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Galerie Rudolfinum byla ustavena k 1. 1. 1994 jako státní instituce v rámci České 
filharmonie, spolu s níž sídlí v historické budově pražského Rudolfina. Galerie je  
samostatným hospodářským střediskem České filharmonie a  spadá pod půso-
bení 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 bylo v roce 2016 vybudováno 
Kino Rudolfinum a také nový edukační prostor Artpark, který přibližuje současné 
umění dětem i dospělým.
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Současné publikum je postupem doby poučenější, vzdělanější a tím i náročnější 
na profil a kvalitu galerijního programu. Díky desetiletím soustavné práce a stále 
přesnější profilaci výstavní dramaturgie dnešní divák zcela samozřejmě požaduje 
komplexnější  přístup  k  výběru  i  prezentaci  současného  výtvarného  umění  
a  dokáže  ho  i  ocenit.  Dokladem  toho  je  růst  počtu  návštěvníků  v  porovnání  
s rokem 2015.

Rudolfinum,  postavené  před  více  jak  sto  třiceti  lety,  bylo  architektem  Zítkem 
koncipováno  jako  multifunkční  budova.  Koncertní  síň  v  jižní  části  a  velkorysé 
prostory galerie soustředěné kolem dvorany v části severní pod jednou střechou 
jsou ojedinělým konceptem. Promýšlet inovativní způsoby využití této jedinečné 
památky zahrnuje také možnost se propojit s její bohatou historií, tedy navazovat 
v symbolické rovině na výstavy, které už před více než sto lety zahrnovaly jména 
jako Picasso, Braque, Munch, Kokoschka a další, s důrazem především na pro-
gresivnost tehdejšího výstavního programu. 

Dramaturgie Galerie Rudolfinum je po celá léta postavena na snaze prezentovat 
zásadní díla současnosti s důrazem na propojování jednotlivých expozic hlubšími  
vazbami s cílem vytvářet mnohovrstevnaté projekty s širokou škálou významových 
odkazů daleko mimo lokální hranice. Výstavou roku, která vloni přinesla bohatě 
strukturované  prolnutí  filmu  a  dokumentace  jeho  vzniku,  obrazů  klasické 
moderny  i  špičkových  děl  současných  umělců,  byla  expozice  nazvaná  Loni  
v  Marienbadu  podle  stejnojmenného  filmu  francouzského  režiséra  Alaina  
Resnaise.  Uvedení  tohoto  mimořádného  projektu  bylo  spojeno  s  otevřením  
nového Kina Rudolfinum v prostorách Sukovy síně u dvorany Rudolfina, kde byl 
film paralelně promítán, čímž se otevřela nová kapitola v prezentačních aktivitách 
galerie. U dvou výstav věnovaných fotografii, nepochybně zásadnímu fenoménu 
dnešní doby, z nichž každá vyhraňovala svůj vlastní mimořádně ostře vykreslený 
prostor,  byla  výstava  Enjoy  Your  Life  Juergena  Tellera  z  hraniční  oblasti  mezi 
galerijní  prezentací  a  komerčním  světem  celebrit  stejně  zásadní,  jako  průřez 
intelektuální, konceptuálně formovanou tvorbou Američanky Taryn Simon, neboť 
obě ukazovaly výrazně konturované specifické kvality něčeho dnes tak zdánlivě 
banálního, jako je právě fotografie.

Podíváme-li se do budoucnosti, pak hned první prezentace německého malíře 
Eberharda Havekosta, který představuje ve vlastní autorské koncepci průřez svou 
současnou malířskou  tvorbou, přináší  inspirativní materiál  k hlubokým úvahám 
o  zdrojích  a  funkci  současné malby  v  konfrontaci  s  všudypřítomnou  fotografií. 
V létě bude následovat nejen rekonstrukce osvětlení ve velké galerii, ale následně 
především  samostatná  výstava  Krištofa  Kintery,  která  se  stane  jubilejní  stou  
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výstavou Galerie Rudolfinum. Na konec roku je plánována velká expozice věno-
vaná videoartu s velmi živými tématy sociální problematiky. 

Od loňského roku, kdy byl v malé galerii otevřen Artpark, který nabízí přístupný  
model  prezentace  historie  a  současnosti  umění,  jsme  se  trvale  otevřeli  další 
skupině pro  nás  velmi  významných potenciálních  návštěvníků  v budoucnosti  –  
dětem a mládeži. Jak pro ně, tak i pro dospělé návštěvníky plánujeme dále do-
plňovat každý výstavní projekt o zásadní kontextuální informace formou výstavy 
jednoho obrazu v posledním sále malé galerie. Možnost koncentrace na jediné 
dílo by mohla být školou dívání, rozpoznání a čtení zásadních informací v širším 
kontextu. 

Různost  přístupů  k  současnému umění  a  jeho  interpretaci,  nabídka  rozdílných 
úrovní vnímání pro prakticky všechny věkové kategorie zvláště v doprovodných 
programech, přednáškových cyklech, filmových představeních, ale samozřejmě 
především ve výstavních projektech a publikační činnosti, bohatě naplňuje před-
stavu o programu instituce, kde na prvním místě stojí samozřejmě divák. 

Petr Nedoma
ředitel Galerie Rudolfinum



Taryn Simon
27. 4. 2016 – 10. 7. 2016
Kurátor: Michal Nanoru
Návštěvnost: 5 947 diváků

Galerie  Rudolfinum  vystavila  poprvé  v  České  republice  fotografie  newyorské 
umělkyně Taryn Simon.  Jednalo  se o  šest  cyklů  fotografií  a  videí  z  let  2007 až 
2014. Simon vytváří propracované rejstříky věcí, které  jsou skryté nebo nám na 
první  pohled  unikají  –  ptáci  ve  filmech  s  Jamesem  Bondem,  zboží  pašované 
skrz  Kennedyho  letiště  nebo  utajované  základny  amerických  náboženských, 
administrativních  nebo  vojenských  institucí.  Konceptuální metody,  léta  rešerší, 
promyšlený a rozsáhlý sběr materiálu činí z Taryn Simon jednu z nejvýraznějších 
postav současné umělecké scény.
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Jiří Černický
Divoký sny
27. 1. 2016 – 10. 4. 2016
Kurátor: David Korecký
Návštěvnost: 13 668 diváků

Galerie Rudolfinum prezentovala unikátní multimediální projekt Jiřího Černické-
ho, který na základě padesáti kreseb z posledních pětadvaceti  let vytvořil sérii 
modelů,  soch,  zvukových  a  video-instalací.  Více  než  polovina  u  nich  vznikla 
exkluzivně pro prostory Galerie Rudolfinum. Laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého 
z roku 1998 nechal ve svých dílech zaznít pro něj charakteristické environmentální, 
sociální a para-vědecké náměty, ovšem v tomto případě tematizované v setkávání 
vysokého  a  nízkého,  očekávaného  a  překvapivého.  Výstava  expandovala  i  do 
venkovních  prostor,  kde  návštěvníka  přivítala  socha  Stalina  revitalizovaná  jako 
pec na chleba, ve které se peklo a probíhala ochutnávka výrobků.

K výstavě byl vydán katalog:
Jiří Černický: Divoký sny
Texty: David Korecký, Jiří Ptáček, Edith Jeřábková, Tomáš Pospiszyl, Michal 
Koleček, Marek Pokorný
Překlad: Stephan von Pohl, Martina Freitagová
Redakce: Zuzana Kosařová
Grafická úprava: 2016 Designers
Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2016
ISBN: 978-80-86443-35-5



Juergen Teller
Enjoy Your Life!
15. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Kurátor: Juergen Teller
Návštěvnost (15. 12. – 31. 12. 2016): 1 778 návštěvníků

V polovině prosince otevřela Galerie Rudolfinum jedinečnou autorskou instalaci 
nejnovější  tvorby  Juergena  Tellera,  jednoho  z  nejžádanějších  současných 
fotografů.  Umělec  se  proslavil  již  v  roce  1991  portréty  kapely Nirvana  a  jejich 
frontmana  Kurta  Cobaina.  Od  té  doby  se  jeho  tvorba  pohybuje  na  pomezí 
umělecké  a  komerční  fotografie.  Jeho  stylistickým  prostředkem  je  portrét. 
Tellerovy  fotografie  ze  světa  hudby,  módy  a  celebrit,  ale  i  snímky  běžného 
života a krajinné výjevy čerpají z jeho intuice pro lidi, situace, prostředí a klišé – 
výsledkem  jsou  snímky,  které  se  vyznačují  velkou  bezprostředností  a  klamnou 
jednoduchostí.

K výstavě byla vydána textová antologie:
Juergen Teller: Enjoy Your Life!
Texty: Monte Packham, Juergen Teller, Adrian Searle, Francesco Bonami, 
Fabrice Paineau, Helmut Teller, Lars Eidinger, Irene Teller, Self Service magazine
Překlad: Sabina Pope
Redakce: Zuzana Kosařová
Grafická úprava: Martin Vančát
Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2016
ISBN: 978-80-96443-38-6
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Loni v Marienbadu
Film jako umění
8. 9. 2016 – 27. 11. 2016
Kurátor: Christoph Grunenberg, Eva Fischer-Hausdorf
Návštěvnost: 15 497 diváků

Film režiséra Alaina Resnaise Loni v Marienbadu (L’Année dernière à Marienbad, 
1961) se stal jednou z nejcitovanějších filmových klasik éry poválečné kinemato-
grafie. Svou vizuální přitažlivostí a novátorským zpracováním inspiroval nejen další  
filmové  tvůrce,  ale  i  výtvarné  umělce,  fotografy, módní  návrháře  a  hudebníky.  
Výstava  Loni  v  Marienbadu:  Film  jako  umění  poprvé  výrazněji  zkoumala 
kreativní dialog mezi filmem a vizuálním uměním a představila díla současných 
umělců  mezinárodní  scény,  kteří  se  odkazují  k  francouzské  filmové  klasice. 
Výstava přinesla také jedinečná díla tvůrců klasické moderny,  jako jsou Alberto 
Giacometti, Giorgio de Chirico či René Magritte,  s nimiž film sdílí avantgardní 
estetiku a kritickou formu. Loni v Marienbadu: Film jako umění byla první výstavou 
v Galerii Rudolfinum, která byla návštěvníkům zpřístupněna zdarma díky podpoře 
Nadačního fondu AVAST.

K výstavě byla vydána doprovodná publikace:
Loni v Marienbadu: Film jako umění
Text: Tomáš Pospiszyl
Překlady: Stephan von Pohl, Ivana Führman Vízdalová
Redakce: Zuzana Kosařová
Grafická úprava: Robert V. Novák, Zuzana Burgrová
Vydavatel: Galerie Rudolfinum, Praha 2016
ISBN: 978-80-86443-36-2



Edukativní a doprovodné programy galerie Rudolfinum připravuje Ondřej 
Horák, programy pro školy realizují externí lektorky Klára Domlátilová 
a Kateřina Lahodová.

Jiří Černický
Divoký sny
Pro  výstavu  vznikl projekt  interaktivního ateliéru,  jehož  součástí byla  rozměrná 
realizace  „Největší  autodráhy  na  světě“,  která  vznikla  na  základě  díla  Jiřího 
Černického (realizace student VŠUP Jan Zdvořák). Stavba autodráhy se rozvíjela po 
celou dobu výstavy a postupně v sobě recyklovala nejrůznější materiál, se kterým 
mohli návštěvníci galerie  libovolně pracovat. K výstavě vznikla  škála programů 
pro všechny typy škol. Studentům základních, středních a vysokých škol jsme také 
nabídli  komentované  prohlídky  s  lektory.  Každé  nedělní  odpoledne  se  konaly 
dílny  pro  nejmenší  děti.  Široké  veřejnosti  byly  určeny  komentované  prohlídky 
s  umělcem  nebo  kurátorem  výstavy  za  účasti  hostů  (Edith  Jeřábková,  Michal  
Koleček). Novinkou byl projekt prezentací ve Studovně, které si připravily zajímavé 
osobnosti české výtvarné scény  (Marek Meduna, David Korecký, Evžen Šimera, 
Pavel Karous). Během výstavy se uskutečnily také další doprovodné akce – koncert  
Jiřího Černického a Petra Nikla ve dvoraně Galerie Rudolfinum, křest katalogu 
nebo performance na závěr výstavy před budovou galerie.

Programy, dílny v ateliéru: 13 / 289 osob
Komentované prohlídky pro školy: 13 / 388 osob
Komentované prohlídky (včetně cizojazyčných): 9 / 753 osob
Nedělní dílny: 11 / 330 osob
Studovna: 4 / 62 osob
Doprovodné akce (koncert, křest katalogu, performance dernisáž): 250 osob
Komentované prohlídky s autorem: 24 / 1 440 osob
Celkový počet návštěvníků doprovodných akcí uskutečněných
v rámci výstavy: 3 512 osob
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Loni v Marienbadu
Film jako umění
V Malé galerii  je otevřena dlouhodobá  instalace Artpark. Projekt  s podtitulem 
„prostorový  průvodce  současným  uměním“  nabízí  interaktivní  prostor,  kde  je 
možné strávit čas u mobilních panelů s odpověďmi na nejčastěji slýchané otázky 
týkající se výtvarného umění, u grafických tabletů společnosti Wacom, stavebnice  
Kapla nebo u magnetické či běžné „školní“ tabule. Na projektu se podílí  řada 
zajímavých současných výtvarníků (Kakalík, Zbyněk Baladrán, Markéta Hlinovská 
nebo Jiří Franta a David Böhm). Artpark se stává centrem doprovodných aktivit 
galerie,  probíhají  zde  workshopy  nebo  nedělní  dílny  pro  děti.  Prezentační 
projekt Studovna nahrazuje nový formát nazvaný Před tabulí. Jde o podvečerní 
prezentace k probíhající výstavě. Přizvaní hosté se vyjadřují k tématům spojeným 
s  výstavou  nebo  k  otázkám  historie  a  současnosti  výtvarného  umění.  Pořad 
Před tabulí probíhá v prostoru Artparku, během výstavy Loni v Marienbadu se 
uskutečnila prezentace Šárky Gmiterkové, Tomáše Pospiszyla, Zbyňka Baladrána 
a Martina  Jirouška.  Dalším  novým  projektem  v  rámci  doprovodných  aktivit  je 
Kino Rudolfinum. Jeho provoz začal v Sukově síni v září 2016. Kino nabízí snímky 
navazující na probíhající výstavy nebo „artové“ filmy se zaměřením na výtvarné 
umění. Na jeho dramaturgii se podílí také edukační oddělení České filharmonie. 
Během  výstavy  Loni  v  Marienbadu  proběhla  projekce  devíti  snímků  (včetně 
komponovaných  večerů  s  hosty  –  Jiřím  Goldem  a  Jiřím  Weigelem),  celková 
návštěvnost přesáhla tisíc osob. V rámci výstavy se uskutečnila rovněž divadelní 
performance  v  prostorách  galerie,  jejími  režiséry  jsou  autoři  Studia  Hrdinů 
Michal Pěchouček a Jan Horák a dále  jednodenní  festival Open Square,  jehož 
spolupořadatelem je také Galerie Rudolfinum.

Programy, komentované prohlídky pro školy: 28 / 616 osob
Komentované prohlídky (s kurátory výstavy): 8 / 478 osob
Kino Rudolfinum: 9 / 1 135 osob
Nedělní dílny pro děti: 12 / 267 osob
Divadelní představení: 3 / 149 osob
Před tabulí: 4 / 117 osob
Festival Open Square: 1 / 875 osob
Celkově: 3 637 osob

Celková návštěvnost doprovodných akcí v roce 2016: 7 851 osob
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Taryn Simon
K  výstavě  Taryn  Simon  jsme  znovu  nabídli  programy  pro  školy,  komentované  
prohlídky s kurátorem výstavy pro veřejnost, pokračování debat ve Studovně (své 
prezentace představili teoretici Jan Kratochvíl, Pavel Turek, Tomáš Dvořák, Filip 
Láb a Jakub Macek) a také několik mimořádných akcí: promítání snímku Noaha 
Baumbacha  Mistress  America  v  Sukově  síni  nebo  skype  konferenci  vedenou 
kurátorem výstavy s umělkyní Taryn Simon.

Komentované prohlídky (s kurátorem Michalem Nanoru): 6 / 198 osob
Nedělní ateliér pro děti: 4 / 37 osob
Komentované prohlídky, programy pro školy: 15 / 304 osob
Přednášky ve Studovně: 5 / 102 osob
Mimořádné akce: 2 / 61 osob
Celkový počet návštěvníků doprovodných akcí uskutečněných
v rámci výstavy: 702 osob



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.

Artpark je situován do prostor Malé galerie, které se díky přizvaným umělcům proměnily 

v inspirativní prostředí plné informací z uměleckého světa. Mimo jiné se zde návštěvníci 

dozví více o bohaté historii i současnosti Galerie Rudolfinum. Autorem architektonického 

řešení prostoru je umělec Zbyněk Baladrán, kresby přímo na zeď realizoval David Kalika 

(Kakalík), mezi dalšími autory jsou Jiří Franta a grafička Markéta Hlinovská.

Artpark – prostorový průvodce 
současným uměním
Artpark  je  nově  vytvořený  koncept  edukace  určený  k  využívání  všem  návštěvníkům  

galerie. Jeho účelem je představit nejčastěji kladené otázky spojené s výtvarným umě-

ním a nabídnout 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 konfron-

tovat se se současnou uměleckou tvorbou. Návštěvníci pak snáze nalézají odpovědi na 

otázky, které výstavy nejen v Galerii Rudolfinum představují. Jak vzniká umělecké dílo? 

Kdo je vlastně umělec? Co všechno může znamenat obyčejné jablko? A mnohé další.



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

je představovat snímky, které svým obsahem nebo zaměřením navazují na právě probíha-

jící 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.

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

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

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

probíhající výstavě. Přizvaní hosté nejen z oboru kunsthistorie se vyjadřují k  tématům 

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

Před tabulí probíhají 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 pořádá i speciální programy pro MŠ, ZŠ, SŠ a gymnázia. Programy 

zahrnují komentované prohlídky, workshopy a výtvarné dílny a jsou nabízeny ve variantách 

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



Jiří Černický Wild Dreams
Mark Rappolt
ArtReview, květen 2016

In  the  second  half  of  Jirí  Černický’s  exhibition  – 
which is vast in terms of scale and the scope of its 
ambition  –  you  encounter  a  tabletop  landscape, 
one  of  several  on  show  here,  crafted with  all  the 
skill of a fetishistic model-railway enthusiast. Titled 
Endless  Ski  Slope  (2016),  it  features  a  solitary 
skier  endlessly  schussing  down  a  snow-covered 
declivity:  a  strange  utopian  dream  of  unlimited 
progress  and  infinite  leisure. And perhaps  a  little 
futility too, because the skier doesn’t really move at 
all; but is rather suspended, by an almost invisible 
plastic wire,  on  top of  a  giant  revolving  snowball 
(the size of a large meteorite) that appears to have 
crashlanded, throwing out a halo of snow around it, 
into a verdant, sparsely wooded field. One quarter 
of  the  tableaux  has  been  sliced  away,  revealing 
the cakelike strata of the earth beneath the table/
ground.  And  confirming,  in  case  you  had missed 
it,  that  the  snowball  (operating  now  like  some 
science-fictional planetary core)  rotates, while  the 
skier is static, constantly skiing in his own tracks.

Revolutions  of  some  sort  are  everywhere  in  this 
exhibition.  Plough  (2016),  for  example,  is  a  1980 
sculpture of Lenin – on loan from the city of Kyjov – 
installed  with  a  90-degree  rotation.  Its  base, 
accordingly,  is  on  the  wall,  and  its  characteristic 
raised left arm now points at the ground, allowing 
the  artist  to  propose  that  that  arm  might  be 
rescued  from  a  realm  of  ideological  redundancy 
and  delivered  to  one  of  practical  usefulness  by 
being used to till soil. To ram that point home, he 
has retrofitted the hand with a plough.

Absurdity,  the  aesthetics  of  B-movies,  pragmatic 
solutions  to  idiosyncratic  problems,  the  lure 
of  supposedly  educational  models,  as  well  as 
something  of  a  taste  for  that  grey  area  between 
dedicated  amateur  and  rigorously  scientific 
professional  –  such  things  characterise  much  of 
the  work  on  show  here. When  you  first  enter,  an 
animation  (based  on  an  earlier  drawing)  features 
a giant rotating crane, covered in creepers to both 
baroque  and dilapidating  effect,  from  the  arm of 

which a waterfall cascades as if to complete some 
sort of grotesque self-sufficient ecosystem (Kinetic 
Waterfall, 2016).

Wild Dreams, in turn, comprises 50 drawings (which 
recall Leonardo da Vinci’s plans of his inventions – 
further articulated  in Černický’s model  for a flying 
bicycle)  worked  up  into  the  same  number  of 
sculptures  and  installations.  It’s  mindboggling 
in  both  its  diversity  and  complexity:  from  cherry 
seeds carved with motifs  from Soviet gulags  (Vast 
Miniatures,  2013),  to  a  bust  of  Stalin  revolving  in 
a microwave and triggering a series of lightninglike 
sparks,  via  a  model  of  a  social-housing  block  in 
which  one  apartment  owner  has  stuck  a  yacht  to 
the facade, using it as a balcony (Balcony, 2016). Of 
course,  all  of  this  is  entertaining  too,  in  the  spirit 
of carnival (in the sense of Mikhail Bakhtin’s notion 
of ‘a temporary liberation from the prevailing truth 
and  from  the  established order’)  or  funfair.  Some 
works  invite you to climb onto them (Memorial to 
the Victims of Religious Repression, 2016, a bicycle 
raised  up  between  two  statues  of  the  Madonna, 
such  that  when  you  pedal  the  bicycle,  its  wheels 
create spinning halos behind their heads). Others 
demand that you look over, underneath and around 
the material  in  front of  you – both physically  and 
mentally.

But  more  than  anything  else,  Černický’s  work 
speaks of an optimism that, like the skier in Endless 
Ski  Slope, doesn’t  have anywhere  to go. Nobody 
Readable (2008–16), one of the artist’s best-known 
works,  is  presented  here  in  the  form  of  a  video 
of  the  artist,  completely  covered  in  a  skin-tight 
bodysuit  filled  with  advertising  and  marketing 
slogans, beneath the lights and billboards of Times 
Square. He both  fits  in  and  is  gone,  in  a manner 
reminiscent  of  Harry  Tuttle’s  end,  covered  in 
abandoned  newspapers,  in  the  film  Brazil  (1985). 
Behind the clowning, then, is a certain melancholy, 
because perhaps art is the only space left in which 
to dream your own dreams.
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Sunset Strip. Na rozdíl od nich si však dává záležet 
na  vytříbené  obrazové  kvalitě,  fascinují  ji  tvary 
i povrchy, čímž se blíží analytičnosti meziválečných 
avantgardistů, jako byli Karl Blossfeldt nebo August 
Sander;  s  autorem projektu  Lidé  20.  století,  který 
ukázal průřez společností výmarské republiky, ji pojí 
sociologický rozměr díla.

Právě rozpíjení hranic mezi uměleckými a dokument-
árními  žánry  je  pro  současnou  fotografickou 
produkci  typické.  Byť  krásné,  zůstávají  fotografie 
Taryn Simon vždy účelově věcné. Na  jednu stranu 
je  tak  Kontraband  dokonalou  studií  černého 
trhu,  který  útočí  na  touhy  západního  člověka  po 
požitcích  a  značkovém  zboží,  jež  nemusí být  zase 
tak  značkové.  Na  straně  druhé  ukazuje  bezmoc 
člověka, který by celý tento proud chtěl obsáhnout, 
zmapovat a utřídit. Čtyři noci beze spánku a jediná 
sprcha – to Taryn Simon obětovala tvorbě tisícovky 
snímků. Kolik by jich vzniklo za měsíc nebo rok, už 
se vzpouzí představivosti.

V temnotách bují nechutnosti

Fotografie je pro Taryn Simon zbraň, kterou znovu 
a  znovu  používá  proti  chaosu  světa.  Bere  ji  jako 
kartotéční  lístek,  jejž  přiřazuje  každé  jednotlivé 
věci,  kterou  se  pokouší  popsat.  Vytváří  seznamy 
v tom smyslu,  jak o nich psal Umberto Eco – tedy 
jako  o  pořádajících  nástrojích  naší  kultury,  jež 
ukazují, co je důležité (to na seznamech je) a co ne 
(to na nich chybí). Proto  ji  tolik přitahují algoritmy 
internetových  vyhledávačů  a  principy,  jimiž  slova 
navazují na obrazy, kdy jedno klíčové slovo zadané 
často shromáždí velmi odlišné fotografie.

Poutavou  sondu  v  tomto ohledu nabízí Obrazová 
sbírka  –  soubor  tvořící  srdce  pražské  výstavy 
a pojmenovaný podle skutečné  instituce založené 
v roce 1915. Za dobu existence shromáždila Picture 
Collection téměř 1,3 milionu obrazových materiálů 
nejrůznější kvality od pohlednic, plakátů a výstřižků 
z  časopisů a  knih po cenné  zvětšeniny,  které  jsou 
roztříděné pomocí 12 tisíc hesel. Newyorská Picture 
Collection  vznikla  v  době,  kdy  si  už  knihovníci 
uvědomovali  důležitost  obrazové  komunikace. 
Zároveň  omezené  možnosti  katalogizace  pomocí 

klíčových  pojmů  předznamenávají  i  dnešní  inter-
netovou praxi,  tedy  že  právě  od  toho,  jak  budou 
fotografie pojmenovány a ukotveny ve slovech, se 
odvíjí, jakou budou mít důležitost, ke kolika očím se 
dostanou – a především, co budou znamenat a jak 
budou vnímány.

Autorka  tuto  klasifikaci  a  hierarchii  znázorňuje, 
když  z  archivu  Picture  Collection  sestavuje  podle 
klíčových slov shluky obrázků a výstřižků, které tvoří 
základ  pro  velkoformátové  fotografie. Obrazovou 
harmonii a smysluplné výsledky přináší jednoznačně 
pojmenované  složky  jako  Dálnice  nebo  Kočky, 
dojde-li  však  na  obtížně  zobrazitelné  fenomény 
jako Daně či slova typu Nehoda, mozaika se tříští. 
Náhle se vedle sebe potkávají ilustrační fotografie 
rozlitého  vína,  notoricky  známý  snímek  parní 
lokomotivy,  která  prorazila  zeď  montparnasského 
nádraží, i dopravní nehoda se smrtelnými následky.

Divák sleduje přetahovanou mezi silou slov, jež mají 
tendenci  věci  a  jevy  organizovat,  a  silou  obrazů, 
které  se  jim  brání  a  vytvářejí  chaos.  A  nemá-li 
člověk  při  hledání  představu,  kterou  lze  dát  do 
slov,  nelze  v  kartotéce  obraz  najít.  Před  očima 
se  názorně  odvíjí  proces,  jejž  k  sofistikovanosti 
dovedly  internetové  vyhledávače.  V  zemích,  jako 
je Čína, nechávají nepohodlné obrazy propadnout 
do  neznáma  právě  tím,  že  k  nim  nevedou  linky 
a neopatří je (nebo naopak opatří) vhodnými slovy.

„V  historickém  období,  kdy  mnoho  lidí  dělá,  co 
může, aby skryli pravdu před masami,  jsou umělci 
jako  Taryn  Simon  neocenitelnou  protiváhou. 
Demokracie  potřebuje  viditelnost,  odpovědnost, 
světlo. To v temnotách se choulí a bují nechutnosti,“ 
napsal  Salman  Rushdie  v  předmluvě  ke  knižnímu 
vydání Amerického indexu skrytého a neznámého. 
Stejně jako Disney Publishing Worldwide, i Rushdie 
pochopil, že mnoho umělců spoléhá na fotogenické 
postupy a jejich tvorba je zhmotněná představivost, 
do  níž  diváka  zvou  a  šálí  ho  kouzelnickými  triky. 
A že naopak síla Taryn Simon spočívá v tom, že z její 
výstavy  si  divák odnáší  o  několik  iluzí méně a má 
chuť být při příštím googlování velmi ostražitý.
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Bludiště seznamů
Pavel Turek
Respekt (19), 19. květen 2016

Fotila  na  ústředí  CIA,  pózovaly  jí  špičky  Ku-klux-
klanu,  pustili  ji  na  místo,  kde  je  ve  Spojených 
státech  uskladněno  největší  množství  jaderného 
odpadu.  Byla  s  fotoaparátem  v  jediné  legální 
pěstírně  konopí,  a  dokonce  jí  dovolili  pořídit 
fotografii  rozkládající  se  mrtvoly  ve  výzkumném 
středisku  forenzní antropologie, kde se pod širým 
nebem nachází 75  těl  v  různých stadiích  rozkladu. 
Umělkyni Taryn Simon se díky vytrvalým telefonátům 
a mnoha žádostem podařilo s fotoaparátem dostat 
na mnohá místa, kam je nepovolaným Američanům 
vstup zakázán. Na  jednom místě  ji  ale odmítli. To 
když  se  pokoušela  získat  povolení  fotit  v  zákulisí 
zábavního Walt Disney Worldu.

Vyjádření korporace, kterou žádala o vstup při práci 
na souboru Americký index skrytého a neznámého, 
bylo natolik vidoucí, že z něj Simon učinila součást 
výstav.  „Zejména  v  této  době  plné  násilí  osobně 
věřím, že  je zvlášť důležité chránit ono kouzlo,  jež 
obklopí  hosty,  kteří  navštěvují  naše  parky,  a  jež 
jim nabízí nikoli nepodstatné představy, k nimž se 
mohou utéci,“ stálo ve  faxu od Disney Publishing 
Worldwide.  Jeho  zástupce  správně  po  chopil,  že 
při vhodném použití má fotografie tu úžasnou moc 
odhalovat pravdu, bořit fantazie a usvědčovat iluze 
z banality.

Právě  na  pomezí  dokumentární  tvorby,  umění, 
žurnalistického přístupu a se smyslem pro precizní 
rešerše  se  jednačtyřicetiletá  hvězda  současné 
konceptuální  fotografie  představuje  v  pražské 
Galerii  Rudolfinum,  která  aktuálně  hostí  dosud 
největší přehlídku  její  tvorby  v Evropě. A ukazuje, 
že  Taryn  Simon  si  neklade  jednoduché  úkoly. 
Kromě chuti nahlédnout za zavřené dveře mocných 
institucí,  jež  ovlivňují  chod  našeho  světa,  se  její 
práce  vyznačují  posedlostí  fotograficky  zachytit 
a utřídit chaos věcí a záplavu obrazů, které s sebou 
hypermoderní doba přinesla.

Ptactvo Jamese Bonda

Ploché a bezbarvé – takové se zdálo být spisovateli 
Ianu  Flemingovi  jméno  skutečného  amerického 
ornitologa  Jamese  Bonda.  A  přesně  proto  jej 
vyhodnotil  jako  ideální  pro  tajného  agenta  ve 

vládních  službách.  Hravou  smyčkou  vrací  Taryn 
Simon  Jamese  Bonda  zpět,  když  se  pro  soubor 
Terénní průvodce po ptactvu Západní Indie rozhodla 
ve  čtyřiadvaceti  bondovkách  najít,  vyfotografovat 
a  klasifikovat  všechny  ptáky,  kteří  se  objevili 
před  kamerou.  Samozřejmě  jde  v  drtivé  většině 
o  nezamýšlené  aktéry  ve  vysoce  kontrolovaném 
a  promyšleném  produktu  zábavního  průmyslu; 
někdy  to  jsou  jen  šmouhy  a  tečky  na  obloze.  Do 
záběru  se  dostali  náhodně  a  nemají  s  příběhy 
agenta  libujícího  si  v  rychlých  autech,  krásných 
ženách  a  technologických  hračičkách  vlastně  nic 
společného  –  ale  zároveň  těch  331  objevených 
ptáků náhle vytváří pozoruhodný přírodopisný atlas 
Bondova univerza.

Terénní průvodce po ptactvu Západní Indie otevírá 
výstavu  připravenou  kurátorem Michalem Nanoru 
a okamžitě prozrazuje mnohé o zaťatosti a ponoru, 
jakého je Simon schopná. Devadesát procent práce 
na tématu představuje výzkum, shánění podkladů, 
na  fotografování  připadá  zbylých  deset  procent. 
Během  nich  nicméně  skvěle  využívá  schopnosti 
fotografie zachytit  jakoukoli věc v  její  jedinečnosti 
a  neopakovatelnosti,  což  vyniká  v  souboru 
Kontraband. Při  jeho přípravě strávila v  roce 2009 
celý  pracovní  týden  na  Kennedyho  letišti  v  New 
Yorku na stanovišti Úřadu pro cla a ochranu hranic 
USA, kde až skoro do vyčerpání fotografovala věci 
zadržené cestujícím nebo odhalené v mezinárodní 
poště.

Alkohol,  léky,  kubánské  doutníky,  falešné  zlato, 
padělané  kabelky,  léky,  pirátská  DVD,  semena 
rostlin, trofeje z exotických zvířat – to všechno jsou 
předměty,  které  se  dennodenně  pokoušejí  najít 
si cestu do Spojených států. Simon každou z  těch 
více než tisíce věcí postavila před šedobílé pozadí 
a  nasnímala  velkoformátovou  kamerou;  trochu 
jako předmět doličný a trochu  jako modernistické 
zátiší.

Prolínají  se v  tom postupy konceptualistů šedesá-
tých  a  sedmdesátých  let,  jako  byli  Ed  Ruscha 
nebo  John  Baldessari,  kteří  ctili  systém  a  své 
soubory  tvořili  podle  daného  klíče  typu  Dvacet 
šest benzinových pump nebo Všechny budovy na 



Rudolfinum představuje dílo fotografa Juergena Tellera, který polidštil módní svět
Miloš Hroch
Radio Wave, 21. prosinec 2016

Fotil ještě neznámou Nirvanu na turné po Německu, 
udělal z Björk „zombie” a šokoval nepříkrášlenými 
snímky  modelek.  V  polovině  prosince  pražská 
Galerie  Rudolfinum  otevřela  veřejnosti  autorskou 
autobiografickou  výstavu  původem  německého 
fotografa Juergena Tellera. Výstava ukazuje, jak se 
z  odvážného  grunge  fotografa  stala  globální  tvář 
módního průmyslu.

V  polovině  osmdesátých  let  se  mladý  Juergen 
Teller  vydal  s  přítelkyní  navštívit  rodinného 
známého do pustiny uprostřed Turecka. Společně 
si  prožili  šílené  přesuny  autobusem.  Cestovali  až 
do malého městečka ke hranicím se Sýrií. V poušti 
začala  Tellerova  přítelkyně  zvracet  a  blouznit 
v  horečkách. Hospitalizovali  ji  v místní  nemocnici, 
na  míle  vzdálené  evropským  standardům.  Teller 
mezitím trávil čas vyjížďkami za město. Když se při 
jedné z nich vracel, potkal chlápka na oslu, který mu 
nabídl svezení. „Začal se na mě lepit, cítil jsem jeho 
ztopořený penis, jak se mi otírá o zadek. Měl jsem 
na sobě jen šortky a tričko a on mě začal osahávat,“ 
vzpomínal Teller. Fotograf ho několika ranami pěstí 
zklidnil: „Kdoví proč jsem radši seděl dál a pral se 
s tím chlapem.“ Z osla sesedl až u hranic města. Bylo 
to léta před tím, než se z dnes dvaapadesátiletého 
Tellera stala světoznámá hvězda módní fotografie, 
která  změnila  nudná  pravidla  mainstreamových 
časopisů.

Nepříjemná historka ho provází celou kariéru, kdy 
se pohybuje na pomezí mezi komerční a uměleckou 
fotografií.  Na  bizarních  autoportrétech  je  vidět 
nahý Teller, jak leží na oslu a objímá ho – je to taky 
jedna  z  prvních  fotografií  jen  tak  přišpendlených 
na stěně v prostorách pražské Galerie Rudolfinum. 
A živý osel se procházel i během vernisáže Tellerovy 
autobiografické  výstavy  Enjoy  Your  Life!,  která  se 
návštěvníkům otevřela ve středu 15. prosince.

Umělé standardy krásy

Život  fotografa,  který  se  po  Rudolfinu  poflakoval 
s  kulichem,  typickou  červenou  péřovkou  a  v  bě-
žeckých  botách,  byl  plný  odvážných  rozhodnutí. 
Nejprve  šokoval  jeho  blízké  a  později  celý  svět. 
Ve  dvaadvaceti  se  sbalil,  opustil  rodné městečko 

v Bavorsku i práci v rodinné houslařské firmě a odjel 
do Londýna. Utíkal před vojnou, ale především se 
chtěl zkusit uchytit v nějakém z tehdejších britských 
trendsetterských  časopisů.  Přespával  na  zadním 
sedadle svého auta, když neměl na nájem, a matce 
volal jenom z telefonních budek jednou za dlouhou 
dobu, až z toho šílela. Přes fotografa Nicka Knighta 
se  dostal  k  práci  v  hudebním  průmyslu  –  nafotil 
abstraktní  cover  pro  album  Blue  Bell  Knoll  od 
Cocteau  Twins  v  roce  1988  a  o  dva  roky  později 
obal  singlu  Nothings  Compares  2  U  od  Sinéad 
O’Connor.  Prvním  velkým  zářezem  byly  o  něco 
později  snímky  tehdy  neznámé  kapely,  která  jela 
turné  po  Německu.  Když  album  Nevermind  od 
Nirvany  vyletělo  v  žebříčcích  nahoru,  neměli  jste 
šanci  na  fotografie  nenarazit.  Teller  později  fotil 
další  hudební  hvězdy  a  jeho  rukopis  tvaroval 
podobu magazínů i-D nebo The Face. Známé jsou 
snímky,  na  kterých  Björk  jí  sépiové  špagety  a  až 
strašidelně  připomíná  zombie.  Tady  se  osvědčila 
jeho  metoda,  kdy  své  objekty  stavěl  často  do 
netradičních,  až  nepříjemných  situací.  Stejně  se 
cítili ti, kteří se na fotografie dívali.

Proslavily  ho  syrové  a  spontánní  snímky  modelky 
Kristen  McMenamy,  kterou  zachytil  v  mrazivém 
londýnském  ateliéru.  McMenamy  tu  stojí  nahá 
a bez make-upu. Je vidět každičká modřina i  jizva 
na těle. Zima v místnosti s jedním malým topením 
je  jenom  zvýrazňuje.  V  koutku  má  modelka 
cigaretu a přes hrudník rtěnkou v srdíčku napsáno 
„Versace“.  Značka,  jejíž  oblečení  znamenalo  pro 
módu svět, odmítla McMenamy i Tellera – a tohle 
byla jejich spiklenecká odpověď. Fotky bez retuší se 
později objevily v časopise  i-D nebo na stránkách 
Süddeutsche  Zeitung  Magazin.  „Jak  ti  to  mohli 
udělat?“ volali prý naštvaní  kamarádi McMenamy. 
Naštvané  komentáře  přicházely  ze  všech  stran, 
z  McMenamy  byla  oběť  módního  průmyslu 
a Tellerovi  se vyčítalo,  že  začínající modelce  zničil 
kariéru. Ve skutečnosti to bylo přesně naopak.

Tellerovy  fotografie  jsou  drastické,  otevřené, 
svým  způsobem  romantické.  Módní  průmysl 
i  dosavadní  standardy  krásy  Teller  obnažil,  své 
snímky neretušoval a nepřikrašloval. A po dlouhých 
letech  spolupráce  a  přemlouvání  nafotil  kampaň 
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Loni v Marienbadu, letos v Praze
Hana Slívová
Newsweek.cz, 15. září 2016

Vybavujete si klip britpopové kapely Blur k hitu To 
the End? Černobílá estetika, honosný  lustr v  ještě 
honosnějším  paláci,  krásné  šaty,  mnohoznačné 
výrazy a  jakési bezčasí –  tím vším video  inspiroval 
snímek  Loni  v  Marienbadu  (1961)  režiséra  Alaina 
Resnaise. Vedle  Jeana-Luca Godarda  či  Jacquese 
Rivetta patřil k silné skupině autorů takzvané nové 
vlny,  která  se  vymezovala  vůči  klasickému  pojetí 
filmu. Experimentovala s dějem, kamerou i střihem, 
pohrávala si s divákem a do příběhu ho vtahovala 
v nečekaných momentech.

Film  Loni  v  Marienbadu  o  (ne)pravděpodobném 
setkání  je  jedním  z  nejvýraznějších  děl  nové  vlny, 
který  kromě  Blur  ovlivnil  desítky  dalších  autorů. 
A  co  ovlivnilo  Resnaise?  Byly  to  hlavně  obrazy 
Giorgia  de  Chirika  a  surrealismus.  Kompletní 
skládačku inspirací, doplněnou o český kontext Věry 
Linhartové a Jána Mančušky, aktuálně představuje 
pražské Rudolfinum.
 
„Výstavu, která by byla založená na filmu, jsme chtěli 
zařadit už dávno,“ říká ředitel galerie Petr Nedoma. 
„V  Anglii  jsme  jednali  o  Zvětšenině,  když  ale 
z Kunsthalle v Brémách přišla nabídka Marienbadu, 
neváhal  jsem.  Líbila  se  mi  hlavně  komplexnost 
výstavy,“  poukazuje  na  fakt,  že  film  inspiroval 
umělce napříč žánry  i způsoby zpracování. Ovšem 
žádný strach, les odkazů je velmi dobře průchodný 
i  pro  návštěvníky,  kteří  Resnaisův  kousek  neviděli 
a o nové vlně nikdy neslyšeli. Stačí trocha pozornosti 
a ze série obrazů, fotek a instalací si divák odnese 
plastický obraz popkultury 20. století.
 
Rozbitím reality (fotky a ilustrace vytržené z kontextu) 
se  k  filmu  hlásí  vizuální  umělec  Gerhard  Richter. 

Prací  Coco  Chanel,  jež  k  Marienbadu  vyrobila 
kostýmy, se zase inspiroval návrhář Karl Lagerfeld, 
který svou pět let starou přehlídku v Paříži zasadil do 
kulis podobných palácové zahradě. S iluzí a realitou 
si  hrají  zlaté  objekty  Jeffa  Koonse  a  fotky  Cindy 
Sherman. Francouzský fotograf Patrick Faigenbaum 
zase fotku využil k vytvoření dojmu portrétní malby, 
jež s sebou nese dlouhé a monotónní čekání. Čas je 
i tématem performance koncepční umělkyně Vane-
ssy  Beecroft:  prostřednictvím  hereček  unavených 
dlouhým  happeningem  poukazuje  na  znuděně 
hledící postavy ve filmu. Zároveň je ale přivádí do 
stavu podivné umělosti a strnulosti, což je zároveň 
nosný  motiv  celého  vizuálu  výstavy:  v  parku,  kde 
všechno  vypadá  reálně,  při  bližším  prozkoumání 
zjistíme,  že  chybějící  stíny  a  netečnost  postav 
odpovídají spíš surreálné situaci.

Plakáty, ale i dobový scénář, recenze a samozřejmě 
ukázky  samotného  filmu  jsou  v  rudolfinských 
sálech  též  k  vidění.  „Je  to  estetický  konstrukt, 
snímek  o  umění,  který  používá  jazyk  sochařství 
a architektury. Resnais kdysi řekl, že by chtěl natočit 
film,  který  bude  vypadat  jako  socha  a  znít  jako 
opera,“  popisuje  film,  od  kterého  se  vystavovaní 
umělci  odpíchli,  německý  kurátor  Christoph 
Grunenberg. Kdo má chuť vidět celý „Marienbad“ 
přímo  v  galerii,  ten  ať  zajde  do  Sukovy  síně  do 
nového Kina Rudolfinum. Film tam budou promítat 
25. září a 3. a 10. listopadu.

P. S. Loni v Marienbadu nemá s Mariánskými Lázněmi 
nic společného. Část filmu vznikla v ateliérech, část 
na německém zámku Nymphenburg.
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pro Vivienne Westwood s vysněným konceptem – 
místo  mladých  modelek  postavil  před  objektiv 
tehdy téměř sedmdesátiletou módní návrhářku.

Jeho  styl  později  převzali  fotografové  jako  Terry 
Richardson,  který  pomohl  Miley  Cyrus  zbavit  se 
minulosti dětské hvězdy, nebo Dov Charney, majitel 
značky  American  Apparel  a  zároveň  fotograf  sto-
jící  za  reklamními  kampaněmi  oděvní  firmy.  Teller 
vždycky vynikal svým smyslem pro detail a touhou 
jít do hloubky,  nikdy neklouzal po povrchu. Navíc 
nemá  na  krku  žádné  skandály  s  obtěžováním 
modelek jako oba zmínění.

Neminout terč

Název výstavy Enjoy Your Life!, která je důkladným 
průvodcem  Tellerovou  kariérou  a  je  k  vidění 
v Rudolfinu až do března příštího roku, je jako nápis 
z blyštivých reklam, které fotograf tak nenávidí. Se 
stejným černým humorem a až s dokumentaristickou 
důsledností,  s  níž  ukazuje  odvrácenou  stranu 
povrchního  módního  světa,  nahlíží  i  svůj  vlastní 
život.  Na  výstavě  jsou  k  vidění  velkoformátové 
portréty  jeho  matky  v  domě  v  Bubenreuthu,  na 
zdech  visí  také  osobní  fotografie  jeho  blízkých. 
Sám  název  výstavy  odkazuje  na  rodinné  trauma. 
Jeho otec alkoholik trpící depresemi spáchal v roce 
1988 sebevraždu. Aby se mu pomstil nebo se snad 
s  tragédií  vyrovnal,  vytvořil  tehdy  Teller  několik 
autoportrétů, jak stojí na hrobu s flaškou piva. „Když 
jsem šla na hřbitov, tak mi nějaká ženská říkala, jak 
si  to představuju, po  tom všem sem  ještě  chodit. 
Nic jsem jí na to neřekla,“ vzpomínala jeho matka 
Irene Teller v jednom z rozhovorů na to, jaké reakce 
vzbuzovala tvorba jeho syna v rodném městě.

Teller  ale  není  z  těch,  kteří  by  chtěli  jenom 
šokovat  –  jeho  práce  měla  konkrétní  terče,  ať  to 
byla  iluze  dokonalé  krásy  v  módních  časopisech, 
nebo ageismus v módním průmyslu. Mohlo by se 
zdát, že jeho nové snímky v době, kdy si populární 
kultura  zvykla na  ledacos,  už  s  nikým ani  nehnou. 
Přesto jeho série Kanye, Juergen & Kim minulý rok 
zbourala  internet,  mluvilo  se  o  ní  jako  o  jednom 
z  nejdivnějších  fotografických  cyklů.  Hvězdný  pár 
Kim Kardashian a Kanye West vytáhl Teller na zámek 
kousek od Paříže, fotografoval je u traktorů nebo na 
kupách štěrku. Do snímků vstupoval sám v bundě, 
s  chodeckými  hůlkami  a  v  krátkých  šortkách. 
V  této  aktuální  tvorbě  se  ale  už  trochu  vyjevuje, 
že  zmiňované  terče možná  ztratil  a  jenom  se drží 
svého – zjevně stále funkčního – trademarku.

S  ležérním  vystupováním,  kulichem  a  péřovkou 
už  dnes  na  vernisáži  v  respektované  galerii  Teller 
nikoho  nepřekvapí.  Živý  osel  na  vernisáži  působil 
trochu  jako  senzacechtivé  gesto,  obzvlášť  když 
Teller  v  úvodní  řeči  zdůrazňoval,  že  na  výstavě 
nejsou  k  vidění  žádné  texty,  aby  se  divák  mohl 
soustředit  jen  na  fotografie.  O  to  víc  potěší,  že 
výstava,  která do galerijního  kontextu našla  cestu 
teprve v nultých letech, u nás v tak konzervativních 
prostorách vůbec je. „Vím, kdy fotím dobrý snímek. 
Prostě  to  vím.  Cítím  to  tělem  i  duší,“  řekl  Teller 
minulý  rok  v  rozhovoru  pro  server  Business  of 
Fashion. Nebyla to touha provokovat, ale  instinkt, 
impulzivnost  a  jistá punková přirozenost,  co  z  něj 
udělalo  celosvětové  jméno  fotografie.  Máme 
nyní  jedinečnou  možnost  dozvědět  se  o  jeho 
fotografických  instinktech  víc  přímo  v  hlavním 
městě.



NÁKLADY NA JEDNOTLIVÉ VÝSTAVY 

A PROJEKTY ROKU 2016 Z POHLEDU 

CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA VÝSTAVNÍ 

ČINNOST V ROCE 2016
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NÁKLADY GALERIE RUDOLFINUM NA VÝSTAVY A PROJEKTY 
V ROCE 2016

Z CELKOVÝCH NÁKLADŮ GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2016 TVOŘILY 
NÁKLADY NA VÝSTAVY A PROJEKTY 50 %. ZDE JSOU ZAPOČÍTÁNY 
TAKÉ NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ARTPARKU, PRŮVODCE 
PO SOUČASNÉM UMĚNÍ.
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NÁVŠTĚVNOST GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2016

GALERIE RUDOLFINUM JE SOUČÁSTÍ ČESKÉ FILHARMONIE, KDE 
PŮSOBÍ JAKO SAMOSTATNÉ STŘEDISKO S VLASTNÍM ROZPOČTEM. 

PRO ROK 2016 BYL NA JEJÍ  PROVOZ STANOVEN FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK 
MINISTERSTVA KULTURY ČR VE VÝŠI  10 722 462 KČ, KTERÝ BYL KE 
KONCI ROKU 2016 DODATEČNĚ NAVÝŠEN O 4 500 000 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 2016.

VÝSTAVY SE VSTUPNÝM

VÝSTAVY BEZ VSTUPNÉHO

ARTPARK

BEZ
SLEVY

ŠKOLY, DĚTI 
STUDENTI

VOLNÝ 
VSTUP

ČESTNÉ
VSTUPENKY

ZLEVNĚNÉ 
VSTUPNÉ

716

13 668

5 947

15 497

1 778

CELKEM  37 606* 
**
***

výstava trvala v   roce 2016 pouze 3 dny
vstup volný
výstava trvala v   roce 2016 pouze 2 týdny



WEBOVÉ STRÁNKY A SOCIÁLNÍ SÍTĚ

WEB 

GALERIERUDOLFINUM.CZ 

NÁVŠTĚVY: 118 594

UŽIVATELÉ: 86 997

ZOBRAZENÍ STRÁNEK: 269 697

PROCENTO NOVÝCH NÁVŠTĚV: 70,88 %

FACEBOOK 

/GALERIE.RUDOLFINUM

SLEDUJÍCÍ K 1.  1.  2016:  11 731

SLEDUJÍCÍ K 31.  12.  2016:  13 223 

INSTAGRAM 

/GALERIERUDOLFINUM

SLEDUJÍCÍ K 1.  1.  2016:  CCA 380

SLEDUJÍCÍ K 31.  12.  2016:  CCA 900

YOUTUBE 

/GALERIERUDOLFINUM

POČET ZHLÉDNUTÍ ZA ROK 2016:  18 247

NEWSLETTER 

MAILCHIMP

POČET AKTIVNÍCH EMAILOVÝCH ADRES: 

3 300  (+735 ZAHRANIČNÍCH)

VÝNOSY Z JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV ROKU 2016 Z POHLEDU SKLADBY VÝNOSŮ 

Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2016
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FLAESH*

JIŘÍ  ČERNICKÝ
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LONI V MARIENBADU**

JUERGEN TELLER***

VÝSTAVNÍ ČINNOST 2016****

* 
**
***
****

výstava trvala v   roce 2016 pouze 3 dny
vstup volný
výstava trvala v   roce 2016 pouze 2 týdny
společné položky

VSTUPNÉ / 
ČLENSKÉ

PRODEJ 
ZBOŽÍ  REKLAMA DARY

SKLADBA VÝNOSŮ Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI 

ROKU 2016
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VÝNOSY GALERIE RUDOLFINUM Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI V ROCE 2016

Z CELKOVÝCH VÝNOSŮ GALERIE RUDOLFINUM V ROCE 2016 TVOŘILY 
VÝNOSY Z VÝSTAVNÍ ČINNOSTI 32 %.
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VÝNOSY Z JEDNOTLIVÝCH VÝSTAV ROKU 2016 

Z POHLEDU CELKOVÝCH VÝNOSŮ Z VÝSTAVNÍ 

ČINNOSTI V ROCE 2016
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OSTATNÍ****

* 
**
***
****

výstava trvala v   roce 2016 pouze 3 dny
vstup volný
výstava trvala v   roce 2016 pouze 2 týdny
celoroční  vstupné,  v íceúčelové dary



Poděkování

Děkujeme našim dárcům za finanční podporu v roce 2016
 
František Dostálek
Vladimír Hrabal
Radek Janeček
Zbyněk Škvára

Klubový program Galerie Rudolfinum nabízí dva základní  typy členství,  individu-
ální, 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, kterými  jsou například slevy na nákup katalogů k vý-
stavám, 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 2016:
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 2016:
ve stupni základní školy (400 Kč/rok)
ve stupni střední a vyšší školy (1500 Kč/rok)

Celkem škol
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Klubový
program
Galerie
Rudolfinum



Generální partner

Partner výstav

Mediální partneři

37

* ELLE bylo mediálním partnerem výstav Loni v Marienbadu: Film jako umění a Juergen Teller: Enjoy Your Life! 
   Radio Wave bylo mediálním partnerem výstavy Taryn Simon

*

Sponzoři



Ředitel galerie:
Petr Nedoma

Finance a provoz:
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Produkční výstav a kurátor:
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Lidé
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