak – we want 
our things to be the creators of new criteria’. The exhibition of the five finalists presents 
principal  currents  in  young  contemporary  art with  the  emphasis  on  communication 
aspects of art. Conceptual, yet materially very demanding project by Pavel Sterec (1985) 
was accompanied by the subtle, large-scale aquarelles of natural landscapes by Lukáš 
Karbus  (1981).  Basically,  the  three  other  installations  by  Pavla  Sceranková  (1980), 
Barbora Kleinhamplová (1984) and Vojtěch Fröhlich (1985) have followed the principles 
of communication and required some level of interaction with the public. This year’s 
expert committee was  formed by: Holly Block, Alexandra Kusá, Gunnar B. Kvaran, 
Marina Shcherbenko, Pavína Morganová, Jiří Kovanda and Marek Pokorný.

Translated by Anna Němcová
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ocenění

Cena Jindřicha Chalupeckého / Finále 2015
Brno, MG – Pražákův palác, 25. 9. 2015 – 17. 1. 2016

Je Cena Jindřicha Chalupeckého oceně-
ním dlouhodobé a již obhájené kvality, 
nebo je udělována za momentální proje-
vení mimořádného talentu, na jehož dal-
ší rozvoj a výsledky teprve budeme če-
kat? A  je  vůbec  reálné,  aby  se  nějaká 
skupina odborníků shodla a spravedlivě 
označila, který z umělců  je nejlepší?!? 
Vždyť  takového umělce soud několika 
členů „rady moudrých“ administrativním 
zásahem  vynáší  okamžitě  na  výsluní 
a zvýhodňuje před ostatními! Je udělová-
ní cen a vyhlašování vítězů přirozenou 
součástí uměleckého provozu nebo spíše 
manipulujícím zásahem? Při hledání od-
povědí  na  tyto  otázky  máme  naštěstí 
k dispozici jako poučný materiál výsled-
ky pětadvaceti dosavadních ročníků. A ty 
jsou jednoznačné. I když porota v prv-
ních letech častěji jako vítěze vyhlašova-
la umělce již vyzrálé, často ve věku těsně 
před limitem 35 let, nebo když v někte-
rých  ročnících  vybrala  osobnost  sotva 
pětadvacetiletou teprve na počátku umě-
lecké cesty, zpravidla se nemýlila. Lukáš 
Rittstein,  Eva  Koťátková  či  Kateřina 
Šedá, kteří cenu dostávali v konkurenci 

již etablovaných osobností v okamžiku, 
kdy byli ještě málo známí a ve věku ko-
lem 25 let tehdy teprve začínali, opráv-
něnost  rozhodování  poroty  svou  další 
tvorbou plně potvrdili.
  Také Barbora Kleinhamplová (1984), 
držitelka Ceny J. Chalupeckého za rok 
2015, se zatím nějak výrazněji neprosa-
dila, takže ji můžeme považovat za pří-
klad  osobnosti,  kterou  toto  ocenění 
v krátkém časovém úseku rázně posouvá 
do popředí. Se zvědavostí pak můžeme 
sledovat,  jak  náhle  získaného  náskoku 
před svými generačními souputníky vy-
užije. I letos jsme zaznamenali obvyklé 
každoroční otázky a výhrady. Znovu za-
znívají pochybnosti nad kvalitou výstavy 
finalistů,  znovu  je  rozebírána  otázka  
složení poroty s opakující se výhradou, 
že  kdysi  bylo  v  porotě  více  umělců  
oproti kurátorům a teoretikům. Kupodi-
vu  –  znovu  se  objevily  otázky,  o  čem 
vlastně díla mladých umělců promlouva-
jí, a zda mají nějakou kvalitu. No pro-
miňte!  Vzpomeňte  tu  spoustu  výhrad, 
které vyslechla nebo četla Kateřina Šedá, 
když byla napadána – například ně -

k terými zástupci generace Tvrdohla-
vých  – že  její práce nepatří do oblasti 
výtvarného umění, že „dělá sociální pro-
jekty“,  a  že  to vlastně není  umění,  ale 
manipulace  s  lidmi.  Jenže provoz  sou-
časného umění přinesl poměrně přesné 
odpovědi – účast na Documenta v Kasse-
lu v roce 2007, na 5.  berlínském bienále 
s  projektem  Furt  dokola  (2008)  nebo 
z nejaktuálnějších aktivit projekt Všech-
no  je perfektní ve čtvrti Los Altos pro 
Muzeum moderního umění v San Fran-
cisku na počátku roku 2014 – to jsou kro-
ky, jimiž se držitelka Ceny Chalupecké-
ho  stává  pevně  etablovanou  světovou 
osobností.  Plně  tak  pro  její  práci  platí 
charakteristika, kterou Šedá 5. listopadu 
2014  poskytla  pro  elektronickou  verzi 
deníku Právo jako krédo ateliéru Vladi-
míra  Kokolii,  jehož  je  absolventkou: 
„Kvalitní umělec dokáže naplňovat kri-
téria. Někdo pak dokáže kritéria překra-
čovat. To je pořád slabé – chceme, aby 
naše věci kritéria vytvářely.“ 
  Letošní výstava se z jistého úhlu moh-
la  jevit  jako  koncipovaný  kurátorský  
projekt, jehož cílem bylo ve zhuštěné po-
době  představit  základní  proudy v  ak -
tuálním mladém umění s důrazem na ko-
munikativní aspekty. Jednotlivé instalace 
se živě doplňovaly a téměř na sebe ply-
nule navazovaly. Konceptuální, ale ma-
teriálově  velmi  náročný  projekt  Pavla 
Sterce (1985) měl zvláštně subtilní part-
nerství v přírodní tematice velkoformá-
tových akvarelů Lukáše Karbuse (1981). 
Pavla  Sceranková  (1980),  Barbora 
Klein hamplová (1984) i Vojtěch Fröhlich 
(1985) svými instalacemi, respektive vi-
deoprojekty a ve Fröhlichově případě jen 
elektronickou výzvou sledovali principy 
komunikace a chtěli od diváků jistou mí-
ru  spoluúčasti.  Pokud  si  vzpomeneme 
například na poslední ročníky Ceny ná-
rodní galerie v berlínském muzeu Ham-
burger Bahnhof, pak procházka výstavou 
finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého je 
naprosto  srovnatelná  s výstavami mla-
dých v těch nejprestižnějších zahranič-
ních galeriích. Jsme unavení nebo nepo-
zorní nebo přesycení, když váháme nad 
kvalitou  a  poselstvím  děl  vystavených 
v  Pražákově  paláci  Moravské  galerie 
v Brně? Pokud by se autor těchto recen-
zních řádků měl přidat s nějakým kritic-
kým  stanoviskem,  vystačí  s  malicher-
ným konstatováním, že na internetových 
stránkách www.cjch.cz by bylo záhodno 
opravit  hrubku  ve  větě:  „V  objektech 
Pavli Scerankové….“
  Je třeba ocenit organizátory, tedy Spo-
lečnost  Jindřicha Chalupeckého a Mo-
ravskou  galerii  v  Brně,  že  organizace 
celé  akce měla  naprosto  profesionální 
a  velmi  slavnostní  ráz.  Vždyť  žijeme 
v době, kdy se hanebnosti a podvratné 
jednání stávají v českém prostředí nor-
mou a úcta k jinému člověku je špiněna 
sobectvím a uchýlenými politickými po-
stoji, jichž nám naši politici za pomoci 
sdělovacích prostředků servírují nadměr-
né dávky. A hle – najednou jsme účastní-
ky  slavnosti,  na níž  se všichni  s úctou 
dívají na pětici mladých umělců, vidíme 
kvalitně připravenou výstavu ve výbor-
ných výstavních  sálech,  a  celá  akce  je 
doprovázena přiměřenou propagací, ná-
sledně pak odvysílána v televizi. V den 
vyhlášení proběhly tři diskusní progra-
my, jejichž účastníci mohli zaujatě zkou-
mat a hodnotit různé aspekty této mimo-
řádné  akce  mladého  českého  umění. 
V záslužném úsilí dřívějších organizáto-
rů Mahuleny Nešlehové či Dana Merty 
a dalších dnes pokračuje nová předsed-
kyně správní rady Společnosti Jindřicha  
Chalupeckého Karina Kottová. Letošní 
odbornou komisi tvořili Holly Block, ře-
ditelka The Bronx Museum of the Arts 
v New Yorku, Alexandra Kusá, ředitelka 
Slovenské národní galerie, Gunnar B. Kva-
ran, ředitel The Astrup Fearnley Museum 
of Modern Art v Oslu, Marina Shcher-
benko, kurátorka Galerie Bottega a Ščer-
benko  Art  Centra  v  Kyjevě,  Pavlína  
Morganová z AVU v Praze, Marek Po-
korný, kurátor a manažer Galerie města 
Ostravy  Plato,  a  výtvarný  umělec  Jiří 
Kovanda. Pětadvacet ročníků prestižního 
ocenění už představuje jistou konstantní 
hodno tu – možná proto letos nikdo příliš 
výrazně neprotestoval proti neobjektiv-
nímu  výběru  finalistů.  Ostatně  Cena  
J. Chalupeckého není objektivně změři-
telným závodem na čas. Je to ovšem vý-
běrový  a  odborně  odůvodněný  vzorek 
aktuálního  vývoje  v  umění  nejmladší 
generace, takže už nyní můžeme být zvě-
davi  na  červen  2016,  kdy  se  dozvíme 
jména finalistů nového ročníku.

Radek Horáček
Pavla Sceranková, Měření, 2015, videosocha, skř íň, projekční plátno, 
00:01:00 kamera Jan Vidlička

Zleva Pavel Sterec, Fosilní my, 2015, instalace, jádra z geologických vrtů, 
3D tisk, audioprůvodce, cetr is, 85 x 37 x 2400 cm; Barbora Kleinhamplová, 
Někdy se cítí skoro šťastně, 2015, videoinstalace, video, televize, 00:01:58 (6x), 
technická spolupráce s 3D Vojtěch Pecka, projekce 00:09:29, kamera 
Barbora Kleinhamplová, Kr istýna Bartošová

Zleva Pavla Sceranková, Research, 2015, tisk na fotograf ickém papíru, 
350 x 235 cm, Cosmic Microwave Background, 2015, instalace, hygienicky 
zabalený cukr, zásuvky, 63 x 42 x 70 cm

Zleva Pavla Sceranková, Výzkum, 2015, tisk, fototapeta, 350 x 235 cm, 
Astronomický ústav AV ČR, foto Hynek Alt, Reliktní záření, 2015, instalace, 
hygienicky balený cukr, zásuvkový díl , 63 x 42 x 70 cm

Vojtěch Fröhlich, #followmeoff line, 2015, videoinstalace, modem Vodafone 
B3000, LTE Turbointernet

Lukáš Karbus, zleva Bez názvu, 2015, akvarel, papír, 140 x 200 cm,  
Bez názvu, 2015, akvarel, papír, 225 x 140 cm

Pavel Sterec, Fosilní my, 2015, instalace, jádra z geologických vrtů,  
3D tisk, audioprůvodce, cetr is, 85 x 37 x 2400 cm, na zdi Lukáš Karbus, 
Bez názvu, 2015, akvarel, papír, 140 x 200 cm. Foto Peter Fabo (8x)

Vojtěch Fröhlich, #followmeoff line, 2015, videoinstalace, modem Vodafone 
B3000, LTE Turbointernet

Pavel Sterec, Fosilní my, 2015, instalace, jádra z geologických vrtů,  
3D tisk, audioprůvodce, cetr is, 85 x 37 x 2400 cm
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