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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  především  
na prezentaci  současného  zahraničního  i  českého umění. Dlouhodobým cílem 
Galerie  Rudolfinum  je  budování  otevřeného  komunikačního  prostoru,  jehož 
součástí je nejen pořádání výstav, ale také aktivní vydavatelská činnost, vytváření 
edukačních programů pro školy  i veřejnost, organizování přednášek, seminářů, 
divadelních  představení,  hudebních  přehlídek  apod.  Pro  tyto  aktivity  slouží 
nejen  galerie,  ale  i  samostatné  edukační  centrum Artpark,  jehož  dramaturgie 
navazuje na probíhající výstavy s cílem přiblížit současné umění především dětem  
a mládeži, ale i dospělým.
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Úvodní
slovo

Zaměřovat se na velmi aktuální projevy současného světového umění a přinášet  je 
českému publiku téměř v přímém přenosu je nesmírně náročné nejen z finančního 
hlediska, ale především v požadavku na schopnost kurátorů vyhmátnout z téměř 
nepřehledného  množství  uměleckých  projevů  živé  trendy.  Zásadním  úkolem 
přitom je pokoušet se artikulovat a pojmenovávat zcela nové tendence, pohybovat 
se tedy v neprobádaném terénu, který nemá ještě pevně daná pravidla, na druhé 
straně ale disponuje obrovským potenciálem dalšího rozvíjení nastolených témat 
a postupů. Jedním z výrazných konceptů vycházejících z této premisy byla hned 
první  výstava  roku  2018  Domestic  Arenas.  Syntéza  videoartu,  angažovaného 
dokumentu  a  hudebních  klipů  sedmi  amerických  a  evropských  tvůrců  citlivě 
reagovala na  autentické  sociální  a demografické problémy převážně americké 
společnosti, které ovšem rezonují silně i na evropském kontinentu.  Výstava se stala 
počátkem nové tematické kapitoly ve výstavní dramaturgii Galerie Rudolfinum, 
která dostala pracovní název Rudolfinum_Time-Based. V návaznosti  na úvodní 
výstavu Domestic Arenas  pokračoval na podzim pod tímto názvem nový cyklus 
prezentací  mezinárodních  i  českých  současných  umělců  působících  na  poli 
časových médií, tedy filmu, videa a animace. Ambicí dramaturgie cyklu projekcí 
a doprovodných přednášek s autory filmů, kurátory a odborníky ze souvisejících 
disciplín bylo ukázat nejrůznější umělecké strategie současného pojetí časových 
médií, vždy se specifickým aktuálním tematickým rámcem. Jednotlivé projekce 
v cyklu, probíhajícím paralelně s výstavou Petra Písaříka, tak mohly být vnímány 
jako jediná skupinová výstava rozdělená v čase díky oddělené prezentaci každého 
díla. První série realizovaná na podzim 2018 nabídla koncepční překlenutí mezi 
výstavami Domestic Arenas a  jedinečnou prezentací díla Arthura Jafy, která se  
v Galerii Rudolfinum konala od ledna 2019.

Další  z  významných  tendencí  současného  umění  je  hledání  hlubokých  kořenů  
a  vazeb  na  historická  díla  minulosti,  propojování  uměleckých  postupů  před-
chozích století s tvorbou, která míří na obě strany. Pracuje tedy se současností  
a zároveň se odkazuje v širokém záběru na zdánlivě neaktuální, historické projevy 
s mnohdy zásadně odlišnou tematikou a dobovým kontextem. K tomuto tématu 
byly  připraveny  dvě  výstavy.  Pro  přehlídku  díla  Mata  Collishawa  byl  vybrán 
průřez  jeho  tvorbou  za  posledních  přibližně  deset  let.  Janusovská,  podvojná 
tvář Collishawovy práce, stálý střet dvou odlišných pohledů, vkládání minulosti 
do  současnosti,  vytváření  napětí  až  na  hraně  nepříjemného  pnutí,  to  všechno 
souvisí v rovině narace s jeho rozkročením mezi teď a tehdy. Ve snaze dosáhnout 
přímé konfrontace s uměním minulosti, se podařilo dohodnout s Národní galerií 
v  Praze  umístění  jednoho  Collishawova  díla  po  dobu  trvání  výstavy  do  sbírky 
barokního umění ve Šternberském paláci. Pro dokreslení šíře této dramaturgické 
linie  uveďme,  že  jen  z  britských  umělců,  kteří  v  Rudolfinu  v  poslední  době 
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vystavovali, bychom do tohoto způsobu uvažování a tvorby mohli zařadit bratry 
Chapmanovy, Geda Quinna, Raqiba Shaw, Glenna Browna a další.

Pro vnímání výtvarného umění nejširší veřejnosti se ukazuje jako klíčové umožnění 
volného vstupu díky laskavé podpoře této myšlenky ze strany Nadačního fondu 
Avast, což se v roce 2018 týkalo výstavy M. Collishawa. Jedním z nejdůležitějších 
benefitů  se  ukázala  pro  diváky  možnost  opakovaných  návštěv  galerie  během 
trvání podporované výstavy. Tento fenomén vynikne zvláště u výstav, které jsou 
svým rozsahem časově velmi náročné – např. videoart. Vzniká tak násobně vyšší 
možnost  hlubšího porozumění  vystaveným dílům  a  zároveň  i možnost  přilákat 
podstatně větší počet návštěvníků z širšího okruhu. V tomto trendu hodlá Galerie 
Rudolfinum pokračovat se záměrem nalézt podporu u širšího okruhu mecenášů  
a sponzorů, abychom mohli tuto službu v budoucnu nabízet celoročně.

Prakticky  ve  stejnou  dobu  konání  výstavy  M.  Collishawa  uspořádala  Galerie 
Rudolfinum ve spolupráci s Národní galerií v prostorách Šternberského paláce 
výstavu  obrazů  a  kreseb Hynka Martince,  českého  umělce  žijícího  v  Londýně. 
Přibližně třicet obrazů a kreseb, tematicky svázaných s mnoha konkrétními díly 
barokní  sbírky Národní galerie,  vytvářelo  fascinující  kontrast  k dílům minulosti. 
Martincovy  reinterpretace  a  parafráze  v  mnohých  ohledech  vedou  k  novému 
čtení původních předloh a zároveň otevírají řadu otázek souvisejících s úvahami 
o  pozicích  současné malby  a  úloze  kontextu.  Za  velmi  důležité  lze  považovat 
otevření  možností  spolupráce  s  Národní  galerií,  propojení  potenciálu  dvou 
vůdčích institucí svého druhu v České republice. Každá ze jmenovaných institucí 
má z povahy svého zaměření poněkud odlišné publikum, které se cestou různých 
forem spolupráce může multiplikovat.

Letní  měsíce  jsou  už  několik  let  věnovány  postupné  rekonstrukci  prostor  
a  zařízení galerie. Po osvětlení v  roce 2017, které zásadně pozdvihlo možnosti 
práce s nejrůznějšími rovinami a způsoby svícení výstav, přišla na řadu v roce 2018 
oprava a revitalizace parket ve výstavních sálech galerie v prvním patře. Bohužel 
se ukázalo, že rekonstrukce Rudolfina v  letech 1989 až 1992 nebyla provedena 
s pečlivostí,  kterou by si  tato historická budova zasloužila. Parkety v největším 
sále galerie  jsou v  tak špatném stavu, že bude zapotřebí  je zcela vyměnit, což 
znamená, že i v roce 2019 budeme muset znovu v letních měsících na rekonstrukci 
parket pracovat. 

Mimo  rekonstruované  hlavní  výstavní  sály  proběhla  postupně  od  května  do 
prosince roku 2018 série čtyř představení s názvem Pexeso, což je experimentální 
divadelní projekt, který vznikl ve spolupráci s STK Theatre Concept, zkoumající 
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autorství a zaměřující se na proces vzniku díla. Princip akce je založen na záměrné 
neexistenci pevně stanoveného scénáře. Pohybuje se na hranicích dvou umění 
(divadelního a  výtvarného)  a pracuje  s nimi  v  jiných dimenzích. Herec dostává 
prostor  pro  vlastní  vyjádření  a  výtvarník  vede  dialog  s  kurátorem  a  režisérem 
ještě  před  vznikem  díla  samotného.  První  ročník  se  ukázal  být  velmi  úspěšný 
právě  v mezioborovém dialogu,  který  otevírá  nové  kontextuální  otázky. Mimo 
tyto  aktivity  se  konalo  během  letních měsíců  několik  performancí,  které  svým 
specifickým  jazykem  vyjádření  obohatily  celkovou  škálu  výtvarných  prostředků 
prezentovaných v hlavním výstavním programu.

Stalo se už téměř pravidlem, i když do určité míry nezamýšleným, že v podzimním 
výstavním  termínu  se  setkáváme  s  velkou  a  zásadní  výstavou  díla  některého 
z  českých  umělců,  kteří  jsou obvykle  na  vrcholu  své  umělecké  kariéry.  Pro  rok 
2018 byl vybrán Petr Písařík, jeden z nejobtížněji zařaditelných českých umělců, 
který  své  kritické  uvažování  prezentuje  primárně  skrze  materiál,  barvu,  tvar  
a  kompozici.  Expozice  neměla  retrospektivní  charakter,  nesledovala  narativní 
linii, ale v každém jednotlivém sále rozehrála dílčí pokus o syntézu ze zdánlivě 
neslučitelných výrazových a formálních postupů. Vystavené malby a trojrozměrné 
objekty  byly  tak  pohledem  do  krajin  autorova  vnímání  okolního  a  současně 
vnitřního  světa.  Výstava  svým  způsobem  jedinečná,  největší,  jakou  doposud 
Petr  Písařík  zrealizoval,  přinesla  skutečně  velké  množství  materiálu,  který  se 
přímo nabízel ke konfrontaci  s obdobnými expozicemi z minulosti. Poskytnout 
tak  rozsáhlý  prostor  pro  prezentaci  je  v  českém  prostředí  výjimečné,  Galerie 
Rudolfinum  tak  plní  jednu  z  velmi  důležitých  rolí  ve  formulování  uměleckých 
pozic vybraných tvůrců.

Výstavní program je připravován s velkým předstihem, aby bylo možné smysluplně 
provázat  všechny  ostatní  činnosti.  Především  podoba  Artparku  je  vždy  velmi 
úzce  spojena  s  každou  jednotlivou  výstavou  tak,  aby  jeho  zaměření  bylo  širší, 
než  pouhá  edukace  dětí  a mládeže.  Ze  zkušenosti  už můžeme  říct,  že  i  řada 
dospělých ráda využívá velmi propracované a sofistikované programy Artparku 
k obohacení kontextu a lepšímu porozumění témat nastolených výstavou. Různost 
přístupů k  současnému umění a  jeho  interpretaci,  jeho významům  i prožitkům 
v emocionální  rovině, nabídka  rozdílných úrovní vnímání pro prakticky všechny 
věkové kategorie v přednáškách, prohlídkách výstav s výkladem, doprovodných 
programech  obecně  a  publikační  činnosti,  velmi  různorodě,  pestře  a  náležitě 
naplňuje ideu programu instituce, kde na prvním místě stojí zájemce, návštěvník, 
kdokoliv,  kdo  projeví  zájem  být  konfrontován  s  nesmírně  bohatým  světem 
umění. 

Petr Nedoma, ředitel Galerie Rudolfinum
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Přehled
výstav
2018

Domestic Arenas
19. 1. 2018 – 18. 3. 2018

kurátor: Petr Nedoma ve spolupráci s Davidem Koreckým

návštěvnost: 4 324 diváků

John Akomfrah, Shimon Attie, Jeremy Deller & Cecilia Bengolea, 

Stan Douglas, Omer Fast, Kahlil Joseph

Výstava  Domestic  Arenas  představila  soubor  šesti  videí,  jež  dohromady  vytváří  syntézu 

videoartu, angažovaného dokumentu a hudebních klipů amerických a evropských tvůrců, která 

citlivě reaguje na autentické sociální a demografické problémy převážně americké společnosti. 

Hudba  je  zde  významnou  komunikační  složkou  a  způsobem  vyjádření  témat  jednotlivých 

děl.  I  přes  zdánlivě  zábavnou  hudební  formu  se  autorům  daří  vystihnout  velmi  důležité  

a dnes hodně diskutované mezietnické vztahy a napětí. Výstava byla ojedinělou sondou do 

naznačených problémů v médiu videoartu, jenž se jeví jako ideální svou neobyčejnou emoční 

bezprostředností, možností proměňovat rytmus děje i tón vyprávění, obrazovou věrohodností 

a  především  hudebním  doprovodem.  Vystavené  práce  oscilovaly  od  nekonečného 

šestihodinového proudu hudby  (Stan Douglas) až po vyostřené a velmi dynamicky podané 

sociální analýzy prakticky vyloučených skupin v tématech pouličních soutěží v tanci  (Jeremy 

Deller  a  Cecilia  Bengolea)  nebo  velmi  emotivně  vypjatých  scénách  střetů  odlišných  světů  

v ulicích Los Angeles (Kahlil Joseph). Ve zcela odlišném módu pak stojí filmově pojaté a velmi 

pomalu vyprávěné příběhy od Omera Fasta. Video s názvem Continuity zobrazuje manželský 

pár střední třídy prožívající návrat svého syna z Afghánistánu. Úzkosti ze ztráty vlastního světa 

uprchlíků,  problémy  jejich  identity  a  nesnáze  způsobené  politickým  konfliktem  zachycuje 

videoinstalace  Stateless  od  Shimona Attie.  John Akomfrah  se  naopak  vrací  do  16.  století, 

do kterého zasazuje formálně pojatou férii odkazující k počátkům otrokářství. Všem dílům je 

společná široká škála zásadně formulovaných postojů a vyostřených vyjádření k otázkám, které 

se pohybují mezi štěstím a bolestí, mezi životem a smrtí, mezi hledáním identity a spirituality, 

otázkám, které svou komplexitou jsou světem pro sebe.

Zvláštní poděkování: Ralph Rugoff, ředitel Hayward Gallery, London
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Mat Collishaw: 
Standing Water
11. 4. – 8. 7. 2018

kurátor: Petr Nedoma

návštěvnost: 29 115 diváků

Pro výstavu Mata Collishawa (1966) s příznačným názvem Stojaté vody byl vybrán, s několika 

málo  výjimkami,  průřez  tvorbou  dnes  téměř  dvaapadesátiletého  britského  umělce  za 

posledních přibližně deset let. Důraz byl položen na obsahovou a formální vazbu s uměním 

minulosti. Způsob artikulace témat je patrně nejlépe vyjádřen metaforou překračování prahu 

mezi  reálným  světem  a  podivným  snem.  Podněty  z  minulosti  jsou  vybírány  s  neomylnou 

citlivostí pro  jejich specificky vyhrocené, hraniční kvality. Směřují k bodu střetu mezi krásou  

a hororem, mezi zářivým světlem a nekonečnou temnotou; jsou to díla, u nichž cítíme, že stačí 

jen velmi málo a mohou se proměnit ve svůj pravý opak. Prostředky zneklidnění a excitace, 

jež  spolehlivě  vedou  k  nutnosti  zaujmout  postoj,  promýšlet  umělcem  naznačenou  cestu, 

neulpívat na povrchu, jsou charakteristické pro Collishawovu uměleckou dráhu. Výstava Mat 

Collishaw.  Standing Water  byla  projektem,  který  bezezbytku  naplnil  ideu  jedné  podstatné 

a soustavně  rozvíjené dramaturgické  linie Galerie Rudolfinum sledující hluboké a  inspirující 

vazby současného umění s historií, s dějinami umění. 

K výstavě byl  vydán katalog se stěžejní esejí  kurátora výstavy Petra Nedomy a  rozhovorem 

Otty M. Urbana, kurátora Národní galerie, s umělcem. 

Volný  vstup na výstavu Mat Collishaw: Standing Water byl umožněn díky finanční podpoře 

Nadačního fondu Avast.

13

Hynek Martinec: 
Voyage to Iceland
OFF -SITE PROJEKT

27. 4. – 16. 9. 2018

kurátor: Petr Nedoma (GR), Otto M. Urban (NG)

návštěvnost: 14 319 diváků

Výstava se konala ve Šternberském paláci a stala se společným projektem Galerie Rudolfinum 

a Národní galerie. 

Soubor  obrazů  Hynka  Martince  ilustroval  konceptuálně  formulované  hříčky,  založené  na 

fiktivní  historce o pokusu postavit  v první polovině 18.  století  na  Islandu barokní  katedrálu 

a vyzdobit ji obrazy. K. I. Dientzenhofer katedrálu nakonec nepostavil, ale údajně zachovaný 

soubor  obrazů  určený  pro  Island  je  předmětem  této  výstavy  nazvané  Voyage  to  Iceland. 

Přibližně třicet vystavených obrazů a kreseb bylo tematicky svázáno s mnoha konkrétními díly 

barokní  sbírky Národní galerie. Martincovy  reinterpretace a parafráze v mnohých ohledech 

vedly k novému čtení původních předloh a zároveň otevřely řadu otázek uvažování o pozicích 

současné malby a úloze kontextu.

Na pražskou výstavu navazoval projekt Hynka Martince v broumovské Galerii Dům nazvaný 

KILIÁN IGNÁC D. (kurátor: Petr Vaňous, termín: 6. 5. – 17. 6. 2018).
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Rudolfinum_Time-Based
Galerie  Rudolfinum  představila  v  návaznosti  na  výstavní  projekt  Domestic  Arenas  cyklus 

prezentací mezinárodních  i českých současných umělců působících na poli časových médií, 

tedy filmu, videa a animace, nazvaný Rudolfinum_Time-Based. 

kurátor: Jen Kratochvil, supervize: Petr Nedoma

27. 9. 2019

Ursula Mayer: 
Gonda (2012), Atom Spirit (2016)

První  promítání  filmů  Gonda  (2012)  a  Atom  Spirit  (2016)  proběhlo  za  účasti  rakouské 

multimediální  umělkyně Ursuly Mayer.  Film Gonda  (2012)  je ovlivněný divadelní  hrou Ayn 

Rand  “Ideal”  z  roku  1934,  v  němž  představuje  kontroverzní  rusko-americká  spisovatelka  

a  filosofka  Rand  svůj  vlastní  filosofický  systém,  nazvaný  “objektivismus”,  postavený  

na tvrdohlavě anti-altruistických a  individualistických pozicích. Film Atom Spirit  (2016) před-

stavil spekulativní narativ odehrávající se v blízké budoucnosti plné nových biomedicínských 

inovací. Děj, který se z části odehrává na Trinidad & Tobago, sledoval práci skupiny evolučních 

genetiků, kteří studují archiv vzorků DNA všech existujících forem života s cílem vytvořit novou 

kryogenetickou  Archu.  Atom  Spirit  představil  vizi  technovědecké  budoucnosti,  ve  které  je 

již  složité  rozeznat hranice mezi  člověkem a  strojem, přesto  jsou ale dozvuky civilizace,  jak  

ji známe, dnes stále patrné. 
 

18. 10. 2019

Steffani Jemison: 
Sensus Plenior (2017)

Dále byl  v  rámci  cyklu uveden nový film Sensus Plenior  (2017) americké umělkyně Steffani 

Jemison, který nabídl úvahu nad jazykem, gestem a hudbou v afro-americké liturgické (gospel) 

pantomimě, s důrazem na práci a smýšlení reverendky Susan Webb a Master Mime Ministry  

of  Harlem.  Jejich  propracované  a  silně  emocionální  choreografie  vycházejí  z  revoluční 

umělecké praxe mima Marcela Marceaua a z tradice západoafrického tance. Jemison pokouší 

hranice mezi médiem performance a kinematografie a doslova vyjímá své diváky z běžného 

řádu  lineárního  času  a  jasně  rozpoznatelných  významů.  V běhu minut  trvání  tohoto  černo-

bílého videa, které se zdají jako hodiny a obráceně, sledujeme Susan Webb v plné koncentraci 

její performance, občasně narušované momenty odpočinku, konverzace a smíchu. Za vznikem 

videa  stojí  dlouhodobý  zájem  Steffani  Jemison  o  historii  němého  filmu,  stejně  jako  praxe 

mimství, coby jednoho ze stavebních kamenů uměleckého média performance, které mimo 

jiné pomohlo předefinovat limity slovního projevu na přelomu 20. století.
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Petr Písařík: 
SPACE MAKER
6. 9. – 25. 11. 2018

kurátor: David Korecký

návštěvnost: 8 893 diváků

Výstava  Petr  Písařík  SPACE  MAKER  ukázala  reprezentativní  výběr  z  tvorby  jednoho  

z nejobtížněji zařaditelných českých umělců, který své kritické uvažování prezentuje primárně 

skrze materiál, barvu, tvar a kompozici. Expozice neměla retrospektivní charakter, nesledovala 

narativní  linii,  ale  v  každém  jednotlivém  sále  rozehrála  dílčí  pokus  o  syntézu  ze  zdánlivě 

neslučitelných výrazových a formálních postupů. Vystavené malby a trojrozměrné objekty tak 

byly pohledem do krajin autorova vnímání okolního a současně vnitřního světa. V galerii jsme 

měli možnost soustředěného pozorování a obcházení těchto fiktivních krajin, situací skládaných 

z  relativně  jednoduchých  tvarových  a  kompozičních  celků.  Toto  soustředění  je  nástrojem, 

jak se dostat blíže k jednotlivým objektům a k zamyšlení nad jejich vztahy mezi současností  

a  minulými  epochami  výtvarného  umění,  designu  a  architektury.  A  samozřejmě  je  reakcí  

na roztříštěnou pozornost člověka putujícího krajinou města plného barev a hluků, virtuálních 

pop-up  světů  vyskakujících  z  displeje  smartphonu  a  neustálého  pochybování  o  tom,  co  je 

trvanlivé a co efemérní. Písařík je svým eklektismem nadčasový, používáním předmětů denní 

potřeby navozuje dojem familiárnosti a blízkosti, avšak kombinací s třpytivými povrchy vytváří 

mikrosvěty až pohádkově snové. Výsledkem byl fascinující celek, dočasná definitiva, ze které 

se  zpět  v  ateliéru  stává disponibilní  torzo  splývající  s okolím a nerozlišitelné od  fragmentů  

a věcí, které teprve dostanou šanci.

K výstavě vyšla stejnojmenná publikace s texty Davida Koreckého a Marka Pokorného, která 

rozsahem přes sto reprodukcí a celkovou koncepcí překročila rámec katalogu doprovázejícího 

výstavu.



8. 11. 2019

Jumana Manna: 
A Magical Substance Flows Into Me (2016)

V  dalším  filmu  A  Magical  Substance  Flows  Into  Me  (2016)  zkoumá  americká  umělkyně 

Jumana Manna různé hudební tradice nesčetných společenství žijících v Jeruzalémě a jeho 

okolí. Čerpá přitom ze svého výzkumu práce německo-židovského etnomuzikologa Roberta 

Lachmanna (1892-1939) při tvorbě série rozhlasových pořadů ze třicátých let 20. století Oriental 

Music. Lachman je připravil pro rádio Palestine Broadcasting Service, ustanoveného v rámci 

britského mandátu (1920-1948). Film zachycuje autorku při rozhovorech s hudebníky v jejich 

domovech, při práci a na místech, kde praktikují svoji víru. Kráčet ve stopách Lachmannova 

projektu jí poskytuje metodologii pro zkoumání složitých a roztříštěných příběhů domovského 

města. Scény setkání s hudebníky doplňují rozhovory s  jejími rodiči doma ve východní části 

Jeruzaléma.  Umístěním  po  bok  muzikantů  včleňuje  Manna  do  historických  příběhů,  které 

vykresluje, svoji subjektivitu.

29. 11. 2019

Adéla Babanová: 
Neptun (2018) 

Závěrečnou projekci tvořil nedávno dokončený snímek Neptun (2018) Adély Babanové, který 

se dotýkal  tématu propagandy,  informační války a vlivu médií  v minulých dekádách  i dnes.  

V  roce  1964 měli  potápěči  StB  vylovit  z  Černého  jezera  na  Šumavě  nacistické  dokumenty  

z druhé světové války. Jednalo se však o jednu z mnoha tehdejších dezinformačních kampaní 

Státní  bezpečnosti,  která  nebyla  dlouho  odhalena.  Babanová  využívá  archivní  filmové  

a fotografické materiály k rozvíjení námětů, které oscilují mezi subjektivní a kolektivní pamětí, 

jejichž součástí jsou fakta stejně jako vžité fámy a lži.
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Katalogy

Mat Colishaw: Standing Water
Texty: Petr Nedoma, Otto M. Urban

česky, anglicky, barevné reprodukce vystavených děl a záběry z výstavy, 112 stran

Grafická úprava: Robert V. Novák

Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2018

ISBN: 978-80-86443-44-7

Petr Písařík: SPACE MAKER
Texty: David Korecký, Marek Pokorný

česky, anglicky, barevné reprodukce vystavených děl, 108 stran

Grafická úprava: Karel Štědrý

Foto: Martin Polák, Ondřej Polák

Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2018

ISBN: 978–80–86443–45–4

Průvodce výstavou

DOMESTIC ARENAS
John Akomfrah, Shimon Attie, Jeremy Deller & Cecilia Bengolea, 

Stan Douglas, Omer Fast, Kahlil Joseph

Texty: Petr Nedoma, Šárka Komedová

česky, anglicky, barevné reprodukce, 60 stran

Grafická úprava: Patrik Svoboda

Vydavatel: Galerie Rudolfinum, 2018

Publikace

Inverzní romantika
Petr Vaňous (ed.)

česky, anglicky, barevné reprodukce, 218 stran

Grafická úprava: 20YY Designers (Petr Bosák, Robert Jansa)

Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2018 a Visions Group, a. s., 2018

ISBN: 978-80-86443-43-0 (Galerie Rudolfinum), 

978-80-972892-0-1 (Visions Group, a. s.)
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Domestic Arenas
Programy pro školy: 16 / 340 osob

Komentované prohlídky, přednášky, diskuse: 6 / 172 osob

Nedělní dílny: 10 / 60 osob

Artparking: 14 kurzů

Celková návštěvnost Artparku: 3 751 osob

Mat Collishaw: Standing Water
Programy pro školy: 44 / 1158 osob

Komentované prohlídky, přednášky, diskuse: 6 / 452 osob

Nedělní dílny: 11 / 90 osob

Open Square a Týden umění: 127 osob

Opening Artparku: 55 osob

Artparking: 16 kurzů

Celková návštěvnost Artparku: 4 075 osob

Free Summer Events
Nedělní dílny: 6 / 47 osob

Performance: Jiří Kovanda: 1 / 65 osob

Dominik Gajarský: Slowmotiondancer - Empathy, Act 1: 1 / 130 osob

Dětský den v Artparku - Staré v novém a nové ve starém: 1 / 40 osob

Performance: Lenka Glisníková & Tania Nikulina: 1 / 45 osob

Divadelní představení Pexeso: 4 / 415 osob

Petr Písařík: Space Maker
Programy pro školy: 19 / 521 osob

Komentované prohlídky, přednášky, diskuse: 6 / 274 osob

Nedělní dílny: 13 / 162 osob

Open Square, Týden umění, Space Listener: 5 / 411 osob

Divadelní představení: 4 / 354 osob

Opening Artparku: 62 osob

Artparking: 13 kurzů

Celková návštěvnost Artparku: 5 675 osob
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Galerie Rudolfinum představila v roce 2018 nový koncept svého 
interaktivního vzdělávacího prostoru Artpark. Zaměření přístupu, 
koncipovaného především pro dětského návštěvníka, ale v mnohém 
obohacující i diváka dospělého, spočívalo především v užším provázání 
s aktuálními výstavami. 

Artpark - Obrazy v Pohybu
Nová podoba Artparku, reagující na výstavu Standing Water Mata Collishawa v Galerii 
Rudolfinum, se zaměřila především na práci s animací a různými typy projekce, a na fenomén 
parafráze ve výtvarném umění.

Interaktivní instalace, jejichž tvorby se ujali umělci Richard Loskot, František Týmal a Marek 
Brožek, vycházejí z techniky klíčování, která je využívána v současné filmové tvorbě, ale 
také z prekinematografických animačních technik z dob mnohem dávnějších, přičemž Mat 
Collishaw těchto přístupů sám hojně využívá.

Autorkou teoretické části Artparku je Zdenka Švadlenková, která zde uvedla příklady 
parafrází ve výtvarném umění, ale také historické souvislosti. 

Artpark - Proměny
Dětským i dospělým návštěvníkům byly představeny nové interaktivní exponáty, netradiční 
umělecké materiály a principy, které zajímají současné umělce a zároveň přístupnou formou 
odrážely výstavu Petra Písaříka v Galerii Rudolfinum. 

Artpark – Proměny se věnoval umělcům, kteří pracovali s netradičními materiály a principům 
abstraktního umění. Současný umělec disponuje velkou formální svobodou a tu mohli 
zakusit i návštěvníci. V interaktivní expozici, kterou připravila tentokrát výtvarnice Hana 
Šromová a která je přímo inspirovaná prací Petra Písaříka, pro ně bylo připraveno několik 
zcela nových či aktualizovaných instalací, na kterých si kompoziční a materiálové nápady 
mohli otestovat.
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Space Maker Petra Pisaříka. Sousedství krásy a ošklivosti v Rudolfinu.
Jiří Machalický
lidovky.cz, 18. 9. 2018

Název  výstavy  Petra  Písaříka  odpovídá  tomu,  co 
je  jeho  nejsilnější  stránkou.  On  je  totiž  skutečný 
space  maker  –  umí  s  prostorem  nakládat  značně 
originálním  způsobem.  Tentokrát  mohl  své 
schopnosti prokázat ve výstavně náročných sálech 
Galerie Rudolfinum, které  jsou samy o sobě velmi 
výrazné.

Petr  Písařík  tvoří  na  pomezí  obrazu,  objektu, 
instalace  a  architektury.  Sám  častokrát  úspěšně 
navrhoval  řešení  výstav  umělců,  kteří  ho  svým 
názorem oslovili a kteří jsou mu blízcí svým smyslem 
pro řád (Jan Kubíček, Stanislav Kolíbal...). Nejraději 
však  řeší  prostor  pro  svou  vlastní  tvorbu,  která 
často  vzniká  přímo  na  místě  nebo  s  myšlenkou  
na dané místo. Propojují se tak nové objekty či obrazy  
se staršími a instalace tvoří nedílný celek.

Čisté tvary i nepřehledné skrumáže

Tentokrát dostal Petr Písařík obtížný úkol, kterého 
se však zhostil s úspěchem. Již v minulosti se musel 
vypořádat  s  prostory  nejrůznějšího  charakteru.  
Za jiné chci připomenout pražskou Galerii NoD, kde 
jako obvykle vytvořil  instalaci vymyšlenou na míru. 
Tento princip uplatnil i tentokrát v Rudolfinu, jehož 
prostory jsou velkoryse řešené a mají zvláštní půvab 
daný  ornamentem  architektonického  eklekticismu 
přelomu 19. a 20. století.

Soustava monumentálních  a přitom dekorativních 
sálů mu zvlášť vyhovovala, protože sám také často 
pracuje  s  ornamentem,  jehož  rozmanité  formy  
s  oblibou  v  různých  publikacích  studuje.  Jeho 
projev  ovšem  není  nijak  jednoduchý,  má  různé 
výrazové  polohy.  Někdy  jsou  jeho  objekty  či 
obrazy  křehké  a  jemné,  autor  se  v  nich  záměrně 
dostává  až  na  samou  hranici  kýče,  kterou  však 
nikdy  nepřekračuje.  Jindy  je  jeho  tvorba  přísná  
a blíží se určitému typu postminimalismu. V dalších 
případech  působí  drsně,  nebo  dokonce  brutálně 
a  také  se  v  ní  projevuje  smysl  pro  grotesknost  
a absurditu.

Všechny tyto vlastnosti se v expozici prolínají, takže 
mezi  jednotlivými  prvky  a  významovými  vrstvami 
vzniká  zvláštní  napětí.  Petr  Písařík  vytvořil  pro 
tento projekt  několik desítek  nových děl,  protože 
prostor ho vysloveně inspiroval. Za pozornost stojí 
skutečnost, že vztahy mezi objekty a obrazy jsou do 
značné míry přesně promyšlené, ale přitom v nich 
nechybí hravost a vtip.

Celá výstava je založená na kontrastech i souznění, 
na  sousedství  krásy  a  ošklivosti,  čistých  tvarů  
a nepřehledných skrumáží  či podivných proměnli-
vých struktur. Je někdy až neuvěřitelné, jaká nádhera 
může  vzniknout  z  průmyslově  užívaných  umělých 
hmot,  z  montážní  pěny,  z  nalezených  odložených 
předmětů,  jak  půvabné  „květy“ můžou  vzniknout  
z třpytek, korálků, písku a průmyslových laků za užití 
koupelnových dlaždiček nebo polystyrenu.

Expozice  přirozeně  navazuje  na  náročné projekty, 
které  se  v  Rudolfinu  v  poměrně  nedávné  době 
uskutečnily. Mám na mysli místy až kutilsky laděné 
instalace Krištofa  Kintery  nebo  Jiřího Černického, 
které  byly  rovněž  založené  na  hravosti,  kontrastu  
i  harmonii.  Utvořila  se  tak  vlastně  řada  výstav 
sledující  generaci  umělců,  kteří  do  značné  míry 
představují  složitou  linii  českého  současného 
umění.  jak  jsem  v  tomto  textu  naznačil.  To  vše 
také  odpovídá  místním  tradicím,  kde  byly  různé 
mezinárodní  proudy  ovlivněny  naším  prostředím  
a  kde  se  pod  jeho  působením  někdy  výrazněji  
a  jindy  jen  nenápadně,  ale  přesto  osobitě 
proměnily.
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kdyby uprchlíci na svých bárkách do dnešní Evropy 
přijížděli  za  doprovodu  hudby,  možná  by  k  nim 
lidé  byli  vstřícnější.  Takové myšlenky  se  rojí  před 
němým  videem  Stateless  newyorského  umělce 
Shimona Attieho.

Ve  filmu  sedm  mladých  syrských  uprchlíků  znovu 
prožívá traumata spojená s válkou a útěkem před ní. 
Prostředí je však nečekané: čtyři mladíci a tři dívky 
jsou ustrojeni do společenských oděvů západního 
střihu a hrají ruletu.

Strnule sledují kuličku kroužící po ruletě. Pomalými 
pohyby  přemisťují  žetony.  Všichni  jsou  neskonale 
krásní  a  k  neunesení  smutní.  Postupně  jeden  po 
druhém  mizí.  Ruleta  je  hazard,  stejný  jako  hra  
na přežití války.

Iluzí  je  též představa, že válka se  týká  jen válečné 
zóny.  O  tom  vypráví  další  snímek  Omera  Fasta, 
izraelského  umělce,  který  vyrůstal  v  New  Yorku 
a  nyní  žije  v  Berlíně.  Jeho  čtyřicetiminutový 
film  Continuity  líčí  návrat  mladého  německého 
vojáka  z mise  v  Afghánistánu.  Vrací  se  k  rodičům  
do  středostavovské  idyly,  která  se nicméně  rychle 
rozpadá.

Syn  s  sebou  přiváží  traumatické  vzpomínky, 
nedokáže navázat na starý život. Ve filmu se opakuje 
scéna s vítáním a nepovedenou slavnostní večeří.

V  roli  syna  se  ve  čtyřech  pravděpodobných 
scénářích střídají čtyři herci. Ať už jde ale o verzi se 
zlomeným,  cynickým nebo hysterickým mladíkem, 
do snímku se vkrádají fantaskní prvky a neskutečná 
zjevení. Film otevírá další dimenze problému.

Londýnský  umělec  původem  z  Ghany  John 
Akomfrah se v Rudolfinu představuje půlhodinovým 
videem Tropikos. Lyrický snímek plný středověkých 
kostýmů  se  vrací  k  počátkům  kolonizace.  Kamera 
snímá  anglické  lokace  Tamar  Valley  a  Plymouth, 
odkud vypluly první otrokářské expedice do Afriky.

Autor  koncipuje  živé  obrazy  −  vizuálně  bohaté, 
symbolické  scény,  v  nichž  černošští  i  bílí  herci 
zastupují otroky a otrokáře. Role si vyměňují.

Posledním  z  videí  na  výstavě  Domestic  Arenas 
je  fantaskní  příběh  Bom  Bom‘s  Dream,  v  němž 
vystupuje skutečná japonská tanečnice přezdívaná 
Bom Bom.

Film natočili britský performer a hudebník Jeremy 
Deller  s  choreografkou  Cecilií  Bengoleaovou. 
Bláznivý příběh, v němž se malá tanečnice se žlutou 
parukou za pomocí záměrně primitivních filmových 
triků  ocitá  v  různých  situacích,  je  mimo  jiné 
svérázným  dokumentem  o  pouličních  tanečních 
soutěžích na Jamajce.

Galerie Rudolfinum po svém loňském hitu − výstavě 
Krištofa Kintery, kterou navštívilo přes 160 tisíc lidí 
− tentokrát nabízí program jako z opačného pólu. 
Přichází  s  tématy,  jež  jsou  české  společnosti  buď 
vzdálená, nebo ji polarizují.

Možná  že  právě  v  galerijním  prostředí  se  ale  
o postkolonialismu, vztahu k menšinám či pomoci 
uprchlíkům dá mluvit nejvolněji.
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Rudolfinum zve na jam session
Magdalena Čechlovská
Hospodářské noviny, 23. 1. 2018

Už  Jiří  Šlitr  zpíval,  že  v  Rudolfinu  „maj‘  vždycky 
dobře  naladěný  piáno“.  Za  dobrou  hudbou 
sem  lidé  chodí  především  na  koncerty  České 
filharmonie. S novou výstavou nazvanou Domestic 
Arenas  se  však  hudebním  magnetem  překvapivě 
stává i zde působící Galerie Rudolfinum. Mezi šesti 
artovými  filmy  jsou  dva,  které  přímo  nadchnou 
hudební fanoušky. Tedy především fanoušky černé 
americké hudby.

Režisérem  snímku  zvaného  m.A.A.d.  je  Kahlil 
Joseph,  umělec  z  Los  Angeles,  který  původně 
natáčel  hudební  videoklipy  a  spolupracoval 
například se zpěvačkou Beyoncé. Ta však hodinový 
film,  jenž  měl  doprovázet  její  předloňské  album 
Lemonade, nechala z větší části přetočit a původní 
verzi dovolila Josephovi promítat  v galeriích. Tam 
se ostatně umělec cítí nejpřirozeněji, loni například 
pro  londýnskou  Tate  Modern  vytvořil  film  Black 
Mary.

Rudolfinum  teď  promítá  jeho  dvoukanálový, 
čtvrthodinový  snímek  z  roku  2014  vytvořený  
na hudbu rapera Kendricka Lamara. Podle kurátora 
pražské  výstavy  Petra  Nedomy  film  zobrazuje 
„naštvanou  duši  města  jako  syntetizující  pohled  
na americkou historii života černošské komunity“.

Pro  obrazovou  stránku  režisér  použil  dvacet  let 
stará  domácí  videa  natočená  Lamarovým  strýcem 
a  také  zpravodajské  reportáže  o  pouličním  násilí. 
Obojí ještě promíchal s vlastními, lehce surreálnými 
záběry z losangeleské černošské čtvrti Compton.

V krátkých střizích se střídají obrazy z nočních tahů 
mladíků, ze srocování nabušených členů gangu, ale 
také  z  rodinných  návštěv,  kadeřnictví  či  pohledy  
z jedoucího auta do ospalých, poloprázdných ulic.

Jako ze sna se ve filmu mihne rakev nebo muž visící 
hlavou dolů  z pouliční  lampy.  Zřejmě  je  to nějaký 
happening,  připomíná  však  neblahou  historii 
lynčování černochů bělochy.

Rovněž hudba je plná střihů. Joseph remixuje útržky 
Lamarových nahrávek, které zkreslil a sestříhal tak, 
aby  zdůraznil  rytmus  střihu  obrazu.  Výsledkem 

je  fascinující  obraz  života  v  černošské  čtvrti  − 
autentický a současně abstrahující.

Když  se  Kahlila  Josepha  britský  list  Guardian 
ptal,  proč  se  stále  zaobírá  černošskými  tématy  
a  spolupracuje  jen  s  černými  umělci,  filmař 
odpověděl:  „Černý  talent  je  v  kultuře  jedinečný, 
jsme  geniální  v  improvizaci  −  od  kazatelů  v  kos- 
telech po pianisty.“

Jako  by  se  tím  vyjadřoval  také  k  filmu  zvanému 
Luanda-Kinshasa,  který  je  v  Rudolfinu  k  vidění 
o  pár  metrů  dál.  Jeho  autorem  je  o  generaci 
starší  kanadský  umělec  Stan Douglas,  jenž  stvořil 
utopický  soundtrack  šestihodinové  jam  session.  
V ateliéru nechal sestrojit věrnou kopii newyorského 
nahrávacího studia ze 70. let zvaného The Church, 
kde natáčeli trumpetista Miles Davis nebo zpěvačka 
Aretha Franklinová.

Dobová stylizace působí dokonale, deset hudebníků 
je  vystrojeno  tak,  že  těžko  rozeznat,  co  by  před 
rokem  1980  bylo  považováno  za  civilní  oblečení  
a účes a co už je licencí výstředních umělců. Pouze 
senegalský  hráč  na  bubny  má  tradiční  africký 
oděv.  Také  interiér  včetně  nástrojů  a  technického 
vybavení je dobový.

Jazzoví a funkoví hudebníci, z nichž pouze tři nemají 
černou  pleť,  před  kamerou  skvěle  improvizují. 
Energie  se  přelévá,  divák  snadno  propadne  iluzi, 
že  je  svědkem živého vystoupení. „Ve skutečnosti 
však  sledujeme  iluzi  jam  improvizace,  vytvořené 
díky  Douglasovu  složitému  remixu  ve  střižně,“ 
upozorňuje kurátor výstavy.

Autor  filmu  dokonale  poslepoval  zhruba 
desetiminutové  pasáže  ve  zdánlivě  nekonečný 
hudební  proud.  Znalci  ocení  i  několik  úmyslných 
dobových prohřešků − tím nejsnadněji odhalitelným 
je žena za bicí soupravou. V sedmdesátých  letech 
přitom  ještě  bubenice  v  USA  až  na  výjimky 
nevystupovaly.

Douglasův  film  nejen  připomíná  africké  kořeny 
většiny dodnes populárních hudebních žánrů, také 
demonstruje sounáležitost. Až diváka napadne, že 
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Na party s Herodem
Jan H. Vitvar
Respekt, 30. 4. 2018

Kdysi  Mladý  britský  umělec  Mat  Collishaw  je  
v Galerii Rudolfinum stále ve formě. 

Do  půli  těla  vysvlečený  zarostlý  mladík  leží  
v blátě na londýnské ulici a v kalné louži pozoruje 
odraz  vlastní  tváře.  Možná  zamilovaně,  možná 
rezignovaně,  každopádně  ale  umělecky,  protože 
v  ruce  svírá  dálkovou  spoušť  od  fotoaparátu, 
kterým celou scénu snímá. Dílo britského fotografa 
Mata Collishawa (52) z roku 1990 otevírá v pražské 
Galerii  Rudolfinum  jeho  výstavu  Standing  Water, 
čili Stojaté vody. S výjimkou úvodního díla shrnuje 
jeho práce za posledních deset let a Česko si díky 
ní může odškrtnout další velké jméno současného 
umění, které tu kdy bylo k vidění.

I  v  tomto  případě  se  tak  děje  s  významným 
zpožděním. Autor,  kterého nedávno v  rodné zemi 
zařadili  mezi  padesát  nejlépe  se  oblékajících 
mužů, byl umělecky nepřehlédnutelnou osobností 
především v době, z níž pochází  titulní  fotografie. 
Nicméně  jak  je  v  Rudolfinu  aktuálně  vidět, 
zamilovaně  se  dá  na  jeho  tvorbu  dívat  i  bezmála 
třicet let poté, co s ní začal.

Za starými mistry

Na  scéně  se  Mat  Collishaw  objevil  v  roce  1988 
a  nemohl  si  vybrat  lepší  způsob.  Coby  student 
londýnské Goldsmiths College se spolu s šestnácti 
spolužáky  účastnil  výstavy  Freeze  v  opuštěném 
přístavu Docklands. Vystavil na ní fotografii Průstřel, 
což byla reprodukce záběru otevřené rány v lebce 
vypůjčená z učebnice patologie. O Freeze se od té 
doby napsalo několik knih – v češtině se objevuje 
například v populárních esejích Dona Thompsona 
Jak prodat vycpaného žraloka (za 12 milionů dolarů) 
–,  protože  právě  tahle  přehlídka  kurátorovaná 
Collishawovým  spolužákem  Damienem  Hirstem 
stála  u  zrodu  hnutí  takzvaných Mladých  britských 
umělců,  o  jejichž  raketově  rychlou  slávu  se  svými 
štědrými nákupy zasloužil sběratel Charles Saatchi.

Zatímco  Hirst  rozruch  vzbuzoval  právě 
astronomickými  prodeji  v  čele  se  zmíněným 
predátorem naloženým ve formaldehydu, Collishaw 
se v hledáčku masových médií často objevoval díky 

svému vztahu s Tracey Emin. Feministická umělkyně 
jejich  několikaletý  milostný  román  ostatně  pro-
mítla  i  do  svých  autobiografických  děl.  Včetně 
naturalistické Mé  postele,  v  níž  konzervovala  svůj 
intimní  život  posledních  několika  týdnů  a  v  roce 
1999 s ní byla nominovaná na prestižní Turner Prize. 
Touhle do sebe zahleděnou fází si v raných časech 
prošel i Mat Collishaw. Pak se ale zakoukal do jiných 
žen a jiných obrazů.

Někdejší  umělecký narcis dnes naopak patří mezi 
výtvarníky,  kteří  nejdůmyslněji  pracují  s  odkazem 
těch,  kdo  tu  byli  před  nimi.  Studuje  díla  starých 
mistrů,  znovu  prozkoumává  dávno  překonané 
výtvarné  techniky  a  reinterpretuje  je  současnými 
technologiemi.  Jak  před  vernisáží  své  výstavy  
v  Praze  vysvětloval,  název  Stojaté  vody  bychom 
neměli  chápat  jako  skeptický  odkaz  na  něco,  co 
se nehýbe a je ponecháno svému osudu. Ale jako 
metaforu  vůbec  nejstaršího  a  stále  fungujícího 
uměleckého  prostředku:  tak  jako  kdysi  on  sám 
pozoroval  rysy  svého  obličeje  odrážející  se  
v  kaluži,  tak už  to dělali desítky  tisíc  let před ním 
naši předkové, kterým stojatá hladina poskytovala 
pomíjející zážitek prvních „selfíček“.

Collishawova  výstava  by  se  vlastně  klidně  mohla 
používat jako ideální pomůcka k výuce dějin umění. 
Celá  expozice  totiž  vypráví  o  tom,  jak  by  mohla 
vypadat  umělecká  díla  z  té  které  epochy,  kdyby 
tehdy měli  jeho  předchůdci  stejné možnosti  jako 
on.

Kdy připluje mrtvola?

Visí  tu  na  LCD  obrazovce  rozpohybovaný  akvarel 
Albrechta Dürera Velký drn z roku 1503, naskenovaní 
mrtví  motýli  připomínající  barokní  zátiší  vanitas,  
do matrixovské tekutosti převedený portrét papeže 
Inocenta X. od Diega Velázqueze z roku 1650 nebo 
ultrafialovými neony ozářená reprodukce Mokrého 
Amora od Williama-Adolpha Bouguereaua  z  roku 
1891.

Někdy  Collishawovy  technologické  zásahy 
ikonickým  dílům  dodávají  nečekanou  zlověstnost. 
Jako  když  na  plátno  promítá  symbolistní  obraz 

Arnolda  Böcklina Ostrov mrtvých  z  roku  1883,  na 
kterém se digitálním zásahem postupně pohybuje 
slunce  na  obloze,  přibývají  stíny  a  návštěvník 
napjatě  čeká,  kdy  se  konečně  v  záběru  objeví 
chmurná  loďka  s  bíle  zahalenou  postavou,  která 
na originálu míří k poslednímu odpočinku. A někdy 
reinterpretace  naopak  působí  komicky.  To  když 
mramorovou sochu mrtvého Krista od Giuseppeho 
Sanmartina  z  roku  1753  převedl  do  umělého 
kamene,  pod  kterým  projíždí  dlouhá  zářivka,  čili 
původně  kontemplativní  dílo  připomíná  tělesnou 
prohlídku na nemocničním stole.

Mat  Collishaw  v  Rudolfinu  na  diváka  neustále 
ironicky  pomrkává.  Po  vzoru  barokního  patosu 
používá  k  velkým  tématům  velká  gesta,  aby  je 
vzápětí  shodil  konceptuální  zkratkou.  Vidět  je 
to  i  na  jeho  nejnáročnějším  díle,  které  je  v  Praze  
k vidění. Zoetrope byl prekinematografický vynález 
z  19.  století:  obrázky  lidí  a  zvířat  v  různých  fázích 
pohybu  se  vedle  sebe  nalepily  či  v  trojrozměrné 
podobě  postavily  dovnitř  válce,  který  roztočením 
tyto  jednotlivé  fáze  pro  oko  spojil  do  plynulého 
obrazu. Collishaw tomuto zapomenutému přístroji 
přezdívanému „kolo života“vzdechl nový život.

Pomocí  3D  tiskárny  vyrobil  jeho  dvoumetrovou 
variantu  se  soškami  desítek  postav.  Pokud  stroj 
stojí, nedává  sousoší Všechno se hroutí  situované 
do prostoru antického paláce valný smysl. Jakmile 
se  ale  roztočí,  sledujeme  zhruba  dvouvteřinovou 
sekvenci,  ve  které  Herodovi  sloužící  vraždí  po 
Ježíšově  narození  neviňátka:  muž  jedno  z  nich 
vytrhává ženě z rukou a hází ho dolů z patra, další 
matka dítě marně brání  před  zásahem  sochorem, 
jiná  je  vztekle  bičována.  Drastické  scény  před 
očima  se  přitom  záhy  promění  v  symbolický 
obrázek  naší  současnosti:  stroboskop  blikající  
v místnosti, který sítnici fyzikálně poskytuje falešnou 
představu animované projekce, totiž zároveň vytváří 
atmosféru,  jako  kdyby  člověk  sledoval  nějakou 
hodně dekadentní taneční party.

Stejný  je  koneckonců  dojem  z  celé  Collishawovy 
výstavy. Jestli dřív Mladí britští umělci svět šokovali 
kontroverzním  bouráním  soukromých  i  etických 
tabu,  dnes  úplně  stejně  šokují  tím,  že  bourají 

tabu  galerijní.  S  pomocí  kurátora  Petra  Nedomy 
se Galerie  Rudolfinum proměnila  v místo,  kde  se 
dá s rozkoší sledovat násilí, kde se dá dojímat nad 
krásou  a  kde  se  posté  vyprávějí  notoricky  známé 
příběhy.  To  všechno  v  rytmu  strhující  podívané, 
která  je  díky  sponzorům  přístupná  zdarma.  
Na  tohle  bude  v  dnešním  uměleckém  světě 
libujícím  si  v  co  nejnepřístupnější  tajnosnubnosti 
málokdo připravený. O  to víc ho ale Stojaté vody 
mohou potěšit.



CELKOVÁ NÁVŠTĚVNOST VÝSTAV A PROJEKTŮ

SKLADBA NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝSTAV

13 217

29 115

13 501

97

742

14 319

CELKEM 70 991

1 363

0

2 671

2 065

0

4 098

206

29 115

854

275

0

668

DOMESTIC ARENAS

MAT COLLISHAW

HYNEK MARTINEC: 

VOYAGE TO ICELAND*

PETR PíSAříK

415

0

602

NÁVŠTĚVNOST GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2018

GALERIE RUDOLFINUM JE SOUČÁSTí ČESKÉ FILHARMONIE, KDE 
PŮSOBí JAKO SAMOSTATNÉ STřEDISKO S VLASTNíM ROZPOČTEM. 
PRO ROK 2018 BYL NA JEJí  PROVOZ STANOVEN FINANČNí PříSPĚVEK 
MINISTERSTVA KULTURY ČR VE VÝŠI  16 511 428 KČ. 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 2018.

VÝSTAVY SE VSTUPNÝM

VÝSTAVY BEZ VSTUPNÉHO

ARTPARK

RUDOLFINUM TIME BASED

FREE SUMMER EVENTS

VÝSTAVY MIMO PROSTORY GR

BEZ
SLEVY

ŠKOLY, DĚTI
STUDENTI

VOLNÝ
VSTUP

ČESTNÉ
VSTUPENKY

ZLEVNĚNÉ 
VSTUPNÉ

4 324

29 115

14 319

8 893

CELKEM 56 651* Podrobné stat ist iky návštěvnost i  vede Národní  galer ie v  Praze.
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Návštěvnost
a finance

30



NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ VÝSTAVY

A PROJEKTY ROKU 2018 Z POHLEDU 

CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA VÝSTAVNÍ

ČINNOST V ROCE 2018

6 %

27 %

34 %

17 %

4 %

5 %

7 %

NÁKLADY GALERIE RUDOLFINUM NA VÝSTAVY A PROJEKTY
V ROCE 2018

Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2018 TVOřILY 
NÁKLADY NA VÝSTAVY A PROJEKTY 47 %. 

KRIŠTOF KINTERA: NERVOUS TREES* 

DOMESTIC ARENAS**

MAT COLLISHAW: STANDING WATER

PETR PíSAříK:  SPACE MAKER

ATHUR JAFA***

ARTPARK

OSTATNí****
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*
**
***
****

výstava skonči la v   roce 2017
výstava měla náklady také v roce 2017
výstava začala až v   roce 2019
Pexeso,  Hynek Mart inec:  Voyage to  Iceland, 
Rudolf inum_T ime-Based.. .

20 000

10 000

SKLADBA VÝNOSŮ Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI 

ROKU 2018

9 %

4 %

25 %

59 %

3 %

VÝNOSY GALERIE RUDOLFINUM Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2018

Z CELKOVÝCH VÝNOSŮ GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2018 TVOřILY 
VÝNOSY Z VÝSTAVNí ČINNOSTI 39 %.

VSTUPNÉ

PRODEJ ZBOŽí

REKLAMA

DARY

OSTATNí
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DOMESTIC ARENAS

MAT COLLISHAW: STANDING WATER*

PETR PíSAříK:  SPACE MAKER

ARTPARK*

OSTATNí**

DOMESTIC
ARENAS

MAT COLLISHAW: 
STANDING WATER

HYNEK MARTINEC: 
VOYAGE TO ICELAND*

PETR PíSAříK: 
SPACE MAKER

30 000

Podrobné stat ist iky návštěvnost i  vede Národní  galer ie v  Praze.
VÝNOSY Z JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV ROKU 2018 

Z POHLEDU CELKOVÝCH VÝNOSŮ Z VÝSTAVNÍ 

ČINNOSTI V ROCE 2018

2 %

11 %

7 %

1 %

79 %

*
**

vstup volný
celoroční  vstupné,  dary a dotace na celoroční  č innost
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VÝNOSY Z JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV ROKU 2018 Z POHLEDU SKLADBY VÝNOSŮ

Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2018

29 %

0 %

59 %

1 %

11 %

0 %

33 %

12 %

15 %

40 %

0 %

0 %

1 %

0 %

99 %

0 %

16 %

2 %

0 %

82 %

DOMESTIC ARENAS

MAT COLLISHAW: STANDING WATER

PETR PíSAříK:  SPACE MAKER

ARTPARK

OSTATNí*

VSTUPNÉ /
ČLENSKÉ

PRODEJ
ZBOŽí REKLAMA DARY

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %

OSTATNí

DOMESTIC
ARENAS

MAT COLLISHAW: 
STANDING WATER

PETR PíSAříK: 
SPACE MAKER

ARTPARK OSTATNí

WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

WEB

GALERIERUDOLFINUM.CZ

NÁVŠTĚVY: 143 165

UŽIVATELÉ: 99 288

ZOBRAZENí STRÁNEK: 328 241

PROCENTO NOVÝCH NÁVŠTĚV: 80 %

FACEBOOK

/GALERIE.RUDOLFINUM

SLEDUJíCí K 31.  12.  2017:  14 935

SLEDUJíCí K 31.  12.  2018:  15 551  (+616)

/ARTPARK.RUDOLFINUM

SLEDUJíCí K 31.  12.  2017:  488

SLEDUJíCí K 31.  12.  2018:  690  (+202)

INSTAGRAM

/GALERIERUDOLFINUM

SLEDUJíCí K 31.  12.  2017:  3 068

SLEDUJíCí K 31.  12.  2018:  4 320  (+1 252)

YOUTUBE

/GALERIERUDOLFINUM

POČET ZHLÉDNUTí ZA ROK 2018:  17 600

* celoroční  spolupráce a výnosy

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %
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Klubový
program
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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“.

Příznivci  Galerie  Rudolfinum mohou  svým  členstvím  získat  slevy  na  vstupném 
nebo volné vstupy na výstavy, přednášky a komentované prohlídky a množství 
dalších  výhod  a  benefitů,  jakými  jsou  například  slevy  na  nákup  katalogů  
k  výstavám,  koncerty České  filharmonie,  konzumace  v  kavárně  a  další  výhody. 
Dále  tímto  způsobem  můžete  získávat  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 2018:
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 2018:
ve stupni základní školy (400 Kč/rok)
ve stupni střední a vyšší školy (1 500 Kč/rok)

Celkem škol
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63
70
9
8

17

167

9
29
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Děkujeme našim dárcům za finanční podporu v roce 2018

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

Poděkování



Generální partner

Partner výstav

Mediální partneři

Zvláštní poděkování

41

*   ELLE bylo mediálním partnerem výstavy Petr Písařík: SPACE MAKER.
** Zvláštní poděkování patří Blain Southern Gallery, London při realizaci výstavy Mat Collishaw: Standing Water.

*

**

Sponzoři



Lidé
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ředitel galerie:
Petr Nedoma

Finance a provoz:
Lenka Hachlincová

Produkční výstav a kurátor:
David Korecký

Marketing a PR:
Maja Ošťádalová
Martina Freitagová
Tereza Škvárová
Lucie Straková (externě)
Karolína Vacková (externě)

Edukace a doprovodné programy:
Zdenka Švadlenková

Editor:
Zuzana Kosařová

Asistentka kurátorů:
Šárka Komedová

Asistentka galerie:
Oxana Ondříčková
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