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CENTRUM PRO SOUČASNÉ UMĚNÍ
PRAHA, o.p.s.
CSU Praha, o.p.s., stejně jako Nadace pro současné umění Praha, je nástupnickou
organizací Sorosova centra pro současné umění a k dosažení cíle, který, stejně jako
cíl NSU Praha, spočívá v podpoře současného výtvarného umění v České republice,
rozvíjí konkrétní programy, které vycházejí z koncepce zahájené v roce 1992 a
proměňující se reagováním na potřeby umělecké scény. Pro podporu svých
programů žádá CSU Praha o granty české i zahraniční instituce, popřípadě soukromé
společnosti jako potenciální sponzory.

Údaje o instituci
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
Zakladatelem CSU Praha je Nadace pro současné umění Praha
Sídlo: Jelení 9, 118 00 Praha 1
IČO: 26 12 80 55
Telefon: 602 612 248,
info@fcca.cz; ludvik.hlavacek@fcca.cz;
www.fccu.cz; www.artlist.cz; www.artwall.cz; www.galeriejelení.cz

Správní rada:
Ondřej Hrab, od 12. 8. 2009 předseda
Charlotta Kotíková, od 12. 8. 2009
Alena Šrámková, od 15. 2. 2009
Dozorčí rada:
Olga Malá, od 12. 8. 2009 předseda
Miroslav Petříček, od 15. 2. 2009
Michal Koleček, od 12. 8. 2009
Pracovníci a spolupracovníci:
Ludvík Hlaváček, ředitel a koordinátor projektů Veřejné umění a Rezidence
Gabriela Bukovinská, koordinátor projektů Výstavy
Martin Micka, koordinátor projektu Artlist a správce webových stránek
Kateřina Pietrasová, koordinátor projektu Artlist
Zuzana Štefková, koordinátor projektu Artwall
Radek Jandera, asistent projektu Artlist
Ivana Hájková, účetnictví
Dominik Lang, kurátor galerie Jelení
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PROGRAM CSU PRAHA REALIZOVANÝ V ROCE 2009
Cílem činnosti CSU Praha je účinná pomoc při rozvoji tvořivosti nadaných českých
umělců a při naplňování sociální role současného umění v rámci kulturního rozvoje
hlavního města a republiky. V návaznosti na dosavadní práci, umožněnou zahraniční
podporou poskytovanou v letech 1993 – 2003, pokračovalo centrum v realizaci těchto
základních projektů:
a)

Výchovná a dokumentační činnost
Dokumentace současného českého umění- internetová databáze ARTLIST,
Knihovna, Internetová konference, přednášky a dílny

b)

Tvůrčí pobyty českých a zahraničních umělců a teoretiků

c)

Výstavní program
Galerie Jelení, Spolupráce s externími institucemi

d)

Umělecká díla ve veřejném prostoru
Galerie Artwall, spolupráce s externími institucemi a projekty

CSU Praha, o.p.s. je integrálně propojeno se svým zakladatelem, s Nadací pro
současné umění Praha, jejíž poslání je totožné s posláním CSU Praha. Nadace
realizuje svůj cíl prostřednictvím udělování grantů na podporu jednotlivých projektů
současného výtvarného umění. Zdrojem činnosti nadace je od roku 2001 příspěvek
Vlády České republiky, která poskytla NSU Praha, prostřednictvím Nadačního
investičního fondu (NIF), 35 milionů Kč. Výnosy z tohoto příspěvku investovaného
v podílových fondech jsou každoročně rozdělovány třetím osobám. O tyto granty se
může ucházet i CSU Praha, ale pouze v otevřené soutěži stejně jako každý jiný
subjekt. Přímá podpora centra ze strany NSU Praha, která je formulována ve statutu
nadace i centra, není z příspěvku NIF možná a není realizována.
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VÝCHOVNÁ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST:
INTERNETOVÁ DATABÁZE / KNIHOVNA /
INTERNETOVÁ KONFERENCE
Internetová dokumentace současného umění: www.artlist.cz
koordinátor programu: Martin Micka a Kateřina Pietrasová

Zdůvodnění projektu
Cílem CSU Praha není jen podpora současné umělecké tvorby jako takové, ale i
podpora její sociální role. Je třeba zvýšit obecné porozumění současnému umění,
překlenout hlubokou propast neporozumění, napomoci k rozpoznání umělecké kvality
v současném umění. Cílem programu „Výchovná a dokumentační činnost“ je šíření
informací o současném umění a jeho popularizace.
Smysl a cíle projektu
Projekt vychází z předpokladu, že výtvarné umění je nezastupitelným nástrojem
poznávání, zejména sebe-poznávání společnosti. Specifikem jeho kognitivní funkce
je komplexní charakter obrazového jazyka, který je schopen reflektovat nejen
racionální a pojmově jednoznačně uchopitelné situace, ale i živé mezilidské vztahy,
nálady a emoce: ne „věci ve světě“, ale svět jako prostředí lidského života. Lidská
společnost je pro citlivou uměleckou reflexi ekvivalentem individuálního lidského
osudu. Recentní bádání v oblasti sociálních vztahů (R.Florida, E.Currid, J.Keller)
ukazuje, že reflexe sociální situace a moderování mezilidských vztahů s pozorností
pro takové otázky jakými jsou lidská důvěra, hodnotový soud, či kontextuální myšlení,
jsou nevyhnutelnými prvky dlouhodobých ekonomických strategií.
Má-li výtvarné umění vykonávat svou sociální kognitivní funkci, musí překonat
hlubokou propast, která jej dnes odděluje od široké veřejnosti. Projekt ARTLIST chce
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být jedním z takových, snadno použitelných prostředků, který široké veřejnosti nabízí
přehledný pohled na to, čím je dnes současné umění. Představuje navíc jedinou
databázi svého druhu v České republice, jež systematicky mapuje českou výtvarnou
scénu od poloviny 20. století do současnosti a zpřístupňuje ji v bilingvní podobě
zdarma všem internetovým uživatelům.
Zároveň ale tento projekt chce usnadnit živý diskurs na poli současného umění,
pomoci ujasnit vnitřní vztahy, vztahy mezi historickým a současným uměním, mezi
praxí a teorií, mezi tvorbou a kritikou, mezi „volným“ a „užitým“ uměním, mezi
veřejnou (angažovanou) a intimní dimenzí tvorby, mezi jednotlivými uměleckými
druhy a dalšími vztahy.
Předpoklady a možnosti projektu CSU
Na půdě CSU Praha je dokumentace budována již od roku 1992, a to ve dvou liniích.
Přehledná, zvaná „Složky umělců“, jejíž metoda byla převzata od Artists Space,
instituce spravované městem New York. Zároveň byl ve stejné době realizován
program „Podrobné dokumentace“, který prostřednictvím honorované spolupráce
s místními odborníky shromažďoval informace o jednotlivých vybraných umělcích
české umělecké scény. Tento materiál i zkušenosti získané jeho shromažďováním
byly základem projektu ARTLIST
Od listopadu 2006 funguje na www.artlist.cz nový dokumentační software (autor
Dušan Barok), který se postupně bude plnit údaji o jednotlivých umělcích, o aktivitách
galerií a muzeí, o kritických a vzdělávacích publikacích a zajímavém vývoji
v zahraničí. Tyto údaje jsou aktualizovány prostřednictví spolupráce s několika
desítkami odborníků. V roce 2007 byl jednak dopracován systémový rámec projektu
(zakázkový software pro archivování a publikování dokumentace na veřejně
přístupné internetové stránce). Důležitým hlediskem projektu artlist je spolupráce
s mladými teoretiky a kurátory, kteří zajišťují živý kontakt s rychlým vývojem umění.

V roce 2009 bylo v projektu Dokumentace provedeno:
Za rok 2009 bylo v databázi ARTLIST vytvořeno přibližně 1000 nových hesel (autor,
skupina, galerie, výstava, dílo, teoretik) a došlo k úpravám a doplnění stovek hesel
stávajících. Bylo také přeloženo přibližně 100 anotací jednotlivých hesel umělců do
angličtiny.
Dle statistického zdroje Google Analytics navštívilo stránky Artlist za rok 2009
přibližně 40 000 návštěvníků (absolutně unikátní ID), kteří si celkem prohlédli cca
400 000 stránek.
Po technické stránce doznala databáze podstatného vylepšení redakčního systému,
do nějž byl doplněn nový systém přístupových práv a poloautomatizované editorské
kontroly hesel před jejich publikací.
Došlo rovněž k zásadnímu zkvalitnění organizační struktury týmu a k jasnému
rozdělení kompetencí, což se projevilo nárůstem počtu i kvality hesel a jejich
aktualizací či upřesnění. Ke zkvalitnění práce přispěla také skutečnost, že koordinací
obsahové stránky projektu byla pověřena Kateřina Pietrasová PhD, historička umění,
která zpracovávala dokumentaci Sorosova centra pro současné umění již v 90.
letech, před svou mateřskou dovolenou a má v této oblasti zkušenosti erudici i
přehled o bohatství české umělecké scény.
Projektu ARTLIST.CZ se dostalo ocenění v podobě zařazení do projektu
WEBARCHIV (www.webarchiv.cz) organizovaného Národní knihovnou ČR.
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Blízká budoucnost projektu.
V roce 2010 bude přeměněna dosavadní volná spolupráce s 35 teoretiky
v institucionální podíl skupiny nominátorů na odpovědnosti za výběr umělců a
způsob zpracování databáze.
Bude navázána spolupráce s FUD Ústí n. Labem, ateliérem intermédií
vedeným Pavlem Kopřivou, zejména ve zkoumání možností zdokonalení
softwaru a rozšíření poskytovaných služeb.
Bude pokračováno v pokusech získat pro rozvoj programu další prostředky.

Knihovna
Integrálně spojena s programem dokumentace je knihovna CSU Praha. V té
má veřejnost k dispozici hlavní mezinárodní časopisy o výtvarném umění,
katalogy výstav a publikace o teorii a dějinách umění. Soubor časopisů,
hrazených v prvních deseti letech existence centra z prostředků OSI N.Y., je
patrně nejrozsáhlejší v ČR. Grant města Prahy a MK ČR byl použit také k
obnovení předplatného alespoň těch nejdůležitějších periodik, jakými je:
Parket, Artforum, Art in Amerika, Kunstforum, Flash Art, Eikon, Revolver
revue, Ateliér, Umělec, Labyrint a další periodika.
Knihovna je umístěna v sídle CSU Praha v Karlin Studios, Křižíkova 34, Praha
8, a otevřena od úterý do pátku od 13 do 18 hodin.

E-mailová konference „akce-cca“
Součástí projektu dokumentace je i e-mailová konference akce-cca, která
obsahuje v současné době 455 adres, kterým jsou automaticky distribuovány
informace o aktuálních akcích v oblasti výtvarného umění konaných u nás i ve
světě, o nabídkách grantů, a výzev ke spolupráci. Odesilatelem zpráv je
početná skupina institucí působících v oblasti současného umění. Zprávy jsou
editovány správcem konference a automaticky rozesílány adresátům pomocí
softwaru mailman, který technicky zajišťuje společnost Ecconect.
Potřeby a základní podmínky optimálního fungování projektu.
Dlouhodobě zajištěná podpora prostřednictvím grantu Ministerstva kultury,
Magistrátu hl. m. Praha, Grantové agentury ČR a EU by umožnila
soustředěnou péči o tento projekt, jeho další systematizaci, publicitu a
metodický rozvoj a účinně by pomohla široké veřejnosti v porozumění
hodnotám současného umění. Bylo by možno učinit to, co je pro další
existenci projektu dokumentace nevyhnutelné, tj. platit odborníka, který by
projekt dokumentace a knihovny rozvíjel po příkladu a metody jiných
fungujících center (např. Artist Space, N.Y.C.), staral se o aktualizaci,
prezentaci a propagaci hodnot českého současného umění odborné, široké,
místní i mezinárodní veřejnosti.
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Předpokládaný přínos
Základním cílem je dosažení komplexního obrazu o současné české
umělecké scéně a jejím recentním vývoji a následně pak šíření odborně
zpracovaných informací o tomto sociálním fenoménu doma i v zahraničí.
Projekt Dokumentace chce přispívat k tomu, aby umění přestalo být širokou
veřejností a politickými autoritami chápáno jen jako prostředek estetizace
životního prostředí, jako nadbytečná činnost postrádající naléhavost
ekonomických úkolů a začalo být rozpoznáno jako nenahraditelný nástroj
reflexe současné lidské situace, důvěrného poznání světa ve kterém žijeme,
lidských potřeb a hledání optimálních sociálních vztahů a vytváření pozitivního
kulturního prostředí.
ARTLIST je určen jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost na místní i
mezinárodní úrovni. Pro odborné kruhy je ARTLIST i akce-cca cenným
zdrojem aktuálních informací. Pro širokou veřejnost je pohotovým názorným
prostředkem porozumění současnému umění. Stejně tak i AKCE-CCA.
Pohotová databáze poskytuje kurátorům, studentům, galeristům a jiným
odborným pracovníkům základní textové i obrazové informace o současné
české scéně. Ze zkušenosti víme, že ARTLIST je skutečně tímto způsobem
používán.
ARTLIST se snaží prohloubit spolupráci s internetovými portály přinášejícími
informace o aktuálním dění na české výtvarné scéně: www.jlbjlt.net;
www.artservis.info; www.defekt.cz; www.kulturnet.cz, www.umenimamrad.cz,
www.artycok.tv
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TVŮRČÍ
POBYTY
ČESKÝCH
UMĚLCŮ
VE
SVĚTOVÝCH CENTRECH SOUČASNÉHO UMĚNÍ A
ZAHRANIČNÍCH UMĚLCŮ V CSU PRAHA
Tvůrčí pobyty umělců (Artists in Residence Program) je praxí, která se bouřlivě rozvíjí
zejména od počátku 90. let dvacátého století. V roce 1994 byla založena instituce
Res Artis, která v současnosti sdružuje více než sto institucí z většiny zemí světa.
CSU Praha je jedním ze zakládajících členů této instituce. Smyslem tohoto projektu je
myšlenka osobního setkávání umělců – představitelů různých kultur, výměna tvůrčích
zkušeností a rozvoj vzájemného porozumění na bázi profesionálních i přátelských
vztahů.
CSU Praha zahájilo aktivně tento program v roce 1997 ve třech ateliérech domu
v Jelení ulici. V roce 1998 umožnil pronájem Čimelického zámku rozšíření programu
na celkový počet čtyřiceti čtyř zahraničních umělců ročně. Do dnešního dne hostilo
CSU Praha přes dvě stě zahraničních umělců.
Vedle příjímání zahraničních umělců je součástí programu tvůrčích pobytů také
vysílání českých umělců do renomovaných center současného umění v zahraničí.
V letech 1994 – 1998 vykonávalo CSU Praha administrativní organizaci projektu
ArtsLink, v jehož rámci navštívilo USA 22 umělců a kulturních manažerů z ČR. CSU
Praha tak získalo profesionální zkušenosti a osobní kontakty. Zároveň bylo CSU
Praha partnerem několika institucí, s nimiž uskutečňovalo pravidelné výměny umělců.
Byly to především Ohio Arts Council, města Drážďany a Bern, Centrum Schwandorf a
další.
Vzhledem k značným nákladům na přijetí a zaopatření zahraničních umělců, které
jsou obvykle jen z části kryty vysílající institucí, soustředilo se CSU Praha po roce
2002 na vysílání nadaných českých umělců do zahraničních center. Tuto formu
tvůrčích pobytů mohlo CSU Praha realizovat díky výrazné a již řadu let pravidelně
poskytované pomoci několika zahraničních institucí, v čele s Trust for Mutual
Understanding se sídlem v New Yorku. TMU poskytuje každý rok částku kolem
45,000 USD (cca 1 milion Kč) na financování tříměsíčního pobytu tří až pěti českých
umělců v renomovaných centrech současného umění v USA. Podíl nějaké české
instituce na financování tohoto projektu, obnášející alespoň zlomek této částky, je od
konce 90. let víceméně předpokládán, neboť zahraniční příspěvek kryje od té doby
jen část nutných nákladů.
Praxe této části projektu probíhá v CSU Praha takto: Po oficiálním oznámení
americké instituce (ISCP N.Y.C., 18th Street Center v Santa Monica, nebo Art in
General, N.Y.), že obdržela grant od TMU pro určitý počet českých umělců a
teoretiků, CSU Praha vyhlásí veřejný konkurz na tento pobyt. Došlé žádosti jsou
předloženy k posouzení grantové komisi Nadace pro současné umění, která
v individuálním hodnocení oboduje došlé žádosti. Výsledek je pak oznámen
veřejnosti i zúčastněným institucím a CSU Praha vyřídí administrativní záležitosti
tohoto pobytu. Tato praxe distribuce služeb se dosud osvědčila a neexistují žádné
překážky v jejím pokračování, kromě ovšem, potřeby alespoň minimálních zdrojů pro
financování operačních a administrativních nákladů projektu.
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Tvůrčí pobyty českých umělců v roce 2009
V roce 2009 byl realizován jeden pobyt českého kurátora Václava Magida v ISCP
New York. Náklady na jeho pobyt byly hrazeny částečně z grantu NTM? N.Y.C.,
částečně z grantu, který pro tento účel obdrželo CSU Praha od Zahraničního
oddělení Ministerstva kultury ČR.

Závěrečná zpráva o rezidenčním pobytu pro kurátora v ISCP, NYC
Můj rezidenční pobyt v ISCP probíhal v období od 1. 7. do 28. 8. 2009. Pobyt jsem
využil v souladu se záměrem popsaným v motivačním dopise, tedy v prvé řadě
k bližšímu seznámení s institucionálním provozem současného umění v New Yorku.
Sledováním krátkodobých výstav v menších galeriích a opakovanými návštěvami
kamenných institucí (MoMA, The Metropolitan Museum of Art, Brooklyn Museum,
Whitney Museum, New Museum of Modern Art, Harlem Museum, Chelsea Museum,
Dia Beacon) jsem se snažil jednak doplnit svou orientaci v moderním a současném
umění, jednak odpozorovat rozličné metody zprostředkovaní umění veřejnosti.
Seznamování s kulturním kontextem zahrnovalo rovněž vyhledávání a nákup
odborných publikací.
Během pobytu jsem se aktivně zapojil do programu ISCP. Zúčastnil jsem se
večeru prezentací Pecha Kucha Night, komentovaných prohlídek výstav společně
s dalšími účastníky programu (field trips), setkání s hostujícími kritiky (guest critics) a
veřejných prezentací kolegů (Salon ISCP). Má vlastní prezentace v rámci programu
proběhla v půlce srpna. Skládala z výstavy cyklu kreseb vytvořených během
rezidenčního pobytu a ze zhruba dvouhodinové přednášky, v níž jsem podrobně popsal
řadu svých dosavadních výstavních projektů a zároveň představil práce vybraných
mladých českých umělců, se kterými jsem měl možnost spolupracovat v minulosti.
Prezentace byla ukončena debatou s publikem. Nakolik mohu posoudit, vyvolala u
přítomných kladnou odezvu a zájem o současné české umění.
Za dva měsíce strávené v ISCP se mi podařilo navázat řadu profesních
kontaktů, které se v budoucnosti snad podaří zúročit ve formě výstav či jiných podob
spolupráce. Za nejpodstatnější přínos ovšem považuji množství inspirativních podnětů
plynoucích jak z viděných kulturních projevů, tak ze samotného sociálního prostředí
NYC. Tato zkušenost určitě najde uplatnění v mé další aktivitě na poli kurátorství,
kritiky i vlastní umělecké produkce.
Program rezidencí v ISCP se mi jevil jako dobře koncipovaný a bedlivě
naplňovaný. Pracovníci této instituce usilují o co největší integraci jednotlivých
účastníků programu do dění, díky čemuž se daří vytvářet jakousi mezinárodní
komunitu umělců. Tuto formu tvůrčího pobytu lze proto podle mého názoru považovat
za přínosnější, než jsou například účelové cesty do zahraničí u příležitosti výstav. Jde
o typ tvůrčího pobytu, který není zacílen na produkt (jednotlivé umělecké dílo), ale na
proces (konfrontace rozdílných uměleckých přístupů a zázemí, osvojování si odlišného
kulturního prostředí). Velmi bych se proto zasazoval o to, aby NSU nadále ve
spolupráci s ISCP pokračovala. Rezidenční program ISCP by zároveň mohl posloužit
jako vzor pro vznikající programy tvůrčích pobytů u nás.
V Praze dne 2. 11. 2009
Václav Magid
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V roce 2009 přijalo CSU Praha polského umělce Konrada Dominika
Smolenskeho k tříměsíčnímu pobytu, který byl financován příspěvkem
Visergad Fund.
Konrad Smolenski strávil tři měsíce (10.9.-1.12. 2009) v Praze na rezidenčním pobytu
financovaném ze zdrojů Visegradského fondu v rámci Visual Artist Residences
Program. Během tohoto pobytu realizoval video a přednesl dvě prezentace na
Akademii výtvarných umění a v galerii Školská 28. Přiložena je závěrečná zpráva pro
Visegradský fond.

Zpráva o pobytu K.D. Smolenského:
International Visegrad Fund Center for Contemporary Art Prague
Kralovske udolie 8, 811 02 Jelení 9, 118 00 Prague 1
Bratislava, Slovakia
December 30, 2009, in Prague
To whom it may concern
Final Report Concerning VARP no. 280408
Konrad Smolenski
On behalf of the Center of Contemporary Art Prague, I confirm that the residency
project of Konrad Smolenski was successfully implemented according to his proposal.
Konrad Smolenski arrived on the 10th of September 2009 and was accommodated in
an apartment rented out by the CCA. After the first few days of orientation he started
to work on his project – searching for the best locations that would correspond to the
Leeds of the preconceived script. Throughout October the filming took of and in
November the project has entered the stage of image postproduction and the
production of sound. Due to the demanding nature of the project, the original script
had to be altered and so instead of three planned intertwining narratives, in the final
work there are two perspectives shown on two channels or adjacent screens
achieving the intended impal of expanded perception at the moment of their
intersection. The final film will be shown at Smolenski’s exhibition in Poznan and after
that we plan to organize an exhibition/screening at the Jeleni Gallery run by the CCA.
Konrad Smolenski left Prague on the 1st of December 2009. During his stay he has
not only realized his project capitalizing on the exteriors of Prague but also delivered
two lectures in Skolska 28 Gallery and at the Academy of Fine Arts.
On behalf of our organization and the resident I would like to thank you for the
support and I am looking forward to our future cooperation.
Zuzana Štefková
Coordinator of the project
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VÝSTAVNÍ PROGRAM
Galerie Jelení,
Galerie vznikla v roce 1999 a je součástí Centra pro současné umění Praha. Ve
svém programu se zaměřuje na prezentaci současných mladých umělců, často ještě
studentů uměleckých škol. Studenti během studia a především po jeho ukončení
nemají dostatečnou možnost seberealizace a často se po nějaké době - bez ohledu
na talent přestávají umění věnovat. Cílem galerie je tedy napomoci prezentaci jejich
díla veřejnosti.
Zatímco zpočátku převažovali v programu galerie studenti či absolventi pražských
uměleckých škol, od roku 2002 galerie prezentuje též umělce z Brna a Ostravy a
dalších měst: Pavel Ryška, Filip Ceněk, Jiří Havlíček, Petr Pavlán, Milan Kutina,
Milan Egert, Petra Čiklová ad. Zmíněná aktivita je jedním z dlouhodobějších projektů
mapování aktuálního dění v regionech. Mezi výstavami nejmladších umělců v galerii
probíhají prezentace děl umělců již zavedených, kteří pomáhají udržovat co nejvyšší
úroveň kvality programu.
Galerie též od počátku své činnosti spolupracuje s mladými kurátory, kteří program
obohacují svými projekty (v minulosti spolupracovala s např. s Vítem Havránkem,
Davidem Kulhánkem, Pavlínou Morganovou, Michalem Pěchoučkem ad.)
V Galerii Jelení proběhla též série mezinárodních výstav připravených nejdříve ve
spolupráci s Open Gallery, galerií NCSU v Bratislavě. Jednalo se o výměnný projekt
výstav dvojic mladých českých a slovenských umělců. Později pak byly připravovány
výstavy ve spolupráci s organizací Buryzone, později Burundi v Bratislavě, jednou ze
zajímavých kulturních institucí, pracujících s mladými umělci na Slovensku. (více
informací o Buryzone: www.buryzone.cz).

V roce 2007 byla otevřena samostatná internetová stránka galerie Jelení:

www.galeriejelení.cz
V roce 2009 byl program galerie vytvářen Dominikem Langem, který přizval ke
spolupráci kurátory i umělce. Na provozu galerie se podílela i Gabriela Kotíková,
která se postupně vrací z mateřské dovolené.
Jednotlivé výstavy jsou prezentovány na samostatné webové stránce:
www.galeriejelení.cz a v archivu Artičok.
V roce 2009 byl dokončen souborný katalog všech výstav galerie Jelení, který bude
vydán v roce 2010.
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Seznam výstav prezentovaných v galerii Jelení v roce 2009:
•

Tereza Severová, „Přeplňování a vyprazdňování“

•

Jiří Maha, Richard Nikl: "Kypící nahota"

•

Václav Girsa:"Line Up the Creatures Vem si pevnou obuv a teplou bundu"

•

Anna Hulačová + Václav Litvan:"Poloostrov"

•

Luděk Rathouský:"Ostrov včerejšího dne"

•

Graeme McKinnon:"Submerged in Fanclub"

•

Pavel Sterec:"Hypnóza a morálka "

•

Ivars Gravlejs:"Early works"

•

Eugenio Percossi:"Neurotic"

•

Václav Magid:"Otcovo slepé oko"

•

Tomáš Džadoň:"Území nikoho"

•

Jesper Alvaer:"Banal"

•

Katarina Šević: Atlas/design naive
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UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Koordinátor programu: Zuzana Štefková
Z jednoho z hlavních rysů poslání CSU Praha, kterým je podpora sociálního působení
uměleckých děl, vyplývá i zájem instituce o obor výtvarného umění, který je na
mezinárodní scéně označován termínem public art. CSU Praha chápe public art ve
smyslu formulace Patricie C. Philips (šéfredaktor časopisu Art Journal): „Public art
není veřejné proto, že je vystavováno pod širým nebem, nebo proto, že používá jazyk
srozumitelný každému, ale proto, že je manifestací takového umění, pro které je
pojem veřejnosti trvalým procesem, genezí a předmětem dotazování a analýz.“
Od roku 1997 organizovalo centrum více než 70 uměleckých projektů ve veřejném
prostoru. Větší část těchto projektů byla realizována v rámci velké „public art“ akce,
nazvané Umělecké dílo ve veřejném prostoru (katalog), která byla uskutečněna
v letech 1997 a 1998 a financována ještě z příspěvku OSI New York. Akce,
sestávající z výstavy projektů a realizací vybraných projektů se zúčastnilo 57 umělců.
Pro projekt Praha – kulturní hl. město Evropy v roce 2000 připravilo CSU Praha 5
projektů, z nich nejzdařilejší byly: socha Danae Michala Sedláka na břehu rybníka
v pražské Stromovce a Noční hlídač Milana Caise na domě Goethe institutu v Praze.
V posledních letech se CSU soustředilo především na dva projekty ve veřejném
prostoru, ve kterých hodlá pokračovat v následujících letech. V roce 2007 pracovalo
CSU Praha na dvou projektech umění ve veřejném prostoru: Galerie Artwall a Umění
a příroda (Dalejské údolí v Praze).

Galerie ART WALL
Galerie Na zdi / Art Wall realizuje od roku 2000 a od roku 2005 pravidelně
projekt „Setkání s městem“. Jde o série obrazů a textů umístěných v rámech
opěrné zdi Letenských sadů na nábřeží kpt. Jaroše a Ed. Beneše.
V roce 2005 zde byly vystaveny od května do října postupně čtyři projekty:
Vítězky Lenky Klodové, Pan Modrý Davida Wallikera, Zazděné tváře Mirelle
Bentivoglio a Texty Michala Rydvala.
V roce 2006 projekty: Osud národa Martina Zeta, Flagelanti skupiny Podebal,
Rituál Míly Preslové, Family Art Crimes skupiny Matky a otcové.
V roce 2007 byly v galerii Artwall prezentovány tyto projekty: Michaela
Thelenová: "Na chvíli...", Radek Jandera: Politik, Lukáš Kubec: Pošumavské
safari, Silvie Vondřejcová: Dotazník, Tomáš Matějíček: Malichernost.
V roce 2008 bylo připraveno pro realizaci 6 projektů. První z nich: Guma Guar:
„Kolektivní identita“ kritizující propagační kampaň magistrátu hl. m. Prahy na
olympiádu vzbudil prudkou osobní reakci primátora Pavla Béma a magistrát
posléze zrušil nájemní smlouvu na opěrnou zeď Letenských sadů a tím
znemožnil pořádání dalších výstav. Během jednání s magistrátem se podařilo
realizovat ještě jednu z připravovaných výstav, a to projekt studentů a
profesorů University J.E. Purkyně „Umění mám rád“.
Podrobné informace na www.artwall.cz
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Guma Guar, Kolektivní identita

V roce 2009 pokračovalo jednání s pražským magistrátem o znovuotevření
galerie Artwall. Jakkoli byly ze strany magistrátu zasílány opakovaně signály o
ochotě jednat o znovuotevření, žádosti CSU Praha zasílané magistrátu nebyly
vyřízeny kladně. Galerie tedy nemohla být v roce 2009 znovuotevřena.
Petice za znovuotevření galerie Artwall
K souhlasu magistrátu se znovuotevřením galerie nedošlo ani po doručení
petice za znovuotevření galerie, kterou podepsalo celkem 1 841 osob.
Poslední odpovědí magistrátu na žádosti CSU Praha o znovuotevření galerie
je dopis z 29. 9. 2009, kterým je další provoz galerie definitivně znemožněn
(viz příloha). O znovuotevření galerie bude CSU Praha usilovat po
komunálních volbách jednáním s novými zastupiteli.
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Hospodaření CSU Praha v roce 2009
Granty, které CSU Praha, o.p.s. obdrželo pro rok 2009
Magistrát hl. m. Prahy (800 000,-)
800 000,- pro realizaci celoroční činnosti CSU Praha (Dokumentace, Galerie
Jelení, Artwall, Rezidence)
Ministerstvo kultury ČR (602 600,-)
300 000,- pro realizaci celoročního výstavního programu galerie Jelení
200 000,- pro realizaci celoročního výstavního programu galerie Artwall
102 600,- pro tvůrčí pobyty českých umělců a kurátorů v zahraničních centrech

rok 2009
Výnosy

1536907,30

Náklady

1558964,26

HV

-22056,96

Hospodaření dle
středisek:
náklady-granty

Granty MK

Grant HMP

Ostatní granty

celk
em

výstavy

300000,00

417218,90

717218,90

dokumentace

200000,00

321879,60

521879,60

rezid. program

102600,00

60901,50

0,00

0,00

602600,00

800000,00

kancelář

113551,50

277053,00
1516151,50

ostatní:
náklady

42812,76

výnosy
HV

20755,80
-22056,96
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1558694,26
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