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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:

Dozorčí rada:

Ondřej Hrab, od 1. 7. 2009 předseda

Olga Malá, od 11. 11. 2009 předseda

Charlotta Kotíková, od 11. 11. 2009

Miroslav Petříček, od 16. 2. 2009

Alena Šrámková, od 16. 2. 2009

Michal Koleček, od 1. 7. 2009

Rozhodnutím městského soudu v Praze ze dne 26. 5. 2011 se ředitel centra Ludvík Hlaváček stává
statutárním zástupcem instituce.(viz příloha)
Pracovníci a spolupracovníci:
Ludvík Hlaváček, ředitel a koordinátor projektů Veřejné umění a Rezidence
Gabriela Bukovinská, koordinátor projektů Výstavy
Ondřej Stupal, koordinátor projektu Artlist
Dušan Barok, programátor projektu Artlist
Radek Jandera, asistent projektu Artlist
Ivana Hájková, účetnictví
Dominik Lang, kurátor galerie Jelení
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PROGRAM CSU PRAHA REALIZOVANÝ V ROCE 2012

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 – 2010, pokračovalo centrum v realizaci těchto
základních projektů převážně s podporou domácích institucí, jmenovitě hlavním městem
Prahou a ministerstvem kultury ČR:

1.

Výchovná a dokumentační činnost

Dokumentace současného českého umění - internetová databáze ARTLIST, Knihovna,
Internetová konference, přednášky a dílny
2.

Výstavní program
Galerie Jelení, Spolupráce s externími institucemi

3.

Umělecká díla ve veřejném prostoru
spolupráce s externími institucemi a projekty

4.

Program tvůrčích rezidencí

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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1. VÝCHOVNÁ A DOKUMENTAČNÍ ČINNOST: 1.1
INTERNETOVÁ DATABÁZE – ARTLIST
1.2 KNIHOVNA
1.3 INTERNETOVÁ KONFERENCE – AKCE-CCA
1.1. Internetová databáze současného umění: www.artlist.cz
koordinátor programu: Ondřej Stupal

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 ze strany široké veřejnosti, napomoci
k rozpoznání umělecké kvality v současném umění. Cílem programu „Výchovná a
dokumentační činnost“ je šíření informací o současném umění a jeho popularizace.
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Smysl a cíle projektu
Projekt vychází z předpokladu, že výtvarné umění je nezastupitelným nástrojem
komplexního procesu lidského poznávání, zejména pak sebe-poznávání
společnosti. Specifikem jeho kognitivní funkce je komplexní charakter obrazového
jazyka, a východisko v individuálním stanovisku jednotlivých umělců. To
umožňuje výtvarnému umění citlivě reagovat na mechanismus institucionálního
chování, na jeho sklon k formalizaci a zaostávání za živým sociálním vývojem.
Má-li výtvarné umění vykonávat svou sociální a kognitivní funkci, musí překonat
propast, která jej dnes odděluje od široké veřejnosti a od převládajícího veřejného
mínění. Projekt ARTLIST chce 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 a obrazové 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 otevřená spolupráce s profesionály české
umělecké scény, zejména s mladými teoretiky a kurátory, kteří zajišťují živý kontakt
s rychlým vývojem umění. V roce 2012 spolupracovalo s artlistem 60 historiků umění.
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Realizace projektu Artlist v roce 2012:

Statistiky dle služby Google Analytics ve sledovaném období roku 2012:
Celkový počet návštěv 196 872
Jedinečných návštěvníků 111 709
Počet zobrazených stránek 774 161
53,85 % nových návštěvníků
46,15 % vracejících se návštěvníků

Ve sledovaném období roku 2012 se oproti předchozímu roku 2011 jedná:
+14,3 % více návštěvníků
+10 % více jedinečných návštěvníků
+6,2 % více zobrazených stránek

Teritoriální rozdělení návštěvníků:
CZ cca 78 %
EN cca 13% (to je tak trochu celý svět)
SK cca 4%

Ke konci roku 2012 dokumentační databáze ARTLIST obsahuje:
391 hesel jednotlivých umělců
40 hesel tvůrčích skupin
161 hesel obsahujících informace o galeriích a alternativních výstavních
prostorech (50)
71 hesel o konkrétních výstavách a akcích (70)
41 hesel definujících klíčová slova z oblasti současného umění
42 hesel obsahujících důležité texty umělců (25)
50 hesel jednotlivých teoretiků (48)
5649 hesel
Na projektu ARTLIST se zúčastňuje 67 spolupracovníků - historiků umění
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V roce 2012 bylo v internetové databázi ARTLIST vloženo celkem cca 62 nových hesel karet umělců (tj. původní anotace, CV, soupisy výstav, bibliografie, obrazová
dokumentace s popisky). Dále přibyla následující nová hesla: 4 akce (výstavy), 2
teoretici a 17 textů.
Okruh aktivních spolupracovníků, který nyní činí 67 historiků umění, rozšířili Vilma
Hubáčková, Mariana Dufková, Jakub Král, Ladislav Lender-Zikmund, Ivan Neuman a
Šárka Slaninová. Naší prioritou nadále zůstává poskytovat příležitost mladým historikům
umění, pro které se často v současné pro tento obor nelehké době jedná o jedinou
honorovanou příležitost, kdy mohou zároveň pracovat na rozvoji svých odborných
schopností. Upřednostňujeme rovněž odborníky z regionů, aby pohled na současné
umění byl pokud možno co nejvyváženější.
Do angličtiny bylo přeloženo celkem 30 hesel (karet umělců). Databáze ARTLIST tak
nadále zůstává nejrychlejším a nejsnáze dostupným médiem monitorujícím současné
české umění pro zahraniční odborníky (teoretiky, galeristy, kurátory, studenty i laické
zájemce o současné umění).
Tým ARTLIST dále průběžně doplňoval aktuální díla, CV a další informace již
zařazených umělců, popisy nově vzniklých galerií a aktuální významné skupinové
výstavy tak, aby byla databáze neustále udržována v co nejaktuálnějším stavu. O těchto
dílčích aktualizacích není z organizačních důvodů možno vést podrobné záznamy,
nicméně během celého roku 2012 procházel ARTLIST kompletní hloubkovou revizí,
jejímž cílem bylo sjednocení podoby prezentovaných dat, odstraňování případných
systémových i obsahových chyb a duplicit.
Komu je projekt určen: ARTLIST je určen jak pro odbornou, tak pro širokou veřejnost na
místní i mezinárodní úrovni. ARTLIST užívají mimo jiné i pedagogové středních i
vysokých škol, ve kterých studenti databázi již rutinně využívají, ale překvapivě ohlasy a
žádost i o spolupráci dostáváme i od škol neuměleckých zaměření. Ohlasy žádosti o
další spolupráci, či alespoň o kontakty s umělci, přicházejí často ze zahraničí, neboť
databáze se postupně stává jedinou reprezentativní nekomerční databází českého
umění, přístupnou v angličtině.
Přínos projektu pro cílovou skupinu: Pro odborné kruhy je ARTLIST i akce-cca cenným
zdrojem aktuálních informací. Pro širokou veřejnost je pohotovým názorným
prostředkem porozumění současnému umění. Akce-cca je pohotovým a dobře
fungujícím informačním prostředkem o pořádání akcí v oblasti současného výtvarného
umění na území České republiky. ARTLIST je jedinou databází, která podává o
českém vizuálním umění adekvátní vizuální informace.
Přínos pro obor: Pohotová databáze poskytuje kurátorům, studentům, galeristům a jiným
odborným pracovníkům základní textové i obrazové informace o současné české scéně.
Ze zkušenosti a konkrétních reakcí uživatelů, že ARTLIST je skutečně tímto způsobem
používán jak kurátory, tak studenty a badateli.
Přínos projektu pro realizátora: ARTLIST se snaží prohloubit spolupráci s internetovými
portály přinášejícími informace o aktuálním dění na české výtvarné scéně: www.jlbjlt.net;
www.defekt.cz; www.kulturnet.cz, www.umenimamrad.cz, www.artycok.tv a z této
spolupráce, jakož i z reakcí na rozvoj projektu, získává cenné zkušenosti.
Naplnění principu rovného přístupu ke kulturním službám (dostupnost pro sociálně a
zdravotně znevýhodněné skupiny, pro menšiny ad.): ARTLIST i AKCE-CCA, jako
internetové projekty se nesetkávají s problémy znevýhodněných sociálních skupin.
Problémy při realizaci projektu: Při realizaci projektu se nevyskytují zásadní problémy.
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Udržitelnost projektu: Projekt má všechny předpoklady k dalšímu rozvoji.
Zaznamenáváme kontinuálně narůstající zájem o databázi jak ze strany umělců, kteří si
v ní přejí prezentovat vlastní práci, tak od uživatelů. Vlastní systém databáze je otevřený
inovacím a zdokonalování. Pro celkový rozvoj projektu je však velmi limitující, že již dva
roky po sobě neobdržel dotaci od MKČR. Grant MHMP tak zůstává hlavním zdrojem
financí umožňujícím pokračování projektu.
Další informace o realizaci projektu: V roce 2012 nahradil Ondřej Stupal dosavadní
koordinátorku projektu Kateřinu Pietrasovou-Pavlíčkovou, která se přestěhovala do
Bruselu.
Blízká budoucnost projektu.
Nadále bude prohlubováno užší spojení s odbornými školami, které by se měly aktivně
účastnit zdokonalování software i zkvalitnění podávaných informací. Budeme pokračovat
ve spolupráci s mladými absolventy odborných vysokých škol, zejména s absolventy
oboru kurátorských studií FUD UJEP v Ústí nad Labem, ale i ostatními.
Zaměříme se na rozšíření potenciálních zdrojů dodatečných finančních prostředků. Pro
tyto účely chceme využít mikroplatebních elektronických systémů. Jako první krok
plánujeme zavedení systému Pay-Pal a po vyhodnocení jeho přínosu integrujeme
případné další možnosti přímé finanční podpory.
Pro rok 2012 je naplánována kompletní revize designu stránky, který byl z piety k jeho
původnímu autorovi, umělci Janu. J. Kotíkovi, od roku 2005 udržován v původní
originální podobě. Ta již nicméně nesplňuje požadavky na webové projekty tohoto typu a
bude nahrazena novým moderním rozhraním. Součástí této obnovy bude mimo jiné i
přímá integrace v dnešní době tolik využívaných sociálních sítí – nejprve Facebooku a
Twitteru – které upřednostňují zejména mladší uživatelé databáze. Ty budou sloužit
jednak informování veřejnosti o nových přírůstcích do databáze, jednak jako cenný
nástroj odezvi na naší práci.
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1.2. Knihovna

V roce 2012 pokračovala spolupráce s se Sächsische Landesbibliothek, Staats- und
Universität Bibliothek Dresden. 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. CSU
Praha intenzivně hledá nové umístění, kde knihovna bude k dispozici čtenářům v
důstojném prostředí. Pro omezené finanční možnosti, zejména po redukci grantové
podpory ze strany Ministerstva kultury, byla knihovna nucena zastavit práce na vytváření
katalogu.

1.3. E-mailová konference „akce-cca“

Internetová konference AKCE-CCA , která je v provozu od roku 1999, měla v roce 2012
472 členů, kterým byly distribuovány informace o aktuálním dění ve výtvarné scéně
pocházející od cca 40 institucí (galerií, muzeí, škol). V roce 2012 bylo distribuováno 929
zpráv.
Zprávy jsou editovány správcem konference a automaticky rozesílány adresátům
pomocí softwaru mailman, který technicky zajišťuje společnost Ecconect.

1.4. Pedagogická činnost

Zkušenosti získané činností v CSU Praha uplatňují pracovníci při své pedagogické a
publikační činnosti. Např. Ludvík Hlaváček pořádal v roce 2012 dva přednáškové cykly o
současném umění se zaměřením na sociální působení umění pro posluchače fakulty
umění a designu University J.E.Purkyně v Ústí n. L.
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Potřeby a základní podmínky optimálního fungování projektu „Výchovná a
dokumentační činnost“.
Dlouhodobě zajištěná podpora prostřednictvím grantu Magistrátu hl. m. Praha,
Ministerstva kultury 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.

Předpokládaný přínos projektu dokumentace
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 víceméně nadbytečná činnost postrádající
naléhavost ekonomických úkolů a začalo být rozpoznáno jako nenahraditelný nástroj
reflexe současné sociální situace a komplexnějšího poznání světa, ve kterém žijeme,
lidských potřeb a hledání optimálních sociálních vztahů a vytváření pozitivního kulturního
prostředí a také jako významný ekonomický nástroj přispívající k příjmům z turistického
ruchu a k zvyšování kulturní úrovně společnosti.
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2.

CELOROČNÍ 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 Dosud galerie spolupracovala s Vítem Havránkem, Davidem
Kulhánkem, Pavlínou Morganovou, Michalem Pěchoučkem, Dominikem Langem, a
dalšími domácími i zahraničními kurátory i umělci.
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
www.galeriejelení.cz, kde je přístupný archiv všech výstav.

stránka

galerie

Jelení:

V roce 2011 byl vydán souborný katalog všech výstav galerie Jelení v letech 1999 –
2009. V roce 2012 byl katalog distribuován nejen do českých knihoven a institucí, ale
zejména prostřednictví Českých center do zahraničních institucí. Jenom České centrum
v New Yorku si vyžádalo 40 kopií. Externí pracovník Centra Ondřej Stupal pobývající v
N.Y.C. distribuoval dalších 20 kopií katalogu při svých návštěvách v prestižních
institucích města.
Cíl projektu, kterým je veřejná prezentace umělecké tvorby mladých umělců – „nových
talentů“, byl bezezbytku splněn. Galerie Jelení již čtrnáct let sleduje stejný program a
získala při jeho naplňování spolehlivé zkušenosti. V knize Místa počinu píše Michal
Koleček: „Galerie Jelení fungovala a stále funguje jako jakýsi permanentní workshop
zaměřený na sledování nejnovějších pohybů na výstavní scéně a s odstupem času je
zřejmé, že formou prvních samostatných výstav na scénu uvedla celou řadu
významných osobností mladšího českého umění.“ Věra Jirousová, významná historička
umění nazvala galerii Jelení „líhní talentů“.
Program této veřejné galerie je určen široké veřejnosti, nicméně hlavní cílovou skupinou
jsou umělci sami. Při vernisážích a při návštěvách v otevírací době (úterý, středa, čtvrtek
od 15 do 18 hodin) i při organizovaných návštěvách studentů nebo frekventantů kurzu
Národní galerie, dochází k živým diskusím napomáhajícím reflexi současného umění a
jeho sociální role. Jedna z výstav v roce 2010 (Alena Boika) byla inspirována životem v
činžovním domě, kde je galerie umístěna a určena obyvatelům domu, kteří se sešli na
12

vernisáži. Tentýž živý vztah s obyvateli domu rozvinula i výstava Oldřicha Moryse
Soused, v roce 2011.
Možnost veřejné prezentace mladých dosud neznámých umělců, konfrontace s diváky často první – je důležitá pro další vývoj umělce, uvedení mladých umělců do povědomí
odborné veřejnosti. V tomto roce byl dokončen katalog posledních deseti let, který je
koncipován jako jisté resumé mladé české umělecké iniciativy.
Díky osobnímu zaujetí všech spolupracovníků, nejsou při realizaci projektu žádné
problémy, které by stály za zmínku. Vzhledem k nízkým nákladům na provoz malé
galerie projekt nečelí ani v budoucnu nějakým zásadním překážkám.
Přínos projektu pro cílovou skupinu: Možnost veřejné prezentace mladých dosud
neznámých umělců, konfrontace s diváky - často první - důležitá pro další vývoj umělce,
uvedení mladých umělců do povědomí odborné veřejnosti.
Přínos pro obor: Seznámení odborné veřejnosti s novými tendencemi a postoji mladé
generace.
Přínos projektu pro realizátora: Stejný jako pro obor. Prohloubení zkušenosti s vývojem
současného umění a způsoby jeho prezentace.
Naplnění principu rovného přístupu ke kulturním službám (dostupnost pro sociálně a
zdravotně znevýhodněné skupiny, pro menšiny ad.): Galerie umístěná v přízemí
činžovního domu má bezbariérový přístup.
Problémy při realizaci projektu: Díky osobnímu zaujetí všech spolupracovníků, nejsou při
realizaci projektu žádné problémy, které by stály za zmínku.
Udržitelnost projektu: Vzhledem k nízkým nákladům na provoz malé galerie projekt
nečelí ani v budoucnu nějakým zásadním překážkám.
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V roce 2012 bylo v galerii Jelení uspořádáno 15 výstav.
Jejich dokumentace obrazy i texty je přístupná na: www.galeriejeleni.cz

1. 2.1.-12.1. 2012
Výběr z nejlepších videí archivu Galerie Jelení
kurator: Gabriela Kotikova
2. 24.1. - 9.2. 2012
Roman Štětina
"Studio. Místnost, kde koberce znamenají éter"
instalace inspirovaná nahráváním v rozhlasových studiích
kurátor: Nina Michlovská
3. 14.2.-1.3.2012
Stanislava Karbušická
"tumma"
objekty, instalace
výstava v rámci prezentace studentů z Ústí nad Labem
kurátor: Dominik Lang, Gabriela Kotiková
4. 6.3.-22.3.2012
Jan Turner
"Nýt"
socha, instalace
kurátor: Gabriela Kotiková
5. 6.4.-12.4.2012
Vojtěch Fröhlich
"Křehké kino"
několikadenní performance autora
kurátor: Martin Mazanec
6. 18.4.-10.5.2012
Jiří Surůvka
"Německá myš"
obrazy, socha, instalace, video
zároveň křest katalogu Galerie Jelení
kurátorka: Blanka Švédová
7. 16.5.-7.6. 2012
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8. Rudolf Samohejl
"Jako voda v koši"
student VŠUP, netradiční pojetí sochy
kurátor: Gabriela Kotiková
9. 12.6.- 4.7. 2012
Miroslav Hašek
"Hranice možností"
video, fotografie
výstava v rámci prezentace studentů z Ústí nad Labem,
laureát ceny EXIT 2011
kurátor: Gabriela Kotiková
10. 10.7. -2.8. 2012 vernisáž 9. července
Jan Filip
"Manifest"
instalace, video, kresby
kurátorka: Mariana Serranová
11. 8.8.-30.8. 2012
Tomáš Moravec a Matěj Al-Ali
"Koryta a sedla"
monumentální instalace, změna architektury galerie
kurátor: Dominik Lang, Gabriela Kotiková
12. 8.9.-27.9. 2012
Jan Pfeiffer
"Každý objímá všechny ostatní"
instalace
kurátor: Viktor Čech
13. 3.10.-23.10. 2012
Jana Butzke
"Zahradní erotika"
fotografie
výstava připravena v rámci festivalu Fotograf 2012 "Mimo formát"
kurátorka: Katarína Uhlířová
14. 27.10.-22.11.2012 vernisáž 26. října
Petr Krátký
"Žena s vlkem"
video, instalace
15

absolvent VŠUP v Praze
kurátor: Dominik Lang, Gabriela Kotiková
15. 5.12.-21.12.2012 vernisáž 20. listopadu
Monika Žáková
"Monochromatika"
malba, diplomantka AVU
kurátor: Dominik Lang, Gabriela Kotiková

Seznam recenzí:
1.„Co je to? Výstava Terezy Sochorové, Galerie Jelení, ATELIER č.14-15, 2011, str. 15,
napsala Marie Haškovcová
2.„Tereza Velíková a Lenka Vítková na téma chůze“,Galerie Jelení, ATELIER č.4, 2011,
str.6, napsal Viktor Čech
3.Výstavy na téma chůze v Galerii Jelení a Karlin Studios, Deník Referendum,
30.1.2011, www.denikreferendum.cz, napsala Jolana Lomová
4. „Marian Palla znovu dělí záda velryby, Deník Referendum, 1.3.2011,
www.denikreferendum.cz, napsala Jolana Lomová
5.Pavel Havrda „Velkej špunt“, Galerie Jelení, kulturní servis, RESPEKT, září 2011

Internetové recenze, rozhovory a video-dokumentace
Markéta Kubačáková, „Jelení“, Galerie Jelení, rozhovor, www.artycok.tv
Mira Gáberová, „Scéna“, Galerie Jelení, rozhovor, www.artycok.tv
Tereza Sochorová „Co je to“, Galerie Jelení, rozhovor, www.artycok.tv
Tereza Velíková a Lenka Vítková „na téma chůze“,Galerie Jelení, rozhovor,
www.artycok.tv
András Cséfalvay „Lessons in the Vicious Art of Murder“, Galerie Jelení, www.artycok.tv

Jan Šalda a
www.artycok.tv

hosté:

Bratři

Květoňovi
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„Jarní

výstava“

Galerie

Jelení,

Pavel Havrda, „Velkej špunt“, rozhovor, ,Galerie Jelení, www.artycok.tv

GALERIE JELENÍ v roce 2012
Galerie Jelení je zaměřena na prezentaci mladých českých umělců, často ještě studentů
vysokých uměleckých škol. Pomáhá jim v jejich začátcích pořádáním často první
samostatné výstavy. Program galerie se nesoustředí jen na pražskou uměleckou scénu,
ale oslovujeme též umělce z Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně atd. Součástí aktivit
galerie je spolupráce s mladými zajímavými kurátory, kteří mají možnost připravit své
první monografické výstavy.
V letošním roce galerie uspořádala třináct výstav. Na počátku roku jsme oslovili Romana
Štětinu, nadějného mladého umělce, který se specializuje na práce spojené se zvukem,
rádiovým vysíláním. Z mimopražské scény jsme vyzvali k výstavě mladou umělkyni
Stanislavu Karbušickou, která zaujala svými pracemi v ateliéru Jiřího Kovandy v Ústí nad
Labem. Ze zkušených umělců jsme tentokrát oslovili Jana Turnera, jehož práce je
poněkud pozapomenuta a stojí mimo hlavní umělecký proud.
Experimentální byla výstava-performance Vojtěcha Fröhlicha, studenta AVU v Praze,
ateliéru Tomáše Vaňka. Umělec byl v galerii uzavřený několik dní bez světla, bez
kontaktu s okolím. Zažil zkušenost naprosté tmy, ztratil pojem o čase a byl nucen vnímat
zcela jiným způsobem. Mezi mladé kurátory, které galerie vyzvala ke spolupráci se
zařadila Blanka Švédová, jež vybrala známého umělce a performera Jiřího Surůvku a
proběhl křest katalogu Galerie Jelení.
Následovala výstava výrazného studenta sochařství Umělecko-průmyslové školy
Rudolfa Samohejla. Autor se ve svých dílech se nebojí pracovat s klasickými sochami,
vytvářet k nim specifické komentáře a tak nově formulovat pojetí sochy. Často pracuje i
ve veřejném prostoru. Z mimopražských umělců jsme dále vyzvali výraznou osobnost
mladého video artu, mladého umělce, absolventa vysoké školy v Ústí nad Labem,
Miroslava Haška, vítěze Ceny EXIT 2011.
Mezi výrazné autory letošního roku patřili Tomáš Moravec a Matěj Al-li, kteří změnili
celou architekturu galerie vytvořením monumentální instalace pouze pro danný prostor.
Galerie se též zúčastnila Festivalu fotograf „Mimo Formát“. V rámci tohoto festivalu
prezentovala fotografickou sérii přírodních motivů, studentky Ústí nad Labem Jany
Butzke. Dále jsme prezentovali studenta AVU Jana Pfeiffera a absolventa VŠUP Petra
Krátkého. Koncem roku jsme představili malby diplomantky AVU Moniky Žákové.
Gabriela Kotiková

17

3. UMĚNÍ VE VEŘEJNÉM PROSTORU

Z jednoho z hlavních rysů poslání CSU Praha, které bylo v roce 1992 založeno Georgem
Sorosem jako instituce napomáhající rozvoji demokratické občanské společnosti, je po
celou dobu existence až dodnes, zájem o sociální roli výtvarného umění. Aktivně byl
tento zájem realizován projekty velké výstavy Umělecké dílo ve veřejném prostoru (1997
-1998) projektem Umění a příroda v Dalejském údolí v Praze, účastí na projektu Umění v
Neratovicích projektem Artwall, pěti projekty, které byly součástí Praha – kulturní hlavní
město Evropy výstava v Podviní na Praze 9 a dalšími projekty. ým je podpora sociálního
působení uměleckých děl, vyplývá i zájem instituce o obor výtvarného umění, který je na
mezinárodní scéně označován termínem public art. Od roku 1997 organizovalo centrum
více než 70 uměleckých projektů ve veřejném prostoru.
CSU Praha vidí v uměleckých projektech adresovaných široké veřejnosti možnost
významně přispívat k harmonizaci společnosti prostřednictvím nadhledu, jež poskytuje
estetická distance, rozvojem fantazie kreativity a reflexe smyslu života, který nelze
chápat jen jako hospodářskou činnost a měřit jej finančními prostředky.
Bohužel redukce finanční podpory, (podpora George Sorose byla ukončena v roce 2002,
ministerstvo kultury redukovalo podporu programů Centra v roce 2011) Centrum bylo
nuceno redukovat i rozsah svých program. Tato redukce postihla zejména program
umění ve veřejném prostoru. Nicméně v následujících letech věříme v obnovu plné šíře
našich možností. Při dosahování tohoto cíle spoléháme na nové personální obsazení
energickými mladými lidmi a na vzrůstající spolupráci s ostatními uměleckými
institucemi.
Podrobné informace o projektech veřejného umění na www.artwall.cz; www.fcca.cz
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4. TVŮRČÍ POBYTY ČESKÝCH UMĚLCŮ V ZAHRANIČÍ A ZAHRANIČNÍCH V ČECHÁCH.

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 přijímání 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 tomu, že se nepodařilo v Čechách nalézt žádného sponzora a Ministerstvo
kultury ČR zahraniční odbor zastavilo v roce 2010 podporu institucionální spolupráci na
rezidenčních pobytech, CSU Praha muselo aktivitu v této oblasti ukončit. Nadále
realizuje jen program rezidencí podporovaný grantem Visegradu.
I tento program byl v současnosti dočasně ukončen, nicméně pro jeho nový rozmach
pracuje v současné době budoucí ředitel CSU Praha Ondřej Stupal, pobývající v těchto
měsících v New Yorku, kde buduje novou síť spolupracovníků a hledá nové možnosti
finančního zajištění programů.
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Hospodaření Centra pro současné umění Praha, o.p.s.
rok 2012

Výnosy

1209983,69

Náklady

1330469,37

HV

-120485,68

Hospodaření dle středisek:
náklady-granty

granty MK Granty HMP ostatní

celkem

výstavy

300000,00

215000,00

84,21

515084,21

dokumentace

0,00

680500,00

127191,88

807691,88

rezid.program

0,00

0,00

0,00

kancelář
Náklady celkem

300000,00

895500,00

Výnosy
příspěvky celkem

1195500,00

ostatní výnosy

14416,00

úroky 6

7,69

Výnosy celkem

1209983,69

HV

-120485,68
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7693,30

7693,30

134969,39

1330469,37

Příloha k účetní závěrce
Centrum pro současné umění Praha-obecně prospěšná společnost
k 31.12.2012

Údaje přílohy vycházející z účetních písemností účetní jednotky
/účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti/
a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici.

Obsah přílohy
A/ OBECNÉ ÚDAJE
1. popis účetní jednotky
2. majetková či smluvní spoluúčast jednotky v jiných společnostech
3. zaměstnanci společnosti, osobní náklady

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY A ZÁSADY
1. způsob ocenění majetku
2. odpisování
3. přepočet cizích měn na českou měnu

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
1. vlastní jmění
2. pohledávky a závazky
3. rezervy
4. výše přijatých příspěvků
5. hmotný a nehmotný majetek společnosti
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OBECNÉ ÚDAJE
1. Popis účetní jednotky
Název: Centrum pro současné umění Praha-obecně prospěšná společnost
Sídlo: Jelení 9, Praha 1
Právní forma: obecně prospěšná společnost

IČO: 26128055

Rozhodující předmět činnosti: dokumentace současného výtvarného umění, realizace
výstav současného výtvarného umění
Zakladatel a datum vzniku společnosti: 11.11.1999 Nadace pro současné umění Praha
Změny provedené v uplynulém účetním období: žádné změny nebyly
Správní rada o.p.s.
Předseda: Ondřej Hrab
členové : Charlotta Kotíková
Alena Šrámková
Dozorčí rada o.p.s.
Předseda: Olga Malá
členové: Michal Koleček
Miroslav Petříček

2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
Společnost nemá žádnou spoluúčast v jiné společnosti
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
K 31. 12. 2012 zaměstnává o.p.s. dva pracovníky v trvalém pracovním poměru. Celkové
osobní náklady vynaložené za uvedené zdaňovací období jsou 444370,-Kč.

B/ POUŽÍVANÉ ÚČETNÍ METODY, OBECNÉ ZÁSADY A ZPUSOBY OCEŇOVÁNÍ
Předkládaná účetní závěrka byla zpracována na základě zákona č.563/1991Sb. o
účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy
účtování a obsah účetní závěrky pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné
nevýdělečné organizace
1. Způsob ocenění majetku
1.1. Zásoby
-společnost nevlastní žádné zásoby
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností
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- společnost nevytváří žádný investiční majetek vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
- ve sledovaném období společnost nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti
2. Odepisování
Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku účetní jednotka sestavila
v interním předpisu tak, že za základ vzala metody používané při vyčíslování daňových
odpisů.
Daňové odpisy ve smyslu zákona o dani z příjmu nejsou uplatňovány.
3. Přepočet cizích měn na českou měnu
-ke dni účetní uzávěrky je majetek v cizí měně vyjádřen kursem ČNB

C/ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT
1. Vlastní jmění
- jmění společnosti je 1000,-Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2001: 263333,66Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2002: -1023131,25Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2003: 186460,49Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2004: 279872,90Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2005: -342718,61Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2006: 675652,17Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2007:

17909,87Kč

- hosp.výsledek za účetní období 2008: 158034,24Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2009: -22056,96Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2010: -104211,96Kč
- hosp.výsledek za účetní období 2011:

79517,79Kč

- hosp.výsledek za účetní období 2012: -120485,68Kč

2. Pohledávky a závazky
-pohledávky po lhůtě splatnosti společnost nejsou evidovány
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-závazky po lhůtě splatnosti společnost nejsou evidovány
3. Rezervy
-společnost rezervy nevytvořila, ani nečerpala
4. Výše přijatých příspěvků
celkem:

1195500,00Kč

-grant Hl. města Prahy

895500,00Kč

-granty Ministerstva kultury

300000,00Kč

-ostatní příspěvky

0,00Kč

5. Hmotný a nehmotný majetek
-společnost v roce 2012 nepořídila, ani nevyřadila žádný hmotný ani nehmotný investiční
majetek
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|

ROZVAHA

Obdobi

| Str.:

1|

: Leden - Prosinec 2012

AKTIVA
Cislo a nazev uctu

Castka

---------------------------------------------------------------022-

Stroje, pristroje a zarizeni

692027.31

028-

Drobny hmotny investicni majetek

500000.00

082-

Opravky k strojum, pristroj. a zarizenim

-692027.31

211-100 pokladna Kc

408.00

211-200 pokladna euro

452.52

---------------------------------------------------------------211

Pokladna

860.52

221-

Bankovni ucty

67107.14

261-

Penize na ceste

0.00

311-

Odberatele

10140.00

314-

Poskytnute provozni zalohy

10743.00

381-

Naklady pristich obdobi

2825.00

---------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM:

591675.66

PASIVA
Částka

Cislo a nazev uctu
---------------------------------------------------------------321-

Dodavatele

0.00

325-

Ostatní závazky

42500.00

331-100 HPP

0.00

331-200 DPP

0.00
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---------------------------------------------------------------331

Zamestnanci

0.00

336-100 zuctovani zp

0.00

336-200 zuctovani sp

0.00

---------------------------------------------------------------336

Zuctovani s institucemi social. zabezp.

0.00

342-

Ostatni prime dane

-1.00

342-100 dzc

0.00

342-200 srážková daň

0.00

---------------------------------------------------------------342

Ostatní prime dane

-1.00

379-

Jine závazky

0.00

|

ROZVAHA

| Str.:

2|

PASIVA
Částka

Cislo a nazev uctu
---------------------------------------------------------------900-

jmeni

501000.00

932-100 HV ve schval.rizeni 2001

263333.66

932-200 HV ve schval.rizeni 2002

-1023131.25

932-300 HV ve schval.rizeni 2003

186460.49

932-400 HV ve schval.rizeni 2004

279872.90

932-500 HV ve schval.rizeni 2005

-342718.61

932-600 HV ve schval.rizeni 2006

675652.17

932-700 HV ve schval.rizeni 2007

17909.87

932-800 HV ve schval.rizeni 2008

158034.24

932-900 HV ve schval.rizeni 2009

-22056.96

932-910 HV ve schval.rizeni 2010

-104211.96

---------------------------------------------------------------932

HV ve schval.rizeni

89144.55

961-

ucet zisku a ztrat

79517.79

----------------------------------------------------------------
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PASIVA CELKEM:

712161.34

BILANCNI ZISK / ZTRATA :

-120485.68

----------------------------------------------------------------
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|

VYSLEDOVKA

Obdobi

| Str.:

1|

: Leden - Prosinec 2012

NAKLADY
Cislo a nazev uctu
Castka
---------------------------------------------------------------501-100 kp
31526.60
501-200 dkp
16357.00
501-300 material
28935.80
501-400 pozvanky-tisk
10095.00
501-500 fotodokumentace
8863.00
501-600 odb.publikace
10295.61
---------------------------------------------------------------501
Spotreba materialu
106073.01
502-

Spotreba energie

19919.00

512-

Cestovne

451.00

513-

Naklady na reprezentaci

2607.00

518-100 postovne
2652.00
518-150 telefon
11262.00
518-200 najem
178691.50
518-250 internet
17280.00
518-300 internet-domena
17388.00
518-400 ucetnictvi+audit
103000.00
518-500 ostatni sluzby
13616.00
518-550 honorar
83240.00
518-600 databaze
189392.00
518-650 org.prace
61420.00
518-700 inzerce
900.00
518-750 sw
12471.98
518-800 honorar
54320.00
---------------------------------------------------------------518
Ostatni sluzby
745633.48
521-100 HPP
276076.00
521-200 DPP
72880.00
---------------------------------------------------------------521
Mzdove naklady
348956.00
524-100 odvod zp
24847.00
524-200 odvod sp
69019.00
---------------------------------------------------------------524
Zakonne socialni pojisteni
93866.00
527-

Zakonne socialni naklady

1548.00

530-

Dane a poplatky

7255.00

560-

Financni naklady

4149.00

563Kursove ztraty
11.88
----------------------------------------------------------------
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|
VYSLEDOVKA
| Str.: 2 |
+--------------------------------+----------------------+------------+
VYNOSY
Cislo a nazev uctu
Castka
---------------------------------------------------------------NAKLADY CELKEM :
1330469.37

VYNOSY
Cislo a nazev uctu
Castka
---------------------------------------------------------------602Trzby z prodeje sluzeb
14416.00
662-

Uroky

67.69

683prijate prispevky
1195500.00
---------------------------------------------------------------VYNOSY CELKEM :
1209983.69

ZISK / ZTRATA :
-120485.68
----------------------------------------------------------------
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