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Úvod  
 

Obor teorie umění přišel ke slovu opět počátkem 90.let, kdy se radikálně změnily 
společenské podmínky pro svobodu slova, tvůrčí a vědeckou tvorbu. Sdružení výtvarných 
kritiků a teoretiků, jež nyní transformuje svou informační, přednáškovou a výstavní 
platformu, zkonzolidovalo v r.1991 svou základnu na 180 aktivních členů, navázalo 
zpřetrhané svazky s institucí AICA (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků) a obnovilo 
svou někdejší profesionální prestiž čilým publikováním, organizováním výstav, účastí 
v managementu výtvarného života a podílením se na řízení života kultury, v neposlední 
řadě i zastoupením a rozhodováním svých členů v mnoha odborných komisích. Zařadilo 
svou činnost tam, kam od počátku patří, do evropsky a světově srovnatelného odborného 
kontextu. 
 
Odborníkům Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků se postupně podařilo rehabilitovat to 
moderní a současné umění, jež za totality bylo zakázané nebo považované za neoficiální, 
legalizovat jeho existenci ať už výstavní nebo publikační činností, či zařazováním do sbírek 
státních a veřejných muzeí a galerií, a věnovat se rozvoji umění mladé generace.  
 
Sami teoretikové, jako členové Sdružení a AICY, ve spolupráci s Umělecko-historickou 
společností, vytvořili novou akademickou a tvůrčí, kritickou obec, jejíž aktivity jsou 
mnohostranné a celospolečenské. Vzhledem k celostátnímu působení členské základny 
Sdružení i v regionech lze konstatovat, že podle měřítek profesní vyspělosti a vzdělanosti 
došlo k oživení prezentace umění v nových galeriích a médiích doma i v zahraničí, přičemž 
nepopiratelná zásluha teoretiků je ve zprostředkování často složitých obsahů umění 
směrem k nejširší veřejnosti, i na školách vůči studentům. Z mnohých kritiků se stali 
profesionální kurátoři, kteří budují současný profil našich předních galerií. 
 
Čeští kurátoři také začali vystavovat naše současné umění na předních světových 
scénách, ať už kolektivně nebo autorskými prezentacemi. Za uplynulou dekádu se tak 
podařilo charakterizovat a představit světu novodobé české umění 70., 80. a 90.let. Po 
zlomu milénia se tato činnost dále zkvalitňuje, specializuje a rozvíjí směrem k vizím nových 
médií a technologií. 
 
Hlavní význam a přínos Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků lze sloučit s existencí 
České sekce AICY (Mezinárodní asociace výtvarných kritiků a teoretiků), jež ve svém 
dnešním sídle v pražském paláci Adria je propojena s činností Galerie kritiků a věnuje se 
novým formám kurátorské práce, besedám, setkáním s umělci, komentovaným prohlídkám 
výstav a pořádání výstav multimediálního a mezioborového druhu. V těchto případech je 
podporován teoretický a tvůrčí experiment s dodatečnou integrací uměleckých děl do 
širšího společenského kontextu. Stručně řečeno, teorie tu pomáhá také náročné autorské 
praxi k jejímu společenskémuprosazení a ohodnocení. Stěžejním úkolem je rozvíjení 
výsledků soutěže Ceny kritiky pro mladou malbu umělců do 30 let, v součinnosti se svými 
spolupořadateli, Fondem Ceny kritiky a výstavním prostorem workshopu Fondu, zřízeným 
jako komunikační fórum v Bubenské 1, Praha 7, dále i s Českými centry pro zahraničí.. 
Diskusní setkání o výstavní činnosti dokládají součinnost teorie a výstavní praxe, doplňují ji 
a konfrontují s přístupy jiných galerií na výtvarné scéně, shrnují ji do uceleného 
poznávacího kontextu. V tomto smyslu jde o vytváření nejen zábavné, ale i studijní a 
filosofické základny pro zájemce v širokém záběru, jíž se integrují jednotlivé cílové skupiny 
podle zaměření a konceptu projektů do společného generačního a společenského pocitu. 
Vytváří se tak i most komunikace mezi profesionálními umělci a výtvarným publikem, 
potřebný k výchově jak mladé generace, tak i ke kultivování nejširší kulturní veřejnosti. 
 
 
 
 



Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků podporuje i studentské a obecně vzdělávací 
aktivity, má nepopiratelný vliv na mediální prezentaci a reprezentaci umění, věnuje 
se galerijnímu managementu a vývoji trhu, vytváří zvláště mladým umělcům nové 
operativní prostory a možnosti ke zviditelnění. Vysílá mladé umělce na bienále a 
mezinárodní soutěže do zahraničí. Zprostředkovává i zařazení děl do veřejných a 
soukromých sbírek, a to nejen doma, ale i v zahraničí, pro muzea, galerie, nadace  
a ostatní instituce. 
 
Realizované výstavní plány svědčí o organizační a sběratelské spolupráci 
s privátními galeriemi i veřejnými institucemi, kam po ukončení výstav odcházejí exponáty  
na návrh nákupů do sbírek. Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků tak plní roli koordinátora 
profesionálních tvůrčích, vzdělávacích a uměleckých aktivit pro společnost, jíž 
zprostředkovává poznání hodnot umění. 
 
Poslání            
 
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků hájí profesní, sociální a autorská práva svých členů. 
Zastupuje své členy a svou činností vytváří podmínky pro jejich svobodnou, demokratickou 
a odbornou realizaci. Respektuje jejich názorovou a tvůrčí subjektivitu. Pořádá neziskovým 
způsobem výběrové výstavy, přednášky, besedy a další akce, týkající se současného 
výtvarného umění. Zajišťuje administrativní funkci národní sekce AICA /Mezinárodní 
asociace výtvarných kritiků/ a vyvíjí i samostatnou ediční, tj. vydavatelskou činnost, 
organizuje účast na soutěžích, mezinárodní výstavy a výměnné výstavy se zahraničím. 
 
Vize  
 
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků, v budoucnu transformované v polyfunkční 
teoretické centrum, spojené s Galerií kritiků, je profesionální institucí, která je však 
nedílnou součástí neziskového sektoru. Sdružení funguje jako jedinečná platforma pro 
setkávání výtvarných kritiků a teoretiků a realizaci jejich profesních debat. Zároveň slouží 
jako informační zdroj nejen odborné veřejnosti krititků a teoretiků, ale také výtvarných 
umělců, galeristů, novinářů a široké laické veřejnosti. Umožňuje získávání a výměnu 
informací se zahraničím.   
 
 
Členství 
 
Řádným členem  Sdružení se stává výtvarný kritik a teoretik. Na základě absolutoria či 
výsledků své práce je přijímán Výborem Sdružení. Řádnými členy jsou výtvarní kritici a 
teoretici, kteří žijí a pracují na území České republiky, mimořádnými členy se stávají ti 
odborníci ze zahraničí, kteří vlastní českou státní příslušnost. Čestným členem se na 
základě rozhodnutí Výboru Sdružení stávají ti, kdo se výjimečně zasloužili o rozvoj oboru. 
O způsobu členství ve Sdružení rozhoduje Výbor. 
 
Členství zaniká  úmrtím, vystoupením nebo vyškrtnutím. Vyškrtnut může být člen, který 
dlouhodobým neplněním svých povinností, včetně příspěvkových, se nepodílí na činnosti 
Sdružení bez uvedení řádného důvodu, nebo který závažným způsobem porušil poslání 
činnosti Sdružení, vymezené v úvodním ustanovení. 
Orgány Sdružení 
 
 
 
 
 



 
 
Valná hromada  je vrcholným orgánem Sdružení. Schází se podle potřeby, nejméně však 
jednou za dva roky. Schvaluje změny stanov Sdružení, určuje základní program činnosti a 
volí výkonný Výbor, odpovědný i za revizní funkci hospodaření Sdružení. Výbor jmenuje 
svého předsedu a  dva místopředsedy do doby jejich odvolání či abdikace. Tito jsou  
oprávnění jednat jménem Sdružení a mají podpisové právo. 
Mimořádnou Valnou hromadu svolává pověřený člen Výboru do 1 měsíce, požádá-li o to 
nejméně třetina řádných členů. Výbor vyřizuje běžné záležitosti Sdružení, stanovuje výši 
členských příspěvků, svolává Valnou hromadu a podává jí zprávu o své činnosti. Může 
vytvářet další stálé nebo dočasné komise, např. výstavní komisi, ediční komisi apod. Výbor 
také kontroluje činnost Sdružení z hlediska dodržování stanov a hospodaření s penězi. 
Revizní orgán, jmenovaný Výborem, dohlíží na dodržování stanov, finanční hospodaření a 
kontroluje účetní uzávěrky. Zúčastňuje se schůzí Výboru. 
 
Hospoda ření 
Finanční prostředky Sdružení tvoří: 
1/ roční členské příspěvky 
2/ vklad nově přijatých členů 
3/ výnosy z akcí, pořádaných Sdružením 
4/ dotace a subvence 
5/ jiné příjmy, např. z movitého a nemovitého majetku, úroky aj. 
 
Zánik Sdružení 
Sdružení zaniká rozhodnutím všech členů, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina všech 
členů Sdružení. Valná hromada rozhodne také o tom, jakým způsobem bude naloženo se 
zůstatkovým majetkem Sdružení.  
 

Předsedkyně Sdružení : PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro 
Místopředsedkyně Sdružení: PhDr. Hana Larvová 
Místopředsedkyně Sdružení: Mgr. Blanka Jiráčková 

                                                                       Tajemník a manažer: Bc. Aleš Rataj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Přehled činnosti Sdružení výtvarných kritik ů a teoretik ů  
 
Zhodnocení 4.ro čníku Ceny kritiky za mladou malbu  
 
4.ročník Ceny kritiky pro mladé umělce do 30 let, „Malba a její přesahy“ - Výstava 
finalistů soutěže v únoru 2011, Výstava laureáta Ceny kritiky v prosinci 2011 
v pražské Galerii kritiků, palác Adria 
 
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA požádaly MKČR o 
podporu spojenou s partnerstvím na soutěž 4. ročníku Ceny kritiky pro mladé 
umělce do 30 let, se zadáním „Malba a její přesahy“ – Výstava finalistů v únoru 
2011 a Výstava laureáta soutěže v prosinci 2011 v Galerii kritiků v pražské Adrii, 
s tímto výsledným hodnocením: 
 
Výstava Ceny kritiky a Výstava laureáta Ceny kritiky se staly celostátně prestižní 
akcí, jakožto soutěž nejmladších umělců se zaměřením na malbu.  Sdružení 
používá na tento projekt finančních příspěvků od MKČR a od HMP ve formě 
partnerského daru, podílí se ovšem i vlastním vkladem. Galerie kritiků má sice 
přidělený celoroční grant na provoz, avšak ten nestačí krýt náklady na takto 
mimořádné, a vysloveně obecně prospěšné projekty. Překážkou je vysoký nájem 
výstavních prostor v městské budově Adrie a nestačí prostředky na vydávání 
odborných tiskovin, propagaci, či celkovou přípravu a realizaci soutěže. Cílem 
soutěže Ceny kritiky je zprostředkovat kulturní veřejnosti špičkovou malbu naší 
nejmladší generace a mladým umělcům pomáhat zařadit se do tržně a mediálně 
fungující společnosti. Z okruhu příznivců byl vytvořen Fond Ceny kritiky, který 
prostředkuje odprodej nejlépe hodnocených děl do sbírkového depositu i 
soukromým sběratelům, avšak nemá dosud samostatnou právní platformu. 
Funguje zatím jako Klub přátel galerie s workshopem pro účastníky Ceny kritiky, 
v budově bývalých Elektrických podniků na Letné.  
 
Cena kritiky byla vypsána Sdružením poprvé v roce 2008, s tematickým zadáním 
Malba a její přesahy ze dvou zásadních důvodů: 1/ státní a nejprestižnější Cena 
Jindřicha Chalupeckého je udělována mladým umělcům s vyjádřením 
konceptuálního rázu, experimentujícím s novými médii a technologiemi.  2/ dosud 
nebyla vypsána cena pro nejmladší věkovou kategorii umělců do 30 let pro klasické 
disciplíny, kde většina účastníků ještě studuje v posledních ročnících vysokých 
uměleckých škol,  
či se ocitá na počátku své profesionální dráhy (pozn. - srovnej s Cenou ČEZ / NG, 
jež je vyhrazena širšímu okruhu umělců do 33 let). 
 
Původním záměrem soutěže Ceny kritiky nebylo zúžení tématu jen na malbu, 
avšak ohlasy široké veřejnosti dokázaly, že právě malba (eventuálně do 
budoucnosti také socha se svými přesahy), se jeví být základním „stavebním 
kamenem“ klasického výtvarného vyjadřování, jež si žádá nového a nového 
prověřování výrazových možností. Malířský žánr rovněž motivuje sběratele budovat 
sbírky k archivaci vývoje malby. Malba je v soutěži chápána v kontextu vývoje 
tvorby mladého umělce, takže hodnocení laureáta se neopírá výhradně jen o jeden 



či dva vystavené obrazy. Umělec předkládá do soutěže portfolio své tvorby za 
období nejméně posledních dvou let.  
Z finálních umístění jsou pak umělci vysíláni Sdružením i do mezinárodních 
soutěží, např. aktuálně Sovereign Art Prize v Londýně či mezinárodní výstava 
From different corners, za spolupráce Českých center. 
 
Laureátem 4.ročníku Ceny kritiky se stal Adam Štech, pro jehož autorskou výstavu 
v rámci ocenění v prosinci 2011 v Galerii kritiků v Adrii Sdružení požádalo také o 
partnerskou podporu. Koncepce malby tohoto umělce se zakládá na formální i 
obsahové experimentaci, za použití citace motivů z různých období dějin umění, 
jež boří zavedená klišé vnímání obrazu a opírá se o senzibilitu naší nejmladší 
generace. Z odborného hlediska i z hlediska zájmu široké kulturní veřejnosti je dílo 
Adama Štecha chápáno jako velký příslib do budoucna, na domácí i světové 
výtvarné scéně. Jeho výstava se těšila hlubokému zájmu médií i výtvarné kritiky 
(viz v příloze). 
 
Sdružení / Galerie kritiků děkují za laskavé pochopení soutěže, jež si klade za cíl 
povzbuzovat a podporovat tvorbu nejmladší generace našich umělců ke 
spokojenosti celé kulturní veřejnosti, i v zájmu národní reprezentace. 
 
Vlasta Čiháková Noshiro 
předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / kurátorka Galerie kritiků, 
palác Adria v Praze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54.ročník Mezinárodní výstavy ILLUMInations, Bice Curiger . 
Benátky / Arsenale Novissimo / Nappa 90  
4. 6. – 30. 09. 2011 
 
Federico Díaz – Vize biomorfní architektury 
(Outside Itself - Interaktivní instalace sestavená roboty bez doteku lidské ruky – 
od konceptu po zhmotnění) 
 
Jedná se o tzv. kolaterální projekt 54. ročníku Mezinárodního bienále současného 
umění v Benátkách – La Biennale di Venezia. Kurátorkou projektu je Alanna Weiss, 
zakladatelka P.S.1 Contemporary Art Center v New Yorku. Projekt Outside Itself   
byl vybrán do kolaterální sekce bienále hlavní komisařkou Mezinárodní výstavy 
ILLUMInations, Bice Curiger. 
Benátky / Arsenale Novissimo / Nappa 90 
4. 6. – 30. 09. 2011 
 
Federico Díaz je renomovaný umělec česko-argentinského původu, žijící a 
pracující v Praze, který vytvořil pro letošní 54. ročník bienále interaktivně se 
reprodukující, prostorovou instalaci, v hale 500 let starých, přístavních doků 
benátského Arsenale. Díaz naprogramoval na počítači, a s pomocí robotů vytváří 
objekt, který reaguje na proměny světla a stínu v místě instalace, vyrůstá a mění 
svou podobu tak, jako živý organismus. Instalace sestává z množství černých 
kuliček o velikosti pingpongového míčku, které slepují a vrství dva speciálně 
seřízení roboti na základě matematicky zpracovaného programu a analýzy 
infračerveného spektra světla do expozičně proměnné, tvarové kompozice. Objekt 
se utváří podle proměn světla ve stín, při stálém proudění mnoha návštěvníků na 
ploše, intenzívně osvětlované z projektorů. Každá kulička zastupuje jeden světelný 
foton. Optické senzory monitorují dopad světla na místo a pořizují záznam toku dat 
a informací o proměně světla na ploše pro řízení robotů. Údaje o intenzitě světla se 
liší podle toho, zda je noc nebo den, a také podle toho, kolik se v instalaci nachází 
návštěvníků, kteří se tu různě pohybují a jsou různě barevně oblečeni. Každý 
pohyb, každá barva jejich šatů, volených podle jejich psychického rozpoložení, 
různě absorbuje nebo odráží světlo. Instalace je pak plně závislá na jejich počtu, 
pohybu a reakcí na ploše. Kdyby žádný návštěvník nepřišel, objekt nevznikne. 
Senzory zůstanou hluché a roboti vyrobí jen čistou plochu, bez dynamických forem. 
Tento problém však nenastává. Instalaci denně navštěvuje v průměru asi 500 
diváků, kteří se aktivně zapojují do tvorby svým vstupem na světelnou plochu. Tam 
je zaujme vlastní stín, který se objevuje jako záznam jejich pohybů v místě a 
reálném čase. Stíny návštěvníků pak vytvářejí mapu, která je denně 
vyhodnocovaná algoritmem, a tam, kde se stopy pohybu lidí protnou v bodech 
svých průsečíků, roboti začnou pracovat a stavět. Výsledkem je přidání jedné 
kuličky zhruba za každých 26 vteřin, přibude jich asi 2000 denně. Instalace bude 
růst a proměňovat se neustále během čtyřměsíčního trvání výstavy. Koncem září, 
kdy skončí, by mělo být zformováno do výsledné kompozice asi 250 000 kuliček.  
 
 
 
 
 



U příležitosti masově navštěvovaného 54. Bienále, s tematickým zadáním 
ILLUMInations, tedy doslova i metaforicky pojaté výstavy "Světla" a "Národů", 
diváci všech možných národností světa ovlivní konečnou podobu Díazova díla, a 
dodají mu nadnárodní význam. 
  
Instalace Outside itself je novým vývojovým stupněm díla, které umělec vytvořil na 
konci roku 2010 pro MASS MoCA, Muzeum současného umění v Massachussets. 
Instalace nazvaná Geometric Death Frequency-141 je do jara 2012 vystavená na 
dvoře muzea a již dnes údajně odolává i tornádům. Je tvořena stejnými černými 
kuličkami jako v Benátkách, jež jsou pomocí robotů sestaveny do asymetrického 
tvaru vlny ve virtuálním, 15 metrů dlouhém a 6 metrů vysokém kontejnéru. Data 
použitá k vytvoření a umístění kuliček byla generována z optické analýzy digitální 
fotografie vchodové části muzea. Vzniklo trojrozměrné ztvárnění plošných dat a 
informací místa před muzeem, kde zvlněná konstrukce “vynáší” vrstvy kuliček až 
do druhého patra budovy. Joseph C. Thompson, ředitel MASS MoCA, označil 
Díaze trefně za „nekompromisního vynálezce tvaru“.  
 
Díazův smysl pro originalitu zajistil interakcí projektu v Benátkách vizionářský 
význam. Díky reflexi prostředí a interakci s diváky představuje dílo nekonečně 
přizpůsobivý organismus a jakousi samostatnou komunitu. Instalace neustále 
reflektuje to, co se děje kolem. Roboti zase představují prodlouženou ruku našich 
smyslů, jež překračuje meze naší tělesnosti, stejně jako společnost dnes využívá 
nových technologií k simulaci a podněcování smyslových zkušeností, či k vytvoření 
nových informačních networků. Nová technologie počítá se schopností 
interkomunikace a dosažením toho, co tělo samo nedokáže - je schopna jít ve 
smyslu názvu díla „za sebe či mimo sebe sama“. Dává vznik nové formě živé a 
proměnlivé, biomorfní architektury, jež zrcadlí samoorganizační tok pohybu a 
chování lidí, v jejich momentálním rozpoložení. V informačním slova smyslu by v 
budoucnosti měla sloužit tvorbě nových forem života a nové sociální infrastruktuře.  
 
Federico Díaz se zabývá interakcí a mezilidskou komunikací po dlouhou řadu let. 
Vyvinul mimořádné interaktivní projekty jako Generatrix, Mnemeg, Rezonance, 
Sakura, Sembion a další. Vystavoval je na mnoha mezinárodních výstavách a 
v institucích jako Institute of Contemporary Arts/ICA či Royal Institute of British 
Architects v Londýně, Algorithmic Revolution v ZKM Center for Art and Media v 
Karlsruhe,  Fondation Electricité de France v Paříži , Ars Electronica Festival v 
Linzi, na Mezinárodní muzejní noci v Mori Art Museu v Tokiu. Za jedno ze 
svých prvních vynikajících děl Generatrix obdržel zvláštní cenu Milano Europe, 
Futuro Presente 2001, a na Bienále ve Florencii v roce 2007 získal Premio 
Internazionale “Lorenzo il Magnifico” v kategorii nových médií za projekt Sakura 
(2005). Ve Spojených státech byla Díazova instalace ve veřejném prostoru poprvé 
prezentována pod názvem Ultra v roce 2008, v rámci výstavy MOMA/PS.1, Art 
Basel na Miami Beach. V loňském roce 2010 byl Federico Díaz vybrán, aby 
reprezentoval Českou republiku na EXPU v Šanghaji, kde vystavil LacrimAu, 
sensoricky monitorovaný objekt obří lidské slzy, pokrytý 24 karátovým zlatem, v 
interaktivní instalaci českého pavilonu. V současné době je tento objekt 
prezentován na festivalu Smetanovy výtvarné Litomyšle, v Novém kostele Církve 
bratrské, za účelem pomoci dětem a seniorům ze sociálně slabých minorit. 
Umělcovo krédo, vyjádřené v jeho Manifestu Nero zní – Umění je uměním jedině 
tehdy, není-li tvořeno lidskou rukou. 



Zhodnocení projektu Theatre Mundi-Divadlo sv ěta 
 
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA (dále jen Sdružení) 
požádalo HMP o partnerskou podporu pro realizaci výstavy Theatre Mundi / 
Divadlo světa, jež byla vyslána do Centra současného umění ve finském Tampere 
v únoru – březnu 2011, a v Galerii kritiků v Adrii  představena v srpnu – září 2011, 
s tímto hodnocením: 
 
V rámci mezivládní kulturní dohody mezi ČR a Finskem, na základě víceleté 
spolupráce výměny výstav a rezidenčních pobytů umělců s Asociací současného 
umění ve finském Tampere, jež začala z podnětu MKČR a s partnerskou záštitou 
HMP v roce 2008, došlo i k výstavě v roce 2011.  První výstavy Fauna a Flora (ČR) 
a Láska bez hranic (Finsko) se uskutečnily v roce 2008, pak v červnu 2010 se 
konala další výstava z Finska Hlavy veřejné a vize okolí v Galerii kritiků v Adrii. 
Hlavní město Praha a Městská část Prahy 1 byly spolupořadateli. V termínu únor – 
březen 2011 byla vyslána výstava 8 českých umělců pod názvem Theatre Mundi / 
Divadlo světa do finského Tampere. Po návratu do Čech byla rozšířena o 
prezentaci plastik 3 sochařů a představena veřejnosti v Galerii kritiků v Adrii v 
srpnu – září 2011. Bylo zapotřebí partnerské záštity a dodatečné podpory HMP 
jednak z důvodu zachování tradice, jednak i proto, že náklady na vyslání české 
výstavy do Tampere neslo pouze Sdružení, v rámci krácení státního rozpočtu. 
Rozpočet na výstavní činnost Galerie kritiků v Adrii byl krácený v r.2011 i od HMP, 
avšak výstava v Tampere musela být realizována, aby byla zachována dohoda o 
kulturní spolupráci. Pro nedostatek prostředků nemohl být původně vydán katalog, 
který měla hradit česká strana jako vysílající, dodatečně však na něj přispělo i 
MKČR (viz příloha) k zaslání do Finska. Výstava, zaměřená na figurativní tvorbu 
obrazů, plastik a konceptuální fotografie, byla pojatá v koncepční oponentuře vůči 
novým technikám, avšak zaznamenala velký úspěch u veřejnosti i v médiích  
(rozhlas a relace Artmix,TV). 
 
Účastníky výstavy Theatre Mundi byli Jana Bernardová, Erika Bornová, Michal 
Gabriel, Petr Malina, Jitka Mikulicová, Anna Neborová, Michal Novotný (Micl), 
Pavel Matela, Tomáš Smetana, Ivana Štenclová, Petra Valentová, Jiří Votruba -  
známí umělci mladé a střední generace, zaměření figurativně na „portrét“ a 
„krajinu“, s důrazem na tvářnost známých i neznámých českých osobností a 
krajinnou scenérii. Již v roce 2008 měla výměna výstav společné ideové zaměření 
na téma životního prostředí a ekologii městské kultury. Stávající téma bylo určeno 
k zobrazení podoby české společnosti s krajinným pozadím, kde se odehrává 
každodenní život. Výstava posloužila vizuální charakterizaci života české 
společnosti jakožto metafora „divadla světa“ . Kurátorkou finské výstavy byla Anne 
Paldanius, českou kurátorkou Vlasta Čiháková Noshiro. Výměna výstav s Asociací 
umělců v Tampere, jež je velice živým střediskem současné finské kultury, má 
velký význam v procesu vzájemného poznávání kultury obou zemí  
a sbližování v kontextu mezinárodní kulturní spolupráce. 
Vlasta Čiháková Noshiro 
předsedkyně Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / kurátorka Galerie kritiků a 
výstavního projektu, palác Adria v Praze 



 
Hodnotící zpráva - 7. Mezinárodní bienále sou časného um ění ve Florencii 
2011 
 
7. ročník Mezinárodního bienále současného umění ve Florencii se konal již 
tradičně v prvním prosincovém týdnu (3. 12 -11. 12. 2011) v historické pevnosti 
Fortezza da Basso, pod záštitou presidenta Itálie, Světové banky, OSN, města 
Florencie, UNESCO a dalších významných institucí. Zúčastnil se ho velký počet 
650 vystavovatelů ze 84 zemí, v celkovém počtu 2500 vystavených děl.  
Spolupráce s OSN se traduje od roku 2001, kdy bylo přijato stálé tematické 
zaměření bienále „Dialog mezi civilizacemi“. V tomto smyslu byla zahájena i aktivní 
spolupráce italských pořadatelů s Bienále Turku ve Finsku (od roku 2003) a s 
Trienálem Indie (od roku 2005). V mezinárodní kulturní spolupráci je uplatňována 
etická zásada tolerance a respektu k různorodosti kulturních etnik, dále zásada 
duchovního propojení umění s vědou a technikou.  
 
Jsou různé druhy bienále: národní reprezentaci umění slouží nejlépe tradiční a 
prestižní Bienále současného umění v Benátkách, či Armory Show v N.Y. Dále jde 
o veletržní akce, jež sledují profilaci umění jednotlivých galerií na trhu (Berlín, 
Basilej, Milán, Miami v USA), a bienále typu Salonu nezávislých (Salon des 
Indépendents), což je právě Florencie.  Má svou vědeckou komisi pro kontrolu 
výběru vystavujících, nicméně k jejich volné účasti přistupuje liberálně. Někteří 
zahraniční umělci se účastní dokonce opakovaně. Úroveň bienále v současné 
době vážně poškozuje ekonomická krize, jež postihuje v posledních letech 
převážně evropské umění. To se projevuje ani ne tak v počtu vystavujících, jako 
snížením počtu návštěvníků a komerčního zájmu o vystavená díla. Pokud  
se totiž bienále koná v období letní turistické sezóny jako v Benátkách, návštěvnost 
se řídí turistickým ruchem. Se zabezpečováním ekonomiky v zimních měsících je 
to však horší. Dá se dokonce říci, že jedině účast umělců z ekonomicky 
prosperujících zemí ze zámoří pomáhá udržet kontinuitu bienále organizačně i 
mediálně. Výstava minulého 6. ročníku florentského bienále v roce 2009 byla 
charakterizována masivní invazí čínských umělců, 7. ročník 2011 zachraňovalo 
Mexiko a Jižní Amerika. Hlavní Čestnou cenu za celoživotní tvorbu získal mexický 
umělec monumentálních nástěnných maleb José Luis Cuevas, který vystavoval už 
v roce 1982 na bienále v Benátkách a v Mexico City vlastní své muzeum. Druhou 
Čestnou cenu získala španělská módní návrhářka a výtvarnice Agatha Ruiz dela 
Prada, jejíž odvážné kreace plní výkladní skříně luxusních butiků v New Yorku, 
Paříži, Londýně a Miláně.  
 
Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků nominovalo na 7. ročník florentského 
bienále Janu Bernartovou s digitálními tisky minimalisticky pojatých krajin, dále 
Lindu Čihařovou s fotokresbami fiktivních krajin, do kategorie nových médií. 
V náporu latinoamerických umělců a porotců však šance v soutěži byly minimální a 
lze jen konstatovat, že bienále tentokrát čerpalo hlavně z ohlasů své slavné 
minulosti, během níž získali ocenění např. Christo, Gilbert§George, Richard 
Anuskiewicz či David Hockney.    
Pokud se ekonomická situace dále nezhorší a neovlivní charakter bienále 
zásadním způsobem, považujeme dosud tuto příležitost pro naše mladé umělce za 
významuplnou ve smyslu jejich uvedení na světovou 
výtvarnou scénu, avšak v rámci uvedených výhrad.  



Sdružení výtvarných kritik ů a teoretik ů vydalo v roce 2011 jedine čnou 
publikaci: Almanach Slovanské epopeje  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



Tisková zpráva: Sofistika prostoru – Die Sophistik des Raumes v Galerii 
kritik ů, Palác Adria v Praze, 16. 10. – 11. 11. 2012  
 
Vystavují: Ulrike Dornis, Magdalena Drebber, Jörg Ernert, Jens Hanke, Martin 
Kreim, Petra Otkowski, Jürgen Strege, Klaus Walter 
 
Kurátoři: Martin Kreim a Vlasta Čiháková Noshiro 
Výstava představuje tzv. „lipskou“ či spíše „saskou“ školu mladých německých 
malířů skupiny MGK (Milchglasskino) v Praze, jejíž členové jsou absolventy a 
pedagogy německých vysokých uměleckých škol. Výstava svým uceleným 
konceptem, zaměřeným na organický i fiktivní prostor v malbě, byla uspořádána již 
na několika místech nejen v Německu, ale i v Polsku, Litevsku a v Rakousku. 
Prostor v obrazech osmi mladých malířů se objevuje buď jako reálný nebo 
imaginární, v rozpětí od přirozeného prostředí člověka, přes společensky a 
kolektivně pojatou architekturu, k intimitě subjektivního a expresivně vyjádřeného 
prostoru,  blízkého situačním zátiším. Prostor je zde principiálně chápán jako 
dějiště procesuální události v její proměnlivosti a vyjadřuje klíčové architektonické 
pojmy – otevřenost, transparentnost, povrchovost, vynořování, destrukci a pod. 
Tzv. lipská škola představuje pro českou kulturní veřejnost určitý pojem, 
reprezentovaný výstavou jejího známého protagonisty prof. Neo Raucha 
v pražském Rudolfinu v roce 2007. Vyjadřuje i specifikum současné německé, 
sociálně kritické malby ve světovém kontextu, s kořeny v německém 
expresionismu (Beckmann, Heissig, Gille) a iluzionistickém realismu, tvrdě 
ironizující demagogii totalitních režimů minulosti. Byla původně ovlivněna i studiem 
přírody a anatomie, jež dnes už v Německu nejsou běžným předmětem výuky. 
Podstatné v této malbě je vyjádření vztahu člověka ke svému životnímu prostředí a 
jeho vývoji, jenž je pro své autentické východisko podnětný i v konfrontaci s českou 
malbou. 
Členové MGK se domnívají, že profilace pražské Galerie kritiků a důraz na 
každoročně pořádanou Cenu kritiky pro mladou malbu a její přesahy jsou jim 
koncepčně velmi blízké. Rozhodli se proto představit také mladé české malíře 
v galerii VNG AG v Lipsku v květnu 2013, v rámci „Mezinárodní lipské noci muzeí“. 
Předběžný název této výstavy „Já je někdo jiný“ se zakládá na převážně figurální 
reflexí dnešního světa, se zapracováním myšlenek, vázaných k problému odcizení 
uvnitř mediální a tržně pojaté společnosti. Projekt výměny výstav je určen 
k navázání užších vzájemných vztahů a rozvíjení spolupráce do budoucna, proto je 
také zaštiťován Česko-německým fondem budoucnosti, HMP, MKČR a Státním 
fondem kultury.  
 
Martin Kreim a Vlasta Čiháková Noshiro Galerie kritiků, Palác Adria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zhodnocení mezinárodního projektu From different co rners  
 
(16. 4. – 30. 6. 2011 Düsseldorf, 16. 2. – 24. 3. 2012 Amsterdam, 18. 2. – 7. 4. 
2012 Nijgmen, 13. 4. – 12. 5. 2012 Vídeň, 2. 6. – 7. 7. 2012 Štrasburk, 16.8. – 
20.9. 2012 Galerie kritiků v Praze, pak odeslání výstavy do Düsseldorfu či do jiné 
destinace)  
Jedná se o mezinárodní putovní výstavu, jež svou myšlenku založila na 
experimentálním využití mnohotvárných možností papíru jakožto média. Účastní se 
jí známí i mladí umělci z několika evropských zemí. Účast 5 mladých českých 
umělců, zajišťovaná Galerií kritiků v Praze, byla iniciována v roce 2011 významnou 
galerii Arteversum (ředitel Reinhardt Gröne) v Düsseldorfu, vzhledem k tomu, že 
Galerie kritiků v roce 2009 a 2010 uskutečnila obdobný česko-německý projekt Jak 
to bylo s Kainem a Ábelem ve spolupráci s Künstlerhaus Sootbörn v Hamburku, 
v rámci výstavního cyklu Papiriál. Byl realizován díky podpoře ZO MKČR. 
 
Galerie kritiků zajistila pro stávající mezinárodní výstavu From Different Corners 
účast Lindy Čihařové, Edity Pattové, Luďka Rathouského, Jiřího Franty a Davida 
Böhma (viz popis exponátů v příloze). Zahajovací výstava se konala v galerii 
Arteversum v Düsseldorfu od 16. dubna s prodloužením termínu do 30. června 
2011, nyní pokračuje na dvou místech Galerie bart v Holandsku (od 16. 2. do 24. 3. 
v Amsterdamu a od 18. 2 do 7. 4. 2012 v Nijmegenu). Poté bude otevřena od 13. 4 
do 12. 5 v Galerii Bäckerstrasse ve Vídni, a od 2. 6 do 7. 7. 2012 v Galerii Chantal 
Bamberger ve Štrasburku. K prezentaci v Galerii kritiků v Paláci Adria v Praze je 
plánována od 20. 8. do 16. 9. 2012. Pak má být vrácena do Düsseldorfu, avšak o 
projekt se mohou ucházet ještě i galerie z dalších zemí. 
 
Vzhledem k tomu, že jednotlivé výstavy s prezentací děl účastníků se konají i on-
line na internetu a zájem o projekt narůstá, cyklus bude pokračovat s obměnou děl 
a umělců nejspíše i do budoucna. Důležité je pro všechny zúčastněné nepřerušit 
řetěz spolupráce, třebaže v nepříznivé ekonomické situaci. První vyslání umělců se 
konalo vždy na náklady vysílající galerie,  
tj. v případě českých umělců to byla Galerie kritiků, kdo je vysílal do Německa na 
jaře 2011 (bez veřejné finanční podpory), jinak přesuny výstavy si organizují 
zahraniční galerie mezi sebou. Na náklady Galerie kritiků bude výstava přijata 
v Praze v srpnu 2012 a zpět odeslána do Düsseldorfu či jiné destinace v září 2012. 
 
Tímto výstavním projektem se od roku 2011 po valnou část roku 2012 reprezentuje 
tvorba českých umělců v pěti zemích Evropy, díky spolupráci zahraničních galerií. 
Jejich financemi je prezentace našich umělců krytá. Na náklady Galerie kritiků je 
naopak zapotřebí uvést výstavu v Praze a odeslat ji dál. Česká veřejnost tím 
získává příležitost seznámit se s hodnotnými díly zahraničních umělců od 20. srpna 
do 16. září 2012.  
Jsou mezi nimi jména jako Gerhard Richter, Sigmar Polke, Klaus Rinke či Heinz 
Mack, u nás dosud uváděná jen sporadicky. Jejich experimentace s médiem papíru 
v kombinaci s dalšími technologiemi a materiály je pro nás velmi podnětná. Pak 
bude výstava putovat dál. Pro Galerii kritiků znamená tento projekt kromě výrazné 
oborové inspirace i užitečné navázání kontaktů s významnými galeriemi v zahraničí 
pro rozšíření dosavadní kulturní spolupráce. Za finanční podporu Galerie kritiků 
děkuje Státnímu fondu kultury. Česko-německému fondu budoucnosti a HMP. 
 



Příspěvek Vlasty Čihákové Noshiro k výstavnímu projektu: Ostrovy odpo ru  
 
Ostrovy odporu – alternativa  
Od um ění akce k multimediální interakci 
Vlasta Čiháková Noshiro 
 
Výstava Ostrovy odporu mapuje vývoj českého umění od postmoderního výrazu 
poloviny 80. let k dnešní tzv. neo- či alter-modernistické tvorbě. Vychází zjevně z filosofických 
pramenů „jazykových her“ Ludwiga Wittgensteina,  „metapříběhů“ 
a „názorové plurality“ Jeana-Francoise Lyotarda, „dějinné diskontinuity“ Michela Foucaulta či 
„dekonstrukční diferenciace“ Jacquesa Derridy, jež byly pro naše umění do zlomu milénia 
vývojově směrodatné. V tomto „souostroví“ však existuje ještě řada „ostrůvků“ či autorů, kteří 
s neméně hodnotným tvůrčím potenciálem čerpali i z jiných filosofických přístupů. Významné 
východisko spočívá ve filosofii 70. let, v pojetí „tělesné zkušenosti“ a fenomenologii vnímání 
Maurice Merleau-Pontyho, 
ve fundamentální ontologii existencialismu Martina Heideggera, v chápání totality 
a radikální jinakosti Emanuela Lévinase, či v dynamice „přirozeného světa“ Jana Patočky. 
Hodnocení významu bezprostřední zkušenosti umělce, shrnuté do hesla „tady a tedˇ“, jakožto 
platformy akčního umění 70. let – body artu, land artu, environmentu a performance se 
promítlo do tvorby našich umělců počátků 80. let - Ivana Kafky, Vladimíra Merty, Margity 
Titlové, Magdaleny Jetelové, Adrieny Šimotové, Čestmíra Sušky, Kurta Gebauera, Milana 
Kozelky, Svatopluka Klimeše, Tomáše Rullera a dalších. Zahrnovalo i politický podtext jejich 
protestu vůči politické a kulturní nesvobodě. Z kolektivních akcí v plenéru a alternativních 
prostorách jako Malostranské dvorky (1981), Setkání ve Stromovce (1982), Sympozium 
Mutějovice (1983), z výstav v Klubu na Chmelnici či v Kulturním středisku Opatov (1985) se 
zrodil vyhraněný směr, dávající přednost konfrontaci s archetypálními obsahy našeho vědomí, 
návratům k životadárným zdrojům kultury a demýtizaci myšlenkových klišé, před apropriací 
metodických znaků vizuálního jazyka a obsahovou hrou s citacemi. Řečeno mými slovy a 
příměrem bankovní terminologie, vývoj se v průběhu 80. let rozdělil jakoby na trend preferující 
konstantní symboly a trend preferující variabilní symboly, ačkoli v jazykovém vyjádření 
zásadně jedno nevylučuje druhé. Trend vycházející z umění akce však zformoval umění 
instalace v různých podobách a otevřel dveře i zahraniční spolupráci (např. Dialog Praha – 
Los Angeles, 1989 až 1990). Vedl dále k rozvoji mediálního vyjádření v průběhu 90. let, kdy 
v letech 1991-1999 proběhlo devět mezinárodních výstav a mezioborových sympozií 
v klášteře v Plasích, dnes už zapracovaných svými výstupy do interaktivní a multimediální 
tvorby mladé generace. 
 
Tvorba pod pojmem „site specific“ je nejvýraznějším výstupem umění akce, vázané na filosofii 
tady a teď. Pojem je používán pro umění, které pracuje s určitým místem. Někdy je užíváno 
synonymum „in situ“ - instalace na místě. Díla, která vznikla na určitém místě a v určitých 
prostorách volné přírody nebo urbánního prostoru, také sakrálního nebo industriálního, 
nemohou být bez dalších zásahů a úprav přenesena na jiné místo. V tom spočívá jejich 
jedinečnost a neopakovatelnost. S místem jsou svázaná specifickým obsahovým kontextem – 
přírodním nebo architektonickým, sociálním nebo historickým, psychologickým či politickým. 
Z raných příkladů uveďme např. barevnou mozaiku spadaných listů ze čtyř různých stromů v 
krajině, nazvanou Lesní koberec pro náhodného houbaře (1986) od Ivana Kafky, realizovanou 
v několika variacích v roce 1999 v parku pražské Stromovky, nebo jeho historizující instalaci 
73 vrhacích kamenných koulí z Čech a Slovenska pod názvem Přítomná minulost, minulá 
přítomnost v prostorách barbakánu v Banské Bystrici v roce 1991. 



Toto formálně jednoduché dílo předjímá i současná náročná díla „site specific“, např. 
v biomorfní architektuře Federica Díaze s názvem Geometric Death Frequency-141, v roce 
2010 sestavené roboty z 420 tisíc plastových kuliček ve vchodové části muzea MASS MoCA v 
Massachussets v USA, a dále rozvinuté v zastoupení fotonů světla a pohyby diváků 
v proměnách ultračerveného světla a stínu do interaktivní podoby Outside itself  v hale 
přístavních doků Arsenale na 54. benátském bienále v roce 2011. 
 
Obdobným prototypem akčního umění, přenositelným do různých míst a v různém čase, byl 
od 60. let 20. století „environment“, jakožto pojem konstruovaného prostředí, nezřídka 
spojovaného s happeningem. Pro možnost přenosu a opakovatelnosti s využitím galerijních 
prostor byl chápán spíše jako „nonsite“, tj. dílo rozšiřující zkušenost diváka o komplex 
prostorových zážitků a jeho přímý vstup. Z pozdějších příkladů uveďme např. instalační okruh 
Vladimíra Merty s názvem Porcovaný kaštan roubovaný z výstavy Archetypy v Mánesu roku 
1993, představující množinu pařezů, na nichž byly naroubovány kromě dřevokazných hub, 
rybářských trofejí a míčků i telefonní aparáty, umožňující vzájemné spojení diváků. Anebo jeho 
sociokritickou konstrukci Veřejné geometrie ze samostatné výstavy ve Špálově galerii v roce 
1994, sestávající ze tří částí ve třech podlažích – Kresba pivem v přízemí (vlnící se trubky 
s tekoucím pivem ze dvou sudů k výčepu, kde se skutečně čepovalo); Armyshop v suterénu, 
vytvořený z autentických vojenských uniforem a jiného použitého vojenského zboží; 
Fitcentrum v 1. patře se skutečným cvičným nářadím. Ani zde nepostrádáme návaznost 
na dnešní sofistikované konstrukce, např. Spícího města od Dominika Langa v českém 
pavilonu 54. benátského bienále v roce 2011, koncipujícího reflexi našich dějin, tak jak je 
vnímáme a měníme hodnocením minulosti. Kombinací soch svého otce a nových prvků 
vytvořil Lang působivý environment, svědčící o marnosti snah moderny, ovlivňované neblaze 
ideologií a politikou. 
 
V kombinaci minimalismu a konceptualismu se také vyvinula akční „socha-objekt“, 
jako dílo svázané s určitým místem v přírodě či městské krajině, s aspirací stát se novodobým 
pomníkem či alespoň specifickým mementem určitých historicko-kulturních podmínek. Pouhý 
sokl takového objektu anebo střecha, věž, sloup či zdi vyjadřují významovou vazbu se 
zvoleným místem, avšak objekt často svým obsahem a velikostním měřítkem vytváří 
samostatný prostor tzv. „rozšířeného pole“ vnímání. Např. socha-objekt  Židle od Magdaleny 
Jetelové se silně politickým, symbolickým podtextem, původně vystavená na Malostranských 
dvorcích, či na schodech UPM jako Sestupující ze schodiště v roce 1981, a dále v roce 2002 
odplavená stoletou vodou 40 km od Prahy do Vraňan, aby se do muzea na Kampě navrátila 
v podobě větší dřevěné repliky z naplavených stromů, našla svou analogii v pozdějších ideově 
a symbolicky podbarvených objektech, např. neonové Trnové koruny na střeše pražského 
Rudolfina (2001) nebo rudého Srdce na Pražském hradě (2002) od Jiřího Davida. Neméně 
působivé byly v tomto smyslu i objekty Davida Černého, např. Růžový tank našich 
„osvoboditelů“ (1991), dnes v Lešanském vojenském muzeu, nebo Entropa (2009), reliéfní 
mozaika stereotypů kulturních charakteristik členských států Evropské unie. Nelze ani 
nevzpomenout současných kontroverzních objektů skupiny Ztohoven, ať už jde o fiktivní 
výbuch atomové bomby s panoramatem Krkonoš, vysílaný v TV jednou z živých reportážních 
kamer, anebo o změněnou signalizaci 
pro chodce na několika křižovatkách v Praze od Romana Týce z roku 2007. 
 
 
 
 



Konečně, umění akce neušetřilo svým impaktem ani klasickou disciplínu malby, kresby či 
fotografie. Akční malba je dnes už zažitým kunsthistorickým pojmem, jak svědčí její četné 
citace, např. Nové Drippings (Stékané obrazy) od Evžena Šimery, jež jako „malba-objekt“ 
vsadily na moment nepředvídanosti v umělecké tvorbě, nejlépe doložené v jeho Obrazech ze 
stavu beztíže (2009). Připomněly i někdejší  gestické průniky akční malby na podlahu galerií či 
do veřejného prostoru z počátku 90. let např. u Petra Kvíčaly, ať už to byly jeho pískové linie 
v konventu kláštera Plasy (1993) nebo instalace červeného pigmentu v galerii Behémót 
(1994), dnes již rozvinuté do lineárních algoritmů ve formě nástěnných maleb i do městského 
prostoru (Zig-Zag Art v Brně, 2009). Obdobně se akčním způsobem rozvinula kresba, kde s 
ohlédnutím na rok 1997 a výstavu Kresby Vladimíra Kokolii v Nové síni, v níž autor oblepil 
kvádr prostoru kolem dokola pásem malých kreseb, nakreslených z valné části přímo na 
místě, vznikla např. v roce 2008 v Galerii kritiků výstava Ladi Gažiové s názvem Včera jsem 
vydezinfikoval celý nebe, na způsob street artu nebo graffiti, v podobě temného tunelu 
z papíru s vykreslenou ulicí, skrze níž se došlo až k mohutnému zapíchnutému slonovi, 
jakémusi předobrazu pekla, na hranici absurdně groteskního humoru. Kresba se však dnes 
nerozvíjí akčně jen do prostoru či do prostředí jako zmíněné graffiti či street art, ale i uvnitř 
sama sebe, jako narativní komiks nebo manga, nehledě na její další transponování do 
animovaných forem. Pokud jde pak 
o fotografii, omezme se na příklad jedné z prvních autentických body akcí, nikoli ve smyslu 
sekundárního záznamu akce, ale uvnitř samotného média, a to u Veroniky Bromové, jejíž 
série Bytosti (1997) stvořila patrně jednu z nejpůvodnějších ikonografií těla v konfrontaci 
s novou digitální technikou u nás. Dalších příkladů pak přišlo bezpočet, v rámci rozvoje 
výpočetní techniky. A dnešní tvůrci fotografie, jako třeba Jiří Thýn, se věnují analýze samotné 
podstaty média. 
 
Lze shrnout, že od jednoduchých forem umění akce se postupně dospělo ke složitým 
sofistikovaným formám multimediální tvorby a interakce v „ostrůvkách“ umění, splňujících 
možná dodnes alternativní funkci k main streamu, a to díky konfrontaci hodnotných 
koncepčních záměrů s vývojem nových technologií. Umění akce zavedlo možnost přímé 
spoluúčasti diváka v procesu tvorby, a média ještě umocnila princip interakce v recepci díla. 
Dospěla ostatně do tak široké škály možností svého využití, 
a v elektronice k tak vysoké úrovni digitalizace, že se dnes hovoří už o době postmediální 
(pojem akcionisty a teoretika Petera Weibela), jež v praxi umožňuje umělcům vytvářet nové 
samostatné kontexty, ve smyslu tvoření hypertextových řetězců či sociologizujících rešerší, 
revizí naší paměti a imaginace. Počítačoví experti však zároveň konstatují krizi kódu 
v digitalizaci, založeném na nedostatečnosti slovního popisu matematických záznamů 
v informační technologii. Jinak řečeno, objevili nemožnost čtení některých skrytých významů 
v záznamu, takže se uvažuje 
o nových možnostech konstruování synaptického stroje k uchování analogových informací, 
aby se daly číst ze záznamu i iracionální faktory jako náhoda, chaos, zdánlivá podobnost, déja 
vu, emoce apod. Tak bychom neměli přijít o originalitu v umělecké tvorbě, jak se dnes často 
tvrdí ve vztahu k neo-modernistické tvorbě kontextuálního či postprodukčního druhu (viz 
Nicolas Bourriaud), naopak umělci získají nový alternativní potenciál k mediálnímu vyjádření 
svých čistě originálních sdělení. 
 
 
 
 
 
 



 
Zhodnocení výstavního plánu Galerie kritik ů a činnosti Sdružení 2011  
 
Leden  – v 1. polovině měsíce skončila výstava maleb Vladimíra Houdka,  
               vítěze 3. ročníku Ceny kritiky 2010, jež pod názvem Melancholie měla své 
               pokračování v Moravské galerii v Brně, a pod názvem Magion v Galerii 
               města Blanska. Autor byl nominován mezi pět prvních výtvarných         

    osobností roku 2010 (viz katalog v příloze). V roce 2012 se stal laureátem      
     Ceny Jindřicha Chalupeckého. 

               2. polovina měsíce – krátká prezentace Studia PvM Pavla Mately, výběr 
               prací 20 studentů, kteří se zabývají současnými světovými trendy ve 
               fotografii, jež pro své originální koncepční zaměření zaznamenala velký 
               ohlas, prospěšný i další pedagogické činnosti studia. 
 
Únor -   výstavní program roku 2011 byl zahájen Výstavou 10 finalistů 4. ročníku 
              celostátní soutěže Ceny kritiky 2011 pro mladé umělce do 30 let  

   (Marek Číhal,  Denisa Krausová, Adam Štech, Lukáš Malina, Petr Krátký,       
    Jan VytiskaJakub Hubálek, Josef Mladějovský, Noam A.Darom, Pavla     
    Malinová) s tématickým zadáním Malba a její přesahy, jejímž vítězem se   
    stal absolvent pražské AVU, Adam Štech. Samostatná výstava pro vítěze     
    v rámci jeho ocenění se konala v Galerii kritiků v prosinci 2011.  
    Počátkem  roku 2013 byl Adam Štech vybrán do prestižní výstavy Motýlí    
    efekt? v pražském Rudolfinu. 

 
Březen – Roman Bartoš, autorská výstava Letokruhy, sestávající z obrazů a 
                osobitých nábytkových objektů, s filosoficky zaměřenou přírodní  
               tématikou, byla pořádána v rámci cyklu tzv.rehabilitačních výstav. 
               Každoročně je na jaře jeden výstavní termín věnován českým  
               umělcům, kteří neměli možnost za totality vystavovat z politických 
               důvodů, žili v azylu či v emigraci (v tomto případě USA), a 
               potřebují představit svou tvorbu na domácí půdě. Autor byl 
               oceněn řadou svých příznivců, kteří se těšili z ukázek jeho 
               posledních prací, vytvořených speciálně pro Galerii kritiků. 
                
Duben   – Boris Havlica - Belonging before / Patřilo předtím (podtitul Images 
                of Australia), výstava špičkového australského fotografa českého 
                původu, s rodištěm v Brně, zaměřená na typickou krajinu a 
                portréty Australanů ve velkoformátových fotografiích. Obrazy 
                krajin zahrnovaly i počítačově upravené, tzv.“manipulované“  
                scenérie, jež zdůrazňovaly především neopakovatelné zážitky 
                z panenské přírody australské buše, solných jezer a divoké  
                vegetace. Portréty osob naopak zdůraznily život a historický ráz 
                starých australských městeček a jejich tradiční zvyky. Výstava 
                putovala s velkým ohlasem dále na Slovensko a do Španělska. 
 
 
 
 
 
 



Květen – Z archivu Slovanské epopeje – výstava převážně archivního 
                charakteru byla zaměřená kromě několika ukázek originálů 
                především na dokumentaci mistrovského díla Alfonse Muchy ze 
                tří základních hledisek – uměnovědného, restaurátorského a 
                historického, včetně historického hledání architektury pavilonů, 
                až po současnost. Byla podpořena Hlavním městem Praha, stala se 
                základem pro vydání odborného sborníku a součástí přípravy pro 
                expozici ve Veletržním paláci, i podkladem pro natočení filmových 
                TV dokumentů Epopeje.  
                Cílem bylo naplnit obecnou potřebu hlubšího a odborného 
                zhodnocení díla, neboť do doby pozdějšího vydání souborné 
                monografie GHMP neexistoval ucelený materiál, jenž by shrnul 
                okolnosti vzniku a vývoje Epopeje, a zařadil ji do dobového a 
                umělcova tvůrčího kontextu. Výstava byla doprovázena diskusemi 
                širokého okruhu odborníků, jejichž příspěvky byly shrnuty spolu 
                s dosud nepublikovanými dokumenty do sborníku, pod názvem 
                Almanach Slovanské epopeje. Splnil propagační účel pro město 
                Prahu s didaktickým zaměřením pro školy, knihovny a široký 
                okruh zájemců z řad odborné i uměnímilovné veřejnosti. 
 
Červen  -  Petr Dub + hosté Tomáš Moravec a Matěj Al-Ali. Autorská 
                výstava pod názvem Ohlasy entropie se konala ve smyslu shrnutí 
                umělcova cyklu „antimaleb“ TRANSFORMERS, započatého 
                v roce 2008, a doplněného instalačními vstupy hostů do prostoru 
                galerie. Instalace postminimalistického typu se těšila velkému 
                zájmu především odborné veřejnosti, také proto, že všichni tři 
                autoři již získali různé nominace a ocenění v soutěžích pro mladé 
                umělce. Soubor „antimaleb“ Petra Duba reflektoval skutečnost,  
                že dnešní umělci vytvářejí kromě estetických artefaktů i celou 
                řadu materiálového odpadu, který může být znovu zpracován a 
                recyklován s použitím běžných technologií a metod. Výsledkem 
                jsou objekty, jež bychom s nadsázkou mohli nazvat koncepčním 
                „odpadkovým košem“, ovšem zároveň zahrnujícím možnost 
                transformace v další estetické dílo. Výstava se konala v rámci 
                programu Pražského Quadrienále scénografie a divadelního 
                prostoru 2011. 
 

Červenec  – prostor Galerie kritiků byl zapůjčen chorvatskému pořadateli II. 
Ročníku Mezinárodního festivalu – Sen letní noci pod záštitou HMP a 
primátora MUDr. B. Svobody pro tři doprovodné výstavy – sochařky Deši 
Petriči Vlahutinové, naivní malby v zápůjčce sbírky muzea města Záhřebu a 
fotografa Milomiru Kovačevičovi Strašni, jakožto doprovodu veřejného 
festivalového vystoupení Emira Kusturicy.  

 
 
 
 
 
 
 



Srpen - zá ří  Theatre Mundi / Divadlo světa, figurální výstava soudobých 
               portrétů a krajin v české malbě, plastice a fotografii, po návratu ze 
               zápůjčky do Centra současného umění ve finském Tampere, únor 
               – březen 2011, se konala v rámci dlouhodobé kulturní spolupráce a 
              výměny výstav. Koncepce dvanácti umělců (Jana Bernartová,  
               Erika Bornová, Michal Gabriel, Petr Malina, Pavel Matela, Jitka 
              Mikulicová, Anna Neborová, Michal Novotný, Tomáš Smetana,  
              Ivana Štanclová, Petra Valentová, Jiří Votruba) se zakládala na 
              konfrontaci klasického obrazového vyjádření s reprodukčními 
              technikami v metaforickém vyjádření divadla světa. Výstava byla 
              podpořena MKZO a partnerstvím HMP (viz katalog v příloze). 
 
Září – říjen   Antitéze malby, výstava shrnující nové práce osmi laureátů a 
             finalistů dosavadních čtyř ročníků Ceny kritiky za mladou malbu,  
             včetně jejich hostů. Vystavovali Josef Achrer, Petr Dub, Vladimír 
             Houdek, Petr Krátký, Josef Mladějovský, Luděk Rathouský, Evžen 
             Šimera, Adam Štech (katalog v příloze). Společným jmenovatelem 
             vystavujících byla názorová oponentura vůči konvenčnímu chápání 
             malby, zaměřená na dialog mladých umělců s koncepcí malby 
             v různých historických obdobích. Vystavené práce znamenaly 
             převážně abstraktní vyjádření, někdy v kombinaci s figurativními 
             prvky, v rozpětí od závěsného obrazu k malbě-objektu, popírajícího 
             svým charakterem závěsný obraz vůbec. Výstava posloužila i pro 
             vyhodnocení měřítek soutěže nadcházejícího 5.ročníku Ceny kritiky 
             roku 2012. 
 
 Říjen  – listopad  Černá zahrada, autorská výstava maleb Anny Neborové, 
             kurátor Petr Lysáček (katalog v příloze). Vystaven byl cyklus 
             obrazů velkého formátu z posledních dvou let, zejména s figurální 
             tématikou ve spojení s přírodou. Autorka pojala monotematicky 
             vlastní zahradu jako zdroj inspirace vlastních snových představ a 
             tajemné místo v noci, s existencí rostlin a živých tvorů, v kombinaci 
             klasické malby a stříkání barev sprejem s užitím šablon. Barevnost 
             obrazů je tlumená, na monochromním pozadí vyniká často subtilní 
             kresba s precisním fotografickým pojetím. Výstava vyvolala velký 
             emotivní zájem široké veřejnosti a vyústila v projekt autorky pro 
             skutečnou zahradu parku v Praze na Hradčanech. 
 
Listopad  – prosinec Fauna World, autorská výstava světoznámého polského 
            sochaře Bronislawa Chromy, kombinovaná s jeho obrazy a grafikou.  
            Založil a vede sochařskou galerii v plenéru parku Decjusz, nedaleko 
            centra Krakova, kde jsou umístěny i plastiky jeho žáků a blízkých 
            přátel. Dílo umělce je obdařené osobitým vizuálním vyjádřením,  
            čerpá základní inspiraci z tvarů živé i neživé přírody, v kombinaci 
            přírodních materiálů s bronzem a polodrahokamy. Působivé bylo 
            bizarní ztvárnění drobných živočichů jako žab, mravenců, ptáků či 
            pávů, některé plastiky prozrazovaly umělcovu zaujetí koloběhem 
            kosmu. Jeho díla jsou zastoupena ve všech velkých světových 
            muzeích. V Praze byla vystavena poprvé pod záštitou polského 
            velvyslance, ve spolupráci s Institutem polské kultury.    



Prosinec  2011 – leden 2012   Prequel, autorská výstava obrazů laureáta 
           4.ročníku Ceny kritiky za mladou malbu, Adama Štecha, jež se 
           Konala v rámci jeho ocenění v soutěži. Byla založena na formální i  
           obsahové experimentaci s obrazem, se záměrnou citací jednotlivých  
           izmů v dějinách umění, kolážovala různé zažité obrazové představy. 
           Vytvořila tak nové tajemné tvary, působivé především v portrétech,  
           jež apelovaly na divákovu aktivní spolupráce s odhalením identity 
           portrétované figury. Umělec patří k našim nejtalentovanějším 
           současným malířům (v příloze viz katalog). 
  
Závěrem  – výstavy Galerie kritiků se těšily velkému zájmu odborné i široké kulturní 
veřejnosti, s důrazem na návštěvnost mladé generace, převážně studentů 
středních a vysokých odborných škol. Také média tisku, rozhlasu i TV věnovaly 
dramaturgii výstav galerie stálou pozornost. Všechny ohlasy jsou archivovány a 
velké pozornosti návštěvníků se těší i doprovodné tiskoviny výstavních katalogů 
(viz v příloze). Výstavní činnost byla doplněna mimogalerijními projekty Sdružení – 
spolupráce na projektu Outside itself, prezentace Federica Diaze na Mezinárodním 
bienále současného umění v Benátkách (červen) a na mezinárodní konferenci 
festivalu Forfest v Kroměříži (červen); dále vyslání Lindy Čihařové a Jany 
Bernartové k účasti na Mezinárodním bienále současného umění ve Florencii 
(prosinec). Nominace 5 českých umělců na Mezinárodní Sovereign Prize 
v Londýně (jaro – podzim). Vydání sborníku Almanach Slovanské epopeje ve 
spolupráci s Hlavním městem Praha a koncepční spoluúčast na sborníku kulturní 
politiky Studie stavu, struktury a financování umění v ČR ve spolupráci 
s Divadelním ústavem/Institutem umění v Praze.  Podrobněji viz na webové 
stránce www.galeriekritiků.cz a ve Výroční zprávě 2011. 
 
 
Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka Galerie kritiků, palác Adria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zhodnocení výstavního plánu Galerie kritik ů a činnosti Sdružení 2012  
 
Výstavní plán Galerie kritiků 2012 a projekty Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků 
2012, ve spolupráci s regiony a s přesahy do zahraničí – závěrečné hodnocení  
 
Leden    
proběhla autorská výstava maleb laureáta 4. ročníku Ceny kritiky 
- Malba a její přesahy, Adama Štecha, pod názvem Prequel, v rámci jeho 
vítězného ocenění v soutěži. Měla velký mediální ohlas, viz ukázky a katalog 
v příloze. 
 
Únor     
Výstava finalistů 5. ročníku Ceny kritiky 2012 s tematickým zadáním 
Malba a její přesahy pro mladé umělce do 30 let. Vítězem se stal 
Josef Achrer, druhé místo obsadila Kamila Rýparová, o třetí místo 
se podělili Tomáš Bárta a Martin Krajc. Cenu sympatie diváků 
získala Dana Sahánková. O výběrovou výstavu 8 finalistů 
dosavadních šesti ročníků Ceny kritiky s obměnou děl vystavujících 
projevila zájem lipská galerie VNG AG, v rámci Mezinárodní 
muzejní noci v květnu 2013. Ohlasy tisku a katalog viz v příloze. 
 
Březen  
Jan Svoboda, malíř z Radoňovic a Jindřich Štreit, fotograf  ze Sovince 
- autorská dvojvýstava, v roce 2009 pořádaná v Bruntále a pro Galerii 
kritiků aktualizovaná jako symbióza vizuálních myšlenek obou autorů. 
Byla pojata jako konfrontace abstraktní fotografie industriálních zátiší 
Vítkovických železáren s abstraktní malbou psychologické orientace. 
Představovala zároveň tvorbu umělců z období posledních dvou let. Byla 
zařazena do výstavního termínu tzv. rehabilitačních výstav, v důsledku 
někdejší politické diskriminace obou vystavovatelů. Byla uvedena 
Velvyslanectvím České republiky v Galerii městské knihovny v Bělehradě 
v říjnu 2012, ve spolupráci s MZV ČR. Pozvánka a katalog v příloze. 
                 
Duben  
Martin Krajc, výstava nových velkoformátových maleb pod názvem 
Trofeje. Autor je absolventem AVU (2009, ateliér V. Skrepla a M. Rittsteina), 
členem skupiny Obr (D. Hanvald, K. Štědrý, J. Achrer) a finalistou 5. 
ročníku Ceny kritiky (3. cena). Sám název výstavy odkazoval na způsob 
práce s médiem obrazu ve smyslu zařazení předmětných prvků asambláže 
a nalezených fetišů. Snahou autora bylo rozvinout svůj malířský rukopis 
vrstvením obrazových plánů, stékanou barvou na plátně, dále 
kombinováním obrazových motivů a figur z internetu jakožto náznaků 
vyprávění příběhu. Účelem bylo navození senzuálního prožitku, 
podobně jako u obrazů starých mistrů. Výstava se setkala s velkým 
zájmem především odborné veřejnosti, protože autor je považován za 
jednoho z nejtalentovanějších umělců mladé generace. Katalog viz v příloze. 
                
 
 
 



Květen   
Petra Doležalová Troyn – CODE GIGAS, multimediální instalace nových 
prací autorky českého původu, žijící 11 let v Jižní Austrálii, s důrazem na 
velkoformátové kresby tkáně lidského srdce, inspirované největší 
iluminovanou knihou světa Kodex Giga, překládanou i jako Ďáblova bible. 
Autorka se poprvé představila v roce 2010 výstavou Inside Out v G99 Domu 
pánů z Kunštátu v Brně, konanou pod záštitou MKČR. Její výstavy jsou 
podle vlastního vyjádření tematizovanými „návraty domů“ a motivací k 
tvorbě. Autorka usiluje o vizuální vyjádření pocitů v nitru člověka, který 
prošel emigrací, s psychickými důsledky zpřetrhání vazeb s místy domova. 
Výstava, pořádaná ve spolupráci MZV ČR a Velvyslanectvím ČR 
v Austrálii, dále pod záštitou Australsko-české společnosti byla zahleděním 
do duše i do tělesnosti autorky, kde vizuální motivy byly pospojované 
zkušenostmi ze stálého odcházení a přicházení, ověřováním mezí únosnosti 
a lidských schopností. Kurátorem výstavy byl František Kovolowski. 
Mediální ohlasy a katalog viz v příloze. 
 
Červen  
Míla Doleželová (1922-1993), výstava obrazů s názvem „Plátna pro velké 
černé oči“, v rámci 14. ročníku Světového romského festivalu Khamoro 2012, 
ze zápůjčky ze sbírky Muzea romské kultury v Brně. Jednalo se o dílo dosud 
nedostatečně zpracované autorky, in memoriam, se stálou expozicí v ambitu 
kláštera sv. Vavřince v Podještědí, dále umístěné i ve sbírce Oblastní galerie 
Vysočina. Malířka a ilustrátorka byla věřící, proto její osobité cykly obrazů 
vyjadřují nejen světskou, ale i sakrální tématiku, vystaveny však byly obrazy 
zaměřené na typické projevy a kolorit romské kultury. Výstava byla v rámci 
festivalu Khamoro hojně navštěvovaná a mediálně sledovaná v TV. 
 
Červenec   
výstava devíti pedagogů Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad 
Labem, s názvem Technologia materialis et perceptualis, zaměřená převážně 
na malbu, plastiku a grafiku, koncipovaná s důrazem na různorodé využití 
technik a materiálu Katedrou teorie a dějin umění UJEP (kurátor Tomáš 
Pavlíček) pro studijní potřeby školy a prezentaci výukového programu. 
Katalog viz v příloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Srpen – zá ří  
From Different Corners – mezinárodní putovní výstava v pěti zemích 
Evropy (Německo, Holandsko, Rakousko, Francie, Česko) 2011 - 2012, jež 
svou koncepci založila na pracích na papíře, s kombinovanou technikou 
malby, grafiky, kresby, fotografie, tapisérie, doplňující i sochařskou a 
architektonickou tvorbu. Účastnilo se jí 20 renomovaných i mladých umělců 
z okruhu kmenových autorů jednotlivých zahraničních galerií. Zahajovací 
výstava proběhla od poloviny dubna do konce června 2011 v düsseldorfské 
galerii Arteversum. Dále pokračovala od ledna do dubna 2012 v galerii 
Bart kunst in huis v Nijmegenu/Amsterdamu, od dubna do května v galerii 
Bäckerstrasse 4 ve Vídni, a od června do července v galerii Chantal 
Bamberger ve Štrasburku. Výstava v Galerii kritiků v pražské Adrii byla 
závěrečná a konala se s podporou MKZO ČR, Státního fondu kultury a 
Českých center. Z české strany se jí zúčastnili Linda Čihařová, David Böhm, 
Jiří Franta, Edita Pattová a Luděk Rathouský. Účelem putovního projektu 
bylo vytvořit komunikační network pro zúčastněné umělce z hlediska 
budoucí výstavní spolupráce. Odtud se zrodily i náměty pro autorské výstavy 
v Galerii kritiků v letech 2014-15. Projekt měl průběžnou publicitu na 
samostatných webových stránkách www.from-different-corners.com a 
katalog Galerie kritiků viz v příloze. 
 
Září  -  říjen    
Filip Černý (nar. 1975, absolvent AVU), výstava série nových maleb 
autora, známého z renomovaných přehlídek současné malby (ARTNOW, 
Perfect Tense, Resetting apod.), pod názvem Jízda. Obrazy byly malovány 
s použitím osobité techniky americké retuše (airbrush) jakoby výhledem 
z okénka jedoucího auta, s odrazem okolní krajiny do zpětného zrcátka. 
Vnější krajina tu vytváří určité kompoziční schéma, v němž se odehrává za 
jízdy tvarově proměnlivý příběh,  který uvádí obraz do nového kontextu 
vnímání. Autor se již v dřívější tvorbě často odpoutával od reálně viděného 
světa a věnoval se jeho obrazové „rekontextualizaci“, tedy myšlenkovým 
záznamům vizuální reflexe. Výstava se konala za zvýšeného mediálního zájmu 
především ČT 1, jež autorovi umožnila samostatné vstupy s komentářem 
jednotlivých obrazů v pořadu Kultura, tedy jakousi speciální komentovanou 
prohlídku výstavy. Kurátorem výstavy byl Petr Vaňous, katalog viz v příloze. 
 
Říjen –  listopad   
Sofistika prostoru - výstava německé skupiny MGK, tvořená 
osmi renomovanými umělci tzv. lipské školy (Ulrike Dornis, Magdalena 
Drebber, Jörg Ernest, Jens Hanke, Martin Kreim, Petra Ottkowski, Jürgen 
Strege, Klaus Walter), zaměřená na vyjádření reálného a imaginárního 
prostoru v malbě. Prostor byl v obrazech prezentován v široké typologické 
škále, od konkrétních míst v krajině a městském prostředí, přes architekturu 
budov a interiérů, po obytný a intimní prostor, vyjádřený i jako zátiší či 
expresívně. Výstava byla pořádaná s podporou MKZO ČR, Státního fondu 
kultury ČR a Česko-německého fondu budoucnosti jako výměnná, 
s prezentací výstavy české malby při Mezinárodní muzejní noci v 
galerii VNG AG v Lipsku v roce 2013. Tvoří ji výběr osmi finalistů 
(Vladimír Houdek, Jakub Hubálek, Patricie Fexová, Tomáš Jetela, 
Martin Krajc, Dana Sahánková, Adam Štech, Jan Vytiska) 



šesti ročníků soutěže Ceny kritiky za mladou malbu a nese název 
Já je někdo jiný. Kurátory jsou Martin Kreim (Lipsko) a Vlasta 
Čiháková Noshiro (Praha). V příloze viz katalog saské výstavy. 
 
Listopad – prosinec  
výstava Metaplay současné abstraktní tvorby, shrnující 
aktuální kontext soutěže Ceny kritiky za mladou malbu. Vystavovalo 7 
umělců –  Tomáš Bárta, Jana Bernartová, Patricie Fexová, David Hanvald, 
Josef Mladějovský, Evžen Šimera, Karel Štědrý. Název výstavy byl převzat 
ze světa virtuální reality, původně zavedený pro počítačové hry na 
počátku 70. let Myronem Kruegerem ve významu „videoplace“. Pro 
výstavu byl použit metaforicky, k vyjádření principu apropriace určité 
metodiky či koncepce ze světa malby ve smyslu intermediálního vyjádření. 
O výstavu, pořádanou za podpory Fondu Ceny kritiky, projevilo 
zájem České centrum v New Yorku na rok 2013. Katalog v příloze. 
              
Prosinec 2012 – leden 2013  – výstava maleb laureáta 5. ročníku Ceny kritiky 
2012, 
Josefa Achrera, pod názvem ZZZZE ZEMĚ, v rámci jeho vítězného ocenění v 
soutěži. Kurátor Martin Dostál a Marcel Fišer. Krajiny, kombinující abstraktně 
geometrické vyjádření s organicky vyznívající kresbou, připomínající čínskou 
krajinomalbu, opustily klasickou práci se štětcem na povrchu plátna a 
kombinují americkou retuš (airbruh) s protlačováním barvy štětcem z rubu 
plátna, ve prospěch osobité obrazové kompozice s jedinečnou barevnou 
tonalitou. Člen skupiny Obr patří dnes k nejsledovanějším malířům dneška. 
Katalog a mediální ohlasy viz v příloze.  
 
Poznámka – výstavní činnost Galerie kritiků v zahraničí byla doplněna vysláním 
video-instalace Lindy Čihařové na projekt Mezinárodní muzejní noci Roppongi Art 
v Tokiu v březnu 2012. 
 
 
Vlasta Čiháková Noshiro, kurátorka Galerie kritiků, Palác Adria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přehled dotací 2011-2012 

2011  Celoro ční provoz Galerie 
kritik ů 

Made in Praha 
Z archivu Slovanské epopeje 

HMP 

HMP-Part. 
HMP-Part. 

751.000,- 
100.000,- 
134.250,- 

2012  Celoro ční provoz Galerie 
kritik ů 
Made in Praha 
 

HMP 
HMP-Part. 
 

720.000,- 
200.000,- 

 
2011  Theatre Mundi  

Benátské bienále 
Cena kritiky za mladou malbu 
Galerie kritik ů v Adrii 

MKČR-OMV 
MKČR-OMV 
MKČR-SOU 
MKČR-SOU 

54.000,- 
70.000,- 
50.000,- 
100.000,- 
 

2012  Sofistika prostoru a Já je 
někdo jiný 
From different corners 
5.ročník Cena kritiky za 
mladou malbu 
From different corners a 
Sofistika prostoru 
Galerie kritik ů v Adrii 

 

ČNF 
 

MKČR-OMV 
SFK 
 

SFK 
 
MKČR-SOU 
 

80.000,- 
 

50.000,- 
75.000,- 
 

100.000,- 
 
65.000,- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



VÝKONOVÉ UKAZATELE 
plnění za rok 2012 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLÁN 
 

SKUTEČNOST 

celkový počet koncertů/produkcí/představení 
na vlastní scéně  

12 12 

z toho : 
• vlastním souborem nebo ve vlastní produkci/ 

koprodukci 

vlastní 
produkce 
(koprodukce 
možná v 1-2 
případech, když 
vystavovatel 
uspěje v žádosti 
o grant) 

8 

• pronájmy/služby jiným pořadatelům 4 4 

počet produkcí pro děti 
(z celkového počtu koncertů/produkcí/předst.) 

Bez  
rozdílu věku 

Bez  
rozdílu věku 

počet sálů a jejich kapacita 
 

1/410m2 1/410m2 

celkový počet návštěvníků 
 

Do 20tis. Do 20tis. 

procento návštěvnosti  
 

  

počet vernisáží 
 

12 12 

průměrná cena vstupenky v Kč 
 

30,- 30,- 

vstupné od – do v Kč 20,-/40,- 20,-/40,- 



VÝKONOVÉ UKAZATELE 
plnění za rok 2012 

__________________________________________________________________ 
 

 
 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PLÁN 
 

SKUTEČNOST 

celkový počet koncertů/produkcí/představení 
na vlastní scéně  

12výstav 12výstav 

z toho : 
• vlastním souborem nebo ve vlastní produkci/ 

koprodukci 

vlastní 
produkce 
(koprodukce 
možná v 1-2 
případech, když 
vystavovatel 
uspěje v žádosti 
o grant) 

4 

• pronájmy/služby jiným pořadatelům   

počet produkcí pro děti 
(z celkového počtu koncertů/produkcí/předst.) 

Bez rozdílu s 
dospělými  

bez rozdílu s 
dospělými  

počet sálů a jejich kapacita 
 

410 m2 410 m2 

celkový počet návštěvníků 
 

do 20 tisíc  

procento návštěvnosti  
 

  

počet premiér, vernisáží 
 

12 12 

průměrná cena vstupenky v Kč 
 

30,- Kč  
dospělí 40,-Kč, 
zlevněné 20.-Kč 

30,- Kč 
dospělí 40,-Kč, 
zlevněné 20.-Kč 

vstupné od – do v Kč 112.000,- Kč 68.300,-(více než 
1/2zdarma) 



Formulář pro registraci nestátní neziskové organizace 
(občanského sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby) 

- základní údaje 
 

1. Identifikační údaje NNO 
1.1. Název Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků 

1.2. Právní forma (forma právní subjektivity) právnická osoba 

1.3. Adresa 
Obec Praha                                                PSČ 110 00 

Část obce Praha 1 

Okres Hlavní město Praha                        Kraj Hlavní město Praha 

Ulice Jungmannova  

č.popisné  31  č. orientační  36 

Telefon/Fax 222 520 676  

E-mail galeriekritiku@volny.cz 

Prezentace na Internetu – http:// www.galeriekritiku.cz 

1.4. IČ 15 88 78 39DIČ CZ 15 88 78 39 

1.5. Číslo a datum registrace u MV ČR 
(občanské sdružení) číslo: VSP/1-4 231/91-R, 15.01.1991 

1.6. Číslo účtu 111 279 219/0300 Název banky ČSOB 

 

2. Statutární orgán (statutární zástupci organizace) 
Jméno, titul, funkce 

                                      PhDr.Vlasta Čiháková Noshiro 
 
3. Charakteristika organizace s ohledem na dosavadní zaměření činnosti 

3.1. Typ poskytovaných služeb (provozovaných činností) 
a) sociální oblast  b) zdravotnictví  c) školství a vzdělávání 
d) kultura                e) občanské poradny  f) lidská práva (menšiny) 

 
3.2. Cílové sociální kategorie, jimž jsou služby především určeny (označte nejvýše tři 

kategorie dle „Přílohy č.1 – Popis sociálních kategorií“) 
 
   a   b  c d e f g h i j k l
 m 

 
4. Působnost organizace (uveďte jednu možnost, která v působnosti převažuje) 

4.1. Mezinárodní (uzemní vymezení) ………………………………………………….. 
4.2. Celostátní  
4.3. Krajská (název nebo názvy krajů) …………………………………………………. 
4.4. Místní ( 

 
5. Počet zaměstnanců, členů a dobrovolníků v organizaci (aktuální stav) 

5.1. Počet zaměstnanců 1.5 
5.2. Počet členů ………………………….…. 
5.3. Počet dobrovolníků …………….……… 

 
 


