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    NADAC E  PR O  S OUČAS N É UM ĚN Í  PR AH A  

 
 

ČLEN FORA DÁRCŮ 
NÁSTUPNICKÁ ORGANIZACE SOROSOVA CENTRA PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ PRAHA 
ČLEN ICAN, MEZINÁRODNÍ SÍTĚ ORGANIZACÍ PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ 
ČLEN RES ARTIST, MEZINÁRODNÍ SÍTĚ RESIDENČNÍCH CENTER 
ČLEN ICOM 
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P o s l á n í  n a d a c e   
 

Cílem činnosti NSU Praha je podpora rozvoje současného výtvarného umění jako důležité součásti 

harmonicky se rozvíjející občanské společnosti. Program nadace je navržen jak k podpoře svobodné, 

ideologií ani komerčními tlaky neovlivněné tvořivosti individuálních umělců, tak k posílení sociální 

role výtvarného umění. Z toho vyplývají dvě nejdůležitější kritéria podle kterých jsou rozdělovány 

nadační příspěvky a volena základní strategie činnosti. Je to kritérium umělecké kvality a kritérium 

sociální působnosti umění.  

 

Kritérium umělecké kvality je založeno na odborném stanovisku zkušených historiků umění, členů 

grantové komise volených na tříleté funkční období. Toto odborné kritérium, jakkoli u laické 

veřejnosti často nevzbuzuje důvěru, je velmi důležité především ze dvou hledisek. Bez pružné, 

nicméně pevné páteře kritéria umělecké hodnoty by se rozdělování nadačních příspěvků a celá činnost 

nadace stala neovladatelným procesem bez pravidel a vykazatelných rozhodnutí. Zároveň je kvalita 

uměleckého díla, zahrnující lidskou otevřenost a tvůrčí svobodu, právě tak jako pečlivost, důslednost a 

poctivost osobního stanoviska, paralelou ke kvalitě lidského života a to je hodnota, která je v současné 

společnosti masivně vytlačována hlediskem dosaženého výsledku, efektivnosti výkonu a podobných, 

z ekonomie, reklamy a mediální strategie odvozených kritérií. Této obecné tendenci chce nadace 

svými skromnými prostředky čelit. 

 

Zároveň však je nepochybné, že jakkoli kvalitní výtvarné umění se nemůže trvale rozvíjet stranou 

života celé lidské společnosti, aniž by ztratilo svůj smysl. Proto je druhým základním kritériem nadace 

sociální působnost umění. Z tohoto hlediska je podporována umělecká tvorba všude tam, kde „slouží“ 

a účinně spolupracuje s nějakou neuměleckou činností, tam, kde má umělecké dílo živý kontakt 

s veřejností. K tomu slouží specifické granty podporující projekty veřejného umění, ekologického 

umění, umění sociálních minorit a podobné činnosti veřejné působnosti.         

 

Aktivita NSU Praha je bezprostředně zaměřena na podporu jednotlivců a institucí působících na území 

České republiky, avšak s cílem odstranit přetrvávající residua kulturní izolace existující za komunismu 

a z ní vyplývající krátkozraký nacionalismus. Důležitým rysem strategie je orientace na současné 

umění, to znamená ne na potvrzené hodnoty minulosti, nýbrž na samu svobodnou tvořivost, na 

nerozhodnutou přítomnost, otevřenou budoucnost a na toleranci k novým a jiným názorům. Podporou 

realizace a prezentace umělecké invence jednotlivých umělců přispívá nadace k posílení role individua 

ve společnosti a oponuje nivelizujícím konzumním tendencím. 

 

 

 

P r o g r a m o v á  s t r u k t u r a   

 
NSU Praha uskutečňuje své poslání prostřednictvím dvou základních programů: 

 

1. Programu udělování nadačních příspěvků – grantů 

2. Vedením sbírky současného umění 

 

 
 

F i n a n č n í  z d r o j e  n a d a c e   

 
Od roku 1993 byl hlavním zdrojem finančních prostředku pravidelný příspěvek OSI New York. Tento příspěvek 

byl v roce 2002 ukončen. Pro následující dva roky byla přislíbena podpora Nadace a Centra pro současné umění 

Praha z rozpočtu OSF Praha. Významným zdrojem grantového programu v roce 2001 byla podpora společnosti 
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Philip Morris v roce 2001. V současnosti a v následujících letech je hlavním zdrojem činnosti nadace příspěvek 

z Fondu národního majetku. Nadace intenzivně hledá nové finanční zdroje pro realizaci svého programu. 

 
 

P ř í s p ě v e k  z  f o n d u  n á r o d n í h o  m a j e t k u   
 

Na základě usnesení č. 1946 Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ze dne 12.12.2001 a usnesení vlády ČR č. 

1025/01 ze dne 10.10.2001 se NSU Praha stala příjemcem příspěvku z finančních prostředků vyčleněných pro 

Nadační investiční fond (NIF) ve druhé etapě ve výši 15 272 000 Kč. 

 

Podle znění článku III. smlouvy s Fondem národního majetku (FNM) ze dne 27.3.2002 bylo 85% tohoto příspěvku 

vloženo do nadačního jmění formou podílových listů podílového fondu ČSOB nadační s cílem užívat 

v následujících letech výnosy těchto fondů pro rozdělování třetím osobám formou nadačních příspěvků.  

 

Zbylých 15% příspěvku, tj. 2 250 000 Kč bylo rozhodnutím správní rady určeno pro rozdělení formou grantů 

během následujících dvou let a to částku 1.800.000 v roce 2002 a částku 450 000 v roce 2003. Způsob rozdělení 

této částky sleduje dosud platná pravidla rozdělování, uplatňované v NSU Praha od roku 1993. Částka byla 

rozdělena ve veřejné soutěži rozhodnutím správní rady učiněným na základě doporučení pětičlenné odborné 

grantové komise. Podle dosud platných pravidel byly uděleny „výroční“, „specifické“ a „doplňkové“ granty 

fysickým i právnickým subjektům. 

  

 

D r u h y  p o s k y t o v a n ý c h  g r a n t ů    
 

 „Výroční grant“ Je udělován jedenkrát ročně. Jeho cílem je napomoci k veřejné prezentaci umělecké 

tvorby nadaných, dosud neetablovaných umělců.  

 „Výroční grant pro tvorbu sociálních minorit“ Je udělován jedenkrát ročně. Má za cíl podporovat 

současné umění jako nástroj sociální integrace znevýhodněných skupin. 

 „Výroční grant pro tvorbu díla ve veřejném prostoru“ Je udělován jedenkrát ročně. Má napomoci k 

vzniku děl současného umění ve veřejných prostorech a jejich prostřednictvím povzbudit účast široké 

veřejnosti na rozvoji současného světového názoru.   

 „Výroční grant pro podporu pořádání výstav současného umění na Pražském hradě“ Je udělován 

jedenkrát ročně. Byl koncipován s cílem přivést do prostředí dominujících historických uměleckých 

hodnot současné iniciativy, které v tomto hojně navštěvovaném prostředí mají široký veřejný ohlas. 

 „Doplňkový grant“ Je udělován čtyřikrát ročně. Je omezen částkou 20 000 Kč a jeho cílem je 

napomoci k realizaci drobnějších tvůrčích iniciativ a k účasti českých umělců na mezinárodních akcích.   

 „Specifický grant na podporu programů CSU Praha“ je prostředkem stanoveným ve statutu nadace 

a jeho účelem je realizace projektů CSU Praha, které sledují cíl totožný s cílem NSU Praha.    
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1 .  G r a n t o v ý  p r o g r a m  
 

ZPRÁVA O ROZDĚLENÍ GRANTŮ V ROCE 2002 

 

Bezprostředně po oficiálním oznámení o přidělení příspěvku z NIF a po sdělení, že lze použít 15% tohoto 

příspěvku k okamžitému rozdělení třetím osobám, sešla se 11. 3. 2002 Grantová komise NSU ve složení 

Ladislav Daněk, Vít Havránek, Ludvík Hlaváček, Alena Pomajzlová a Simona Vladíková, aby posoudila 

žádosti o výroční a doplňkové granty, které byly odevzdány v termínu do 15. 12. 2001 a doplňkových grantů 

odevzdaných do 31. 3. 2002. Skutečnost, že nebylo možno přistoupit k rozdělování grantů ihned po termínu 

odevzdání 15. 12. 2001 pro nedořešený proces převodu finanční částky z NIF byla oznámena žadatelům 

dopisem 9. 1.  2002.  

  

Pro VÝROČNÍ GRANTY, včetně SPECIFICKÝCH VÝROČNÍCH GRANTÚ pro rok 2002 byla vyčleněna částka 1.000.000 Kč 

Pro DOPLŇKOVÉ GRANTY pro rok 2002 částka 440.000 Kč, která byla rozdělena ve 4 termínech, v každém 110.000 

Kč.  

Pro SPECIFICKÝ GRANT NA PODPORU CSU PRAHA bylo vyčleněno 360.000 Kč 

 

1 .  V ý r o č n í  g r a n t y  

Komise posoudila 30 žádostí o VÝROČNÍ GRANT pro rok 2002 a udělila grant těmto projektům (v celkové částce: 

350.000 Kč): 

1. Ján Mančuška, Katalog: Umělci – Texty, 70.000 Kč (Publikace byla oceněna cenou „Nejkrásnější kniha roku 2003“ 

v oboru katalogy) 

2. Jana Kalinová, výstavní program galerie Eskort v Brně, 60.000 Kč 

3. PAS, Czech made, katalog výstavy v Paříži, Praze, Ústí n.L., 60.000 Kč 

4. Galerie Klatovy, Divočina, tématická výstava v Klenové, 60.000 Kč 

5. Denisa Kovrčová, Biplatine, výstava v Santa Fé, 40.000 Kč 

6. Miloš Šejn, Landá, CD-rom, 40.000 Kč 

7. Jiří Matějů, výstava v Moravské galerii v Brně, 20.000 Kč 

 

Obrázky:  

 

2 .  V ý r o č n í  s p e c i f i c k é  g r a n t y  

Komise doporučila udělit VÝROČNÍ SPECIFICKÝ GRANT (v celkové částce 650 000) v oblasti: 

a) Umění sociálních minorit projektu: 

1. SLOVO 21, O.S. Kurzy pro romské výtvarníky, 15.000 Kč 

b) Umění ve veřejných prostorách a udělila grant projektu: 

1. Pode Bal, o.s. Zimmer Frei, sedmidílný projekt na Pražském hradě, 70.000 Kč 

2. Štěpánka Šimlová, Digi-logues, projekt v pražském metru, 50.000 Kč 

3. Eva Husáková, Kampaň, projekt v Ústí n. Labem, 15.000 Kč 

c) Výstavy současného umění na Pražském hradě a udělila grant projektům: 

1. České loutky – loutky a scéna jako výtvarný artefakt, výstava v Císařské konírně, 200.000 Kč 

2. POLITIK-UM výstava politického umění na nádvořích a galeriích PH, 300.000 Kč 
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3 .  D o p l ň k o v é  g r a n t y   
1. Michal Koleček, katalog IV. bienále mladého umění Zvon 2002, 20.000 Kč 
2. David Adamec, výstava Encuentros intimos dela tercera clase v NoD Praha, 5 000 Kč 
3. Ateliér VPM FaVU VUT Brno, výstava studentů a absolventů ateliéru Tomáše Rullera v Galerii kritiků, Praha, 20 000 Kč 
4. Michal Nesázal, výstava Neonland2002 v Galerii U bílého jednorožce, Klatovy, 20 000 
5. Přemysl Řepa, Romano Drom-Cesty Romů, výstava fotografií Evy Davidové v Plzni, 20 000 Kč 
6. Ivana Junková, Dary světa, výstava studentů VŠUP Praha, Ateliér Doubner, Praha, 10 000 
7. Jan Vyškovský, Glosář veřejného prostoru v ČR, 10 000 Kč (projekt nebyl realizován, částka vrácena) 
8. František Kowolowski, Lokální entropie, výstava v galerii Emila Filly v Ústí n. Labem, 5.000 
9. Dispay, výstavní program galerie pro podzim – zimu 2002, 20.000 Kč 
10. Heading for Grand Central – >From Central Europe to Central Station, prezentace českého umění v Ellen de Bruijne 

Projects – Amsterdam, 20.000 Kč, (projekt nebyl realizován, částka vrácena) 
11. A.K.T. – Mezi realitou a fikcí, Mezinárodní festival akčního umění v Brně, 20.000 Kč 
12. SMS / Short Message Strategy, skupinová výstava umělkyň severočeského regionu v galerii Sternberk, 20.000 Kč 
13. Dočasná setkání, fotografická výstava Jolany Havelkové v galerii Fiducia v Ostravě, 10.000 Kč 
14. Tomáš Hlavina, souborná výstava ve Špálově galerii v Praze, 20.000 Kč 
15. Občanské sdružení BAOBAB pro projekt: Arteterapie a neprofesionální umělecká činnost duševně nemocných, 20 000 

Kč 
16. Petr Oswald pro projekt: Veronika Zapletalová, Výstava a katalog „Chatařství“, konání 6.11– 10.12.02, 20 000 Kč 
17. Občanské sdružení R-Mosty pro projekt Obchůdek Romen, výstava R.Dzurka, 20 000 Kč 
18. Společnost pro studia člověka, o.s. pro projekt: Kulturní identita českých krajanů na severním pobřeží Černého moře – 

prezentace projektu v Praze, Moskvě a v Brně, 20 000 Kč 
19. Jindřich Červenák pro projekt: Roční provoz serveru ARTICL.COM, 20 000 Kč 
20. Dialog vědy s uměním, o.s. pro projekt: Účast na sympóziu ArtSci2002 v USA, 20 000 Kč 
21. Česká asociace pro psychické zdraví na projekt „Chvála bláznovství“, výstava v galeriích SUB 5, Millenium a Jelení, 20 

000 Kč 
22. Mgr. Radana Lencová na projekt „Na zemi“, výstava ve VŠUP Praha, 20 000 Kč 
23. Martin Blažíček na projekt: „(Printing) Light“, prezentace českého experimentálního filmu v Opal Gallery v Tel Avivu, 15 

000 Kč 
24. Ivana Lomová na projekt: „V dálce“, výstava v galerii Via, 10 000 Kč 
25. P-Centrum Olomouc na projekt: Katalog výstavního programu galerie U mloka v Olomouci, 20 000 Kč 
26. Jiří Ernest na projekt: Výstava mladých fotografů v galerii Kunstforum Wien, 15 000 Kč 

 

 

 

4 .  S p e c i f i c k é  g r a n t y  n a  p o d p o r u  p r o j e k t ů  C S U  P r a h a  

V oddíle Specifické granty jsou uvedeny nadační příspěvky udělené individuálním umělcům nebo institucím pro 

pomoc při realizaci specifických projektů vyhlášených v rámci programu CSU Praha, o.p.s. a realizovaných ve 

spolupráci s jinými institucemi.   V  prvním pololetí 2002 NSU udělila specifický granty v rámci organizování 

mezinárodní výstavy a symposium POLITIK-UM (diky podpoře Trust for Mutual Understanding, NY a OSCLP, Praha,  

1. Larry Shea (USA) - cestovní grant a instalace video projekt Julia Sher  "Surveillance", 23.505 Kč 

2. Milica Tomić (Belgrad) - cestovni grant a instalace video projekce  "Sama", 8.395 Kč 

3. Valerie Ibraeva (Almaty) - cestovni grant a přednáška "Cesty umění v současném Kazakhstanu",  6.716 Kč 

4. Erbosyn Meldobekov (Almaty) - cestovni grant a instalace video projekt  "Pol Pot" v částce 6.716  
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2 .  S b í r k a  

 

 

 

V roce 1998 založila Nadace Sbírku současného českého umění, do níž svá díla věnovali přední čeští výtvarní umělci. 

Hodnota Sbírky, která koncem roku 2002 byla ohodnocena na 2.745.000, tvořila do roku 2002 jediné nadační jmění instituce. 

Poprvé byla Sbírka prezentována veřejnosti na výstavě UMĚNÍ PRO NEMOCNICI v pražské Galerii Václava Špály počátkem 

roku 1999. Část sbírky, jejíž výběr provedl sám prezident Havel, byla pak následně zapůjčena k expozici v nově 

zrekonstruovaném ústředním pavilónu Vojenské nemocnice v Praze - Střešovicích. V roce 2002 byla další část uměleckých 

děl Sbírky dlouhodobě zapůjčena do prostor Kanceláře Prezidenta republiky. Sbírka je stále doplňována a kromě toho, že je 

cennou součástí dokumentace současného českého umění, je zdrojem částečného krytí nákladů nadace prostřednictvím 

poplatků soukromých společností ze zapůjčení děl.  

 
seznam děl ve sbírce: 
 
Céline Allard, Jiří Bartůněk, Barbara Benish Marie Blabolilová, Josef Bolf, Erika Bornová, Henrich Brummack, 
Michal Cihlář, Tomáš Císařovský, Jiří Černický, Jiří David, Michael Delia, Roman Franta, Michal Gabriel and Josef 
Švanda, Mark Eiden, Kurt Gebauer, Jitka Géringová, Daniel Hanzlík, Vladimír Havlík, Pavel Hayek, Frank Hermann, 
Jan Hísek, Dalibor Chatrný, Lukáš Jasanský and Martin Polák, Olga Karlíková, Krištof Kintera, Svatopluk Klimeš, 
Lena Knilli, Vladimír Kokolia, Martin Kolář, Zdena Kolečková, Jiří Kornatovský, Igor Korpaczewski, Alena 
Kotzmannová, Jiří Kovanda, František Kowolowski, Petr Kvíčala, Ivana Lomová, Petr Lysáček, Ján Mančuška, 
Martin Mainer, František Matoušek, Milan Maur, Jan Mer ta, M. Michálek, Pavel Mrkus, Petr Nikl, Robert Novák, 
Michal Novotný, Markéta Othová, Arnošt Pacola, Marian Palla, Petr Pastrňák, Jiří Petrbok, Jaroslav Prášil, Míla 
Preslová, Lucie Pribik, Martin Raudenský, Martin Raudenský, Jan Řezáč, Zorka Ságlová, Michal Sedlák, Antonín 
Střížek,Tomáš Smetana,  Pittiwat Somtai, Jiří Surůvka, Čestmír Suška, Adriena Šimotová, Jiří Štourač, Jindřich 
Štreit, Kateřina Štenclová, Michaela Thelenová, Roman Trabura, Richard Tymeš, Jaroslav Valečka, Jiří Valoch, 
Tomáš Vaněk, Ivan Vosecký, Martin Zálešák, Martin Zet. 
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Ú d a j e  o  i n s t i t u c i  

 

N a d a c e  p r o  s o u č a s n é  u m ě n í  -  P r a h a  

Zapsaná v nadačním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze 8.4.1999 v oddílu A, vložka 221 

IČO: 66 00 07 18 

NSU Praha je členem Fora dárců 

NSU Praha je pokračovatel Sorosova centra pro současné umění Praha, v jehož poslání pokračuje a sdílí s ním základní 

rysy programu. SCSU Praha bylo založeno v roce 1992 a do roku 1999 plně financováno nadací George Sorose OSI New 

York. 

Nadace úzce spolupracuje s Centrem pro současné umění Praha, o.p.s., jehož činnost má podle znění svého statutu 

podporovat. 

 

Sídlo nadace:   Jelení 9, 118 00 Praha 1- Hradčany 

   224 373 178, fax: 257 320 640, e-mail: scca@fcca.cz 

 

Správní rada: 

předseda:   Pavla Niklová  

člen:    JUDr. Aleš Janků 

člen:   Ing. Jana Nagyová 

 

Dozorčí rada  

předseda:   Martin Kupka 

člen:   Ing. Vít Bárta 

člen:   Petr Zahradník 

 

Grantová komise:  Ladislav Daněk 

Vít Havránek  

Alena Pomajzlová 

Simona Vladíková 

Ludvík Hlaváček 

 

Zaměstnanci: 

Ředitel:    Ludvík Hlaváček 

Účetní    Ivana Hájková 

 

Auditor   CATO, auditorská společnost 

 

 

Poděkování 

NSU Praha děkuje panu George Sorosovi za velkorysou podporu finanční i ideovou v uplynulých deseti letech. Rovněž 

adresujeme upřímníé díky OSF Praha a dalším zahraničním i domácím institucím a osobám, mezi něž patří zejména: Trust 

for Mutual Understanding, Společnost Philip Morris, Daniel Langlois Foundation, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. 

Prahy, Ohio Art Council, European Cultural Foundation, Walter Keller, Česko-německý fond budoucnosti.  S radostí 

děkujeme také umělcům, kteří věnovali svá díla do Sbírky NSU Praha.  
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P ř e h l e d  f i n a n č n í h o  h o s p o d a ř e n í  n a d a c e  v  r o c e  2 0 0 2  

 

Udělené granty                       

  Výroční obecný grant        350.000 Kč 

Výroční specifický grant pro sociální minority     15.000 Kč 

Výroční specifický grant pro veřejné umění      135.000 Kč

  

Výroční specifický grant pro podporu výstav současného umění na Pražském hradě 500.000 Kč 

 Doplňkový grant         440.000 Kč 

 Specifický grant pro podporu CSU Praha, o.p.s z prostředků NIF.   360.000 Kč 

Specifický grant pro podporu CSU Praha, o.p.s.z prostředků OSF   1.140.000Kč 

  

 

Specifický grant na podporu účasti umělců na výstavě POLITIK-UM   45.332 Kč 

 Specifický grant na podporu tvůrčího pobytu umělců      54.000Kč

   

Administrativní náklady na činnost nadace       362.000 Kč 

 

Výdaje celkem            3.302.000 

 

Příjem          

 NIF          1.800.000 Kč 

       OSF Praha         1.500.000 Kč 

 Trust for Mutual Understanding       159.800 Kč 

OSF Praha , ACLP        82.800 Kč 

Poplatek za pronájem sbírky       112.000Kč 

Příjmy celkem          3.654.600
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Projekt „Kampaň“ v Ústí nad Labem 
 
 

Otevření obchůdku Romen 

 
 

 
 

Projekt „Obchůdek Romen
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Petr Brožka v Galerii Eskort 
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   CENTRUM  PR O S O UČ AS N É U M ĚN Í PR AH A,  O .P.S .  
 

 

CSU Praha, o.p.s. je, stejně jako NSU Praha, nástupnickou organizací Sorosova centra pro současné 

umění a k dosažení cíle, který je totožný s cílem nadace, rozvíjí svou aktivitu v pěti základních 

projektech: 

 

 Dokumentace a knihovna,  

 Umění ve veřejné prostoru 

 Výstavy současného umění 

 Rezidenční program pro zahraniční i domácí umělce 

 Laboratoř nových médií 

 

 

 

Ú d a j e  o  i n s t i t u c i  

 

Centrum pro současné umění Praha je obecně prospěšnou společností registrovanou Městským soudem v Praze 

v rejstříku obecně prospěšných společností oddíl O, vložka 155, 11.11.1999 

 

Sídlo, Jelení 9, Praha 1, Hradčany, 118 00 Praha 1 

 

IČO: 26 12 80 55 

 

Telefon: 224 373 178, fax: 257 320 640 

sccu@fccu.cz, www.fccu.cz 

 

 

Správní rada: 

Václav Marhoul, předseda 

Theodor Pištěk 

Karel Schwarzenberg 

 

Dozorčí rada: 

Ladislav Šťastný, předseda 

Charlotta Kotíková 

Michal Mikula 

 

Zaměstnanci: 

Ludvík Hlaváček, ředitel a koordinátor projektu Veřejné umění 

Dana Recmanová, zástupce ředitele a koordinátor projektu Tvůrčích pobytů   

Gabriela Bukovinská, koordinátor projektů Knihovna a dokumentace, Výstavy 

Miloš Vojtěchovský, koordinátor projektu Laboratoř nových médií 

Lenka Marková, asistent dokumentace 

 

externisté: 

Katherine Kastner, fundraising 

mailto:sccu@fccu.cz
http://www.fccu.cz/
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Jitka Hájková, účetnictví 

 

Civilní služba: 

David Kulhánek 

Robert Smelz 

Martin Routa 

Jan  
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D O K U M E N T A C E  /  K N I H O V N A  

 
Dokumentace / Knihovna koordinátor programu: Gabriela Bukovinská 

Asistent Dokumentace / Knihovna: Lenka Marková 
 
Dokumentace současných umělců je tvořena složkami Artist´s Files, otevřenou dokumentací a výběrovou, tzv. 

Podrobnou dokumentací. Dokumentace je tvořena katalogy, diapozitivy, fotografiemi. V roce 2001 bylo započato 

s vytvářením dokumentace výtvarných umělců formou CD (Zbyněk Baladrán, Jan Kadlec, Kamera Skura, Alena 

Kotzmannová, Jan Nálevka, Michal Pěchouček, Pavel Ryška, Tomáš Svoboda ad.) Tato dokumentace bude 

rozšiřována a postupně zpřístupněna na internetu během rok 2002. 

 

Knihovna CSU obsahuje přední česká a zahraniční periodika současného umění, dále české a zahraniční 

katalogy monografických a skupinových výstav. Větším souborem jsou zastoupeny publikace zabývající se 

tématem umění ve veřejném prostoru a umění nových médií. Knihovna též obsahuje soubor katalogů k výstavám 

současného umění v zemích střední a východní Evropy, jež byl vytvořen v rámci spolupráce sítě Sorosových 

center. Nemalou část knihovny tvoří dar nakladatelství Scalo Verlag, obsahující publikace zaměřené na téma 

fotografie.  Zapsané publikace budou sloužit nejen k rychlejší orientaci návštěvníků knihovny, ale budou též 

zveřejněna na internetu. 
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Jiří Černický, Burka 

U M Ě N Í  V E  V E Ř E J N É M  P R O S T O R U  
 

 

Umění ve veřejném prostoru program koordinátor: Ludvík Hlaváček 

 

V ý s t a v a  P O L I T I K - U M  /  N e w  E n g a g e m e n t   
 

se konala od 14. 5. Do 10. 6. V galerii Tereziánské křídlo PH. 

Jelikož tento projekt byl míněn jako umělecké poselství 

adresované široké veřejnosti a měl obsahovat umělecké 

projekty umístěné na nádvořích, byl zařazen do programu 

„Veřejné umění“, ačkoliv nakonec šlo o galerijní projekt 

s účastí 30 mezinárodních umělců.  Projekt měl za cíl iniciovat 

umělecké angažování v sociálních otázkách a připomenout, že politika je věcí občanskou a ne pouze činností 

vyhrazenou profesionálním politikům. Výstava vzbudila mimořádný ohlas médií. Ačkoliv náklady projektu nebyly 

vysoké, k jeho financování se nenašly dostatečné zdroje. 15. 5. 2002 od 10.00 do 20.00 hodin, se v souvislosti 

s výstavou konalo mezinárodní symposium o tématu politika a umění v Goethe Institutu Praha. 

 

POLITIK-UM / New Engagement, výstava politického umění na Pražském hradě 

pořadatel:   Centrum pro současné umění Praha, o.p.s. 

spolupořadatel:   Správa Pražského hradu 

   Goethe-Institut Praha  

doba konání:   15. Května  – 10. Června 2002  

místo konání:  Nádvoří Pražského hradu a galerie “Tereziánské křídlo 

Starého královského paláce“ 

kurátoři:    Keiko Sei, nezávislý kurátor současného umění 

Ludvík Hlaváček, ředitel CSU Praha, o.p.s. 

spolupráce:   Duňa Panenková, vedoucí výstavního oddělení SPH 

   Monika Štěpánová, Goethe-Institut Praha 

S podporu:  Goethe Institut, Praha, velvyslanectvím Mexika, Izraele, Třineckých železáren,  

Trustu for Mutual Understanding, OSF Praha, Nadace pro současné umění, firmy ProMoPro, 

SAN, ProVás. 

Zúčastnění umělci: 

Ablikim Akmullaev, Michael Bielický, Daniel Bozhkov, Jiří Černický, David Černý, Milena Dopitová, Harun Farocki, Cindy 

Gabriela Flores, Ingo Günther, Fran Ilich, Sanja Ivekovic, Zdena Kolečková, Jan J. Kotík, Alena Kotzmannová, Beth Lazroe, 

Adéla Matasová, Erbossyn Meldibekov, Michal Nesázal, Otto Placht, Pode Bal, Tamar Raban, Julia Scher, Silver, Zitta 

Sultanbayeva, Štěpánka Šimlová, Milica Tomić, Filip Turek, Martin Zet. 

 

 

Cílem projektu bylo probudit v naší zemi zájem o umělecký obor, který se nazývá „politické umění“ a který se v západních 

zemích rozvíjí v široké škále zajímavých projektů. Nejde jen o změnu tématu, o uměleckou angažovanost v politických 

otázkách, o aktivistickou činnost, jde o zásadní změnu umělecké strategie při níž umělec konfrontuje svou nezastupitelnou 

individualitu s občanským postojem sociální bytosti odpovědné za své okolí. Tato změna uměleckého postoje, která se 

realizuje i v jiných oborech jako je „public art“ či  „eco art“ je významným rysem současného vývoje. Umění tu překonává 

tradiční modernistický individualismus a estetismus a nahrazuje jej hybridním a komplexním tvůrčím stanoviskem. 
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Bohužel, angažovaný postoj umělců se nesetkal s porozuměním správních úředníků a řada projektů zamýšlených umělci pro 

veřejný prostor Pražského hradu byla zakázána. Byla to především díla skupiny Pode Bal „Zimmer Frei“ a dva bannery 

s obrazem TGM na logu FKC a s upravenou dolarovou bankovkou. Povoleno nebylo ani půvabné dílo Martina Zeta 

prezentující postavičku oblečeného psíka - žebráka formou vida na televizní obrazovce umístěné při vstupu do katedrály. 

V křečovité diskusi na stránkách denního tisku rozvířené administrativním zákazem byli umělci obviňováni z touhy po 

sebeprezentaci a z pokusu „nahradit nedostatek talentu výstřely v koncertním sále“ (Ludvík Vaculík)  
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2 .   U m ě n í  a  p ř í r o d a  –  U m ě l e c k á  d í l a  v  P r o k o p s k é m  a  

D a l e j s k é m  ú d o l í   

Projekt byl iniciován v roce 2002 jako další obor „sociální užitečnosti“ současného umění. Jeho předností je účast různých 

profesionálních, správních a občanských iniciativ.   

 

Projekt byl zařazen do programu mezinárodní sítě institucí a spolu s nimi obdržel grant od EU Culture 2000.  

Projekt obdržel grant (100.000 Kč) od Odboru životního prostředí magistrátu hl.m.Prahy 

 

Bezprostřední cíl projektu je nalézt optimální způsob jak se současné umění může účelně účastnit v procesu revitalizace 

přírody a krajiny, konkrétně přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí. 

 

Obecnějším cílem projektu je spoluúčast v mezinárodním a místním rozvoji „eco art“. 

 

 

  C o  m ů ž e  u d ě l a t  v ý t v a r n é  u m ě n í  p r o  r e v i t a l i z a c i  o h r o ž e n é  

k r a j i n y ?  

Nepochybně hlavní díl starostí o trvale udržitelný rozvoj krajiny a přírody leží na bedrech přírodovědců, kteří mají racionální 

prostředky k tomu, aby analyzovali reálný stav, rozeznali nebezpečí a nalezli účinné postupy záchrany.  

Krajina a příroda ale není jen předmětem rozvinuté přírodní vědy, ale také prostředím lidského života v obecném smyslu 

toho slova. Ať již věříme, že je dílem božím, nebo ne, je svým způsobem něčím, co překračuje všechny lidské vědomosti a 

co nás překvapuje a uchvacuje. 

Umění dokáže svým emotivním způsobem zvýraznit tvář krajiny a ovlivnit člověkův vztah ke krajině. Ochrana krajiny není jen 

ochranou flory a fauny, ale také harmonického vztahu mezi člověkem a krajinou. 

 

 

  P ř í r o d a  n e n í  l i d s k ý m  d í l e m ,  a l e  č l o v ě k  j i  u ž í v á ,  u t v á ř í  a  j e  

z a  n i  o d p o v ě d n ý .   

 

Již jen minimální rozsah zemského povrchu není dotčen zásahem člověka.  

Prokopské a Dalejské údolí je půvabným kusem krajiny nacházejícím se na samém okraji města a zároveň je souborem 

světově unikátních hodnot, zejména v oblasti geologie. To, čím dnes je, je ale do značné míry výsledkem lidské činnosti, 

zejména těžby vápence, stavby železnice a zásahů lidského osídlení počínaje prehistorickým obdobím a konče našimi dny. 

Lidská činnost, dějiny, mýty a kultura jsou nedílnou součástí krajiny. Ne každý lidský zásah do přírody ji škodí, jen takový, 

který postrádá cit a ohled ke svým důsledkům. 

Umění je jednou z mála lidských aktivit, jež jsou schopny komplexně uchopit tento celek různorodých významů a oslovit 

pocity každého jednotlivého člověka.   

    

 

  P r o j e k t  p o s t u p u j e  v e  t ř e c h  l i n i í c h :  
 

1. Vytváří mezinárodní síť spolupracovníků 

CSU Praha zahájilo spolupráci s evropskými institucemi sdruženými ve společném projektu ECHO. Projekt obdržel 

grant od EU Culture 2000 ECHO (Experimental Cultural Concept of Heterogeneous Organizers) je jednoroční umělecká 

laboratoř zaměřená na sochařské projekty vztahující se k prostorové situaci okolní krajiny. 

Partneři:  Denkmalschmiede Hoefgen 

Center for Contemporary Arts Linz 
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National Association of Norwegian Artists 

Ministry of Culture of Extramadura    

Center for Contemporary Arts Prague 

Vedle toho CSU Praha spolupracuje na programu s řadou dalších institucí a osob 

 

2. Umělecké iniciativy v přírodě jsou součástí aktivit neuměleckých občanských ekologických a výchovných skupin.  

Projekt je rozvíjen v těsné spolupráci s místní správou, městskými orgány ochrany přírody, s Agenturou ochrany přírody 

a krajiny s místními aktivisty a s ekologickými organizacemi. Jednou z těchto partnerů je sdružení Tereza, které pořádá 

v Prokopském údolí mimo jiné Den země. 

 

3. Projekt má za cíl realizovat v Prokopském a Dalejském údolí několik pečlivě vybraných uměleckých děl 

 

Skupina asi třiceti umělců připravila v roce 2002, ve spolupráci s odborníky z Národní agentury pro ochranu 

přírody, ze správních orgánů města Prahy a za účasti zástupců obcí sousedících s územím, návrhy pro realizaci 

uměleckých děl pro vybraná místa Prokopského a Dalejského údolí.   

 

Zástupci výše zmíněných institucí, CSU Praha a odborné a laické veřejnosti vybrali z předložených návrhů, 

vystavených přes letní měsíce na radnici v Řeporyjích, díla vhodná k realizaci. Hlavním kritériem byla vedle 

umělecké kvality především citlivost k místu a schopnost navázat s prostředím dialog zdůrazňující jeho specifický 

charakter.  

 

Organizátoři projektu jsou si vědomi, že v protikladu k minulosti, kdy křesťanská ideologie poskytovala bohatý 

slovník obecně srozumitelných symbolů, úkol dnešních umělců „pojmenovat“ specifiku místa vizuálním znakem je 

podstatně obtížnější. Přesto věří, že současné umění je schopno obohatit a ovlivnit vztah člověka ke krajině   

 

 

Lukáš Gavlovský: „Lavice“ 
Dílo bylo inspirováno tvarem a názvem geologického útvaru – „vrásy:¨“, hojně se vyskytující na 
stěnách místních opuštěných lomů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdeněk Hůla, Dialog  

Dva menhiry vylomené z místního vápence, spojené ze dvou kusů kamene skleněnými deskami, 
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vyznačují vstup do údolí od Řeporyj  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kurt Gebauer, Skládané sochy 
Sochy jsou komponovány z neopracovaných kusů místního vápence. Demonstrují skutečnost, že člověk trvale do 
krajiny zasahuje a je za ni odpovědný. Zároveň ale naznačují zdrženlivost takového zásahu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miloš Šejn, Studny/Zvony 
Dílo je inspirováno výraznou rolí, kterou hraje podzemní voda i zvuk jak v kontextu geologické situace 
v krasovém území, tak v mýtech a historii území,    
Dílo se skládá ze tří studen v nichž jsou různým způsobem umístěny zvony. 
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Michal Sedlák: Bábovka 
Návrh tvarové úpravy navážky u Velké Ohrady 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michal Sedlák: Pletené sochy 
Umělec zamýšlí vysadit vrbové proutí na břehu potoka a opakovaně pořádat pro veřejnost dílny pletení z rostlého 
i řezaného proutí 

 
 
Martin Bednařík: Vodní varhany  
Klapkami ovládaný průtok vody osmi různě dlouhými dřevěnými trubicemi umožňuje „hrát“ melodii 
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3 .  H e r m e t i c k á  z e ď   
je projekt italské umělkyně Mirella Bentivoglio, která zamýšlí umístit velkoplošné fotografie tváří Borrominiových 

soch umístěných v římském paláci rodiny Falconieri do kamenných nik opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží 

kpt. Jaroše. K projektu byly shromážděny všechny technické i organizační podklady ale nebyl nalezen sponzor. 

 

 
 



 26 

V Ý S T A V Y  

 

Galerie Jelení program koordinátor: Gabriela Bukovinská 

 

Galerie Jelení se zaměřuje na prezentaci aktuálních, ještě neověřených trendů současného umění. Jejím cílem 

je napomáhat mladým umělcům realizovat jejich tvůrčí ideály.  Zatímco v roce 2001 převažovaly v programu 

studenti a absolventi pražských uměleckých škol, v roce 2002 Galerie hostila umělce z Brna (Pavel Ryška, Filip 

Ceněk, Jiří Havlíček, Petr Pavlán, Milan Kutina, Milan Egert, Petra Čiklová) Program galerie je jedním z 

dlouhodobých projektů mapování aktuálního dění v regionech.  

 

Soustavnou snahou galerie je také prezentace zahraničního umění. V 2. pololetí 2002 proběhly tři mezinárodní 

výstavy připravené ve spolupráci s Open Gallery z Bratislavy. Šlo o výměnný projekt, při kterém v obou galeriích 

vystavovaly dvojice česko-slovenských umělců: Dominika Ličková - Marek Thér, Erik Binder - Kamera Skura, 

Denisa Lehotská - Jiří Kovanda. Spolupráce se zahraničními partnery se osvědčila a bude nadále rozvíjena.  

 

Stálou součástí programu galerie jsou prezentace projektů vytvořených v rámci projektu Jelení Studio. Posláním 

residenčního programu pro zahraniční umělce je na jedné straně umožnit zahraničním umělcům poznávat 

aktuální dění  na umělecké scéně v Praze a České republice a navazovat zde nové tvůrčí kontakty. Na straně 

druhé pak mají residenční pobyty a následné veřejné prezentace tvorby participujících umělců ze zahraničí 

přinést nové podněty pro kulturní život České republiky. 

 
 

 

S e z n a m  v ý s t a v  G a l e r i e  J e l e n í  v  r o c e  2 0 0 2 . 

 

29.1.-15.2. 2002 Pavel Ryška (ČR), „Gotta Catch ´Em All“, instalace, kurátor: Pavlína Morganová 

 

 

 

18.2.-26.2. 2002 Scott Townsend (USA), "BORDELINE STORIES“, internetový projekt, účastník residenčního pobytu 

Jelení studio, kurátor: Dana Recmanová 

 

 

 

12.3.-30.3. 2002 Jolana Ruchařová (ČR), „IM 

BÖHMENLAND“, ekologický projekt, kurátoři: 

Gabriela Bukovinská, David Kulhánek 
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3.4.-18. 4. 2002 L:S:D:A, C:S:S:R, skupinová výstava, kurátor: Miloš Vojtěchovský 

22.4. 30.4. 2002 Mark Patsfall (USA) a Tina Gonzalves (Austrálie), Niamh Jackman (Irsko), účastníci residenčního pobytu 

Jelení studio, kurátor: Dana Recmanová 

 

6.5.-24.5. 2002 Filip Ceněk, Jiří Havlíček, Magdalena Hrubá, Bez názvu /2.1D, instalace, nová média, kurátor: Keiko Sei 

 

 

 

29.5.–14.6.2002 Vilém Kabzan, „Vili Vanili“ Instalace s použitím světelných boxů, kurátor: Gabriela Bukovinská 

17.6.-28.6.2002 Projekce filmu „Good Times“ skupiny The Tape Beatles Thom Kubli a Sven Mann, zvuková instalace, 

kurátor: Miloš Vojtěchovský 

 

 

 

 

26.6.-16.8.2002  ,  

Petra Čiklová, Martin Eger, Milan Kutina, Petr Pavlán, Láska nebo naděje 

výstava studentů ateliéru Petra Lysáčka, Ostrava, instalace, velkoplošné 

tisky, videa, 

 kurátor: Petr Lysáček 

 
19.8.-30.8.2002 - Mark Fox (USA), Douglas Unger (USA), Mark Sopeland 
(USA) Malba, kresba, instalace, Účastníci residenčního programu Studio 
Jelení, kurátorka: Dana Recmanová  
 
 
2.9.-20.9.2002 - Michal Nesázal “NEONLAND”, malba, kurátor: Gabriela 
Bukovinská 
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23.9.-18.10.2002 - Erik Binder (SK), Kamera  Skura (CR) “NEVÍME, ČO TO JE” 
Mezinárodní projekt spolupráce s Open Gallery Bratislava. Kurátoři: Jana Oravcová, Gabriela Bukovinská  
 
21.10.-25.10.2002 - Kyung - Joo Kim (Korea), Hlynur Helgason (Iceland), Diana Dodson (Switzerland) Richard Hilles (USA), 
instalace, film, fotografie. Účastníci residenčního programu Studio Jelen, kurátor: Dana Recmanová 
 
29.10.-15.11.2002 - MAREK THER, DOMIKA LIČKOVÁ Video, instalace, fotografie. Mezinárodní projekt spolupráce s Open 
Gallery Bratislava. Kurátoři: Jana Oravcová, Gabriela Bukovinská  
 
18.11.-6.12. 2002  - DENISA LEHOCKÁ, JIŘÍ KOVANDA  
Mezinárodní projekt spolupráce s Open Gallery Bratislava. Kurátoři: Jana Oravcová, Gabriela Bukovinská   
 
3.12. Promítání filmů natočených ve Zvláštní škole v Ústí nad Labem, Kurátor: Keiko Sei 
 
9.12.-13.12.2002- BALAKLAVA Stefan Link (Germany), Marcus Lilge (Germany), instalace,Účastnci residenčního programu 
Studio Jelení, kurátor: Dana Recmanová 
 
 

 

VÝSTAVY REALIZOVANÉ VE SPOLUPRÁCI S JINÝMI INSTITUCEMI: 

 

19.2.-5.5. 2002 
Prezentace Galerie Jelení v rámci projektu IV. Bienále mladých, ZVON 2002, v sekci Fórum nezávislých galerií, Galerie 
hlavního města Prahy, Dům u Zlatého Prstenu, kurátor: Michal Koleček 
 
V průběhu roku 2002 NCSU zprostředkovala informace o současném českém výtvarném umění mnohým institucím a 
odborníkům. Mezi dlouhodobou spolupráci patří výstavní projekt Manifesta., v roce 2002 navštívila NCSU Nuria Enguita 
Mayo, kurátorka, Manifesta 4, Frankfurt 2002  
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P R O G R A M  T V Ů R Č Í C H  P O B Y T Ů  

 
Program tvůrčích pobytů koordinátor: Dana Recmanová 

 
Mezinárodní rezidenční program Studia Jelení představuje platformu pro inspiraci, vývoj a realizaci projektů 

českých a zahraničních umělců v České republice - s technickým, studiovým, informačním, produkčním a 

ubytovacím zázemím při Centru pro současné umění v Praze. Koncepčním základem Studií Jelení je: 

 stimulovat a udržovat mezinárodní uměleckou spolupráci – zejména mezi českými a zahraničními umělci a 

institucemi  

 umožnit zahraničním umělcům kontakty s českou kulturou a uměním  

 v rámci reciproční výměny se zahraničními institucemi umožnit českým umělcům tvůrčí pobyty podobného 

charakteru v zahraničí,  

 poskytnout zázemí pro individuální práci umělců a pro společné projekty.   

 

Pobyty jsou otevřeny pro širokou škálu umělců, teoretiků a kritiků tvořících v různých oborech současného umění 

– výtvarné umění, performance, literatura, hudba. Účastníci jsou vybíráni buď na základě individuálních přihlášek 

dvakrát ročně nebo ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Součástí Studií Jelení jsou i studijní stáže 

studentů zahraničních uměleckých škol a pracovní stáže zahraničních uměleckých manažerů a kurátorů. 

 

Délka pobytu je stanovena na individuální bázi vzhledem k typu pobytu a projektu. Program Studií Jelení je úzce 

propojen s MediaLabem Jelení, jehož technické zázemí mohou účastnící využívat a doplňovat jeho program, a 

podobně s činností Galerie Jelení, která dává možnost prezentovat výsledky pobytů. Účastníci mohou také 

využívat knihovnu a dokumentaci českého a zahraničního umění při NCSU.  V souvislosti s konkrétními umělci a 

jejich projekty dochází ke spolupráci s různými uměleckými školami, muzei, kulturními iniciativami a dalšími 

rezidenčními centry v České republice i zahraničí.   

 

Podpora českým umělcům 

Všeobecná podpora SJ udělená Ministerstvem kultury České republiky umožní dvěma českým mimopražským 

umělcům jednoměsíční pobyt ve Studiích Jelení. Veřejnou soutěží byli vybráni ke konkrétní realizaci projektů 

s využitím technického zázemí MediaLabu dva studenti z Fakulty výtvarných umění v Brně, a to Jiří Havlíček a 

Hana Valentová. CSU pokryje náklady na ubytování, studio a materiál.   

 

 SPOLUPRÁCE: 

Ohio Arts Council 

OAC je dlouhodobým partnerem programu. Od roku 1999 podporuje individuální tvůrčí dvouměsíční pobyty dvou 

až čtyřech umělců ze státu Ohio v CSU. Letos se programu účastní 4 umělci. Ohio Arts Council hradí umělcům 

rezidenční poplatek, zpáteční letenku a stipendium na materiál. V souvislosti s přípravou zahájení vlastního 

stálého rezidenčního programu Ohio Arts Council ve spolupráci s Galerií SPACES v Clevelandu je předjednána 

podpora a pozvání českých umělců k tvůrčímu pobytu do Clevelandu.  

 

Unesco-Aschberg International Fund for the Promotion of Culture 

Unesco-Aschberg IFPC od roku 1999 každoročně hradí cestovní náklady jednomu až dvěma zahraničním 

umělcům, kteří se účastní dvouměsíčního pobytu. NCSU podporuje umělce tvůrčím stipendiem ve výši 16.000 Kč 

a bezplatným ubytováním a studiem. Letos byli z 250 přihlášek k pobytu vybráni dva umělci – Umesh 

Maddanahalli Shivanna z Indie a Kyung-Joo Kim z Jižní Koreje. 
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Hlavní město Bern, Švýcarsko 

V rámci nového výměnného programu mezi Hlavním městem Bern a Studii Jelení stráví jeden švýcarský umělec 

4 měsíce v Praze a 3 čeští umělci 3 měsíce v Bernu. Z přihlášek ve veřejné výzvě byli vybráni k pobytu 

hudebnice a spisovatelka Naďa Bilincová a jako pracovní jednotka výtvarná umělkyně a performerka Radana 

Lencová a hudebník a nakladatel Stanislav Doležal. Hlavní město Bern poskytne každému z účastníků bezplatné 

ubytování v Bernu a stipendium ve výši 2000 SCHF, CSU poskytne švýcarskému umělci bezplatné ubytování a 

studio.     

 

Art in General, New York, NY, USA 

Ve spolupráci výměnného programu s Art in General v New Yorku se jeden americký umělec zúčastnil v roce 

2001 dvouměsíčního pobytu ve Studiích Jelení a v tomto roce je jeden český umělec pozván do Art in General. 

Z uchazečů ve veřejném výzvě byla k pobytu vybrána americkou stranou Isabela Grosseová. Rezidenční 

poplatky, cestovní náklady a tvůrčí stipendia umělců jsou hrazena z grantu Trust for Mutual Understanding.       

 

Města Drážďany a Schwandorf, Německo 

V letošním roce pokračuje výměnný rezidenční program pro české a německé umělce ve spolupráci s městy 

Drážďany a Schwandorf. Dva umělci z Německa ze zúčastní 

dvouměsíčního pobytu ve Studích Jelení a naopak jeden český umělec 

bude pracovat po dobu 6 týdnů v Drážďanech v Domě Raskolnikow 

s možností využití technické dílny v drážďanském Národním 

technickém muzeu a dva umělci v Domě umění ve Schwandorfu v 

Bavorsku. Náklady na rezidenční poplatky, cestovné a tvůrčí stipendia 

jsou hrazena z grantu Česko-německého fondu budoucnosti. 

 

Kyoto Arts Center, Japonsko 

Ve spolupráci s Kyoto Arts Center přijede na půlroční/roční pracovní stáž v NCSU za účelem seznámení se 

s evropskou uměleckou scénou a rezidenční praxí ve Studiích Jelení japonská kurátorka a umělecká manažerka 

Atsuko Arai. Pobyt bude hrazen částečně městem Kyoto a dalšími japonskými nadacemi.  

 

The Felix Meritis Foundation 

V rámci programu Gulliver´s Connect holandské nadace The Felix Meritis Foundation, který podporuje pracovní 

stáže uměleckých manažerů ze střední a východní Evropy a států bývalého Sovětského svazu a Mongolska se 

měsíční stáže v CSU zúčastnila v květnu umělecká manažerka Lyuba Kuzovnikov z inciativy Art Angar na 

Solovských ostrovech.   

 

Tampere Polytechnic, School of Art and Media, Finsko 

Druhým rokem pokračuje možnost stáže studentů ze School of Art and Media, Tampere Polytechnic ve Finsku. 

Letos se jí zúčastnily Hanna Uotinen (Media Production) Anna Maria Saarelainen (Sound and Media 

Department).  

 

CSU nadále pokračuje ve spolupráci s Rotterdam Center for the Arts, Art Omi, ISP New York, Vermont 

Studio Center, ArtsLink, Res Artis, ICAN, atd. a také hledá možnosti spolupráce s umělci a institucemi ze zemí 

střední a východní Evropy, bývalého Sovětského svazu a Mongolska. V roce 2002  nebyly podpořeny  žádost u 

OSF v programu A Bridge of Understanding na spolupráci ČR, Arménie, Kazachstán, Mongolsko, a Visegrad 



 32 

Fund na spolupráci Slovensko, Polsko, Maďarsko. Částečně je v těchto zemích rozjednána na příští rok 

spolupráce s Rigou, Budapeští, Šamorínem a Yerevanem.  

 

S t u d i a  J e l e n í  2 0 0 2  
Mezinárodní program tvůrčích pobytů pro umělce, teoretiky a umělecké manažery 
 
Studia Jelení navazují charakterem na aktivitu Centra pro současné umění Praha,o.p.s. v minulých letech v 
realizaci tvůrčích pobytů a jsou zároveň pokračováním dlouholeté činnosti CSU v oblasti organizace výměnných 
mezinárodních projektů a stipendií.  
 

Smyslem programu Studií Jelení je překračovat mezi-kulturní, mezi-národnostní a oborové meze a usilovat o: 
 
1) stimulaci a udržování mezinárodní umělecké spolupráce – zejména mezi českými a zahraničními 

umělci a institucemi  
2) umožnění zahraničním umělcům kontakty s českou kulturou a uměním  
3) v rámci recipročních výměn se zahraničními institucemi umožňování českým umělcům tvůrčí pobyty 

podobného charakteru v zahraničí  
4) poskytování zázemí pro individuální práci umělců a pro společné projekty   
 
 
Studia Jelení probíhají celoročně. Pobyty jsou otevřeny pro širokou škálu umělců, teoretiků a kritiků tvořících v 
různých oborech současného umění – výtvarné umění, performance, literatura, hudba. Součástí Studií Jelení 
jsou i studijní stáže studentů zahraničních uměleckých škol a pracovní stáže zahraničních uměleckých manažerů 
a kurátorů. 
Délka pobytu je stanovena na individuální bázi vzhledem k typu pobytu a projektu, většinou však pobyty trvají 2 
měsíce. Každý umělec má k dispozici vlastní studio k práci v budově CSU a ubytování ve společném bytě v 
Praze. Umělci mají 24 hod přístup a využívají vybavení CSU – MediaLab se zařízením pro audio a video editing, 
grafiku a animaci,  přístup k Internetu,  knihovnu s publikacemi o umění a podrobnou dokumentací českého a 
zahraničního umění, prostory Galerie Jelení. Účastníci jsou zváni k účasti na běžných aktivitách CSU, zároveň se 
Centrum během pobytu umělců snaží zprostředkovávat co nejvíce kontaktů mezi zahraničními umělci a českou 
odbornou veřejností. S tvorbou přítomných umělců se veřejnost má možnost seznámit při různých příležitostech - 
prezentací, výstav, přednášek, individuálních speciálních projektů, promítáních, představeních, apod. 
 
 
Centrum na programu Studia Jeleni dlouhodobě spolupracuje s českými i zahraničními institucemi, např. Res 
Artis – mezinárodní sítí rezidenčních center (www.resartis.org), International Contemporary Arts Network  
(dřívější síť SCSU), která sdružuje centra z 20 zemí východní Evropy a zemí bývalého Sovětského svazu. 
(ican.artnet.org),  Unesco-Aschberg International Fund for the Promotion of Culture (www.unesco.org), 
ArtsLink (www.cecip.org)  a dalšími a nadále zároveň udržuje partnerskou spolupráci s s programy podobného 
charakteru v mezinárodním měřítku. 
 
Tvůrčí pobyty jednotlivých umělců byly většinou hrazeny částečně granty, které CSU obdržela na provoz 
programu (MKČR, European Cultural Foundation, Nadace OSF) a z grantů udělených umělcům jinými 
zahraničními institucemi podporujícími umění (Arts Council of Ireland, NC State University, Finish Arts Council, 
Ohio Arts Council, Felix Meritis Foundation, Tampere Polytechnic, Unesco´s International Fund for the Promotion 
of Culture, Czech-German Future Fund, Arts Council of Cardiff, Kyoto Arts Center). 
 
 

J E L E N Í  S T U D I O  2 0 0 2  
 

V roce 2002 se programu účastnilo 20 umělců z 11 zemí (1 Austrálie, 3 Německo, 1 Švýcarsko, 1 Finsko, 7 USA, 
1 Irsko,  2 Česká republika, 1 Velká Británie, 1 Jižní Korea, 1 Island, 1 Kanada),  4 stážisté (1 Rusko, 2 Finsko a 
1 Japonsko). Program zprostředkoval tvůrčí pobyty pro 7 českých umělců do zahraničí (1 USA, 3 Německo a 3 
Švýcarsko). 

http://www.resartis.org/
http://www.unesco.org/
http://www.cecip.org/
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Zúčastnění umělci   
 

Scott Townsend (USA) 

Nová média, instalace 

 
Riikka Maria Pelo (Finsko) 
Video a zvuk 

 
Sue Mark (USA) 

Sociálně- psychologický průzkum veřejných prostranství  

 
Niahm Jackman (Dublin, Irsko)  
Umění knižní vazby, socha, instalace  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tina Gonzalves (Port Douglas, Austrálie)  
Nová média 
 
 
 
Mark Patsfall (Cincinnati, Ohio/USA)                                                   
 
The Ohio Arts Council  
Instalace, smíšená média  
 
 
 
 
 
 
 
Michael Cousin (Cardiff, Wales, VB)  
Video Art 
 
Douglas Unger, (Ohio, USA)                                                           The Ohio Arts Council 
Malba, výroba hudebních nástrojů 
 
Mark Soppeland, (Ohio, USA)                                                         The Ohio Arts Council 
Instalace, objekty,  
 
Mark Fox, (Ohio, USA)                                                                    The Ohio Arts Council 
Video, instalace 
 
John Grzinich, (SNR, USA) 
Video, elektornická hudba  
 
Kyung-Joo Kim, Seoul, Jižní Korea                                                  The Unesco Internationa Fund for the Promotion of 
Culture 
Instalace, 2002 Laureat of Unesco-Aschberg bursary 
 
Hlynur Helgason, Reykjavík, Island 
Nová média, instalace 
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Hearn Gadbois, USA 
Hudba  
 
Diana Dodson, Bern, Švýcarsko                                                       Město Bern, Švýcarsko 

Video, instalace, zvuk  

 
Stephan Link, Německo                                                                   Česko-německý fond budoucnosti 

Socha 

 
Marcus Lilge, Drážďany, Německo                                                Česko-německý fond budoucnosti 
Malba  
  

Craig Leonard, Kingston, Kanada 

Instalace, performance 
 

 

P o d p o r a  č e s k ý m  u m ě l c ů m  
 
Jiří Havlíček, (FaVU, Brno, ČR) 
3-D animace  
 

Hana Valentová, (FaVU, Brno, ČR) 
Video animace 

 
 

S t á ž e  
 
Ljuba Kuzovnik (St. Petersburg, Rusko)                                  The Felix Meritis Foundation   
Art-Angar Arts Center for Modern Arts,  
Umělecký manažér, přdnáška 
 
Hanna Uotinen (Tampere, Finsko)                                      Tampere Polytechnic, School of Art and Media 
Pracovní stáž – podpora programů 
 
Anna Maria Saarelainen (Tampere, Finsko)                    Tampere Polytechnic, School of Art and Media 
Pracovní stáž – podpora programů 
 
Atsuko Arai, Kyoto, Japonsko                                                                    The Kyoto Art Center 
Kurátorský pobyt 
 
 

V ý m ě n n é  t v ů r č í  p o b y t y  a  s t i p e n d i a  p r o  č e s k é  u m ě l c e  a  t e o r e t i k y  

 
Milena Dopitová (ČR) 
- dvouměsíční pobyt v International Studio and Curatorial Program, New York, N.Y., USA,  Trust for Mutual Understaning 
  
 Karel Císař (ČR)  
-dvouměsíční pobyt v Inernational Studio and Curatorial Program, New York, NY, USA,  Trust for Mutual Understanding 
 
Andrea Tachezyová (ČR) grafika 
– jednoměsíční pobyt v Oberfälzer Künstlerhaus, Schwandorf, SRN         Česko-německý fond budoucnosti 
 
Mikoláš Axmann (ČR) grafika 
– jednoměsíční pobyt v Oberfälzer Künstlerhaus, Schwandorf, SRN         Česko-německý fond budoucnosti 
 
Jana Šindelová (ČR) grafika 
- jednoměsíční pobyt v Drážďanech, SRN                                         Česko-německý fond budoucnosti 
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Naďa Bilincová (ČR) Hudba, literatura                                             Město Bern 
- tříměsíční tvůrčí pobyt v Bernu, Švýcarsko 
 
Radana Lencová a Stanislav Doležal (tvůrčí jednotka)                     Město Bern 
Objekty, instalace, hudba,  
- tříměsíční tvůrčí pobyt v Bernu, Švýcarsko 
  

 

   

 

  



 36 

L A B O R A T O Ř  N O V Ý C H  M É D I Í  

 

Laboratoř nových médií program koordinátor: Miloš Vojtěchovský 

 

 PREZENTACE A PŘEDNÁŠKY 

Únor 

02.02.2002 SO-NIC ADVENTURES 02- improvized streaming event: M. Alacam - quitars,   Avid, Jennifer de Felice -  

laptop, Hearn Gadbois (USA) - percussions, Martin Janíček - acoustic objects, Liz Rymland (USA) - texty, 

skupina kk - workshop + film, John Tylo (Vídeň)- videoinstalce 

11.02.2002 John Grzinich (USA), Thermographic Sequences, nové práce s videem a zvukem - přednáška a 

projekce 

22.2 2002 Blast Theory: Desert Rain / Pouštní déšť 

Doprovodný diskusní seminář "Trenažéry, hry a realita", v auditoriu Britské Rady, Praha 1. Interaktivní   

performance britské skupiny Blast Theory a diskusní seminář, v spolupráci The British Council a 

mamapapa. 

Diskusní seminář „Trenažéry, hry a realita“ včetně  krátkých prezentací, zabývající se otázkami, které 

produkce Desert Rain, jiné projekty skupiny Blasttheory a další mezioborové akce podobného charakteru 

otevírají.  Témata: Nové oblasti performing artu ve věku elektronických médií, Psychologie a 

fenomenologie počítačových her, Medializace a simulace reality, Možnosti, příklady a zkušenosti 

spolupráce mezi umělci, techniky a vědci a Etika, počítače a princip slasti speciálních efektů, V programu 

vystoupil: Matt Adams a Catherine Williams- 

členové souboru Blast Theory (UK),  

Scott deLahunta- pedagog a teoretik elektronických 

médií a performing art a spolupracovník na produkci 

Desert Rain (UK),  

Saul Albert, media umělec (UK), 

Stanislav Ulver- teoretik filmu (ČR), 

Petr Sczepanik - toeretik médií(ČR),  

moderátor: Miloš Vojtěchovský 

Březen 

04.03.2002 Radio Jelení - beseda na téma "Smysl a účinnost ovlivňování lidských práv ve světě" 

 v rámci putovní výstavy fotografií uspořádané k celosvětovému dni  "kampaň proti mučení" Amnesty 

International. Hosté besedy: Dana Palcová, Jiří Wolf, Jiří Gruntorád a Petr Uhl. 

21.03.2002 Josef a Marie Baťkovi-in memoriam - performance věnovaná památce profesora Josefa Baťky, jeho 

sestry Marie Baťkové na louce nad údolím Brusnic. 

20-29/.03.2002 Kurzy - ovládnutí základů zacházení s počítačovým softwarem a audiovizuální  

technikou a možnosti počítačové animace.  

Lektor: Tina Gonzalves (Austrálie,) dílna Final Cut Pro, Aftereffects Adobe 

   Mark Patsfall 

Přednáška: Sean Cubitt (GB/NZ), Počítač, kreativita, kritika / Computer, Creativity, Criticism 

ve spolupráci: Centrum audiovizuální kultury (oddělení teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury), 

Filosofická fakulta Masarykovy university Brno a Akademie Výtvarných Umění s podporou: Britská Rada 
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v Praze. Prezentace a přednášky na téma Počítač, kreativita, kritika: univerzální umění, globální kultura, 

lokální stroj. 

Duben 

18.04.2002 Rauše, meditace a tripy (Drogy-hypnóza-změněné stavy vědomí a kultura), Klub Jelení 

Otevřená diskuse s terapeuty, pamětníky a umělci o historii a současnosti aplikace psychofarmak (a 

jiných metod pro "změněné stavy vědomí") v terapii, i o problémech chemické (nebo jiné) stimulace 

tvořivosti.  Účastníci: Jiří Hoskovec, Boris Merhaut, Julie Sobotkiovicová, Martin Jarolímek, Boris Hubner, 

Miloš Votěchovský sr., Oto Placht a další. 

22.04.2002 Den Země a dubové slavnosti Ne-media, Areál Klubu Jelení a okolí. Hudební program ANTI- TV, 

námětem rozptýlené debaty "globální a lokální patogenní mediální-zóny a ekologicky pěstovaná 

potraviny 

Květen 

22.05.2002 přednášky 

Proč beluhy zpívají? - Ljuba Kuzovniková, administrativní 

ředitelka ArtAngar Center, Solovki, Bílé Moře. 

Martin Zet, video, ukázky děl z nedávných symposií a výstav v 

Houstonu, New Yorku a Makedonii.  

Konstantin Akinsha Od Médií zpět  k modernismu.  

 

 

29.05.2002 Dílna Damian Catera (USA), Obraz a zvuk.  Prezentace o současné experimentální  

hudební a multimediální scéně v USA. Práce se zvukovým softwarem. 

Červen 

04.06.2002 postbalkanizace - Rádio Jelení 

Libé pásmo zvuku a textu. Michal Kořán, Martin Janíček, Miloš Vojtěchovský 

12.06.2002 Možnost volby a volba možnosti ... 

Rádio Jelení, veřejná diskuse v přímém zvukovém přenosu.  

Témata:  referendum, životní prostředí, přímá volba a odvolatelnost, 

vzdělání, EU a náš vstup do ní a mnohá další... 

Diskutující: volební kandidáti (krajští lídři): Petr Cibulka (Pravý Blok/Praha), Zbyněk Horváth (Pravý 

Blok/Zlín), Karel Jech (Strana zelených/Praha), Ivan Štampach (Strana zelených/Pardubice) a nezávisle 

hlasy: sociální ekolog, médiolog a publicista Bohuslav Blažek, filosof a biolog  Stanislav Komárek, 

environmentální právník Petr Kužvart.  Připravil: Pavel Hlavatý 

18.06.2002 Workshop e@scapes 

prezentace site specifické instalace Thoma Kubli a Sven Manna (Kunsthochschule fuer Media Cologne, 

Academy of Media Arts, Cologne). 
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AUVID (Praha) - zvuková performance, zvuk proudícího vzduchu snímán v prostoru půdy je kombinován 

s počítačově generovanou zpětnou vazbou. Kolektiv AUVID se zabývá působením zvuku na prostředí.  

www.fcca.cz/auvid. 

Tape beatles (USA/CZ) 

přednáška a prezentace nového filmu „Good Times“ 

Michael Delia (USA)- site specific instalace a zvuková performace. 
 
 

25.06.2002 Joost Coonijn: Letadlo, Dřevené auto,  

  Zikmund a Hanzelka  

ve spolupráci s Národním Filmovým Archivem a 

 Tape Beatles  

přednáška a promítání dokumentárních filmů 
 

 

17/7 Letní video promítání v Jelení – Dílo Steiny a Woody Vasulkových, Média Archiv  

Woody and Steina: Golden Voyage, 14:20, 1974 

Participation: Woody and Steina, 1971, (selection) 

Steina and Woody, Don Cherry, 1970,19.20 

Woody: Hybrid Automata, 1993, 08:45 

Steina, Orka, 1997,  15:00 

Steina,Trevor, 1999, 11:00 

Steina, Warp, 2000, 04:50 
 

 

 

Září  
 
 
2. září – 18.00 vernisáž výstavy Michal Nesázal 

Michal Nesázal (1963), člen skupiny „Pondělí“ se zabývá kresbou, malbou, instalací. V poslední době se jeho 
zaměření stále více koncentruje a autor pracuje téměř výhradně malbou - na obrazech se objevují fiktivní krajiny, 
portréty, které vypadají uměle, jako by pracoval s plasty, formoval umělou hmotu. Jsou podobné digitálně 
vytvořeným obrazům v počítačích, klasická technika jim však dodává silnou vnitřní energii.  

 
 

http://www.fcca.cz/auvid
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5. září – 18.00 Setkání s umělci, kteří  se v září a říjnu účastní  mezinárodního rezidenčního programu  Studio Jelení. 
Prezentace jejich  práce. Projekty českých stipendistů v červenci a srpnu ve SJ.  
Umesh Maddanahalli Shivanna, Indie 
Laureát Unesco-Aschberg International Fund for the Promotion of Culture v roce 2002 do Studií Jelení (video, instalace, 
performance) www.filmplusindia.com/wrongno 
Kyung-Joo Kim, Seoul, Jižní Korea 
elektronická média, instalace 
Laureát Unesco-Aschberg International Fund for the Promotion of Culture v roce 2002 do Studií Jelení 2002 
Richard Hilles, USA 
Poezie  
Laureát ročního cestovního stipendia - Amy Lowell Travelling Poetry Scholarship 2002 
Hlynur Helgason, Reykjavík, Island 

Nová média, Public Art, instalace http://TacticalArt.Net 

Diana Dodson, Bern, Švýcarsko, Video, objekty, instalace, malba, fotografie 
(Výměnný program mezi městem Bern a SJ Praha) 
John Grzinich, USA/Německo, zvukové umění a video z poslední doby, http://www.kaon.org/~jgrzinich/   
 
Projekce: 
Hana Valentová, FaVU, Brno, FAMU Praha 
The Smooth Surface – videokoláž (50sec) 

Jiří Havlíček, FaVU Brno „O hladké prostupnosti mediálně prezentovaných obrazů“, 

Filip Cenek, LOTUS 3 (CD ROM - loutkové animace, speciální efekty ad.), technická realizace  
 
 
Program Studií Jelení podpořilo Ministerstvo kultury ČR, European Cultural Foundation, Unesco-Aschberg International Fund 
for the Promotion of Culture, Czech-German Future Fund, město Bern a další.  
 
 
9. září  IMPROVIZACE 
  

Martin Alacam-Praha (kytara), Hearn Gadbois–USA (perkuse), Dan Janal-Lednice (kytara) 
prostor, psychologie  a možnosti akustické improvizace. (ve spolupráci s Agnes) 
začátek: 19.30 hod. Studio kůlna II. 
 

-------------------------------------------------------- 

 
11.12.13.14. září 

dílna Macromedia Director 
www.macromedia.com/software/director/resources/ 
středa až sobota od 14. do 17.30.hod. (s přestávkou) 
 
1. den -- obecné seznámení s prostředím Directoru 
Director je jedním z nejzajímavějších produktů Macromedia software, pomocí kterého lze vytvářet interaktivní 
prostředí a dokumenty pro internet, nebo na nosičích CD/DVD-ROM. 
-------------------------------------------------------- 
- stage a sprites 
- Cast, castmembers 
- obecný rozvrh a připrava multimedilalni aplikace 
- základni logika skriptovani v Directoru 
2.den -- základy jazyka Lingo 
----------------------------------------------- 
- events a jejich zpracování 
- funkce, procedury, strukturováni programováni 
- globální a lokální proměnné 
- ukázka stavby primitivní multimediálky /slide-show/ 
 3.den - ukázka stavby koncepční multimediálky - Šonov 
 -------------------------------------------------------- 
- rozvrženi a dynamika aplikace 

http://tacticalart.net/
http://www.kaon.org/~jgrzinich/
http://www.macromedia.com/software/director/resources/
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- logika přípravných a průběhových frames, kde se skriptově "odehrává" veškerá činnost aplikace 
- modulárnost stavby 
- dynamické animace 
- práce s medii - video, zvuk.. 
 4.den - ukázka stavby plně dynamické aplikace - jednoduché hry 
 -------------------------------------------------------------- 
- plán dynamických akci 
- reakce na akce uživatele 
- posloupnost dynamických animaci 
- ukázka herní multimediálky pro děti i jednoduchých arkádových her a 
  popis jejich výstavby 

 
 lektor: Petr Štěpánek,  www.trimedia.cz, kontaktní email: schepan@schepan.com,  www.schepan.com 
kurzovné: 1 500 Kč za 4 dny(studenti středních a vysokých škol: 1 000 Kč) 

 

17. a 18. září  

7hz – (SCOTT ARFORD, RANDY H.Y., YAU MK9), http://www.7hz.org 
 
17. září  audiovizuální dílna se Scottem Arfordem 
16 – 19.hod. studio Kůlna II. 
 
různé metody práce s elektronickým zvukem a obrazem v reálném čase pro oblast performance 
 
7 herz (hodnota zvukového kmitočtu,  schopného poškodit organickou hmotu) je název projektu a industriálního 
prostoru v San Francisku, zacíleného na experimenty v oblasti zvuku, obrazu, technologie a performance. Dílna a 
představení jsou připraveny ve spolupráci se sdružením Ars Morta Universum (industrial autonomous network) 
informace: ars.morta@worldonline.cz, www.macabre.cz 
 
LEKTOR:  
SCOTT ARFORD  (San Francisco) Jeho pojetí práce integruje média a formy jako  rádio, T.V., magnetické a 
elektrické interference.Arford realizoval řadu projektů,  zvukových a vizuálních performancí,  podnikal zvukové 
experimenty v oblasti velmi nízkých frekvencí s Randy H.Y.Yau (pod jménem Infrasound), imerzivní multimedia 
instalace a performance se sdružením TEST;  kabelovou televizi Fuck TV, a multi-monitorové video a zvukové 
instalace. V roce 1995, Arford založil 7 hz v San Francisku - a industriální / perfomance prostor  dedikovaný 
elektronickým experimentálním médiím. 
http://www.altzero.com 
http://www.immaterial.net 
http://www.7hz.org 
kurzovné: 100 Kč 

18. září   

                21.00 7HZ - společná performance 

kůlna II. 

Scott Arford, Randy H.Y., YAU MK9 

MK9 je nový projekt  Michaela Contrerase, bývalého člena kontroverzní skupiny Death Squad. v roce 1992, 
Contreras založil  Spastik Kommunikations, label věnovaný  dokumentaci aktivit Death Squad a dalších paralelních 
projektů. 
http://www.spastiks.com/ 
http://www.mk9.org/ 
http://www.death-squad.org 
 

http://www.trimedia.cz/
mailto:schepan@schepan.com
http://www.schepan.com/
http://www.7hz.org/
mailto:ars.morta@worldonline.cz
http://www.macabre.cz/
http://www.altzero.com/
http://www.immaterial.net/
http://www.7hz.org/
http://www.spastiks.com/
http://www.mk9.org/
http://www.death-squad.org/
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RANDY H.Y. YAU je konceptuální zvukový umělec a zakladatel a spolu-kurátor známého festivalu o zvukových 
experimentech na západním pobřeží USA  Activating the Medium. Založil mimo jiné  Auscultare Research- label 
vydávající  zvukové umění z celého světa. Od roku 1991 Yau vytvářel programy pro rádio,  zaměřené na sound art  
a v současnosti pracuje pro KPFA's "No Other Radio  Network." 
http://www.23five.org/rhy 
http://www.23five.org/atm 
http://www.23five.org 

 

23. září  18 hod vernisáž výstavy Erika Bindera a Kamery Skury v Galerii Jelení 
 

Erik Binder (1974) patří  k známějším slovenským umělcům, kteří spolupracovali v České republice na různých 
uměleckých projektech. Tentokrát se jedná o spolupráci Galerie Jelení se slovenskou Open Gallery v  Sorosově 
centru pro současné umění v Bratislavě- výměnný projekt, česko-slovenských výstav mladých umělců. Erik Binder  
vystavuje s českou výtvarnou skupinou Kamera Skura. 
 

24. září    17.00 

 „
Umění a příroda“-seminář v rámci projektu Umění a příroda/krajina, Sochařský park v Prokopském údolí. Příklady projektů a 
vztahu k přírodě a krajině. Lektor: Ludvík Hlaváček 

 

Julie Bargmann, AMD&Art projekt, Vintondale, Philadelphie, www.amdandart.org 
 
 
25. 26. září  
 
John Grzinich (USA) 
Intimita - dílna, laboratoř a  kolaborativní performance 
 

Hudebník a vizuální umělec John Grzinich (žije v USA  a ve střední Europě)  se pokouší ve své práci s digitálním 
obrazem a zvukem vytvářet cosi jako paralelní jazyk, odkazující na zákonitosti abstraktního světa. Tato syntaxe je 
inspirována  pojmy z evolučních a genetických systémů (zpětná vazba, degenerace, časový posun,  pohyb, atd…) 

Jeho zájem o zvuk se datuje od doby, kdy studoval architekturu a design a hlavně jejich vztahy k vnímání prostoru 
a lidskému prostředí. Jeho krédem je výzkum chápání zvuku a významu, a odklon od reprezentativní a etablované 
formy v hudbě.Během dílny mohou zájemci spolupracovat v improvizované laboratoři, kde fyzikální, organické a 
chemické  procesy  a samplované zvuky a obrazy poslouží jako  materiál pro audiovizuální databázi. John Grzinich  
je v Artlabu Jelení od 20. srpna v rámci artist in residence programu. 

kontakt: jgrzinich@kaon.org 
http://www.kaon.org/~jgrzinich/pdf/jgrzinich.pdf 

http://www.23five.org/rhy
http://www.23five.org/atm
http://www.23five.org/
http://www.amdandart.org/
mailto:jgrzinich@kaon.org
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12, 19, 26  září,  VIDEOPROJEKCE 

 
Každý čtvrtek od 20. hod improvizovaný video program 
Program Medialabu byl podpořen granty Ministerstva kultury ČR a Daniel Langlois Foundation for Science, Arts 
and Technology. 
 
 

 

 

Říjen 

 

 

VÝSTAVY: Erik Binder a Kamera Skura v Galerii Jelení 

od 24. září, pondělí - pátek, 10 – 17 hod. 

 

pořady: 

performance, projekce, atd.         

 

7 a 8 října: Finská sauna-Trio Potslojo 

  16.00 až 18.00 na parkovišti – mobilní sauna. 

19.30. krátké filmy studentů Tampere Polytechnic 

Olli Saarela: The Ambush, Wimme Saari performing Sámi or Lapp yoik-singing, Katariina Lillqvist: 

Ukkosrumpu  

pořádáno v rámci projektu „Jiné Finsko“ 

organizace: Katarina Lillqvist 

http://www.kstaide.net/praha/ 

 

9. října 20.00 

Ryo Maruyama (Japonsko) – multimediální performance 

Woman and Wind, Travel of Orpheus 

 

 

18. října: 19.30 

http://www.kstaide.net/praha/


 43 

„Jako měsíc“ Oldřich Janota a MozartK,   

křest CD archivních nahrávek z 70. a 80. let 

koncert, zvuková instalace 

 

19. října, 18.00:  

projekce experimentálních filmů petrohradské skupiny Akhe 

http://www.pushkinskaja-10.spb.ru/axe/ 

ve spolupráci s festivalem čtyři dny v pohybu 

www.ctyridny.cz 

   

MediaLAB:     2. 3. října   

FinalCut Pro workshop – 16.00 až 19.00   

 

   

  lektor: Lloyd Dunn,  Hlynur Helgason 

 

Studio JELENÍ   

Kyung-Joo Kim, Seoul, Jižní Korea – Laureát Unesco-Aschberg International Fund for the Promotion of 

Culture v roce 2002 do Studií Jelení 2002 (elektronická média, instalace) 

Richard Hilles, USA - Laureát ročního cestovního stipendia - Amy Lowell Travelling Poetry Scholarship 

2002 (literatur) 

Hlynur Helgason, Reykjavík, Island (Nová média, Public Art, instalace) 

Diana Dodson, Bern, Švýcarsko - Výměnný program mezi městem Bern a CSU Praha (Video, objekty, 

instalace, malba, fotografie) 

 

 

UZÁVĚRKY: 

 

31.ŘÍJEN  konkurs na dvouměsíční kurátorský pobyt v International Studio and Curatorial  

Program (ISCP) v New Yorku  - leden/únor 2003.  

Rezident - teoretik, u něhož se během pobytu předpokládá aktivní činnost v oblasti současného 

výtvarného umění a zejména činnost posilující vzájemné vztahy mezi tamní a zdejší uměleckou scénou, 

bude mít zajištěnu letenku, stipendium na ubytování, diety, zdravotní pojištění a materiál. Podmínky 

přijetí: prokázaná praxe v oboru současného výtvarného umění, aktivní znalost angličtiny. Přihlášky, 

http://www.pushkinskaja-10.spb.ru/axe/
http://www.ctyridny.cz/
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obsahující mimo profesního životopisu také jasně popsanou představu o aktivitě během pobytu, 

popřípadě konkrétní projekt, zasílejte na adresu NCSU Praha (ISP Program), Jelení 9, 118 00 Praha 1 

 

31.řijen  AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE, Neměcko - konkurs na 6-12 měsíční  

umělecký pobyt v 2003/2004 

Pro umělců pracovani v vytvarné umění, video/film/nové media, performing arts, užite umění a 

architektura. Přihlášky možno stáhnout z: http://www.akademie-solitude.de a zaslat do: Akademie 

Schloss Solitude, Solitude 3, 70197 Stuttgart, e-mail: mail@akademie-solitude.de 
 

  

1.listopadu ARTSLINK REZIDENČNÍ STIPENDIA 2003 – PRO PERFORMING UMĚLCE A SPISOVATELE  

V USA 

  ArtsLink Samostatne Projetky 2003 – pro vytvarne umělce, kulturní manažeri a 

kuratoří pro specificke projekty s USA neziskove partneří. 

Přihlasky mozno stahnout na www.cecip.org a zaslat primo ArtsLinku: ArtsLink, CEC International 

Partners, 12 W. 31st Street, New York, N.Y., 10001, USA. Email: artslink@cecip.org, http:// 

www.cecip.org. 

 

kalendář: 

31. řijen üzaverka pro pobytové stipend pro kuratoří v ISCP Program v New Yorku  

31. řijen úzaverka pro pobytové stipend pro umělců v Akademie Schloss Solitude v Neměcko 

1.listopadu úzaverka pro ArtsLink Rezidenční stipendy a ArtsLink samostane projetky v USA 

 

 

Listopad 

 
VÝSTAVY 
do 15.11.-  DOMINIKA LIČKOVÁ, MAREK THER-fotografie, video 
              ve spolupráci s Open Gallery, slovenského Sorosova centra pro současné umění  
18. 11. -     JIŘÍ KOVANDA, DENISA LEHOTSKÁ –performance, instalace 
              ve spolupráci s Open Gallery,slovenského Sorosova centra pro současné umění  www.scca.sk 

 

PŘEDNÁŠKY A DISKUSE 
7.11.     17.00 až 19.00 hod.Čtení z nových akvizicí skupiny BKS 

14.11.  18.30 hod.-„INFORMAČNÍ VÁLKY -„kontrola, informace a dezinformace jako permanentní mediální zbraně“ Kdo a jak 

se stará o to, aby se lidé dozvěděli to, co se dozvědět mají, a aby si opravdu mysleli to, co by si myslet měli?  

Na témata různých typů mediálních strategií a kampaní, vztahu jazyka, komunikace a morálky, intimních a masových médií 

obecně, s přihlédnutím k probíhajícím proměnám v ČT a nadcházejícímu sumitu NATO v Praze. (účastníci diskuse: Mara 

Infidelious-Prague IMC Collective, Martin Mareček, Pavel Hlavatý, Mirek Vodrážka, atd)  v Klubu Jelení, živě vysíláno na: 

www.radiojeleni.cz 

20.11. 19.00 – Media Art a co se děje s uměním v Kanadě. David Miller (Kanada) a Craig Leonard (Kanada) 

přednáška umělce a pedagoga hostujícího na FaVU v Brně, a hosta rezidenčního programu Jelení.  
koncerty 
12. 11- Dave Tucker/Velká Británie, Martin Alaçam (kytary) a Michael Delia (perkuse) –    improvizace,  prezentace současné 
improvizační hudební scény v Londýně. 
 

http://www.akademie-solitude.de/
mailto:artslink@cecip.org
http://www.cecip.org/
http://www.scca.sk/
http://www.radiojeleni.cz/
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14.11. Čt. "DAVE TUCKER feat. E.T.`s" D. Tucker/Velká Británie – kytara, elektronika; „The Ear Thieves“, Tomáš Havlíček, 
Pavel Magnusek, David Šubík, (www.earthieves.com) spolupráce: www.agnes.cz 
22.11. Pá. „M & M“ –  Martin Alaçam (kytary) a Michael Delia (perkuse)  
        spolupráce: www.agnes.cz 
26.11. "Africký večírek" - "Tshikuna" (Kongo, Gamba, ČR)  Elvis Kititi - zpěv, kytara, Pa Sait Nyas - perkuse, Vojta Vágner - 
bicí, Tomislav Zvardoň - kytara, Mojmír Režný - baskytara. spolupráce: www.agnes.cz 
projekce 
7.11. - Videoprojekce: „The European Newsreal“ česká premiéra. 
INDYMEDIA NEWSREAL - televizní série, kterou sestavují nezávislé iniciativy z různých zemí, (Undercurrents, Papertiger 
TV, DeepDish TV, atd), zaměřená na aktuální sociální a politické otázky. připraveno s Indymedia 
Praha.http://prague.indymedia.org/ 
18. 11. „Ozvěny loňského podzimu“ dokumenty: IMC-Europe: S26, IMC Tel Aviv, Hry prachu), připraveno s Indymedia 
Praha. http://prague.indymedia.org/ 
dílny 
25 - 28. 11.- Macromedia Director II. 
pokračování dílny s lektorem Petrem Štěpánkem, společná tvorba koncepčního multimediálního Cd-Romu / 18.00 až 21.00 
 
 
PROGRAMY RÁDIA JELENÍ: většinou každou středu od 18.00 do 21.00 na www.fcca.cz 
programy jsou podpořeny granty MK ČR, Magistrát hlavního města Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, European 
Cultural Foundation. 
CSU, Praha 1, Jelení 11, kontakt:tel. 22 437 3178, email: scca@fcca.cz  
otevřeno pro veřejnost: pondělí až pátek. 10 – 18.00 hod. www.fcca.cz 
 
KLUB JELENÍ, 333 55 355, e-mail: agnes@agnes.cz, Info a program:www.agnes.cz 
http://greendoors.webz.cz 
Otevřeno: po-čt 10.30 – 22.30 hod., v pá do 21.00 h (8.11. zavřeno) Spojení: tramvaje 22, 23 – zastávka Brusnice (třetí 
zastávka z metra Malostranská ve směru Pražský hrad). 
 

 

http://www.earthieves.com/
http://www.agnes.cz/
http://www.agnes.cz/
http://www.agnes.cz/
http://prague.indymedia.org/
http://prague.indymedia.org/
http://www.fcca.cz/
mailto:scca@fcca.cz
http://www.fcca.cz/
mailto:agnes@agnes.cz
http://www.agnes.cz/
http://greendoors.webz.cz/
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Prosinec 
 
2.12. 18.00 DOBROMYSL - roztroušený večer prezentace projektu Mamapapa v roce 2002 (Desert Rain, CDrom-Sonov, 
DANNUBIANA, Trstenice, Brollin, Chotěšov, Polimysl ad.) 
   
 
3.12. 18.00  Video Dokument - promítáni  
Dokumentární video o výukovém programu tvorby videa na Speciální škole v Ústi nad Labem, za účasti iniciátorů programu 
Keiko Sei, Katariny Světelské, Filipa Ceneka, Jirky Havlíčka a editorky Jany Francové.    
 
4.12. Zet Studio - "Ach, sladká Šumavo"  
 
Slavnostní recepce u příležitosti dokončeni restaurování sbírky zápalkových etiket Petra Kříženeckého a odhaleni jeho  
unikátního obrazového díla. Zahajovací reč přednese kurátor projektu pan Craig Leonard. Sraz účastníku v 18.00 v CSU, 
Jeleni 9, 11800 P-1. adresa Zet Studia: Pod Novým lesem 440/50, Praha 6-Veleslavín.  
 
 4.12 18.30 - diskuse Radia jeleni o událostech kolem summitu NATO v  Praze.  Jakub Polák, Mara, Bohuslav Blažek, a další 
Klub Jeleni. www.radiojeleni.cz  
 
6.12. v 19.00 Večer filmových hororů a akčních filmů z Honkongu: Čínská odysea - Pandořina skříňka, Cinderela,  
dvoudílný film je přepisem čínské legendy o Hanumanovi opičím králi, rok výroby 1995, režisér: Jeff Lau Chun-Wai  
 
9.12. v 18.00 / Galerie Jeleni/ Výstava a večer hostujících umělců Stefan Link/SRN - sochařské objekty, Diana 
Dodson/Svycarsko - videoinstalace, Marcus Lilge/SRN - malba   
 
11.12. v 18.30 Půdní zvuky Michael Delia / hudebně -kulinářské předvánoční setkání 
 
12.12. 9-17 Skoleni 'PR' porada Agnes   
13. 12 9-14 Skoleni "PR" porada Agnes 
 
18.12. v 19.00 A Chinese Ghost Story 2,3, Honkong, 1991 Mistrovské dílo režiséra Ching Siu Tunga o boji dobra a zla,  
lásce mladého mnicha a krásné démonky.  
 
19.12. Čteni z nových akvizic Příruční knihovny BKS Poslední možnost v tomto roce získat průkaz ke studiu  
knihovního fondu BKS. Dvě fotografie sebou! Otevřeno: 17-19h.  
 

20. 12. vánoční koncert

http://www.radiojeleni.cz/
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S P O L U P R Á C E  S  P A R T N E R S K Ý M I  O R G A N I Z A C E M I   

 
1. CYKLUS PŘEDNÁŠEK A DISKUSE O ARCHITEKTUŘE, spolupráce: KRUH, a UNIVERSAL NOD:  

07.02.2002 Pavel Zvěřina, Symbiotická architektura, Univeral NoD, Praha 1 

07.03.2002 Rostislav Švácha, Architektonický prostor, Kavárna Indigo, Praha 1 

04.04.2002 Martin Roubík, V étoj komnate, architektura s Alexandrem Vertinskim (tanec a promluva), Divadlo 

Ponec, Praha 3 

02.05.2002 Milan Knížák, Prostor Preslova, Praha 5 

14.05.2002 Aaron Betsky "Zdánlivá rovina: Holandská architektura za tulipány", právnická fakulta UK, Praha 1 

06.06.2002 Hájek, Hradečný, Šépka - HŠH architekti, Společenský večer, Stará kanalizační čistírna v  

Bubenči, Praha 6 
19.-20.10. 2002 Film and Architecture – Swiss Views 

Aero Cinema, Biskupcova 31, Praha 3, festival filmů o architektuře 

 

 

2. SPOLUPRÁCE ČESKÝCH A ARMÉNSKÝCH ODBORNÍKŮ NA OBNOVĚ ARMÉNSKÉHO 

GYUMRI, 3.červen - 10.červen 2002, v spolupráce Archinet, Academy for Educational Development (AED), 

Urban Institute a další 

Návštěva arménských zástupců a přednáškový a diskusní cyklus pořádaný ARCHiNETem v spolupráce Centrum pro 

současné umění Praha. Týdenní červnová studijní cesta odborníků z Gyumri pořádaná ARCHiNETem se zaměřuje na 

„český přístup“ projektů sanace měst a na strategie srovnatelné s metodami newyorského Projektu pro veřejná prostranství 

(PPS). Představíme zkušenosti „českého přístupu“ sanací veřejných prostranství na příkladech přímo v lokalitách, kde 

připravíme diskuse, semináře a předvádění rolí na místním setkání.  Účastníci se také setkají s přednášejícími odborníky, 

obhájci veřejných prostranství a zaměstnanci Partnerství pro veřejná prostranství Brno v institucích, v kterých budou mít 

všichni zúčastnění možnost diskutovat o problémech. Projekt WWW.ARCHiNET.CZ seznámí hosty se svojí edicí „Livable 

Space“, která se orientuje na urbanismus, veřejná prostranství a zahradní architekturu.  

 

Kurz by měl splnit tato očekávání: 

 Vytvoření rozvojového plánu zaměřeného na komplex Trhové – Centrální náměstí v Gyumri. 

 Zapojit představitele komunit do aktivní účasti na plánování v Gyumri. 

 Vyškolit státní úředníky a obhájce komunit v plánování sanací tím, že jim předvedeme úspěšné přístupy použité v zemi 

s podobnou ekonomickou historií. 

 Předvést možnosti státních úředníků v plánovacím procesu urbanistických celků. 

 Zvýšení zapojení komunity do plánovacího procesu.  

 

Účastnících tohoto praktického školení: 

1. Ashot Mirzoyan, hlavní architekt města Gyumri 

2. Zhora Simonyan, správce státního majetku kraje Shirak 

3. Sashur Kalashyan,  projektant, Arm-Project institut 

4. James Avetisyan, zástupce ředitele oddělení architektury, Ministerstvo místního rozvoje 

5. Mkrtich Minasyan, ředitel odd. Místního rozvoje, Ministerstvo místního rozvoje 

6. Hrair Karapetyan, ředitel oddělení městského rozvoje města Gyumri 

7. Kamo Kachatryan,  ředitel divize bydlení, Ministerstvo místního rozvoje 

8. Aram Khachadurian PPS New York, Urban Institute Gyumri  

9. Steven Anlian, ředitel Urban Institute Gyumri (Washington, D.C.) 

 

http://www.archinet.cz/
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3. PRAESENS - CENTRAL EUROPEAN CONTEMPORARY ART REVIEW 

CSU spolupracuje s novým časopisu o středoevropském současném umění PRAESENS publikovaném v 

Budapešťi Nadací Nádasy. NCSU přispívá redaktorskou prací, články a informacemi o výstavách a událostech v 

Čechách.  První číslo PRAESENS bylo vydáno v červnu 2002 a zaměřovalo se na téma Umění ve Střední Evropě?  

Mezi autory byli také: Vojtěch Lahoda (Framing the Diffculties: Czech and Central European Modern and 

Contemporary Art), Ludvík Hlaváček a Keiko Sei (Politk-um/New Engagement) a Egon Bondy (Střední Evropa 

existuje). 

  

 

4. MEZI DRAŽDANY A PRAHOU 

Od května do července probíhá v různých místech podél Labe mezinárodní umělecký projekt Borders-Mezi 

Drážďany a Prahou. Pražská prezentace v závěru projektu proběhla ve čtvrtek v hospodě na Parukářce. 

Vystaveny jsou dokumentární fotografie z cesty "Between Dresden and Prague", nafukovací autobusová stanice 

od Kateřiny Vincourové a videa od Luca Pancrazzi, skupiny Reinigungsgesellschaft. 

 

 

5. MEZINÁRODNÍ IKG (INTERNATIONALES KUNSTLERGREMIUM) KONFERENCE 2002,  

Něměcko, 22-25.srpen.2002, Připraveno ve spolupráce NCSU Praha.   

Téma konference: Zrvalá dlouhodobá výměna informací o situaci ve východní a střední Evropě. Konference 

zahrnuje dílnu diskuse, a společnou návštěvu dokumenty 11 v Kasselu. 20 – 30 účastníků je ze střední a 

východní Evropy. Podpora grantem EU. 

 

 

6. A DIFFERENT FINLAND, ŘÍJEN 7-8, 2002  

V rámci programu finského umění v Praze (26. září – 20. listopadu), organizovaného Katariinou Lillqvist, Hafan 

Studio, Tampere Polytechnic a CSU Praha. 

Hudební představení: Trio Potslojo /contrabass, mandolin, washboard/, Finnish folk evergreens 

Finnish Sauna – mobilní sauna v Jelení. 

Krátké filmy studentů z Tampere Polytechnic: výběr dokumentárních filmů a děl katedry Umění a média. 

Katarina Lillqvist: Roma Fairy Tales – animovaný loutkový film finského filmaře žijícího v Praze.   
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Výnosy  

1. leden – 31. prosince 2002 

            

PŘÍSPĚVKY: 

 

Právnické osoby: 

OSF, Praha (výroční grant)  

OSCLP, Praha (Politik-um, 82.800 Kč) 

Hl. město Praha (Jeleni Galerie) 

Hl. město Praha (Prokopské údolí) 

Ministerstvo kultury ČR (Jeleni Galerie) 

Ministerstvo kultury ČR (Public art, Prokopské údolí) 

Ministerstvo kultury ČR (Rezidenční program) 

Ministerstvo kultury ČR (Laboratoř) 

Ohio Arts Council, USA (Rezidenční program, 5.100 USD) 

Trust for Mutual Understanding (Politik-um, 4.750 USD) 

Erste Bank, Viden (Politik-um) 

Israeli Embassy (Politik-um) 

UNESCO (Rezidenční program, 200 USD) 

Třinecké železárny (Politik-um) 

Felix Meritas (Rezidenční program, 280 USD) 

Urban Institute (Spolupráce, Armenie projekt) 

AED Arménie (Spolupráce Armenie projekt) 

Sipral (Archinet) 

British Council (Lab, spolupráce) 

NIF (15% z příspěvku pro NSU granty) 

Českoněmecky fond budoucnosti (Rezidenční program, 100.000 Kč) 

ECF Grant 

Česká spořitelna 

 

Ostatní 

Rezidenční poplatky  

Úřad práce (p. Marková, dokumentace program) 

 

Tržby, prodej služeb 

Sbírka nájem 

Technické služby (Internet) 

Technické pomoc (Lab) 

Prodej zařízeni Čimelice 

Prodej katalog 

Dar paní Routové 

Úrok  

 

CELKEM PŘIJATÉ PŘÍSPĚVKY V ROCE 2002 

 

PŘIJATÉ  

 

 

1.500.000 Kč 

82.800 Kč 

100.000 Kč 

100.000 Kč 

70.000 Kč 

450.000 Kč 

130.000 Kč 

70.000 Kč 

200.723 Kč 

159.838 Kč 

83.392 Kč 

15.202 Kč 

6.652 Kč 

248.176 Kč 

9.317 Kč 

69.225 Kč 

280.382 Kč 

10.000 Kč 

5.000 Kč 

1.800.000 Kč 

130.000 Kč 

133.957 Kč 

1.571 Kč 

44.025 Kč 

 

167.757 Kč 

12.134 Kč 

 

 

88.000 Kč 

154.800 Kč 

24.350 Kč 

22.450 Kč 

300 Kč 

15.000 

62.056 Kč 

 

6.248.107 Kč 

 


