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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 umě-
ní Praha. Důvodem vzniku a cílovou aktivitou je podpora rozvoje součas-
ného výtvarného umění, které je chápáno jako nezastupitelná složka har-
monicky 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

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
Karina Kottová
Tomáš Vaněk

Dozorčí rada:
Markéta Stará Macieira Condeixa
Ondřej Chrobák
Charlotta Kotíková

Pracovníci a vedení jednotlivých projektů:
Anna Dorňáková, produkce a knihovna
Gabriela Kotiková, kurátorka Galerie Jelení
Václav Magid, hostující kurátor, Galerie Kurzor
Lenka Střeláková, databáze Artlist.cz

Spolupracovníci:
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 program

3.1 Galerie Jelení

Galerie Jelení do září roku 2017 realizovala osm z deseti na tento 
rok plánovaných výstav. Program byl otevřen výstavou Petra Duba, který 
patří do již etablované střední generace umělců. Dlouhodoběji se zabý-
vá problematikou spojenou s médiem malby a jejími přesahy do oblasti 
objektu a instalace. Ve svých dílech odkazuje na současnou filosofii, 
převážně Viléma Flussera. V případě výstavy „Do dichotomie obrazu“ 
se zaměřil mimo jiné na téma prolínání veřejného a soukromého prostoru 
a hranici mezi uměleckým dílem a užitým designem.

Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš, čerství absolventi brněnské 
FaVU, pracují jak ve dvojici, tak každý sám. V Galerii Jelení představili 
své nejnovější video, ve kterém se na základě záběrů z domu, v němž 
žijí jako manželský pár, dotýkali obecnějších otázek dnešní společnosti. 
S humorem a mírnou nadsázkou řešili problematiku soužití muže a ženy, 
vlastnictví věcí a předmětů i schopnost či nemožnost dělat kompromisy 
a omezovat své vlastní ego.

Na konci března pak následovala výstava Alžběty Bačíkové, 
umělkyně, která již patří mezi nepřehlédnutelné osobnosti současného 
českého videoartu. Bačíková absolvovala v roce 2014 na brněnské FaVU. 
Ve své práci se kriticky vyjadřuje k aktuálním problémům, na něž nahlíží 
převážně feministickou optikou. Videoinstalace „Hrdinové“ upozorňova-
la na mužské archetypální myšlení vedoucí ke zkreslenému chápání sku-
tečnosti a z části i k podvědomému upozaďování role žen ve společnosti 
nejen v minulosti, ale i v dnešní době.

Viktor Dedek, který je studentem VŠUP v ateliéru Dominika Lan-
ga, se umělecky vyjadřuje převážně instalací či zásahy do veřejného 
prostoru. Na výstavě s názvem „Co je za zdí“ vytvořil zeď bránící diváko-
vi v přístupu do vlastního prostoru galerie. Před touto zdí poté probíhala 
každodenní performance mladých herců, při níž performer po dobu pří-
tomnosti diváka vyprávěl své vlastní, smyšlené příběhy. Na základě těch-
to vyfabulovaných a nesourodých příběhů různých lidí autor postupně 
sestavoval tištěné noviny, které byly v galerii k dispozici a staly se jakousi 
parodií na možnost získat objektivní zprávu o určité události.
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Mezi další výrazné osobnosti současného videa patří Marie Luká-
čová, jež studovala na FaVU v Brně a v tomto roce absolvovala na praž-
ské VŠUP. Její videa představují jakési sci-fi příběhy. Realita se prolíná 
s fikcí vytvořenou pomocí animace. Promítaný film „Gizd a Zgarb“ je 
příběhem několika postav se specifickou identitou, která nemá ženskou 
nebo mužskou podobu. Postavy necítí své konkrétní genderové zaměření 
(vnímají samy sebe ve středním rodě) a stávají se abstraktními bytostmi, 
které postupně již nepociťují ani vlastní ohraničení v lidském těle.

Již před časem Galerie Jelení přizvala k dlouhodobé spolupráci 
pražskou FAMU, jejímž výsledkem se stala výstava Valentýny Janů. 
Autorka dříve pracovala pouze s černobílou fotografií, tu však postupně 
vystřídala fotografie barevná. Na výstavě „Expectations – Reality Gap“ 
je fotografie již jen součástí rozsáhlejší instalace. Výstava se zabývala 
tématem vnímání reality z různých úhlů pohledu. Přes celou plochu ga-
lerie vytvořila ze stojanů a desek jakousi horizontální hladinu v úrovni očí, 
ke které se divák při vnímání výstavy musel vztahovat. Obecněji se jed-
nalo o vyvolání pocitu nestability a uvědomění si nekomplexnosti našeho 
vnímání podle vlastní pozice vzhledem k horizontu, který nás určuje.

vernisáž výstavy Valentýny Janů Expectations – Reality Gap
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Během letních prázdnin jsme vystavili výběr nejlepších prací stu-
dentů ateliéru Intermédií III z pražské AVU, který připravil vedoucí ateliéru 
Tomáš Vaněk ve spolupráci s Jiřím Skála a Jiří Kovandou. Na výstavě 
s názvem „Děvět věcí“ studenti pracovali s různorodými médii – kres-
bou, videem a fotografií. Jednotlivá díla byla pečlivě instalována tak, aby 
každé dílo mělo svůj prostor, ale i možnost vyznění v souvislosti s ostatní-
mi díly, celé doplněné výraznou žlutou podlahou, která záměr specifické 
instalace, odlišné od běžných studentských přehlídek podpořila.

Deana Kolenčíková ve své práci navázala na předchozí projekty, 
ve kterých reaguje na různorodé sociální, společenské či politické pro-
blémy konkrétního místa, v němž se právě nachází. Většinou se jedná 
o jemné intervence do veřejného prostoru, někdy i formou performance. 
Na výstavě „Zeď má vždy dvě strany“, která proběhla tentokrát pří-
mo v galerijním prostoru, si diváci mohli změřit sílu tak, že si dali „páku“, 
každý z jedné strany postavené zdi. Autorka tak upozornila na současné 
aktuální politické problémy a na to, že nikdy neexistuje zcela objektivní 
pohled. Vždy záleží, z jakého úhlu se na danou věc díváme a bohužel 
často vítězí ten, kdo je pouze silnější.

vernisáž výstavy Deany Kolenčíkové Zeď má vždy dvě strany



8

V listopadu tohoto roku proběhla prezentace ateliéru nových médií 
I. Tomáše Svobody z pražské AVU s názvem „Permanently changing 
title“.  Vedoucí ateliéru se rozhodl vystavit práce studentů formou speci-
fické instalace, která byla soustředěna na jednu stěnu galerie, kde vedle 
sebe viselo třináct televizí, z nichž každá představovala práci jednoho 
studenta. Na zemi pak ležel svazek sluchátek tak, že divák musel až pod-
le konkrétního zvuku ve sluchátkách hádat, o který z filmů na televizích se 
jedná. Instalace nabídla nejen možnost vizuálního srovnání jednotlivých 
prací, ale zároveň jakousi hrou, která nutila k bližšímu prozkoumání jed-
notlivých děl.

Na konci roku jsme představili dílo další mladé talentované video
-umělkyně Lucie Rosenfeldové, která vytvořila ve spolupráci s  Matě-
jem Pavlíkem film s názvem „Žít s duchy“. V této práci si autoři vybrali 
jako základ jednu černobílou fotografii, zobrazující demonstraci občanů 
k obraně Čs. rozhlasu v Plzni v roce 1968, po příjezdu sovětských vojsk. 
Na základě této jedné fotografie vytvořili film, jež se zabývá kontextem 
a výpovědní hodnotou fotografie obecně. Mimo to se též soustředili na 
formu vlastnictví takovýchto obrazů v médiích skrze fungování ČTK. Ta je 
sice v polistopadovém vývoji již nezávislou agenturou, přesto však vždy 
pracující jen v určitých mezích objektivity, která je ve skutečnosti iluzorní.

vernisáž výstavy Permanently changing title, na níž vystavovali studenti ateliéru nových 
médií I. Tomáše Svobody na pražské AVU
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3.2 Galerie Kurzor – Prostor pro hostující   
 kurátory

Galerie Kurzor, prostor pro hostující kurátory, je novým projektem 
Nadace a Centra pro současné umění.  Jeho cílem je poskytnout po 
dobu jednoho roku vybranému kurátorovi či kurátorce zázemí a zdroje 
etablované umělecké organizace (institucionální, produkční, výzkumné, 
finanční) vč. rozsáhlého výstavního prostoru, pro který bude moci připra-
vit – nezřídka poprvé ve své kariéře – ucelenou výstavní dramaturgii včet-
ně doprovodných aktivit (přednášek, panelů) a výroční publikace. Formát, 
přístup i téma jsou plně v gesci vybraného hostujícího kurátora. Každým 
rokem bude NCSU osloven nový kurátor.

První, kdo se mezi lety 2017–2018 ujme tohoto specifického kurá-
torského programu je jeden z nejtalentovanějších zástupců střední ge-
nerace, Václav Magid, který představí projekt sedmi tematicky prováza-
ných skupinových výstav s názvem Podmínky nemožnosti.

výstava Ztráta času byla první částí cyklu nazvaného Podmínky nemožnosti, 
jehož kurátorem je Václav Magid
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Tento cyklus výstav usiluje o komplexní kritickou analýzu předpo-
kladů a rámců, které dnes vymezují (ne)možnosti lidského poznání, jed-
nání a estetického prožívání. Jestliže se v posledních pár letech hodně 
mluvilo o obratu k objektu, v tomto výstavním cyklu se středem pozornos-
tí stává subjekt. Jednotlivé výstavy nabídnou sondy do atmosféry charak-
terizované rozpadem subjektivity. „Já“ se fragmentuje na nespojité dílčí 
zkušenosti, které již není možné scelit do konzistentní jednoty „osoby“. 
Když „já“ přestává být uchopitelné, pak jen těžko může vzniknout nějaké 
„my“ – kolektivní subjekt, který by se stal agentem zásadní globální změ-
ny. Přitom právě pocit, že změna je nutná, na nás doléhá s čím dál větší 
naléhavostí.

Galerie Kurzor zahájila provoz vernisáží výstavy Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času 
(na snímku zprava: Ludvík Hlaváček, ředitel NSU, Ondřej Stupal, ředitel CSU a Václav 
Magid, kurátor výstavního cyklu)
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 Ztráta času

Slova „nemám čas“ vyjadřují jednu ze stěžejních charakteristik 
dnešní subjektivity. Oproti éře, která „věřila v budoucnost“, v posledních 
dekádách převládá spíše dystopická imaginace. Už nevzhlížíme k bu-
doucnosti s nadějí, ale bojíme se jí. Svou přítomnost již neprožíváme jako 
aktualitu, kde se činí rozhodnutí vedoucí ke změně, ale jako donekonečna 
natahované status quo, s nímž jen zdánlivě kontrastuje zrychlování tech-
nologických změn a informačního toku. S tím, jak naše senzibilita kola-
buje při snaze vyrovnat se s návaly dat a požadavků, se náš životní čas 
rozpadá na shluk nespojitých fragmentů, jež podléhají komodifikaci. Utíká 
tedy čas příliš rychle nebo naopak stojí? V každém případě se zdá, že 
nám už nepatří. Jak si tedy máme vrátit čas? Máme usilovat o zpomalení 
životního tempa a bránit před zánikem těch pár přetrvávajících výdobyt-
ků moderny? Či naopak ještě více akcelerovat vývoj technologií a spe-
kulativně měnit přítomnost tím, že se na ní budeme dívat z perspektivy 
budoucnosti? Nebo hledat v přítomnosti bod zlomu, který dovolí znovu 
chápat budoucnost jako otevřenou?

Vystavující: Vasil Artamonov, Zbyněk Baladrán, Anne-Claire 
Barriga, Daniela & Linda Dostálkovy, Chto delat, Tomáš Moravec, Jozef 
Mrva ml., Matěj Smetana, Jan Šerých, Aleksandra Vajd, Lenka Vítková

vernisáž výstavy Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času
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 Radim Labuda: O polévkové praxi

Když umělec vaří, stává se součástí jisté tradice; což se pochopi-
telně děje i v případě, že sochá nebo maluje, my se ale v této přednášce 
budeme věnovat především umělcům vařícím.

Když umělec vaří, pro informované publikum není možné oddělit 
tuto činnost od povědomí o jiných vařících umělcích, také ale není možné 
tuto akci vyvázat ze vztahu k profesionálnímu kulinářství nebo k historii či 
prehistorii přípravy a konzumace jídla.

Když umělec vaří, výsledek jeho práce je možno oceňovat ve dvou 
estetických rovinách: jednak v rovině kantovské nezaujaté estetické dis-
tance, na niž spoléhá institucionalizované umění již pár století, jednak na 
úrovni ocenění chuťových kvalit díla. Pro první rovinu ocenění se rovina 
druhá může jevit jako méněcenná, snad dokonce podvodná, neboť po-
kud je jídlo dobré, pak požitek z něj zastíní distancovaný estetický zážitek, 
který se stává dostupným i širokému publiku, jež se o Kanta nebo sou-
časné institucionalizované umění zajímá jen pramálo.

Radim Labuda, tohoto času umělec v post-praxi, je už nějakou 
dobu známý jako autor polévek. Zatímco v praxi umění podléhal nejisto-
tám, v praxi vaření polévek je bezostyšně sebevědomý. Takže se můžete 
těšit na skvělé jídlo.

performativní přednáška Radima Labudy O polévkové praxi doprovodila 
výstavu Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času
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 Bezprostředí

Dalším proklamovaným rysem současné subjektivity je odpoutání 
od omezení lokálního kontextu. Ekonomická a kulturní globalizace spo-
lu s rozvojem informačních a komunikačních technologií formují model 
subjektu, který se může volně přemísťovat mezi různými prostředími 
a přitom si všude uchovávat stejný životní styl. Tento model jednotné glo-
bální subjektivity je nejenom rozporný, ale navíc představuje ideologickou 
fikci: mezi různými regiony planety panuje nerovnost jak v ekonomice, tak 
v kultuře, svobodný pohyb není stejně dostupný všem a ve všech smě-
rech, zatímco virtuální svět se nemůže obejít bez materiální infrastruktury, 
která závisí na specifických rysech daného místa. Jestliže pro někoho je 
překračování hranic obohacením životní zkušenosti, jiní jsou k němu vy-
nuceni bojem o přežití. Máme tedy chtít zrušení hranic nebo jejich zacho-
vání? A je vykořeněnost z lokálního kontextu stigmatem nebo privilegi-
em? Máme chápat ideu globální kultury jako prázdnou univerzalitu, která 
bude základem pro různorodost, nebo jako všudypřítomnou stejnost, 
která je důsledkem nadvlády jednoho partikulárního způsobu života?

Vystavující: Barbora Dayef, Marta Fišerová, Tomáš Kajánek, 
Markéta Magidová, Lucia Sceranková, Marika Volfová, Jiří Žák.

komentovaná prohlídka výstavy Podmínky nemožnosti II/VII: Bezprostředí 
s kurátorem Václavem Magidem
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 Radim Labuda: O mapách (a jak nás   
 mohou dovést k etice v umění)

Dnešní globalizovaný svět je závratně komplexní, mnohdy se zdá si 
dokonce protiřečit, a nám už pro orientaci v něm jedna mapa neposta-
čuje. Potřebujeme překrývat a skládat mnohé mapy, aby nás orientovaly 
na různých úrovních našeho chápání reality a následného jednání v ní. 
K hledání etických imperativů pro umění věku antropocénu se pokusíme 
překrývat různé mapy a hledat, jak nás mohou dovést k jednomu společ-
nému cíli.

Radim Labuda, umělec v post-praxi další performativní před-
náškou rozvíjí svou idiosynkratickou „nízkou teorii“ otevřenou diskusi 
a vyjednávání, přešlapům i omylům. S naivním idealismem se pouští do 
metafory, již už lépe vytěžily bystřejší hlavy a vypsanější pera. A když už 
nebudete spokojeni s úrovní intelektuální potravy, alespoň tou polévkou 
si můžete být opět jisti.

další z řady performativních přednášek Radima Labudy, tentokrát 
s podtitulem O mapách (a jak nás mohou dovést k etice v umění) doprovodila 
výstavu Podmínky nemožnosti II/VII: Bezprostředí
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 Práce zahálky

Klíčovou zkušeností pro způsob, jak si organizujeme čas a prostor, 
je poměr mezi prací a volnem. V podmínkách postfordistické či imateriál-
ní produkce se ale jasné oddělení těchto oblastí stalo takřka nemožným. 
Stejně tak byl zpochybněn protiklad mezi kreativní činností seberealizace 
a odcizenou prací pro výdělek. Zatímco naše schopnost vynalézání no-
vého je zcela vytěžována pracovními úkoly, ve volném čase se věnujeme 
mechanizované zábavě, během které nadále generujeme zisk. Vzory kre-
ativity a inovace se stali manažeři, kdežto umělci jsou vyráběni jako séri-
ové produkty. Je obtížné určit, v jaké oblasti své činnosti dnes má subjekt 
vlastně spatřovat prostor pro svobodu. Jak se uvolnit od tíhy volna? Kam 
a jak máme přesměrovat svou tvořivou energii, aby z ní už nemohla být 
extrahována nadhodnota? S postupující automatizací získává na nalé-
havosti hledání modelů života bez práce. Když ale ze sebe shodíme jho 
nutné práce, neochudíme se tím zároveň o privilegium přetváření světa?

Vystavující: Hynek Alt, Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov, Anne-
Claire Barriga, Barbora Kleinhamplová & Tereza Stejskalová, Jiří Skála, 
Tomáš Svoboda, Jiří Thýn, Tomáš Vaněk

vernisáž výstavy Podmínky nemožnosti III/VII: Práce zahálky kurátora Václava Magida
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3.3 Seznam realizovaných výstav

A. Galerie Jelení

1.  Petr Dub: Do dichotomie obrazu
 vernisáž 10. ledna
 11. 1. – 8. 2. 2017
 objekty, instalace
 kurátorka: Edith Jeřábková
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2. Ivana Bendová a Zdeněk Ryneš: Chci
 vernisáž 14. února
 15. 2. – 12. 3. 2017
 videoinstalace
 kurátorka: Barbora Klímová

A. Galerie Jelení
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3. Alžběta Bačíková: Hrdinové
 vernisáž 21. března
 22. 3. – 16. 4. 2017
 videoinstalace
 kurátorka: Anna Remešová

A. Galerie Jelení
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4. Viktor Dedek: Co je za zdí
 vernisáž 25. dubna
 26. 4. – 21. 5. 2017
 Instalace, performance
 kurátor: Jen Kratochvíl

A. Galerie Jelení
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5. Marie Lukáčová: Gizd a Zgarb
 vernisáž 30. května
 31. 5. – 18. 6. 2017
 videoinstalace
 kurátorka: Gabriela Kotiková

A. Galerie Jelení
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6. Valentýna Janů: Expectations-Reality Gap
 vernisáž 27. června
 28. 6. – 6. 8. 2017
 fotografie, instalace
 ve spolupráci s FAMU
 kurátor: Václav Janoščík

A. Galerie Jelení
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7. Devět věcí
 vernisáž 15. srpna
 16. 8. – 10. 9. 2017
 instalace
 koncepce: Tomáš Vaněk, Jiří Skála, Jiří Kovanda

A. Galerie Jelení
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8. Deana Kolenčíková: Každá zeď má dvě strany
 vernisáž 19. září
 20. 9. – 15. 10. 2017
 instalace
 kurátorka: Gabriela Kotiková

A. Galerie Jelení



24

9. Permanently changing title
 vernisáž 24. října
 25. 10. – 19. 11. 2017
 práce studentů ateliéru Nová média I Tomáše Svobody, AVU

A. Galerie Jelení
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10. Lucie Rosenfeldová a Matěj Pavlík: Žít s duchy
 vernisáž 28. listopadu
 29. 11. – 17. 12. 2017
 video
 kurátorka: Gabriela Kotiková

A. Galerie Jelení
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B. Galerie Kurzor

11. Podmínky nemožnosti I/VII: Ztráta času
 vernisáž: 22. 8. 2017
 23. 8. – 1. 10. 2017 (výstava prodloužena)
 skupinová výstava
 kurátor: Václav Magid
 vystavující: Vasil Artamonov, Zbyněk Baladrán, Anne-Claire 
 Barriga, Daniela&Linda Dostálkovy, Chto delat, Tomáš Moravec,  
 Jozef Mrva ml., Matěj Smetana, Jan Šerých, Aleksandra Vajd, 
 Lenka Vítková
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12. Radim Labuda: O polévkové praxi
 19. 9. 2017
 performativní přednáška

B. Galerie Kurzor
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13. Podmínky nemožnosti II/VII: Bezprostředí
 vernisáž 24. 10. 2017
 25. 10. – 26. 11. 2018
 skupinová výstava
 kurátor: Václav Magid 
 vystavující: Barbora Dayef, Marta Fišerová, Tomáš Kajánek,
 Markéta Magidová, Lucia Sceranková, Marika Volfová, Jiří Žák

B. Galerie Kurzor
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14. Radim Labuda: O mapách (a jak nás mohou dovést k etice v umění)
 22. 11. 2017
 performativní přednáška

B. Galerie Kurzor
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15. Podmínky nemožnosti III/VII: Práce zahálky
 vernisáž 19. 12. 2017
 20. 12. 2017 – 18. 2. 2018
 skupinová výstava 
 kurátor: Václav Magid 

B. Galerie Kurzor
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4. Dokumentační a informační činnost
4.1 Databáze současného českého umění  
 Artlist.cz

I. Všeobecný rozvoj databáze a jeho 
strategie

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

Obě hlasování letošní redakční rady proběhla ve znamení po-
stupně probíhající, hlubší a důslednější revize obsahu Artlistu. Ze sezna-
mu starších, nedopracovaných či neaktualizovaných (a čtenářovi Artlistu 
skrytých) hesel byla vybrána ta, která mají i po letech koncepčního vývoje 
Artlistu v databázi své místo a je třeba je nově zpracovat.

V souvislosti s touto otázkou byla také znovu a pevněji definována 
role Artlistu jakožto průvodce aktuálními podobami umění na čes-
ké výtvarné scéně, který by se měl primárně zaměřit na žijící a aktivně 
tvořící/vystavující umělce a na tomu adekvátní, živý kontext tvořený teo-
retiky, kurátory a výstavními institucemi či galeristy (tj. bez výraznějšího 
přesahu jak do historie, tak směrem k designu a užitému umění).

II. Technický a uživatelský rozvoj databáze

Artlist dlouhodobě klade důraz nejen na poskytování, ale stejně 
tak i na provázání informací a jejich zasazení do širšího kontextu. 
Modulární systém Artlistu je dostatečně flexibilní na to, aby byl schopen 
pozměnit artikulaci databáze či rozšířit škálu svých kategorií podle pod-
nětů a potřeb vyvolaných jeho praktickým užíváním anebo novou formou 
spolupráce s externími partnery.

Od loňského roku probíhá úspěšné propojování s on-line plat-
formou pro současné umění Artyčok TV, díky níž vznikla nová rubrika 
videopříspěvků, která hesla Artlistu obohacuje o dynamický mediální 
obsah, a podobu databáze tak přirozeně posouvá blíže k součas-
ným standardům elektronických informačních zdrojů. 
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Aktuálně je na webu Artlistu embedována první stovka videí, v následu-
jících letech plánujeme v tomto započatém podniku – na základě vypra-
cované metodiky vlastního obsahového provázání – pokračovat.

Další významný krok ve věci kontextualizace databáze před-
stavuje plánovaná inovace interní kategorie Klíčových slov. Tu bylo na 
základě pravidelné revize fungování webu z hlediska uživatelské logiky 
a potřeb – a se souhlasem redakční rady – navrženo systematicky 
rozšířit a zároveň klíčová slova používat spíše jako tagy, štítky (než 
jako encyklopedická hesla či definice).

V letošním roce byla zatím dále specifikována podoba a způsob, 
dle něhož bude tato kategorie postupně vystavěna a doplněna. Aktuálně 
probíhá vypracování prvních klíčových slov, na nichž bude nastavený 
proces zpracování vyzkoušen a ověřen.

Proměna kategorie Klíčových slov ze statického seznamu na 
nástroj, jak doslova obrazně představit a uchopit určité fenomé-
ny a druhy umění, se tím nově formuluje jako jedna z dlouhodobějších 
priorit vývoje Artlistu. V následujících letech by měla dojít výraznější 
koncepční proměnou a podtrhnout edukační, ale zároveň i současný 
charakter naší databáze.
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III. Obsahový rozvoj databáze

Obecný obsahový rozvoj databáze je realizován kontinuálním vy-
tvářením nových hesel, doplňováním hesel stávajících, překladem 
existujících hesel do angličtiny, příp. i uspořádáním a katalogizací 
starších dokumentačních materiálů s cílem jejich využití pro účely data-
báze. Současně také dochází k hlubšímu provázání obsahu hesel, a to jak 
interně (v rámci samotné databáze), tak i v rámci spolupráce s externími 
projekty a institucemi (viz výše).

Během roku 2017 bylo našimi spolupracovníky nově zpracováno 
na čtyřicet hesel. Pokračovali jsme při tom v loni nastavené revizi všech 
hlavních kategorií (Umělci, Skupiny, Teoretici a Prostory). Nová hesla ze 
sekcí Skupiny, Teoretici a Prostory tak ve většině případů představovala 
splátku určitého dluhu, takže byly například doplněny texty a obrazová 
příloha k několika významným uměleckým skupinám ze 60. a 80. let 
(Klub konkretistů, Křižovatka, Zaostalí) anebo nově zpracováno několik 
nezanedbatelných výstavních a sbírkotvorných institucí (GAVU Cheb, 
Moravská galerie v Brně, Oblastní galerie v Liberci, Západočeská galerie 
v Plzni aj.).

Sekce Umělci byla tentokráte naopak obohacena především 
o řadu nových jmen nastupující generace 80. let, což se setkalo s velmi 
příznivým ohlasem i u odborné veřejnosti a což pro nás představuje 
významný signál, že věnovat se intenzivněji zcela současným polohám 
umění nemusí být ani pro naši databázi předčasné.

Kromě publikace těchto nových hesel bylo standardně a dle potře-
by aktualizováno či doplněno několik desítek hesel stávajících.

V současné době se v databázi nachází téměř 550 zpracova-
ných hesel umělců, přes 60 teoretiků a více jak 125 prostorů.



34

Jmenný seznam zpracovaných hesel /  
anotací v roce 2017

Prostory (12) – Dvorak Sec Gallery, GAVU Cheb, Galerie 
moderního umění v Roudnici nad Labem, Galerie Na bidýlku, Galerie 
TIC, Galerie Závodný, Jiří Švestka Gallery, Moravská galerie v Brně, 
Oblastní galerie v Liberci, Oblastní galerie Vysočiny, Museum Kampa, 
Západočeská galerie v Plzni

Teoretici (7) – Havránek Vít, Jirousová Věra, Koryčánek Rostislav, 
Lahoda Vojtěch, Lomová Johana, Nekvindová Terezie, Pospiszyl Tomáš

Skupiny (3) – Klub konkretistů, Křižovatka, Zaostalí 
Umělci (19) – Absolon Tomáš, Bačíková Alžběta, Brousil Radek, 

Drdová Romana, Drozen Michal, Jansa Jakub, Kopecký Vladimír, 
Lipavský Matěj, Litvan Václav, Matuška Jakub, Moravec Tomáš, Sklenář 
Zdeněk, Smetana Matěj, Smutný Oldřich, Steklík Jan, Švolík Miro, Takáč 
Viktor, Večeřová Miroslava, Vlková Veronika

Jmenný seznam hesel přeložených do 
anglického jazyka v roce 2017

Během roku 2017 bylo našimi překladateli nově přeloženo přes 
padesát hesel ze sekcí Umělci, Teoretici a Skupiny. Jmenovitě se jedná 
o tato hesla:

Skupiny (3) – Klub konkretistů, Křižovatka, Zaostalí
Teoretici (5) – Havránek Vít, Jirousová Věra, Koryčánek Rostislav, 

Lahoda Vojtěch, Pospiszyl Tomáš
Umělci (47) – Absolon Tomáš, Adamus Karel, Babincová Jana, 

Bačíková Alžběta, Basjuk Ondřej, Brousil Radek, Drdová Romana, Drozen 
Michal, Fajnor Richard, Fišerová Tereza, Havlíček Jiří, Hendrych Jan, Hla-
dík Jan, Hošková Anežka, Jansa Jakub, Jezbera Ladislav, Jirát Antonín, 
Karbus Lukáš, Kopecký Vladimír, Kwiatkovska Magdalena, Lipavský Ma-
těj, Litvan Václav, Matuška Jakub, Mikuláštík Milan, Mlčoch Jan, Moravec 
Tomáš, Moucha Josef, Možný David, Pištěk Theodor, Pitín Daniel, Pošová 
Johana, Samohejl Rudolf, Sklenář Zdeněk, Smetana Matěj, Smutný Old-
řich, Součková Adéla, Steklík Jan, Sutnar Ladislav, Svoboda Jan, Švolík 
Miro, Takáč Viktor, Tolar Benedikt, Vašíček Vladimír, Večeřová Miroslava, 
Veselý Petr, Vlček Daniel, Vlková Veronika

Aktuálně se v databázi nachází přes 550 hesel umělců, z toho 
450 s původní anotací, z nichž 350 je již přeloženo do angličtiny 
(cca 80%).
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IV. Spolupráce s přispěvateli Artlistu

Charakter databáze Artlist je v souladu s cíli CSU definován jako 
obecně kulturní a edukační. Významný uživatelský, ale i přispěvatel-
ský segment Artlistu tvoří studenti humanitních, kulturně teoretic-
kých a uměleckohistorických oborů. Artlist již tradičně spolupracuje 
mimo jiné se studenty nebo čerstvými absolventy dějin umění, kterým 
umožňuje publikovat mnohdy jedny z jejich prvních textů.

Spolupráce s mladou, nadcházející generací teoretiků, histo-
riků umění a kurátorů v neposlední řadě také znamená netriviální 
způsob propagace a s tím i investici do budoucnosti tohoto dnes již 
metodologicky i provozně stabilizovaného a renomovaného pro-
jektu.

V tomto roce jsme v zájmu zkvalitnění příspěvků a obnovení sil 
oslovili několik nových spolupracovníků, jejichž první příspěvky již byly 
publikovány. Ve výsledku Artlist v tomto roce zatím spolupracoval s tě-
mito přispěvateli: Jana Baierová, Michaela. Banzetová, Alžběta Cibulková, 
Jozef Cseres, František Fekete, Tereza Hrušková, Zuzana Krišková, Jiří 
Machalický, Veronika Menšíková, Nina Michlovská, Martin Mikolášek, Mi-
chal Novotný, Jana Písaříková, Mariana Placáková, Anna Remešová, Eva 
Slunečková, Kateřina Štroblová, Romana Veselá, Klára Voskovcová.

Kategorie Přispěvatelé navíc prošla výraznou proměnou na webo-
vých stranách Artlistu: u každého z našich spolupracovníků (celkem 90 
autorů) byl v tomto roce nově doplněn krátký medailonek autora, což 
přirozeně posílilo autoritu publikovaných textů a současně je uvedlo 
do relevantních souvislostí. 
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V. Statistiky přístupů

K měření statistiky přístupů používáme služby Google Analytics. 
Níže uvedená čísla referují ke sledovanému období od 1. 1. 2017 do 
31. 12. 2017. 

Celkový počet návštěv: 146 417
Jedinečných návštěvníků: 89 864
Počet zobrazených stránek: 555 080
Počet stránek na jednu návštěvu: 3,79
Průměrná doba trvání návštěvy: 00:02:51
% nových návštěv: 59,48 %
Teritoriální rozdělení návštěvníků:
Česká republika cca: 88, 61 %
Slovensko cca: 3,60 %
Německo: 1,05 %
USA cca: 0,90 %
Velká Británie: 0,64 %
Francie: 0,55 %
Rusko: 0,42 %
Polsko: 0,40 %
Rakousko: 0,39 %
Itálie: 0,30 %
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4.2 Oborová knihovna a publikační činnost

Odborná knihovna (registrována u Ministerstva kultury ČR pod 
evidenčním číslem 6573/2016.) byla nadále doplňována o nové akvizice 
včetně darů katalogů od umělců. V současné době elektronickém kata-
logu knihovny nachází:

2 998 titulů knih a 3 502 svazků knih
3 108 článků
15 titulů periodik

Celkem 6 121 bibliografických záznamů.

V roce 2017 CSU vydalo ve vlastní produkci (ve spolupráci s Fa-
kultou výtvarných umění v Brně) publikaci shrnující první ze série výstav 
Václava Magida Podmínky nemožnosti. Publikace vyšla v nákladu 200 
kusů s ISBN VUT 978-80-214-5530-6.

CSU vydalo na konci roku 2017 ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění v Brně první 
z řady katalogů, jež mají doprovázet a rozvíjet výstavní cyklus Podmínky nemožnosti
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5. Rezidenční program

Kvůli postupující rekonstrukci a s tím spojeným omezeným kapaci-
tám (ateliér, zázemí) není v současné době rezidenční program prioritou 
organizace, resp. věnujeme se spíše vysílání aktérů do zahraničí či „mik-
ro-rezidencím“ v České republice spojeným s konkrétními aktivitami, alt. 
projektem.

V rámci dlouhodobé spolupráce s mezinárodní iniciativou Curato-
rial Program for Research (www.curatorialprogram.org), u jejíhož zro-
du CSU asistovalo, se v roce 2017 programu zúčastnila kurátorka Meet 
Factory, Eva Riebová. Během své měsíční stáže se připojila k dalším 
sedmi zahraničním kurátorům, kteří společně absolvovali intenzivní stu-
dijní cestu po uměleckých scénách Tallinnu, Stockholmu, Oslo, Malmö 
a Copenhagenu.

Druhou rezidentkou letošního roku se stala Nomaduma Masilela, 
newyorská kurátorka a členka týmu připravující renomované mezinárodní 
Berlínské bienále, konkrétně jeho desátý ročník. Během svého pobytu 
v Praze měla kurátorka možnost osobně se seznámit s prací více než tří 
desítek českých umělců a kurátorů při společných setkáních a zároveň 
navštívila celou řadu rozličných uměleckých organizací (neziskových, pří-
spěvkových i komerčních). 10. Berlínské bienále se uskuteční v létě 2018.
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6. Prostor NCSU

Během roku 2017 pokračovala postupná rekonstrukce stávající-
ho sídla organizace podle architektonického návrhu studia Tři architekti 
(www.triarchitekti.cz). V srpnu zde první výstavou zahájila provoz Galerie 
Kurzor, nový projekt CSU (viz kapitola 3.1). Počet organizací působících 
v prostorách bývalé pekárny byl rozšířen o iniciativu jlbjlt.net a to na cel-
kových devět: 

Nadace pro současné umění Praha a
Centrum pro současné umění Praha
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)
jlbjlt (www.jlbjlt.net)

Na rok 2018 je naplánována druhá rozsáhlá etapa rekonstrukce, na 
jejímž konci bude veřejnosti zpřístupněna kavárna s přednáškovým, resp. 
promítacím sálem.

rekonstrukce části budovy 
NCSU byla završena v srpnu 
2017 otevřením Galerie Kurzor
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7. Prohlášení o ostatních skutečnostech
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8. Zpráva nezávislého auditora
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9. Finanční zpráva
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