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O Galerii
Rudolfinum

Galerie Rudolfinum byla založena 1. ledna 1994 jako státní instituce v rámci České 
filharmonie,  se  kterou  sídlí  v  historické  budově  pražského  Rudolfina.  Galerie 
je  samostatným  hospodářským  střediskem  České  filharmonie  a  spadá  pod 
působení Ministerstva kultury České republiky. Jako výstavní nesbírková instituce 
(tzv.  Kunsthalle)  se  Galerie  Rudolfinum  zaměřuje  na  prezentaci  současného 
českého  a  zahraničního  umění.  Dlouhodobým  cílem  Galerie  Rudolfinum  je 
budování otevřeného komunikačního prostoru, jehož součástí je nejen pořádání 
výstav, ale také aktivní vydavatelská činnost, organizování přednášek, seminářů či 
hudebních a filmových přehlídek. Pro tyto aktivity slouží Kino Rudolfinum a také 
edukační prostor Artpark, který přibližuje současné umění dětem i dospělým.
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Úvodní
slovo

Poměrně široce koncipovaná dramaturgie Galerie Rudolfinum je založena na vel‑
kých skupinových výstavách, tematicky formulovaných expozicích a na samostat‑
ných výstavách, jež umožňují na velké ploše představit mnohdy ve velkém detailu 
tvorbu  vybraného  umělce.  První  takovou  výstavou  loňského  roku  byl  autorský 
projekt Enjoy Your Life!, který představil Juergena Tellera jako jednoho ze světo‑
vě nejžádanějších současných fotografů, který se úspěšně pohybuje na rozhraní 
umělecké a komerční fotografie. Tato výstava vznikala jako klasická koprodukce 
tří institucí: Bundeskunsthalle Bonn, Galerie Rudolfinum v Praze a Martin Gropius 
Bau v Berlíně. Juergen Teller pro každé z těchto míst adaptoval expozici podle 
specifik  jednotlivých výstavních prostor. Galerie Rudolfinum tak uvedla největší 
výběr fotografií spolu se sérií videí z minulých let.

Dramaturgie Galerie Rudolfinum je po celá léta postavená na snaze prezentovat 
zásadní díla současnosti s důrazem na propojování jednotlivých expozic hlubšími 
vazbami  s  cílem vytvářet mnohovrstevnaté projekty  s  širokou  škálou  významo‑
vých odkazů daleko mimo  lokální  hranice. Druhá  výstava  roku  2017,  Eberhard 
Havekost:  Logik,  tak  přirozeně  navázala  na  představování  současných  podob 
malby. Do  této  skupiny  výstav můžeme  řadit  například projekty Beyond Reali‑
ty. British Painting Today  (2012), Nightfall. Nové tendence ve figurativní malbě 
(2013) a Motýlí efekt? Obraz jako různosměrná dekonstrukce celku (2013), které 
sledovaly,  každá  svým  způsobem  stav  a  vývoj  evropské malby.  Prezentace  ně‑
meckého malíře  Eberharda  Havekosta  představila  v  autorské  koncepci  průřez 
jeho  současnou malířskou  tvorbou,  který přinesl  nesmírně  inspirativní materiál 
k hlubokým úvahám o zdrojích a  funkci současné malby v konfrontaci s všudy‑
přítomnou fotografií. Navíc ve stejné době probíhala v Národní galerii v Praze 
výstava dalšího německého malíře Gerharda Richtera, což umožnilo výjimečnou 
možnost vzájemné konfrontace jejich díla.

V průběhu letních měsíců se Galerii Rudolfinum podařilo zrealizovat druhou část 
investičního záměru na rekonstrukci osvětlení, která spočívala v kompletní obmě‑
ně a doplnění zářivkového osvětlení nad prosklenými stropy za moderní ledková 
trubicová  svítidla,  díky  kterým  je možné  ve  výstavních  sálech  simulovat  denní 
světlo  s  automatickým  vyvažováním  dle  aktuálního  slunečního  svitu.  Stávající 
systém osvětlení je na úrovni nejprestižnějších výstavních síní a muzeí ve světě. 
Mimo  rekonstruované hlavní  výstavní  sály  se uskutečnily Free Summer Events, 
které nabídly bohatý program v podobě divadelních představení, DJ setů, kon‑
certů, přednášek a workshopů, které dohromady navštívilo přes dva a půl tisíce 
diváků. Netradiční a pro návštěvníky příjemné bylo využití pr ostranství před vstu‑
pem do galerie, dvorany Rudolfina nebo přilehlého parčíku. Mezi umělci a pro‑
jekty, které se zde představily bylo například vystoupení divadelní skupiny SKUTR  
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s představeními Popis obrazu a Malá smrt, storytellingové představení nazvané 
Všecko je to pravda! hereček Evy Burešové a Marie Švestkové, interaktivní kon‑
cert umělců Petra Nikla a Ondřeje Smeykala nazvaný Líheň, DJs Radia 1 a mnoho 
dalších.

Na podzim zahájila Galerie Rudolfinum jubilejní stou výstavu Nervous Trees Kriš‑
tofa Kintery,  která mimořádně úspěšně  snoubila uměleckou kvalitu  s diváckou 
atraktivitou, pro velký zájem tak byla o měsíc prodloužena a s celkovou návštěv‑
ností 161 824 diváků zaujala jedinečné místo v historii galerie. Tato jubilejní výsta‑
va se stala skutečným milníkem a byla chápána jako příležitost prezentovat směr, 
kterým se vydáváme. Zkušenost z této výstavy nás utvrdila v přesvědčení vyvázat 
se z úzce oborově vymezeného pátrání, které je zaměřeno dovnitř oboru a hle‑
dat  souvislosti  také  v  širších  okruzích  společenských  a  světových  problematik. 
Z ohlasů se můžeme domnívat, že došlo k zásadnímu posunu vnímání galerijní‑
ho prostoru, jehož monumentalita byla nenásilně přetvořena v hravý interaktivní 
prostor oslovující široké divácké spektrum. Na výstavu byl volný vstup díky pod‑
poře Nadačního fondu Avast, což umožnilo některým návštěvníkům opakovaně 
se vracet a prohlubovat tak svůj dojem a úvahy nad danými tématy. Problematika 
návštěvnosti je jednou z nejaktuálnějších otázek české institucionální sféry a vliv 
volného vstupu v kontextu této výstavy, bychom rádi hlouběji prodiskutovali na 
chystaném odborném semináři, který plánujeme ve druhém čtvrtletí roku 2018.

U příležitosti 100. výstavy Galerie Rudolfinum od jejího založení v roce 1994 za‑
hájila galerie také novou dramaturgii výstavního programu, tzv. Off ‑site projek‑
ty. Jako první se  tak uskutečnil  sochařský happening britského umělce Rogera  
Hiornse  Pohřbení  letadla  /  The  retrospective  view  of  the  pathway  (pathways), 
2017  ongoing.  Projekt  spočíval  v  aktu  pohřbení  vojenského  letounu  MiG‑21.  
Hiorns v tomto projektu odkazoval k tradici land artu, ale také k fenoménu revi‑
ze tradičních rituálů v globalizované společnosti. Dramaturgie Off ‑site projektů 
bude dále zaměřena na velké projekce monumentálních děl, například Olympia 
Davida Claerbouta, pro něž hledáme v Praze specifický prostor.

V roce 2017 byla vyhlášena otevřená kurátorská výzva Curatorial Research Trip pro 
realizaci kurátorské cesty, z níž by vzešel zajímavý výstavní projekt nebo jiný od‑
borný výstup z oblasti současného vizuálního umění, jenž by byl po té realizován 
v Galerii Rudolfinum. Program měl podpořit rozvoj nezávislé kurátorské činnosti 
formou návštěv umělců, ateliérů, institucí a archivů v zahraničí a o dané poznatky 
obohatit náš výstavní provoz. V rámci této výzvy se se svými projekty přihlásilo 
sedm uchazečů, z nichž byly odbornou komisí vybrány čtyři k podpoře.
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V průběhu roku došlo také k postupné změně koncepce edukativního prostoru 
Artpark, který bude dále více orientován ke konkrétním výstavám. Nový koncept 
bude  šířeji  představen  až  v  roce  2018.  V  rámci  doprovodných  akcí  plánujeme 
také site specific divadelní představení, které spojují výtvarné a scénické umě‑
ní.  Projektu  se  zúčastní  několik  současných  českých  umělců  v  nové  roli  herců, 
jejichž zpracování tématu může být chápáno jako performance či umělecký hap‑
pening.

Nová  dramaturgie  Kina  Rudolfinum  zahrnuje  samostatná  umělecká  díla,  která 
odpovídají  konceptu  tzv.  lens ‑based  artu,  neobratně  přeloženo  umění  založe‑
ném na  čočce, míněno objektivu.  Rádi bychom mimo  jiné navázali  na podně‑
ty z historie avantgardního filmu a archivu francouzské kinematografie. Vybraný 
soubor současných filmů bychom prezentovali v širším kontextu pomocí kurátor‑
ských úvodů, přednášek a nebo artist talků. Formát projekcí by měl odpovídat 
schématu jedno dílo do měsíce, které může být promítáno i vícekrát.

Výstavní dramaturgie se tedy v budoucnu bude dále rozšiřovat mezi výstavy, Off 
‑site projekty, filmové promítání v Kině Rudolfinum a rozšířenou funkci doprovod‑
ných programů ve smyslu divadelních představení s umělci. Uvažujeme také nad 
projekty,  které by  se  zabývaly hledáním odpovědí na  společenské otázky  sou‑
časné globální  společnosti. Podobné nastavení  již předznamenala výstava Do‑
mestic Arenas, která se uskutečnila na začátku roku 2018, a mapovala fenomén 
současných vzájemných vztahů různých entit, kultur a ras v souvislostech společ‑
ného fungování v globálním světě. Různost přístupů k současnému umění a jeho 
interpretaci, nabídka rozdílných úrovní vnímání pro prakticky všechny věkové ka‑
tegorie zvláště v doprovodných programech, přednáškových cyklech, filmových 
představeních, ale samozřejmě především ve výstavních projektech a publikační 
činnosti, bohatě naplňuje představu o programu instituce, kde na prvním místě 
stojí samozřejmě divák.

Galerie Rudolfinum připravila v roce 2017 novou koncepci vizuální identity, jejíž 
součástí byly i nové webové stránky. Nově zavedený vizuální styl galerie nadále 
pracuje s původní značkou, která byla proporčně upravena, aby zajistila jednot‑
nost  a  rozpoznatelnost  všech  výstupů  galerie. Galerie  Rudolfinum používá  od 
devadesátých let geometrický symbol odvozený z erbu cechu malířů sestávající 
ze tří rovnostranných trojúhelníků v kruhovém poli doplněný o textové označení 
instituce. Redesign značky připravili Iveta Bendová a Lukáš Pumpr z plzeňského 
Studia Petrohrad.

Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum
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Přehled
výstav
2017

Juergen Teller: Enjoy Your Life!
15. 12. 2016 – 19. 3. 2017
koncepce výstavy: Juergen Teller
kurátor: Petr Nedoma
návštěvnost: 9 967 diváků

První  výstavou  roku  2017  byl  jedinečný  autorský  projekt  Enjoy  Your  Life!  vytvořený 
samotným umělcem, který prezentoval starší fotografické série jako Norimberk (2005) spolu 
s  novější  tvorbou  jako  je  série  Kanye,  Juergen  a  Kim  (2015)  a  Charlotte  Rampling,  liška 
a  talíř  (Teller)  (2016).  Jiné  práce  jsou  více  autobiografické  a  příležitostně  anekdotické  jako 
například nemilosrdně upřímné fotografie umělce v sérii  zvané Léčebna  (2015)  i  subjektivní 
dokumentace jeho mládí a německého původu zvaná Irene v lese (2012). Nejnovější skupina 
fotografií S Tellerem do Bonnu a Talíře/Teller (2016) soustředila všechna jeho dřívější témata 
a kompozice. Juergen Teller se proslavil před pětadvaceti lety v roce 1991, když fotografoval 
kapelu Nirvana  a  jeho  ikonické  záběry Kurta Cobaina byly  publikovány  v  časopisu Details. 
Teller  rozostřuje hranice mezi svými komerčními zakázkami a osobní  tvorbou a smazává tak 
rozdíly mezi módními kampaněmi, portréty celebrit, každodenními výjevy, krajinami či obrazy 
své  rodiny.  Za  svůj  nezaměnitelný  rukopis  vděčí  především  kreativní  svobodě,  která  mu 
byla  dopřána  i  u  komerčních  zakázek.  I  přes  zdánlivou  nahodilost  je  jeho  tvorba  založena 
na pečlivém plánování a  inscenaci podobné spíše filmovým režisérům. Jedná se především 
o Tellerovu intuici pro lidi, situace, prostředí a klišé, která propůjčuje jeho fotografiím velkou 
bezprostřednost a klamnou jednoduchost.

Výstava  Enjoy  Your  Life!  byla  koprodukcí  Galerie  Rudolfinum  s  Bundeskunsthalle  v  Bonnu 
a Martin Gropius Bau v Berlíně.

K výstavě byl vydán katalog:
Enjoy Your Life! ‑ Mit dem Teller nach Bonn
Vydavatel Steidl/Bundeskunsthalle Bonn 2016, ISBN 978‑3‑95829‑187‑4

a textová antologie:
Texty: Juergen Teller, Monte Packham, Francesco Bonami, Adrian Searle, Helmut Teller
Fotografie: Roni Horn, grafický návrh a úprava: Martin Vančát
Překlad: Sabina Pope, redakce: Zuzana Kosařová
Tisk: Indigoprint, s. r. o., vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2016
ISBN 978‑80‑86443‑38‑6 (česky), ISBN 978‑80‑86443‑37‑9 (anglicky)
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Eberhard Havekost: Logik
5. 4. – 2. 7. 2017
kurátor: Petr Nedoma
návštěvnost: 6 305 diváků

Galerie Rudolfinum uvedla výstavu německého malíře Eberharda Havekosta, jednoho z čelních 
představitelů nové generace malířů, kteří ve své tvorbě používají digitální vizuální jazyk. Výstava 
nazvaná Logik byla autorským výběrem prací Eberharda Havekosta  za posledních přibližně 
deset let, které měl český divák možnost zhlédnout úplně poprvé. Autor pracuje s materiálem, 
jenž nás každodenně obklopuje, ať už v žité či zprostředkované realitě. Předlohou pro umělcovu 
precizní malbu jsou především televizní či tištěné reklamy nebo vlastní fotografie, v nichž se 
opakovaně objevují motivy přírody, portrétu a lidské figury, architektury a také nejrůznějších 
dopravních prostředků – karavanů, aut a  letadel. Prvek opakování  je v Havekostově  tvorbě 
důležitý stejně jako neustálé sledování proměny času. V souvislosti se současným obrazem se 
musíme znovu ptát, co je to motiv, co název, forma a obsah. Havekostovo dílo tyto otázky pojímá 
netradičním  způsobem,  který  se  vymyká  jednoznačné  kategorizaci.  V  širších  souvislostech 
současné malby  si můžeme  vedle  Eberharda Havekosta  připomenout  dílo  Luca  Tuymanse 
a  zejména Gerharda Richtera,  i  když pro něj byla  fotografie  více prostředkem k posilování 
významu malby a Richter,  na  rozdíl od Havekosta,  se nikdy  zcela nevzdal  významu námětu 
a obsahu  zobrazení.  Příležitost  k přímému  srovnání  tvorby Havekosta  a Richtera měl  český 
divák v rámci Česko ‑německého kulturního jara, jehož součástí byla nejen výstava Eberharda 
Havekosta v Galerii Rudolfinum, ale i výstava díla Gerharda Richtera v Národní galerii.

Výstava  v  Galerii  Rudolfinum  přímo  navazovala  na  předchozí  představení  autorovy  tvorby 
v berlínském centru  současného umění Kindl. Výběr prací pro pražskou výstavu koncipoval 
Eberhard Havekost, kurátorem byl ředitel GR Petr Nedoma.

K výstavě byl vydán katalog:
Logik
Texty: Petr Nedoma, Invar ‑Torre Hollaus, Petr Vaňous
Překlady: Ivana Führmann (de > cz), Stephan von Pohl (cz > en)
Redakce: Zuzana Kosařová, design: Büro Otto Sauhaus, Berlin
Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2017
ISBN 978‑80‑86443‑39‑3
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Krištof Kintera: Nervous Trees
6. 9. – 26. 11. 2017, prodlouženo do 27. 12. 2017
kurátor: David Korecký
návštěvnost: 161 824 diváků

Galerie  Rudolfinum  na  podzim  2017  otevřela  stou  výstavu  od  svého  založení  v  roce  1994. 
K tomuto výročí připravila galerie rozsáhlý projekt Krištofa Kintery, který shrnul posledních pět 
let autorovy tvůrčí práce a představil na dvě desítky soch, instalací a interaktivních objektů.

Název  výstavy  Nervous  Trees  odkazoval  ke  stejnojmenným  objektům,  které  se  nervózně 
pohybovaly  v  hlavním  výstavním  sále;  v  dalším  se  návštěvník  mohl  prodírat  mezi  sokly 
z polystyrenu, důvěrně známého zateplovacího materiálu, byť jeho fragmenty poletující galerií 
evokovaly  spíše  nepříjemnou  vánici.  Důležitou  součástí  expozice  byla  tzv.  laboratoř,  kde 
návštěvník vstoupil do průběhu vzniku Kinterovy aktuálně realizované instalace Postnaturalia, 
přibližně  sto  metrů  čtverečních  pokrytých  umělou  krajinou  ze  součástek  elektronických 
zařízení,  poetickou  a  drastickou  zároveň.  Krajinnými  elementy  jsou  vzorky  umělých  květin, 
pořadače s herbáři a rozsáhlá video ‑dokumentace vzniku jednotlivých objektů. Malý výstavní 
sál byl věnován intimnější poloze Kinterovy práce, a to v podobě desítek kreseb. Naopak ve 
velkých sálech se představily projekty jako Nervous Trees (2013), pilíř z pytlů malty Knauf Do It 
Yourself (After Brancusi)(2007), muflon vzpínající se k nebi jako nějaké bájné stvoření Electrons 
Seeking Spirit (2016) a další skulptury. V rámci výstavy uvedla Galerii Rudolfinum premiérově 
film  s  názvem  Hands  –  Tools  of  Brain,  hodinový  sestřih  přibližně  sedm  let  pořizovaných 
záznamů  rukou, které v ateliéru vytváří a ničí,  testují materiály a postupy,  vyrábí a  sestavují 
jednotlivé prvky budoucích soch a instalací. Výstava akcentovala důležité procesy spolupráce, 
zdánlivě  velmi  banální,  ale  ve  své  podstatě  esenciální  pro  fungování  a  rozvoj  jakéhokoliv 
složitějšího systému. Zároveň však poukázala na křehkost, na které vztahy mezi jednotlivými 
aktéry systému stojí a padají.

Vstupné na výstavu bylo díky Nadačnímu fondu Avast zdarma.

K výstavě byl vydán katalog:
Krištof Kintera: Nervous Trees
Texty: Tomáš Pospiszyl, David Korecký
Překlad: Sabina Pope, redakce: Zuzana Kosařová
Galerie Rudolfinum, Praha 2017
ISBN 978‑80‑86443‑41‑6

Průvodce
Texty: David Korecký

Výroční noviny
ke 100. výstavě Galerie Rudolfinum od roku 1994
Redakce: Martina Freitagová, Ondřej Horák, David Korecký, Zuzana Kosařová
Fotografie: archiv Galerie Rudolfinum, grafická úprava: Martin Vančát
Tisk: Indigoprint
Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2017
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Roger Hiorns: Pohřbívání letadla
OFF ‑SITE PROJEKT

1. 10. 2017
Areál Centra ELI Beamlines Fyzikálního ústavu AV ČR v Dolních Břežanech
kurátor: David Korecký
návštěvnost: 200 diváků

U příležitosti 100. výstavy Galerie Rudolfinum od jejího založení v roce 1994 zahájila galerie 
také novou dramaturgii výstavního programu, tzv. Off ‑site projekty. Jako první se tak uskutečnil 
sochařský happening britského umělce Rogera Hiornse Pohřbení letadla / The retrospective 
view of the pathway (pathways), 2017 ongoing. Projekt spočíval v aktu pohřbení vojenského 
letounu MiG‑21. Hiorns v tomto projektu odkazoval k tradici land artu, ale také k fenoménu 
revize tradičních rituálů v globalizované společnosti. Příslovečná odvěká touha člověka létat 
zplodila výkonné stroje, aparáty určené k manifestaci a upevňování moci, podtržení triumfu 
osvícenství,  techniky,  pokroku.  A  tyto  aparáty  jsou  konfrontovány  s  neméně  příslovečnými 
posledními věcmi člověka. Akt tichého loučení. Němý triumf v dystopické krajině. Lapidární 
sochařský  happening  se  sociálně ‑kritickým  podtextem.  Idea  více  pohřbených  letounů 
rozdílných typů na různých místech planety v různých kontextech.

Free Summer Events
1. 7. – 3. 9. 2017
návštěvnost: 2 667 osob

Nabídka  letního  doprovodného  programu  přinesla  bohatý  program  v  podobě  vizuálních, 
hudebních  či  divadelních  představení,  performance,  diskusí,  DJ  setů,  koncertů,  přednášek 
a  workshopů,  které  v  období  65  dní  dohromady  navštívilo  přes  dva  a  půl  tisíce  diváků. 
Většina  akcí  se odehrávala  na prostranství  před  vstupem do galerie,  ve dvoraně Rudolfina 
nebo v přilehlém parčíku. K dispozici byly také prostory Artparku, Café Rudolfinum nebo Kina 
Rudolfinum. Mezi umělci  a projekty,  které  se na Free Summer Events  v Galerii  Rudolfinum 
představily patří například vystoupení divadelní skupiny SKUTR s představeními Popis obrazu 
a Malá smrt, storytellingové představení nazvané Všecko je to pravda! hereček Evy Burešové 
a Marie Švestkové, interaktivní koncert umělců Petra Nikla a Ondřeje Smeykala nazvaný Líheň, 
DJs Radia 1 a mnoho dalších.



Edukativní
a doprovodné
programy

Juergen Teller: Enjoy Your Life!
Programy/školy: 19 / 556 
Komentované prohlídky: 10 / 588
Kino Rudolfinum: 8 / 1 061
Nedělní dílny: 12 / 314
Před tabulí: 5 / 112
Celkový počet návštěvníků doprovodných akcí uskutečněných v rámci výstavy: 2 631 osob
Celková návštěvnost Artparku (od 7. 1. do 19. 3. 2017): 5 016 osob / 60 dní

Eberhard Havekost: Logik
Školní programy: 20 / 531 osob
Komentované prohlídky: 8 / 230 osob
Komentované prohlídky v rámci CNJ: 9 / 618 osob
Programy v cizím jazyce: 2 / 43 osob
Kino Rudolfinum: 6 / 251 osob
Zvláštní akce (MUS, dětský den, dernisáž): 3 / 167 osob
Artpark: 13 / 325 osob
Nedělní dílny: 12 / 216 osob
Před tabulí: 3 / 31 osob
Celkový počet návštěvníků doprovodných akcí uskutečněných v rámci výstavy: 2 412 osob
Celková návštěvnost Artparku (od 6. 4. do 2. 7. 2017): 5 307 osob

Free Summer Events
Workshopy, Nedělní dílny: 9 / 260 osob
Divadelní představení: 11 / 1 209 osob
DJ set: 2 / 77 osob
Přednášky: 1 / 22 osob
Koncerty: 6 / 483 osob
Kino Rudolfinum: 5 / 616
Celkový počet návštěvníků doprovodných akcí uskutečněných v rámci FSE: 2 667 osob
Celková návštěvnost Artparku (od 1. 7. do 3. 9. 2017): 6 467 osob

Krištof Kintera: Nervous Trees
Školní programy: 129 / 3 182 osob
Komentované prohlídky: 5 / 350 osob
Komentované prohlídky v AJ: 2 / 116 osob
Akce pro sponzory: 7 / 218 osob
Kino Rudolfinum: 3 / 111 osob
Zvláštní akce: 2 / 230 osob
Nedělní dílny: 16 / 414 osob
Před tabulí: 3 / 39 osob
Celkový počet návštěvníků doprovodných akcí uskutečněných v rámci výstavy: 4 427 osob
Celková návštěvnost Artparku (od 7. 9. do 27. 12. 2017): 56 341 osob

Celková návštěvnost doprovodných akcí v roce 2017: 12 137 osob
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Artpark – prostorový průvodce 
současným uměním
Edukativní prostor Artparku představil  nejčastěji  kladené otázky  spojené  s  výtvarným 

uměním a nabídnul na ně možné odpovědi. Jedná se o stále se proměňující interaktivní 

prostor, jenž záměrně postrádá pevnou strukturu a je tak schopen aktivně reagovat na 

současnou situaci na umělecké scéně.

Hlavní snahou tohoto centra  je představit umění srozumitelnou cestou, a vytvářet  tak 

prostředí  přibližující  daná  témata  široké  veřejnosti,  která  je  pak  lépe  připravena  pro 

konfrontaci se současnou uměleckou tvorbou. Návštěvníci pak snáze nalézají odpovědi 

na  otázky,  které  výstavy  představují.  Jak  vzniká  umělecké  dílo?  Kdo  je  to  umělec? 

A mnohé další.

Pod vedením  lektorů Galerie Rudolfinum v Artparku pravidelně probíhají doprovodné 

programy  a  workshopy,  které  jsou  svou  náplní  vždy  vhodně  rozděleny  mezi  cílové 

skupiny od nejmenších školáků, přes studenty středních škol a gymnázií, až po běžné 

návštěvníky výstav.

Komentované prohlídky,
cyklus Před tabulí
a další doprovodné programy
Každý druhý týden probíhala v Galerii Rudolfinum komentovaná prohlídka výstavy určená 

pro veřejnost. Výstavou vás provedli kurátoři Galerie Rudolfinum nebo přizvaní hosté.

Před  tabulí  je název cyklu podvečerních přednášek vztahujících  se k právě probíhající 

výstavě. Přizvaní hosté nejen z oboru historie umění se vyjadřují k tématům spojeným 

s výstavou nebo k otázkám historie a současnosti výtvarného umění. Prezentace Před 

tabulí probíhaly v prostoru Artparku každý druhý týden ve čtvrtek od 18:00.

Artparking jsou zábavné kurzy současného umění pro děti od 7 do 12 let (věkové výjimky 

jsou  možné).  Děti  společně  s  lektory  hledají  v  současných  i  historických  uměleckých 

dílech odpovědi na otázky jako: Může být i záchod umění? Umí současní umělci vůbec 

malovat? A proč dnes vypadá umění jinak než před sto lety? Kurzy se konají každé úterý 

od 15:00 do 16:30.

Galerie Rudolfinum pořádala i speciální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia. Programy 

zahrnovaly  komentované  prohlídky,  workshopy  a  výtvarné  dílny  a  byly  nabízeny  ve 

variantách 60, 90 a 120 minut (případně dle dohody) od úterý do pátku (10–17 h).



Kino Rudolfinum 2017
22 snímků / 2 039 návštěvníků

Kino Rudolfinum je projekt Galerie Rudolfinum a České filharmonie,  jehož záměrem je 

představovat snímky, které svým obsahem nebo zaměřením navazují na právě probíhající 

výstavy v Galerii Rudolfinum. Kino Rudolfinum se zaměřuje na filmy, které představují 

výtvarná či obecně umělecká témata, snímky,  jejichž autoři se objevují na mezinárodní 

výtvarné  scéně.  Součástí  projekce  jsou pravidelně  také  komentáře  k  představovaným 

dílům nebo debaty s přizvanými hosty.

Kino Rudolfinum je umístěno v prostorách Sukovy síně, a nabízí tak divákům netradiční 

atmosféru historického sálu  i možnost občerstvení během promítání. Vstup do kina  je 

zdarma.
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Mediální
ohlasy
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Větvení mobilního telefonu
Jan H. Vitvar
Respekt (23), 5 ‑ 11. červen 2017

Visí naproti sobě hned za vstupními dveřmi Galerie 
Rudolfinum:  zvětšená  reprodukce  tlupy  primátů, 
kterou původně namaloval Zdeněk Burian, a obraz 
s bojovým dronem letícím nad pouští. Obě plátna 
vytvořil  německý malíř  Eberhard Havekost  –  a  jak 
už je jeho zvykem, díla si v expozici s názvem Logik 
rozvěsil  sám. Nebyl  to  tedy  záměr kurátora,  že  se 
tyto  dva  artefakty  v  Praze  ocitly  na  tak  iniciačním 
místě,  jakým  je vchod do výstavy, ale přímo  jejich 
autora.

Zůstaneme ‑li  u  názvu  expozice,  dává  to 
logiku.  Padesátiletý  Havekost  je  považován  za 
nepřehlédnutelnou  postavu  současné  německé 
a  tím  i  evropské malby, přičemž  jeho poznávacím 
znamením  je  tajemná  hra  s  fotografickými 
předlohami  k  jeho  dílům.  Ve  světě  zaplaveném 
vizuálními  informacemi  se  diváka  snaží  ještě  víc 
znejisťovat a neustále ho dostávat do situace, kdy 
přemítá, na co se vlastně dívá.

V případě  těchto dvou pláten  je  to boj  o  lidskou 
existenci.  První  výjev  je  starý  zhruba  milion  let, 
kdy Homo erectus objevil oheň a pěstní klín a šel 
si to s ostatními zástupci svého druhu vyříkat z očí 
do očí. Na druhém je současná podoba konfliktu, 
kdy  lze někoho  zapálit  a ubít na obrovskou dálku 
pouhým zmáčknutím knoflíku. Málokdo z nás přitom 
tuší, jak přesně tohle zápasení vypadalo a vypadá, 
informace  o  tom  máme  jen  zprostředkované 
vědci  či  médii.  Eberhard  Havekost  se  do  tohoto 
informačního veletoku zapojuje. Maluje to, co vidí 
na internetu, a přitom říká: Nevěřte všemu na první 
pohled, taky to může být trochu jinak.

Z katalogu dovedností

Před  vernisáží  si  Havekost  pochvaloval,  že  mu 
novorenesanční  budova  Rudolfina  připomíná 
přírodovědné  muzeum  v  Drážďanech,  kde  jeho 
matka  pracovala  jako  preparátorka.  I  on  patří  do 
silné líhně autorů označovaných v posledních dvou 
dekádách  termínem  „nové  německé  malířství“, 
která  pochází  převážně  právě  z  území  bývalé 
NDR.  Studijně  ale  totalita Havekostovi  unikla. Na 
Hochschule  für  Bildende  Kunst  začal  studovat  až 
po sjednocení, a když univerzitní zrání v roce 1997 
zakončil, bylo mu už třicet.

Tehdy se  taky začal prosazovat v galerijním světě. 
Z drážďanské Galerie Gebr. Lehmann  to vzal přes 
newyorskou Anton Kern Gallery do londýnské White 
Cube,  samostatně  vystavoval  i  v  amsterdamském 
Stedelijk  Museu.  Dnes  malíř  usazený  v  Berlíně 
pravidelně  střídá  expozice  v  prestižních  síních 
v Evropě i Spojených státech. Je z něj klasik; učí na 
düsseldorfské Kunstakademii, kde získal profesuru 
a  odkud  se  rekrutují  nejlepší  malíři  současného 
Německa a vůbec západní Evropy.

Důvod  jeho  oblíbenosti  je  prostý.  Hodně  lidí 
v  něm  vidí  nástupce  Gerharda  Richtera,  staršího 
a  slavnějšího  drážďanského  rodáka,  který  se  
vyjadřuje  podobnými  prostředky  a  který  mimo‑
chodem aktuálně rovněž vystavuje v Praze. Oba si 
dokázali  bravurně  osvojit  techniku  malby,  kterou 
dokážou předvést v nejvěrnějších hyperrealistických 
scénách malovaných podle fotografií. Pokud ovšem 
chtějí  –  což  se neděje moc často, protože  je baví 
pomocí méně ukazovat víc.

V Havekostově  expozici  Logik  je  to  nejlépe  vidět 
v  centrálním,  největším  sále  Rudolfina.  Visí  tu 
několik desítek pláten  jednotného obdélníkového 
formátu, která popiska lakonicky a shodně označuje 
jako Obrazy  2010–2016.  Je  to  v  podstatě  katalog 
autorových  dovedností;  s  přehledem  tu  předvádí 
realismus, expresi, abstrakci nebo gestickou malbu. 
Při  prvním  pohledu  to  působí  poněkud  zmateně, 
člověk  se  nemá  ve  střídajících  se  barvách  čeho 
chytit, zdánlivě mezi nimi není žádný vztah.

Když  se  však  dívá  postupně  na  každé  dílo  zvlášť, 
najednou  z  nich  začne  vystupovat  Havekostovo 
mistrovství.  Těžko  to  lze  popsat,  ale  sledovat,  jak 
někdo  umí  tak  fantasticky  zacházet  se  štětcem 
a  olejovými  barvami,  se  dnes  jen  tak  nepoštěstí. 
Jsou  tu  obrazy  namalované  patrně  podle  záběrů 
atomových výbuchů, v nichž se mezi sebou prolínají 
ohnivé záblesky do meditačně vyklidněných výjevů. 
Hned  vedle  děl  s  povrchem hladkým  jako dětské 
předloktí  visí  plátna,  na  která  jsou  v  hustých 
vrstvách  z  tub  vytlačené  takové  proudy  barev,  až 
z toho bolí oči.

O  kousek  dál  zase  návštěvník  najde  enigmaticky 
působící  kompozice  připomínající  český  informel 
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Rudolfinum připravilo stou výstavu a teď se ohlíží. Je to možná nejvlivnější výstavní instituce
Magdaléna Čechlovská
Hospodářské noviny, 6. září 2017

Někdo počítá kariéru na roky, v pražském Rudolfinu 
úspěch  měří  počtem  výstav.  Přehlídka,  která  zde 
od zítřka patří umělci Krištofu Kinterovi, je jubilejní 
stou  expozicí  od  roku  1994,  tedy  od  nástupu 
současného ředitele Petra Nedomy.

„Rudolfinum je možná nejvlivnější výstavní instituce 
v zemi,“ říká historik umění Radek Wohlmuth, podle 
něhož  galerie  naplno  využívá  toho,  že  pracuje 
na  principu  takzvané  kunsthalle.  To  znamená,  že 
nespravuje  vlastní  sbírky.  „Může  se  tak  soustředit 
na to, o co jde většině příznivců výtvarného umění 
především, na kvalitní výstavy,“ dodává Wohlmuth.
Oceňuje dlouhodobou dramaturgickou vizi ředitele 
Nedomy,  jemuž  se  prý  daří  pořádat  velkorysé 
prezentace  umělců  světového  významu,  jako 
jsou  třeba  německý  rodák  Neo  Rauch,  americká 
fotografka  Cindy  Shermanová,  malíř  Georg 
Baselitz,  Britové  Jake  a  Dinos  Chapmanovi  nebo 
Louise  Bourgeoisová.  „To  byla  mimochodem  do 
dnešní  doby  asi  nejlepší  tamní  výstava  vůbec,“ 
tvrdí kunsthistorik.

Přehlídka děl dnes již nežijící významné francouzsko 
‑americké  sochařky Bourgeoisové  se pod názvem 
Sídlo paměti uskutečnila v roce 1995. „Díky shodě 
okolností,  že  západní  svět  byl  tehdy  vůči  nám 
mimořádně otevřený, se podařilo představit v Praze 
poprvé  po  mnoha  desetiletích  absolutní  špičku 
světového  umění  ve  velmi  autentické  prezentaci 
pod kurátorským vedením Charlotty Kotik,“ uvádí 
ve  speciálním  bulletinu  Galerie  Rudolfinum  její 
ředitel Petr Nedoma.

Přehlídku Louise Bourgeoisové ke svým nejsilnějším 
zážitkům z Rudolfina řadí také kunsthistorička Lenka 
Lindaurová.  „Protože  jsem pamětník,  nadchla mě 
v  Rudolfinu  opravdu  řada  výstav:  kromě  Louise 
Bourgeoisové  také David  Rabinowitch,  Jiří Georg 
Dokoupil, Cindy Shermanová, Nan Goldinová nebo 
Rineke  Dijkstra,“  vypočítává  Lindaurová.  „Někdy 
mě  program  zklamal,  ale  nikdy  to  nebyl  vyložený 
průšvih,“ dodává.

Vedle mezinárodních celebrit se Galerie Rudolfinum 
věnuje  českému  umění.  Kromě  současných 
autorů  připravila  i  několik  objevných  retrospektiv 
starších autorů: Josefa Váchala, Františka Drtikola, 

Mikuláše  Medka  a  Aléna  Diviše.  Částečně  tak 
v  určitém  období  suplovala  nedostatečnou 
badatelskou  činnost  především  Národní  galerie, 
jak diplomaticky uvádí Petr Nedoma. „V době, kdy 
se  výstavní  instituce,  kterým  by  tento  typ  bádání 
více příslušel, orientovaly jiným směrem, se Galerie 
Rudolfinum  několika  obdobných  témat  chopila,“ 
říká.  Po  velkolepé  výstavě  Aléna  Diviše  v  roce 
2005  se  ale  tato  „specifická,  dobově  podmíněná 
dramaturgická linie“ uzavřela.

Silnou stránkou výstavního programu galerie, která 
se o sídlo dělí s Českou filharmonií, jsou přehlídky 
současných  českých  umělců.  Pro  ně  je  výstava 
v Rudolfinu obrovskou prestiží. Za třiadvacet let tu 
velkou  autorskou  přehlídku  mělo  pouze  dvanáct 
autorů. Například Tomáš Císařovský,  Pavel Baňka, 
Ivan  Pinkava,  Adriena  Šimotová,  František  Skála 
nebo Jiří Sopko. Pouze dva umělci − Václav Stratil 
a  Jiří  David  −  tu  měli  samostatnou  prezentaci 
dvakrát, David  se  do  Rudolfina  po  výstavě  Skryté 
podoby z devadesátých let vrátil světelnou instalací 
v podobě neonové trnové koruny na střeše budovy 
roku  2001. Mnoho dalších Čechů pak  v  Rudolfinu 
vystavovalo v rámci souborných výstav.

Nejkomplexnějším  projektem  galerie  se  stala 
výstava  Decadence  Now!  z  roku  2010  kurátora 
Otto  M.  Urbana,  který  pro  téma  nadchl  i  další 
instituce.  Vlastní  výstavy  k  rudolfinské  Decadenci 
připravilo  Uměleckoprůmyslové  museum  v  Praze, 
Dům  umění  města  Brna,  Dox  a  Západočeská 
galerie v Plzni.

Největší  popularitu  si  Rudolfinum  získalo  nejspíš 
v  roce  2000  výstavou  Hnízda  her.  Připravil  ji 
výtvarník Petr Nikl a zapojil do ní dalších asi dvacet 
umělců.  „Tématem  tohoto  dnes  již  legendárního 
opusu  Petra  Nikla  byla  prezentace  kreativity  jako 
živého  procesu  v  místě  a  čase,  jehož  byl  divák 
nejen  nezbytnou  součástí,  ale  často  i  aktivním 
účastníkem,“  říká  Petr  Nedoma,  podle  nějž  Nikl 
ve  všech  prostorách  galerie  rozehrál  divadlo 
v pohybu. Během šesti týdnů výstavu každodenně 
navštěvovalo  průměrně  tisíc  diváků.  „Daleko  od 
suchopárných  teoretických  konstruktů  à  la  these 
se  ukázalo,  že  výtvarné  umění  si  může  uchovat 
a  rozdávat až nakažlivou  radost z  tvorby,“ dodává 
Petr Nedoma.

z šedesátých let, u nichž vůbec netuší,  jaké pocity 
v něm vyvolávají. Napětí a vyrovnanost jsou v nich 
namixovány v tak neobvyklém poměru, že na diváka 
vysílají naprosto protichůdné signály.

Jako by se před námi z těch výseků z reality skládal 
svérázný  svět,  který  je  o  to  přitažlivější,  že  ho 
vlastně  dobře  známe,  jen  ho  nejsme  zvyklí  vidět 
v této neobvyklé podobě.

Ohýbání reality

Eberhard  Havekost  maluje  podle  fotek,  které  si 
nejprve upravuje v počítači. Výběr  témat  je podle 
autorových slov čistě intuitivní, stejně tak následné 
korekce.  Realitu  se  každopádně  snaží  ohýbat  tak, 
aby  nikdy  nezmizela  úplně,  nicméně  aby  zároveň 
nebylo  snadné  ji  dešifrovat.  Ze  scén  vyřezává de‑
taily,  volí  netradiční úhly pohledu,  části  rozostřuje 
nebo  zakrývá  matoucími  prvky.  Jako  na  velkém 
plátně Spekulace, kde prostředek povrchu Měsíce 
snímaného zblízka z kosmické lodě stíní obří černý 
kruh.

V  tomto  znejisťování  může  český  návštěvník  vi‑
dět  jistou spřízněnost s  tvorbou Jana Merty, který 
měl  nedávno  velkou  retrospektivu  kousek  odtud, 
v Galerii hl. města Prahy. Zatímco u Merty  je však 
z  každého kousku  znát nadsázka a hravost, Have‑
kost zůstává věrný německé tradici a drží si chladný 
odstup. Tedy až na pár výjimek, jako je třeba obraz 
Strom, který ve skutečnosti ukazuje rozbitý displej 
mobilního telefonu, jehož rozmlácené sklo se „vět‑
ví“ do pozoruhodně přírodní kompozice.

Znalci  dějin  umění  ocení,  jak  dovedně  a  vtipně 
Havekost  na  některých  obrazech  cituje  klasiky 
Marka  Rothka  nebo  zmíněného Gerharda  Richte‑
ra.  Přičemž  je  však  nevykrádá,  naopak  obohacuje 
svérázným komentářem, když jejich postupy jemně 
posouvá  někam  jinam.  Do  digitálního  světa,  kde 
nic nemá pevně dané kontury, původní významy se 
ztrácejí,  vše  se drobně  rozpadá  nebo  se  to může 
každou chvíli změnit. Výstava v Galerii Rudolfinum 
je mnohem hravější, než se může zpočátku zdát – 
ale jako u každé informace to vyžaduje trochu sou‑
středění.
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Lift off: UK artist buries planes at three sites as part of growing global network
Gareth Harris
The Art Newspaper, 20. duben 2018

Roger Hiorns has placed decommissioned aircraft 
underground  in  the  UK,  Czech  Republic  and 
Holland – Nigeria could be next

The  UK  artist  Roger  Hiorns  has  buried  three 
decommissioned planes in the UK, Czech Republic 
and  the  Netherlands  as  part  of  an  ambitious, 
ongoing land art project that has only now come to 
light. “I was thinking about a single burial but over 
time the idea has evolved into a network, a number 
of  planes  internationally,”  Hiorns  said  in  a  BBC 
Radio 4 programme broadcast yesterday (The Man 
Who Buries Planes, 19 April).

One  of  the  planes  is  in  an  undisclosed  location 
in  the East of England. “It’s  a work near  the  river 
Orwell  outside  Ipswich,  where  George  Orwell 
used to play,” Hiorns tells us. “It’s buried in a deep 
hole of chalk hillside on farmland. It’s not publicly 
accessible, and in fact  it’s now a dense meadow.” 
Farmer Tim helped Hiorns bury the aircraft. “It was 
a big crucifix really, it was four metres wide and four 
metres deep,” the farmer told the BBC.

Meanwhile,  a  Dutch  collector  commissioned  the 
artist who had obtained  a British  aerospace  1984 
model  from a military  airbase  in East Anglia.  The 
plane  was  dismantled,  re ‑assembled  and  buried 
in Haarlem in February. “You can enter the plane; 
the  final  piece  of  concrete  infrastructure,  a  spiral 
stairwell is all that needs placing,” says the Turner 
Prize nominee.

Late  last  year,  another  plane  project  got  off  the 
ground when 400 people saw a Soviet ‑made MIG21 

jet  plane  enter  the  grounds  at  the  Eli  Beamlines 
Laser facility in Prague, a laser laboratory for physics 
and material research. The project was funded and 
co ‑organised by the Galerie Rudolfinum in Prague.

Burying a piece of Cold War history in the car park 
of  an  EU ‑funded  laboratory  is  a  loaded  initiative, 
says  the  artist:  “There  are  so  many  late  post 
‑Modern  strands  that  interlink,  it’s  an  accidental 
collage of the networked reality, of layers. Burial is 
still a mystifying process, the separation of on the 
world, and in the world is really jarring.”

Meanwhile,  Hiorns  is  in  discussions  with  an 
evangelical priest in Nigeria about burying a plane 
in  Abuja.  “He  is  showing  a  new  direction  to  his 
congregation, he’s in no hurry.“

“I am here really to give my blessing and advice to 
those who want to bury planes for whatever reason 
or agenda. A globalised network of burial interests 
me.“

An earlier plan to bury a decommissioned Boeing 
737  jetliner  in Hiorns’s hometown of Birmingham, 
UK,  is  now  on  hold.  The  project  was  due  to  be 
realised  in collaboration with  Ikon Gallery. “There 
were  more  pressing  priorities  in  Birmingham  for 
its money  to  be  directed;  Ikon were  having  local 
authority funding cuts,” Hiorns says. The plan could 
still go ahead though. ‘It’s a simple agreement [with 
Ikon], whether it’s next month or in 15 years time, or 
50 years time,” he adds.

Britský umělec Hiorns v Dolních Břežanech pohřbil stíhačku MiG-21.
Bylo to symbolické, říká kurátor
ihned.cz, 1. říjen 2017

Britský  umělec  Roger  Hiorns  tuto  neděli  nechal 
v parku v areálu Výzkumného centra ELI Beamlines 
v  Dolních  Břežanech  u  Prahy  pohřbít  pod  zem 
vojenský letoun MiG‑21.

Aktu přihlížely desítky lidí, letadlo do připraveného 
„hrobu“ položil jeřáb.

Akci  uspořádala  Galerie  Rudolfinum  při  oslavách 
sté výstavy, kterou zahájila před dvěma týdny.

Dolní  Břežany  byly  podle  kurátora  Galerie 
Rudolfinum  Davida  Koreckého  vybrány  kvůli 
kontextu  díla.  Ideu  pohřbívání  letadel  Hiorns 
sleduje  několik  let,  poprvé  letoun  zasypal  hlínou 
vloni.

„Všichni  se  ptají  po  smyslu  té  akce,  což  je 
diskutabilní  nebo  problematické,  zodpovědět 
smysl uměleckého díla. Ale víceméně ty souvislosti 
a  kontext  jsou  důležité,  není  to  jakékoliv  letadlo 
na  jakémkoliv  místě  v  jakémkoliv  čase,  je  to 
hodně specifické a hodně konkrétně vázané na to 
prostředí,“ naznačil Korecký.

Podle něj při  výběru  lokality hrála  významnou  roli 
skutečnost, že v místě se nachází začínající vědecké 
centrum.  „Je  to  vědecké  centrum,  které  právě 
začíná a které v podstatě stojí na něčem, co je pro 
běžného  smrtelníka neznámé,  jestli  se  tady najde 
nový lék na rakovinu nebo jestli se tady vyzkoumají 
nové  vlastnosti  materiálu,  o  kterých  nikdo  ještě 
netušil,“ dodal.

Podle  Koreckého  šlo  o  symbolický  akt,  loučení 
s epochou vývoje zosobněné letounem MiG.

Před  zvednutím  letounu  MiG  do  vzduchu 
zaměstnanci  realizační  firmy  podepřeli  letadlo 
speciálními  hevery  a  zatáhli  jeho  podvozek  do 
trupu.

Stroj  do  vzduchu  zvedl  jeřáb,  směr  pomocí  dvou 
provazů  kontrolovali  dva  pracovníci  firmy.  Díky 
tomu  se  jim  povedlo  letadlo  do  připraveného 
hrobu umístit přesně podle plánu.

Z  akce  podle  kurátora  Koreckého  vznikne 
patnáctiminutový  film.  Místo,  kde  je  letadlo 
pohřbeno,  nebude  nijak  výrazně  označeno. 
„Jednou  z  možností  je  QR  kód  vylaserovaný  do 
nejbližší  lavičky,  po  jehož  načtení  se  dozvíte  více 
informací,“ doplnil Korecký.

Letadlo  před  uložením  do  země  prošlo 
dekontaminačními  a  konzervačními  pracemi,  aby 
neobsahovalo  nic,  co  by  mohlo  znečistit  životní 
prostředí.  Stavební  firma  bude  stroj  zakopávat 
nejméně tři dny.

Výrazný  představitel  mladé  umělecké  generace 
Roger  Hiorns  měl  v  Rudolfinu  před  dvěma  lety 
svou  výstavu.  V  rámci  aktu  se  záměrně  hovoří 
o „pohřbení“, nikoliv o „pohřbu“, neboť jde údajně 
o fyzickou aktivitu, nikoliv o pietní akt.

Získat letoun, který by bylo možné pohřbít, nebylo 
jednoduché,  podobné  stroje  jsou  velmi  nákladné 
a  starší  kusy  se  stávají  i  památkově  chráněnými. 
V  úvahu  připadalo  i  dopravní  letadlo,  nakonec 
Rudolfinum získalo stíhačku.

Mikojan ‑Gurevič  MiG‑21  je  sovětská  nadzvuková 
víceúčelová  stíhačka používaná od  začátku 60.  let 
20.  století  dodnes.  Užívala  ji  letectva  více  než  50 
zemí a v několika z nich je stále ve službě.

MiG‑21 bylo vyrobeno přes 10 tisíc kusů, což z něj 
činí nejvíce a nejdéle vyráběný nadzvukový letoun, 
legendu  stíhacího  letectví  východního  bloku  za 
studené války.

Letouny  MiG‑21  se  účastnily  mnoha  ozbrojených 
konfliktů, mimo jiné v arabsko ‑izraelských válkách či 
válce ve Vietnamu. V letech 1961 až 2005 byly také 
ve  výzbroji Československé  lidové  armády  a  poté 
Armády České republiky.

MiG‑21 MF  číslo  4313,  který  byl  v  neděli  položen 
pod zem, vznikl  roku 1971 a vyřazen ze služby byl 
v  roce  1996.  Stroj  nalétal  1773  letových  hodin, 
bojových akcí se ale neúčastnil.
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NÁVŠTĚVNOST GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2017

GALERIE RUDOLFINUM JE SOUČÁSTÍ ČESKÉ FILHARMONIE, KDE 
PŮSOBÍ JAKO SAMOSTATNÉ STŘEDISKO S VLASTNÍM ROZPOČTEM. 
PRO ROK 2017 BYL NA JEJÍ  PROVOZ STANOVEN FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 
MINISTERSTVA KULTURY ČR VE VÝŠI  10 722 462 KČ, KTERÝ BYL NA‑
VÝŠEN O ČÁSTKU 2 462 000 KČ NA KULTURNÍ PROJEKTY A O ČÁSTKU 
5 812 260 KČ NA PROVOZ A VÝSTAVNÍ ČINNOST. NÁSLEDUJÍCÍ 
PŘEHLEDY PODÁVAJÍ ZÁKLADNÍ FINANČNÍ SDĚLENÍ PŘEDEVŠÍM   
Z POHLEDU VÝSTAV A PROJEKTŮ, JELIKOŽ NÁKLADY NA PROVOZ 
A MZDY JSOU ÚŽEJI  SPOJENY S ROZPOČTEM ČESKÉ FILHARMONIE 
A JSOU TEDY SOUČÁSTÍ OFICIÁLNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ČESKÉ 
FILHARMONIE ZA ROK 2017.

VÝSTAVY SE VSTUPNÝM

VÝSTAVY BEZ VSTUPNÉHO

ARTPARK

KINO

FREE SUMMER EVENTS

BEZ
SLEVY

ŠKOLY, DĚTI
STUDENTI

VOLNÝ
VSTUP

ČESTNÉ
VSTUPENKY

ZLEVNĚNÉ 
VSTUPNÉ

9 967

6 305

200

161 824

CELKEM 178 296*
**

výstava probíhala 2 týdny v roce 2016
vstup volný
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NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ VÝSTAVY

A PROJEKTY ROKU 2017 Z POHLEDU 

CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA VÝSTAVNÍ

ČINNOST V ROCE 2017

9 %

14 %

47 %

9 %

5 %

3 %

13 %

NÁKLADY GALERIE RUDOLFINUM NA VÝSTAVY A PROJEKTY
V ROCE 2017

Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2017 TVOŘILY 
NÁKLADY NA VÝSTAVY A PROJEKTY 49 %. 

JUERGEN TELLER

EBERHARD HAVEKOST

KRIŠTOF KINTERA

ROGER HIORNS

DOMESTIC ARENAS*

ARTPARK

OSTATNÍ**

JUERGEN 
TELLER

EBERHARD 
HAVEKOST

HAPPENING
ROGER
HIORNS

KRIŠTOF 
KINTERA

160 000

. . . . .
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SKLADBA VÝNOSŮ Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI 

ROKU 2017

20 %

8 %

34 %

23 %

15 %

VÝNOSY GALERIE RUDOLFINUM Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2017

Z CELKOVÝCH VÝNOSŮ GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2017 TVOŘILY 
VÝNOSY Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI 25 %.

VSTUPNÉ

PRODEJ ZBOŽÍ

REKLAMA

DARY

OSTATNÍ
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*
**

výstava začala až v   roce 2018
Letní  program, Curator ia l  Research Tr ip atd.

10 000

5 000

VÝNOSY Z JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV ROKU 2017 

Z POHLEDU CELKOVÝCH VÝNOSŮ Z VÝSTAVNÍ 

ČINNOSTI V ROCE 2017

17 %

12 %

17 %

0 %

0 %

1 %

53 %

JUERGEN TELLER*

EBERHARD HAVEKOST

KRIŠTOF KINTERA**

ROGER HIORNS**

DOMESTIC ARENAS***

ARTPARK**

OSTATNÍ****

*
**
***
****

data  jsou uvedena pouze za rok 2017
vstup volný
výstava se uskutečni la až v   roce 2018
celoroční  vstupné,  spolupráce atd.



WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

GALERIE RUDOLFINUM PŘEDSTAVILA NA PODZIM ROKU 2017 NOVOU 
KONCEPCI VIZUÁLNÍ  IDENTITY,  JEJÍŽ SOUČÁSTÍ BYLY  I  NOVÉ WEBOVÉ   
STRÁNKY, KTERÉ VZNIKLY VE SPOLUPRÁCI S DESIGNÉREM TEODORIKEM   
MENŠLEM. HLAVNÍM PŘÍNOSEM NOVÉHO WEBU JE PŘEDEVŠÍM 
JASNĚJŠÍ NAVIGACE, KTERÁ MÁ NÁVŠTĚVNÍKOVI USNADNIT NALEZENÍ 
DŮLEŽITÝCH INFORMACÍ POMOCÍ CO NEJMENŠÍHO POČTU KROKŮ. 
MINIMALISTICKÝ DESIGN ZÁKLADNÍ STRUKTURY STRÁNEK NECHÁVÁ 
VYZNÍT OBRAZOVÝ A VIDEO‑MATERIÁL Z POŘÁDANÝCH VÝSTAV. 
SLIDESHOW NA HLAVNÍ STRÁNCE UMOŽňUJE RYCHLÝ PŘEHLED   
O PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍCH AKCÍCH A NOVINKÁCH.

WEB

GALERIERUDOLFINUM.CZ

NOVÝ WEB (1.  11.   ‑  31.  12.  2017)

NÁVŠTĚVY: 116 024

UŽIVATELÉ: 77 638

ZOBRAZENÍ STRÁNEK: 213 909

PROCENTO NOVÝCH NÁVŠTĚV: 74 %

STARÝ WEB (1.  1.   ‑  31.  10.  2017)

NÁVŠTĚVY: 176 162

UŽIVATELÉ: 121 642

ZOBRAZENÍ STRÁNEK: 362 889

PROCENTO NOVÝCH NÁVŠTĚV: 80,9 %

FACEBOOK

/GALERIE.RUDOLFINUM

SLEDUJÍCÍ K 1.  1.  2017:  13 223

SLEDUJÍCÍ K 31.  12.  2017:  14 935  (+1 712)

INSTAGRAM

/GALERIERUDOLFINUM

SLEDUJÍCÍ K 1.  1.  2017:  CCA 900

SLEDUJÍCÍ K 31.  12.  2017:  CCA 3 000  (+2 100)

YOUTUBE

/GALERIERUDOLFINUM

POČET ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2017:  18 590

NEWSLETTER

MAILCHIMP

POČET AKTIVNÍCH EMAILOVÝCH

ADRES: 4 000  (+716 ZAHRANIČNÍCH)
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VÝNOSY Z JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV ROKU 2017 Z POHLEDU SKLADBY VÝNOSŮ

Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2017

*
**
***
****

data  jsou uvedena pouze za rok 2017
vstup volný
výstava se uskutečni la až v   roce 2018
celoroční  spolupráce a výnosy atd.

59 %

23 %

0 %

0 %

0 %

2 %

16 %

7 %

10 %

65 %

0 %

0 %

12 %

6 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

21 %

27 %

52 %

0 %

0 %

0 %

0 %

JUERGEN TELLER*

EBERHARD HAVEKOST

KRIŠTOF KINTERA**

ROGER HIORNS**

DOMESTIC ARENAS***

ARTPARK**

OSTATNÍ****

VSTUPNÉ /
ČLENSKÉ

PRODEJ
ZBOŽÍ REKLAMA DARY

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

OSTATNÍ

JUERGEN 
TELLER

EBERHARD 
HAVEKOST

KRIŠTOF 
KINTERA

ROGER
HIORNS

DOMESTIC
ARENAS

ARTPARK OSTATNÍ

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %
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Klubový
program

Klubový  program  Galerie  Rudolfinum  nabízí  dva  základní  typy  členství,  indivi‑ 
duální, kterým je „Klub Galerie Rudolfinum“ a typ členství určený pro školy „Klub 
Otevřený dialog“.

Příznivce Galerie Rudolfinum se snažíme více zapojit do dění galerie, a to pro‑
střednictvím nejen  komentovaných prohlídek,  ale  i  společenských  večerů,  kde 
mají jedinečnou příležitost setkávat se s umělci a kurátory. Naši členové mají vol‑
né vstupy na výstavy a poskytujeme jim mnoho dalších benefitů, například slevy 
na nákup katalogů k výstavám, koncerty České filharmonie nebo konzumace v 
kavárně. Samozřejmostí jsou také pravidelné informace o pořádaných výstavách, 
doprovodných akcích a výstavních programech.

Klub  Galerie  Rudolfinum  je  určený  individuálním  zájemcům  a  nabízí  pět  typů 
členství.

Počet individuálních členství v roce 2017:
1. stupeň: junior/senior člen (250 Kč/rok)
2. stupeň: člen (400 Kč/rok)
3. stupeň: podporovatel (1 500 Kč/rok)
4. stupeň: podporovatel pár (2 000 Kč/rok)
5. stupeň: dárce (minimálně 2 500 Kč/rok)

Celkem individuálních členů

Počet škol v roce 2017:
ve stupni základní školy (400 Kč/rok)
ve stupni střední a vyšší školy (1500 Kč/rok)

Celkem škol

35

68
98
6
5

17

194

7
36

43

34

Děkujeme našim dárcům za finanční podporu v roce 2017

Vladimír Hrabal, Kamil Blažek, Pavel Brož, František Dostálek,
Miroslava Dušková Smrčková, Radek Janeček, Marta Kirchgessner,
Pavlína Saudková, Zbyněk Škvára, Petr Vaněk



Sponzoři
3736

Generální partner

Partner výstav

Partner výstavy Eberharda Havekosta: Logik

Mediální partneři

Spolupráce na off ‑site projektu Roger Hiorns: Pohřbívání letadla

* ELLE bylo mediálním partnerem výstavy Juergena Tellera: Enjoy Your Life!
Rádio Wave bylo mediálním partnerem výstavy Eberharda Havekosta: Logik a Krištofa Kintery: Nervous Trees.

*
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