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 1. Poslání

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. rozvíjí aktivitu, kterou v roce 
1992 započala organizace Sorosovo centrum pro současné umění Praha. 
Důvodem vzniku a cílovou aktivitou je podpora rozvoje současného 
výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka harmonicky 
fungující demokratické společnosti. Vycházíme z předpokladu, že umělec 
svou činností symbolizuje a realizuje svobodné a tvořivé lidské rozhodování. 
Činnost instituce směřuje k podpoře kvalitních uměleckých projektů a jejich 
prezentace veřejnosti.
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 2. Údaje o organizaci a poslání

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.

 Zřizovatel:
Nadace pro současné umění Praha
Sídlo: Dukelských hrdinů 500/25a, 170 00 Praha 7
IČO: 26 12 80 55

www.fcca.cz 
info@fcca.cz

 Ředitel
Ondřej Stupal (ve funkci od 2. 4. 2013)

 Správní rada
Ludvík Hlaváček (předseda, od 1. 3. 2013)
Charlotta Kotíková (od 12. 11. 2006)
Alena Šrámková (od 16. 2. 2009)

 Dozorčí rada
Ondřej Hrab (od 10. 1. 2013)
Miroslav Petříček (od 16. 2. 2009)
Michal Koleček (od 1. 7. 2009)

 Pracovníci a spolupracovníci
Ondřej Stupal, ředitel a jednatel
Gabriela Kotiková, kurátorka Galerie Jelení
Jana Orlová, Lenka Střeláková, databáze Artlist.cz
Anna Dorňáková, produkce 
Ivana Hájková, účetnictví
Deana Kolenčíková, Jiří Zimola, stážisté
Gabriela Duongová, Ha Nhi Le, Karel Matějka, Quynh Anh Nguyen,  
Silva Sandrs, Giulia Teufel, dobrovolníci
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 3. Výstavní činnost

 3.1 Galerie Jelení

Galerie Jelení realizovala v roce 2016 deset výstav současných českých 
umělců. Vzhledem zaměření galerie se jednalo převážně o umělce mladé 
generace. Na počátku roku proběhla ještě v prostoru Galerie Jelení 
v Drtinově ulici výstava Patrika Kriššáka, slovenského umělce žijícího v Praze. 
Kriššák navštěvoval ateliér Daniela Balabána na Ostravské univerzitě a v roce 
2011 se stal laureátem ceny StartPoint za Českou republiku. Tématem 
Kriššákových děl je redefinice malby. Obrazy připravené pro Galerii Jelení 
vznikaly specifickou technikou lití barvy přímo z lahve na papírový podklad. 
Součástí vernisáže byla performance, kde byla tato metoda předvedena.

Přelom února a března patřil v Galerii Jelení Ladislavě Gažiové, jejíž výstava 
byla zároveň první v nově otevřeném prostoru NCSU v ulici Dukelských 
hrdinů na Letné. Gažiová prošla dvěma ateliéry: intermediálním na VŠUP 
a později studovala u Vladimíra Skrepla na pražské AVU. Mezi široké spekt-
rum autorčiných inspiračních zdrojů lze zařadit street art či graffiti, v současné 
době pak pracuje převážně s technikou nástřiku sprejem na plátno. Výstava 
v Galerii Jelení vynikala silnou atmosférou připomínající poválečnou dobu 
plnou temných opuštěných prostor a vraků válečných strojů.

Rodák z Nitry Radek Brousil se v rámci svých studií na pražské VŠUP věnoval 
fotografii a na analýzu tohoto média se zaměřuje i v současnosti. Ačkoliv si 
jeho oblibu získala především fotografie barevná, v Galerii Jelení se v březnu 
objevily namísto klasických zvětšenin „pouze“ negativy černobílých snímků. 
Zdůrazněný inverzní charakter obrazů vytvářel nezvyklou rovinu vnímání 
média fotografie.

Prostor Galerie Jelení dále opanovala umělecká dvojice Lucie Mičíkové 
a Ivany Hrončekové. Lucie Mičíková se vyjadřuje především formou prosto-
rových asambláží, v nichž opírá poetickou asociativní hru o literární zdroje či 
historické konotace. V instalacích využívá především tradiční médium papíru, 
kresby, malby či tisku, které v jejím pojetí asociují směsici virtuálních a men-
tálních rovin. Slovenská umělkyně Ivana Hrončeková pak výstavu doplnila 
videoinstalací.

Absolvent ateliéru Vladimíra Skrepla na pražské AVU Igor Hosnedl se 
obvykle vyjadřuje spíše malířskými prostředky, jakkoliv paralelně s nimi 
využívá netradiční techniky, jakými je např. tvorba vlastních barev mísením 
rozemletých pastelů a lepidla. Během výstavy v Galerii Jelení se Hosnedl od 
své dosavadní tvorby nicméně odklonil, neboť zde vystavil velkoformátové 
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obrazy a objekty zavěšené v prostoru. Součástí výstavy byly také kresebné 
knihy.

Dalším z absolventů ateliéru Vladimíra Skrepla vystavujících v Galerii Jelení 
byla Klára Hosnedlová, dříve Vystrčilová, jejíž diplomová práce na AVU se 
skládala ze série vyšívaných portrétů. Tuto poměrně ojedinělou tvůrčí polohu 
používal v minulosti výrazněji např. František Matoušek. Hosnedlové práce 
mají zvláštní silnou atmosféru a pohybují se na hranici vážného portrétu a iro-
nie až kýče. V Galerii Jelení umělkyně vystavila prostorovou instalaci ovliv-
něnou architekturou Josefa Hoffmanna, výstavu navíc doplnila vyšívanými 
obrazy portrétované holčičky představující pohádkovou Červenou Karkulku.

Během letních prázdnin jsme k opakované spolupráci přizvali malířský ateliér 
Vasila Artamonova z brněnské FaVU. Kurátor výstavy Alexey Klyuykov se roz-
hodl vybrat díla na škále od realistických přístupů až po abstraktní polohu. 
Výrazná forma instalace výstavy velkoryse pracovala s galerijním prostorem, 
jemuž dominovala autorská malba přes celou plochu podlahy.

Podzim letošního roku odstartoval výstavou Barbory Kleinhamplové. Její 
projekt pro Galerii Jelení navazoval na předchozí práce, ve kterých se 
autorka formou videí zabývala specifickými problémy současného světa. 
Jedním z témat se tak pro Kleinhamplovou staly změny lidské psychiky i vní-
mání v souvislosti s tím, jak trávíme čím dál větší množství času na internetu. 
V instalaci pro Galerii Jelení se jednalo konkrétně o příběh mladé dívky – por-
noherečky, která přestala vnímat jakýkoliv rozdíl mezi svou skutečnou identi-
tou a virtuálním osobností, jíž se postupně stávala. 

I v roce 2016 se Galerie Jelení zúčastnila akce Fotograf Festival, jež tentokrát 
nesla podtitul Cultura/Natura. Cílem letošního, šestého ročníku bylo mapo-
vání nových témat v oblasti současného environmentálního umění. Náměty 
přírody a našeho vztahu k ní byly tematizovány formou různorodých přístupů 
mnoha umělců. Pro prostor Galerie Jelení byl vybrán Tomáš Hrůza, jehož 
fotografie se vztahují k přírodě formou určité meditace na hranici mezi snem 
a skutečností. Autor se ve své práci vracel do dětství i ke snu o životě na ves-
nici, jenž je však idealistický, a pro něj tím nereálný.

Na závěr letošního roku dala Galerie Jelení prostor dvěma studentům – 
Richardu Janečkovi z FAMU a Nikolovi Ivanovovi z UMPRUM, již vystavili 
projekt založený na příběhu neznámého muže, který si na letišti nevyzvedl 
své zavazadlo. Dvojice kufr v Londýně vydražila a téma postupně pojala jako 
obecnější obraz určité osobní katastrofy. Fakt, že se jednalo o vyfabulovaný 
příběh neznámého člověka, dodával výstavě jistý ráz absurdity.Výstavní 
rok jsme zahájili sérií tří výstav studentů či čerstvých absolventů pražské 
VŠUP. První byl projekt Alexandriny Yordanové, absolventky ateliéru Jiřího 
Černického, která ve své práci originálním způsobem využívá spojení kresby 
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s textem. Její díla komentují obecné otázky lidské existence, často formou 
vtipných komentářů. Anna Ročňová, která patří mezi studentky sochařského 
ateliéru Dominika Langa, se naopak pohybuje na pomezí sochařství, malby 
a instalace. Často pracuje s nalezenými objekty a vytváří neobvyklé materiá-
lové struktury.

 3.2 Ostatní výstavní projekty

V nových prostorách budovy NCSU probíhaly navíc od dubna další čtyři 
projekty. Nejprve se jednalo o výstavu Luboše Fidlera Zpívající tyče, ke 
které autor přizval jako hosty Adama a Ladislava Železné. Fidler v prostoru 
instaloval kovové tyče, které se dotykem rozezněly v hudbu připomínající 
kostelní zvony. Součástí výstavy byl koncert při vernisáži. Akce se konala ve 
spolupráci s Milošem Vojtěchovským a byla součástí mezinárodního festivalu 
vs. Interpretation.

Německý umělec Florian Slotawa svou výstavou přímo reagoval na indust-
riální prostor NCSU, jenž v minulosti sloužil jako pekárna. Vytvořil černobílé 
fotografie podobných vybydlených prostor, které umístil na nepravidelně 
postavené panely. Fotografie poukazovaly na vyprázdněnost takovýchto 
míst, která však mají svou silnou estetiku a specifickou vizuální podobu. 
Výstava byla připravena ve spolupráci s kurátorem Jenem Kratochvílem 
a Drdova Gallery, kde proběhla její druhá část, realizovaná umělcem 
Dušanem Záhoranským.

Ve stejné době hostily prostory NCSU instalaci Antonise Pittase připrave-
nou opět kurátorem Jenem Kratochvílem. Pittas, který pochází původem 
z Athén a v současnosti žije a pracuje v Amsterodamu, tvoří převážně pro-
storově citlivé instalace s referencemi k architektuře, dějinám umění a soci-
álním tématům. Podobně jako Florian Slotawa také Pittas využil specifického 
postupně rekonstruovaného prostoru NCSU, do nějž umístil instalaci sestáva-
jící z nápisů na podlaze a videoinstalace. Výstava svým tématem komentovala 
současnou politickou situaci a řeckou krizi. Autor byl navíc pozván na před-
nášku na VŠUP v Praze v rámci širšího programu prezentace řecké výtvarné 
scény organizovaného iniciativou Are.

V září tohoto roku jsme dále přizvali ke spolupráci kurátora Tomáše Svobodu, 
který připravil výstavu studenta FAMU Dalibora Knappa. Mladý autor se 
zabývá tématy násilí, válek a lidských tragédií z nich vznikajících. Pracuje 
s vnímáním těchto událostí a s ignorancí, kterou si lidé pěstují jako ochranu 
před myšlenkami na naléhavé problémy. Instalace, již Dalibor Knapp vytvořil, 
byla specifická v tom, že divákovi umožňovala změněný náhled na promítaná 
videa: dvě synchronizované projekce byly umístěny proti sobě v dřevěných 
boxech, jež od sebe vzájemně oddělovala pouze úzká ulička. Divák se tak 
ocital v „průchodu“, kde obě videa působí naráz ze stran a kde není úniku.
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 3.3 Seznam realizovaných výstav v roce 2016
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Patrik Kriššák
PATH

13. ledna — 14. února 2016
vernisáž 12. ledna 2016
malba
kurátorka: Gabriela Kotiková
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Lada Gažiová 
Oblak v kalhotách

24. února — 10. března 2016
vernisáž 23. února 2016
malba, nástřiky
kurátorka: Gabriela Kotiková
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Radek Brousil 
Černobílá fotografie

18. března — 31. března 2016
vernisáž 17. března 2016
kurátor: Jiří Ptáček
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Lucie Mičíková a Ivana Hrončeková
Mléčná řeka

6. dubna — 21. dubna 2016
vernisáž 5. dubna 2016
malba, objekt, instalace 
kurátorka: Barbora Klímová
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Igor Hosnedl
DUTCH HARBOR

27. dubna — 19. června 2016
vernisáž: 26. dubna 2016
malba, instalace
kurátorka: Tereza Jindrová
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Klára Vystrčilová Hosnedlová
Červená karkulka

29. června — 14. července 2016
vernisáž: 28. června 2016
instalace
kurátorka: Tereza Jindrová
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Zabij v sobě Vasila 19. července — 7. srpna 2016
vernisáž: 18. července 2016
polupráce s FaVU,  
ateliérová cena Vasil Artamonov
kurátor: Alexey Klyuykov
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Barbora Kleinhamplová
MPEG Girl

14. září — 2. října 2016
vernisáž: 13. září 2016
video, instalace
kurátorka: Karina Kottová
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Tomáš Hrůza
Venkovské romance

14. října — 13. listopadu 2016
vernisáž: 13. října 2016
fotografie, v rámci Fotograf Festival
kurátor: Martin Mazanec
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Richard Janeček a Nikola Ivanov 
Poslední výzva

2. prosince — 21. prosince 2016
vernisáž: 1. prosince 2016
fotografie, objekty
kurátorka: Gabriela Kotiková  
ve spolupráci s FAMU



 19 Výroční zpráva 2016

Luboš Fidler: Zpívající tyče
zvuková instalace
+ Adam Železný, Ladislav Železný: 
Tabula rasa
interaktivní zvuková instalace

26. dubna — 1. května 2016
vernisáž výstavy a koncert: 26. dubna 2016
v rámci festivalu vs. Interpretation, ve 
spolupráci s Agosto Foundation
kurátor: Miloš Vojtěchovský
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Florian Slotawa 
I Could Have Just Set It On Fir

18. května — 19. června 2016
vernisáž: 17. května 2016
fotografie
ve spolupráci s Drdova Gallery,
(kde proběhla druhá část společného 
projektu s Dušanem Záhoranským)
kurátor: Jen Kratochvíl
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Antonis Pittas
merget in cycle

18. května — 29. června 2016
vernisáž: 17. května 2016
instalace, video
kurátor: Jen Kratochvíl
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Dalibor Knapp
Default settings:  
Kino pro dva diváky

14. září — 27. září 2016
vernisáž 13. září 2016
instalace, video
kurátor: Tomáš Svoboda
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 4. Dokumentační a informační činnost

 4.1 Internetová databáze současného umění Artlist.cz

Všeobecný rozvoj
Počínaje rokem 2015 rozhoduje o rozvoji Artlistu, o jeho obsahové struktuře 
a o strategii zpracování jednotlivých sekcí redakční rada, která se schází 
dvakrát ročně. Tento kolektivní orgán odpovídá za výběr hesel (umělců, 
teoretiků, institucí a dalších), vyhodnocuje přijaté žádosti o zařazení do 
databáze a sám také navrhuje ke zpracování hesla nová. Mimo to také rada 
pomáhá stanovit rozvojové priority Artlistu, a je tudíž zároveň garantem 
redakčního plánu. Redakční radu v roce 2016 tvořili:

•  Viktor Čech: nezávislý kritik a kurátor
•  Michal Koleček: kurátor, historik umění a pedagog na Fakultě umění 

a designu UJEP
•  Karina Kottová: kurátorka a ředitelka Společnosti Jindřicha 

Chalupeckého
•  František Kowolowski: umělec, kurátor a děkan Ostravské univerzity
•  Pavlína Morganová: kurátorka, historička umění a vedoucí Vědecko-

výzkumného pracoviště AVU
•  Silvie Šeborová: kritička a zakladatelka online kritického  

magazínu Artalk.cz

První setkání redakční rady se konalo 9. 5. 2016. Rada navázala na již dříve 
stanovený redakční plán a ke zpracování nově nominovala 22 teoretiků. I přes 
jisté obtíže s oslovením autorů, kteří by měli zájem věnovat se psaní o svých 
současných či budoucích kolezích, byla více než polovina z těchto hesel do 
konce roku zpracována a publikována (viz III. Obsahový rozvoj databáze).

Druhé setkání redakční rady proběhlo 31. 10. 2016. Rada ke zpracování nově 
odhlasovala 23 umělců, zejména mladší generace a z okruhu nominací na 
Cenu Jindřicha Chalupeckého. Odsouhlasila také revizi či doplnění něko-
lika starších, spíše heslovitě pojatých profilů na české scéně již zavedených 
umělců. Jako další z priorit k řešení pro rok 2017 byla stanovena revize kate-
gorie Klíčová slova.

Technický rozvoj
V prvním pololetí roku 2016 došlo k navázání aktivní spolupráce 
s respektovanou organizací Artyčok.TV, jež na poli české výtvarné scény 
působí již deset let. Následně byla započata realizace návrhu na vzájemné 
propojení určitých obsahů z obou databází. Tento proces je v současné době 
postupně realizován dle předem stanovené metodiky.
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Pro Artlist se po loňském napojení na on-line katalog knihovny CSU jedná 
o další, zcela zásadní krok v technickém i obsahovém rozvoji databáze. Tomu 
odpovídá i míra pozornosti a úsilí, jež byly na tento proces vynaloženy.

Dle logiky aktuální strukturace jednotlivých hesel a v souladu s designem webo-
vého rozhraní byla navržena nová rubrika Video, která je v hesle umístěna nad 
rubriku Foto. Po kliknutí na vybraný videopříspěvek je pak uživatel přesměro-
ván na kartu Videa, která byla zpracována analogicky k již existující kartě Díla. 
Klíčové zde bylo rozhodnutí o povaze a objemu zobrazovaných informací, o způ-
sobu jejich načítání z databáze Artyčok.TV a o vzájemném prolinkování webů 
a dalších možnostech sdílení daného videa.

Ve spolupráci s programátory obou databází byl navržen postup a naprogramo-
vána aplikace pro načítání a aktualizace dat a tomu byl následně přizpůsoben jak 
systém pro správu obsahu webu Artlist.cz, tak i samotná výsledná podoba karty 
Videa.

Nová rubrika videopříspěvků rozšiřuje možnosti vzájemné využitelnosti obou – 
v rámci české výtvarné scény – významných informačních zdrojů. Hesla Artlistu 
obohacuje o dynamický obsah, a podobu databáze tak přirozeně posouvá blíže 
k současným standardům elektronických informačních zdrojů.

Obsahový rozvoj
Zatímco v prvním pololetí jsme se soustředili na doplnění a oživení sekce 
Prostory (u mnoha hesel byly doplněny či aktualizovány jak základní údaje, 
tak i výběr výstav, fotografická dokumentace, případně i existující videoprofil 
z Artyčoku), nejvýznamnější systematický zásah do stávající podoby databáze 
proběhl v druhé polovině roku.

Jednalo se konkrétně o již zmíněné obsahové propojení Artlist.cz a Artyčok.TV 
(viz II. Technický rozvoj databáze) a o revizi všech hesel finalistů Ceny Jindřicha 
Chalupeckého. U finalistů byly aktualizovány zejména seznamy výstav, v někte-
rých případech i fotografická dokumentace či profesní životopis. Několik dosud 
nezpracovaných a v databázi chybějících jmen ze všech ročníků CJCH bylo nově 
založeno a doplněno o základní informace (životopis, výstavy). U finalistů, kteří 
se v posledních letech účastnili doprovodných programů CJCH natáčených 
Artyčokem, byla zveřejněna i tato videa, ev. také jejich samostatné videoprofily 
na Artyčoku publikované.

Během roku 2016 bylo našimi spolupracovníky nově zpracováno pět desítek 
hesel (A), přes padesát jich bylo přeloženo (B) a další stovka pak byla aktualizo-
vána (C).

V současné době se v databázi nachází přes 560 hesel umělců, 60 hesel teoretiků 
a 120 hesel prostorů.
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A) Nově publikovaná hesla 
Prostory

Alšova jihočeská galerie, Altán Klamovka, Drdova Gallery, Dům umění 
– Galerie výtvarného umění v Ostravě, Egon Schiele Art Centrum, Fotograf 
Gallery, Galerie Jaroslava Fragnera, Galerie m.odla, Galerie Mayrau, Galerie 
SPZ, INI Gallery, Jáma 10, Kvalitář, Měsíc ve dne, Muzeum umění Olomouc, 
Nevan Contempo, Plato, Polansky Gallery, Prádelna Bohnice, Pražský dům 
fotografie, Ukradená galerie, Vitrínky, Výstavní síň Sokolská 26.

Teoretici
Birgus Vladimír, Císař Karel, Chrobák Ondřej, Jeřábková Edith, Juříková 
Magdalena, Knoflíček Tomáš, Koleček Michal, Musilová Helena, Pánková 
Marcela, Vartecká Anna, Vojtěchovský Miloš, Zálešák Jan.

Umělci
Fajnor Richard, Hampl Josef, Chochola Matyáš, Kapelová Jana, Kocman Jiří 
Hynek, Kwiatkovska Magdalena, Lahoda Tomáš, Mladějovský Josef, Prekop 
Rudo, Reich Jan, Stano Tono, Vašíček Vladimír, Výtiska Jan.

B) Překlady:
Al-Ali Matěj, Alvaer Jesper, Babanová Adéla, Čermák Aleš, Daučíková Anna, 
Fröhlich Vojtěch, Gáberová Mira, Gajarský Dominik, Hábl René, Hampl Josef, 
Hanvald David, Hašek Miroslav, Hládeková Katarína, Höschlová Juliana, 
Chochola Matyáš, Jasanský Lukáš, Kapelová Jana, Kocman Jiří Hynek, 
Kohout Martin, Kohout Milan, Kopecký Václav, Kosková Inge, Krtička Jan, 
Labuda Radim, Loskot Richard, Magidová Markéta, Maša Vojtěch, Mikyta 
Svätopluk, Mirvald Vladislav, Mladějovský Josef, Morys Oldřich, Nepraš 
Jakub, Nikitinová Alice, Nikl Richard, Placht Otto, Polák Martin, Prekop Rudo, 
Příkaský Pavel, Reich Jan, Rous Janek, Sceranková Lucia, Skala Dušan, Stano 
Tono, Svobodová Adéla, Szanyi Katarína, Šrámek Jan, Švankmajer Jan, Varga 
Jaroslav, Véla Vladimír, Velíková Tereza, Vítková Lenka, Vondřejcová Silvie, 
Výtiska Jan, Wojnar Jan, Zykmund Václav.

C) Aktualizace:
Hesla, u nichž proběhlo významnější doplnění či aktualizace anotace, 
fotografií, seznamu výstav či videoprofilů: 

Prostory
35m2, A.M. 180 Gallery, Berlinskej model, Entrance Gallery, etc. galerie, 
Fotograf Gallery, Galerie m.odla, Galerie TIC, hunt kastner, INI Gallery, Jelení, 
Karlin Studios, Meet Factory, Nová síň, Pavilon, Školská 28, Topičův salón.
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Umělci
Alt Hynek, Czesaný Jonáš, Jůzová Irena, Lahoda Tomáš, Mladějovský Josef, 
Sozanský Jiří, Šedá Kateřina, Vajd Alexandra, Vlček Daniel, Žáček Josef 
+ cca 80 hesel finalistů CJCH (viz úvod v této sekci).

Přispěvatelé
Hesla přispěvatelů jsou na webu nově doplňována o krátký medailonek 
autora, což přirozeně posiluje autoritu publikovaných textů a současně 
je uvede do relevantních souvislostí. V roce 2016 Artlist spolupracoval 
s patnácti autory hesel. Byli jimi:

Jana Baierová, Denisa Bytelová, František Fekete, Tereza Hrušková, Karina 
Kottová, Petra Lexová, Veronika Menšíková, Martin Mikolášek, Jana 
Písaříková, Markéta Stará Condeixa, Ivona Raimanová, Anna Remešová, 
Lenka Sýkorová, Kateřina Štroblová, Romana Veselá.

D) Statistiky přístupů
K měření statistiky přístupů používáme služby Google Analytics. Níže 
uvedená čísla referují ke sledovanému období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.

• Celkový počet návštěv: 132 694
• Jedinečných návštěvníků: 80 768
• Počet zobrazených stránek: 556 759
• Počet stránek na jednu návštěvu: 4,20
• Průměrná doba trvání návštěvy: 00:03:16
• % nových návštěv: 59,17%

Teritoriální rozdělení návštěvníků:

• Česká republika cca: 85,93 %
• Slovensko cca: 3,88%
• Rusko: 1,61%
• Německo: 1,22%
• Velká Británie: 0,93%
• USA cca: 0,87%
• Francie: 0,75%
• Polsko: 0,42%
• Itálie: 0,40%
• Rakousko: 0,37%
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 4.2 Knihovna

Odborná knihovna byla nadále doplňována o nové akvizice včetně darů kata-
logů od umělců s důrazem na ty, kteří jsou zastoupeni v databázi Artlist.cz. 
V současné době se v elektronickém katalogu knihovny, který je s Artlistem 
integrálně propojen, nachází:

• 2 802 titulů knih a 3 255 svazků knih
• 3 108 článků
• 15 titulů periodik (časopisů)
• celkem 5 925 bibliografických záznamů

V roce 2016 byla dokončena registrace knihovny u MKČR. Oficiální status 
knihovny nám, mimo jiné, umožní čerpání dříve organizaci nedostupných 
grantů, a tedy další rozvoj.
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 5. Rezidenční program

V letošním roce jsme v rámci rezidenčního programu svou pozornost zaměřili 
výlučně na nezávislé kurátory. Ve spolupráci s projektem Curatorial Program 
for Research (www.curatorialprogram.org), mezinárodním programem, 
u jehož založení CSU stálo, se výzkumného pobytu v Praze zúčastnilo těchto 
osm kurátorů:

• Susanne Ewerlöf (SWE)
• Pedro José Portellano Fernández (ESP)
• Joseph Gergel (USA)
• Emma Hazen (USA)
• Melissa Aguilar Restrepo (COL)
• Mariana Laura Rodríguez (ARG)
• Rosanna del Solar (PER)
• Alessandra Troncone (ITA)

Intenzívní výzkumný program CPR: 2016 se tentokrát odehrál během tří 
týdnů na ose Kyjev, Varšava a Praha. V každé destinaci byl pro kurátory při-
praven různorodý program, který sestával z přednášek, návštěv institucí, 
studio visits a portfolio reviews. Každý z kurátorů měl za úkol předložit do 
konce roku 2016 koncepci výstavního projektu, v němž měly být zahrnuty 
práce kurátorem zvolených umělců z navštívených zemí. Jeden vybraný pro-
jekt bude finančně podpořen a realizován v zemi původu / působení daného 
kurátora.

Předešlého programu, který se uskutečnil v Jižní Americe (v Kolumbii, 
Argentině a Chile), se zúčastnila jako jedna z osmi zahraničních kurátorů, 
vybraných odbornou komisí na základě mezinárodní otevřené výzvy, i ředi-
telka Společnosti Jindřicha Chalupeckého a nezávislá kurátorka, Karina 
Kottová. Ostatními participanty byli: Iliana Fokianaki (GRC), Rose Jepkorir 
Kiptum (KEN), Robert Leckie (GBR), Gean Moreno (USA), Pablo José Ramírez 
de León (GTM), Fatos Üstek (TUR), Nikita Yingqian Cai (CHN).
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 6. Prostor NCSU

Z hlediska postupné rekonstrukce nových prostor NCSU byl rok 2016 
v mnoha ohledech přelomový. Po renovaci části objektu se sem z dlouholeté 
adresy v Drtinově ulici přestěhovala Galerie Jelení. Řady nájemníků se roz-
šířily také o další umělecké organizace, kterých tak nyní v prostorách bývalé 
pekárny sídlí celkem osm:

• Nadace pro současné umění Praha a
• Centrum pro současné umění Praha (www.fcca.cz)
• Společnost Jindřicha Chalupeckého (www.cjch.cz)
• spolek Skutek (www.spolekskutek.cz)
• Fair Art (www.fairart.cz)
• Are (www.are-events.org)
• Artyčok.TV (www.artycok.tv)
• StartPoint Prize (www.startpointprize.eu)

Během tohoto roku byly rovněž dokončeny práce na architektonické studii 
zpracované ateliérem Tři architekti (www.triarchitekti.cz). Již na jaře 2017 
začne podle projektu rekonstrukce další podstatné části objektu, ve které 
zahájíme zcela nový program s pracovním názvem Prostor pro hostující 
kurátory.
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 7. Finanční zpráva
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 8.  Zpráva nezávislého auditora
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