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1. Úvodní slovo
VIZE — Linhartova nadace je uznávaným 
svébytným subjektem na mezinárodním 
uměleckém poli, který realizuje a pod-
poruje projekty transparentní cestou 
otevřenou různorodým uměleckým a kul-
turním počinům.

V roce 2017 završila Linhartova nadace již 30 let své existence a toto významné jubileum 
jsme oslavili realizací a podporou více než 30 akcí a projektů. Pod mottem „již 30 let pod-
porujeme české umění“ se nám podařilo v roce 2017, stejně jako v předchozích letech, přidělit 
nadační příspěvky v celkové výši více než 1 000 000 Kč. Byly tak realizovány projekty 
podporující rozvoj českého alternativního umění, svobodného uměleckého výrazu a tvůrčího 
prostředí. Nadace také realizovala partnerství s kulturními subjekty v propagaci aktivit, které 
rozvíjejí komunikaci mezi tvůrci a veřejností a dokumentaci uměleckých činností.

Cílem vytýčeným na rok 2017 bylo dále rozvíjet aktivity mezinárodní spolupráce. Nadace 
se stala partnerem European Festival Association v projektu EFFE – Europe for Festivals, 
Festivals for Europe, ve kterém se stala hubem pro Českou republiku a umožňuje tak českým 
festivalům se do tohoto projektu zapojovat. Intenzivně jsme se věnovali aktivitám, které 
zajišťují více možností mezinárodní spolupráce i pro mladé české umělce. Díky naší podpoře 
z nadačního programu LinhArt Crossing Boarders se skupina pěti českých umělců mohla 
vypravit na známý festival Burning Man v Nevadě v USA.

V mezinárodní lince pokračuje i projekt Tibet Open House, jehož umělecko-vzdělávací 
dramaturgie prezentuje zanikající tibetskou kulturu. Program je realizován v Komunikačním 
prostoru Školská 28 pod vedením tibetského mnicha Yeshiho Gawy, bývalého životopisce 
Jeho svatosti dalajlamy XIV. Výroční zpráva projektu Tibet Open House je samostatnou 
přílohou této zprávy. Aktivity Komunikačního prostoru Školská 28 byly rozšířeny i do dlouho 
očekávaného nového kulturní prostoru na Letné, který byl slavnostně otevřen v dubnu první 
akcí – hudebním Loop festivalem s účastí předních zahraničních umělců tohoto žánru.

Od roku 2018 budou pod hlavičkou Linhartovy nadace realizovány především programy 
Experimentálního prostoru NoD – divadlo, galerie a řada mezioborových projektů. 



2. Základní údaje
Posláním nadace je vytvářet a podporovat projekty, které pomáhají rozvíjet názorové, 

společenské a v neposlední řadě umělecké vyjádření současné generace. Nadace svými 
projekty vytváří prostředí pro tvůrčí práci a setkávání umělců a mladých lidí a zpřístupňuje 
umění široké veřejnosti. Nadace svou podporou připravuje výchozí pozici a dlouhodobé 
zázemí alternativnímu umění, čímž za svou existenci napomohla k realizaci řadě uměleckých 
a kulturních počinů. Linhartova nadace se kromě podpory umělců samotných zaměřuje i na 
podporu začínajících pracovníků v kultuře a rozvoj arts managementu a oborů příbuzných.

Linhartova nadace nepřipouští jakoukoli formu diskriminace kvůli rase, pohlaví, etnické 
příslušnosti, věku, sociálnímu postavení, výši peněžních prostředků, kvůli vyznání, politick-
ému přesvědčení, fyzickému vzhledu nebo mentálnímu či fyzickému handicapu. Nadace 
je přesvědčena o nenásilných prostředcích prosazování. Záběr působnosti nadace je 
celosvětový.

V současné době se nadace zabývá především realizací projektů v oblasti výtvarného 
umění a intenzivně se věnuje práci s vlastní nadační sbírkou - rozšiřuje ji a zajišťuje kurá-
torskou a galerijní činnost podporující rozvoj jejího uměleckého dosahu. Hlavní linkou aktivit 
Linhartovy nadace je mezigenerační propojování umělců a umožňování setkávání a vzájemné 
inspirace již zavedených významných umělců a začínající mladé generace.

K pružnému naplňování svých cílů Linhartova nadace úzce spolupracuje s 10:15 
Management, s.r.o., založenou v roce 1995 a se zapsaným spolkem DEAI/Setkání, 
založeným v roce 2004. 10:15 Management, s.r.o. zabezpečuje provoz v celém domě 
ROXY/Experimentální prostor NoD. DEAI/Setkání z. s. naplňuje programem kromě ROXY/
Experimentálního prostoru NoD i Komunikační prostor Školská 28. 

Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, 
vložka 72.

Správní rada:   Jan Mayer (předseda), Daniel Bergmann, Vladimír de A. Lima,  
   Petr Pištěk, Tomáš Skalický, Martin Vitouš
Revizor:   Martin Černý
Adresa:   Dlouhá 33, 110 00 Praha 1
telefon a fax:   224 82 82 85
e-mail:   info@linhartovanadace.cz
webové stránky: www.linhartovanadace.cz
Bankovní spoj.: 14934111/0100
IČO:    496 27 201  
DIČ:   CZ496 27 201
Nadační jmění:  2 150 000,- Kč (Základní kapitál při vzniku)



Nadační jmění
Nadační jmění tvoří sbírka výtvarného umění představující 127 položek od následujících 
autorů v celkové hodnotě 2 150 000 Kč 
    
Z. Franta Svoboda  Gail Sagman    Jaroslav Mayer
Agáta Mayerová  Laco Garaj    Roman Havelský
Karolína Mitášová  Martin Kuča    David Saudek
Boleslav Neuberg  Otto Placht    Martin Mainer
Tomáš Kudelka  Shane E. Stevens   Richard Konvička
Vincent Venera  Denisse Davis    Josef Malejovský

Nadační sbírka je dostupná k nahlédnutí na webových stránkách:   
www.linhartovanadace.cz/collection/nadacni-sbirka 

Výkonný tým
Naplňování poslání a provoz nadace zajišťuje výkonný tým, který byl již v roce 2016 výrazně 
posílen. Došlo tak k rozdělení agendy a profesionalizaci jednotlivých složek, aby mohla na-
dace dále rozvíjet a rozšiřovat své aktivity.

Magdaléna Lišková — ředitelka  Hana Pejřimovská — administrátorka 
Šárka Syslová — PR manažerka  Petr Pištěk — archivář



3. Přehled nadační 
činnosti
A   NADAČNÍ PROGRAMY

LinhArt Crossing Borders
Cílem programu LinhArt Crossing Borders  je podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce 

a zahraniční prezentace začínajících a nezávislých českých umělců na významných 
zahraničních festivalech a událostech. Pro rok 2017 byl vybrán známý festival Burning Man, 
na kterém svou instalaci s názvem HEARDT postavila čtveřice mladých českých umělců, kteří 
zároveň získali prestižní Honoraria grant umělecké rady festivalu.

Projekt HEARDT se skládá ze speciálně upraveného vysoce interaktivního piana, které je 
obklopené čtyřmetrovou konstrukcí ve tvaru lidského srdce. Právě v něm se setkává hudba se 
světlem, a to díky návštěvníkům a jejich vlastnoruční hře. Stisknutím klávesy může kdokoliv 
vyslat světelný impulz a vytvořit most mezi svým vnitřním světem emocí a okolní realitou. 
Tento efekt autoři označují za “světelný proud”. Díky němu vzniká intimní pouto mezi aktivně 
zúčastněnými diváky a jejich posluchači, kteří se stávají svědky vizuálního ztvárnění hudby 
jedincova srdce.

Název projektu je příznačný. Vznikl spojením dvou anglických slov – heart, neboli srdce, 
a heard, tedy být slyšen. Samotný projekt HEARDT získal velkou mediální pozornost na 
začátku letošního roku, kdy dostal nejprve podporu Linhartovy nadace a následně grant 
a pozvání do pouště v Black Rock City od amerického festivalu Burning Man.

HEARDT mají na svědomí čtyři mladí umělci z České republiky: studentka pražského 
gymnázia Anna Feyrerová, filmařka Bára Anna Stejskalová, jejíž studentský film Rybáři právě 
teď objíždí mezinárodní festivaly, světelný designér a zakladatel uměleckého kolektivu Blok_4 
Tomáš Bukáček a specialista na IT a počítačovou grafiku Richard Dobřichovský.

Projekt byl představen i české veřejnosti, když byl vystaven v Praze během festivalu 
SIGNAL. Umělci se pak o své zkušenosti z pouště podělili na přednášce Srdce na playe 
aneb Jak se dostal Heardt na Burning Man, kterou Linhartova nadace uspořádala 26. 11. 
v Experimentálním prostoru NoD. Přednáška byla doprovázena fotografiemi a vyprávěním 
fotografa Marka Musila, který má zkušenosti s festivalem Burning Man i z dalších kontinentů.

Celkový nadační příspěvek v programu: 125 000 kč



Linhart v regionech
Na základě dlouhodobého zájmu umělců z celé České republiky jsme v květnu 2017 otevřeli 

nový nadační program na podporu profesionálních umělců v regionech mimo Prahu.
Za rok 2017 jsme z velkého množství projektů, které od umělců a skupin ze všech koutů 

České republiky dostáváme, vybrali mezinárodní projekt české nezávislé divadelní skupiny 
Masakr Elsinor, která ve spolupráci se španělskými herci a umělci připravila představení 
El Libro de los Venenos/Kniha jedů.  Divadelní představení spojuje poezii (ve své textové, zna-
kové, ale také obrazové či gestické podobě) s živě prováděnou malbou a hudební improvizací, 
skrz něž se zabývá tématem otravy lidského těla, mysli i soudnosti. 

Celkový nadační příspěvek v programu: 15 000 kč

LinhArt Fond pro podporu umělců
Jedním z  dlouhodobých cílů Linhartovy nadace je podpora umělců starší generace, kteří se 

hrou života a osudu ocitli ve hmotné nouzi.
Od roku 2015 pořádá Linhartova nadace pravidelné dobročinné aukce. Díky soustavnému 

kontaktu a dlouhodobé spolupráci s předními výtvarnými umělci české scény nadace 
disponuje rozsáhlou aukční sbírkou. Ta je pod kurátorským dohledem neustále rozšiřována. 
Vznikají tak kurátorské výběry, které jsou nabízeny ve veřejných aukcích.

V roce 2017 jsme v rámci tohoto programu podpořili spolupráci s Joskou Skalníkem 
a s organizací Fokus Praha, z.ú., jejíž projekt „Skupina F“ - komunita tvůrců s duševní nemocí 
a sympatizujících osob - jsme podpořili částkou 10 000 Kč.

Celkový nadační příspěvek v programu: 90 000 kč

Podpora pracovníků v uměleckých 
oborech do 30 let 

V rámci programu, který podporuje mladé a začínající profesionály v uměleckých 
odvětvích, Linhartova nadace napomohla částkou 10 000 Kč vzniku pravidelných večerů 
pod názvem Kinokabaret, při kterých ožívají dosud nerealizované filmové scénáře. Režisérka 
Natálie Císařovská a student Katedry scenáristiky a dramaturgie FAMU Vojtěch Bohuslav 
založili v roce 2016 cyklus pravidelných večerů Kinokabaret, který si klade za cíl vytvořit 
platformu pro spolupráci mezi scénáristy, režiséry a herci a představovat tvorbu mladých 
scénáristů. Dosud nerealizované filmy dostanou možnost alespoň na jeden večer ožít 
v podobě scénického čtení. Jejich nápad podpořil scénárista a dlouholetý pedagog Katedry 
scenáristiky a dramaturgie Petr Jarchovský.



Vítězem se stal Daniel Suška, jehož výroční zpracování loga a grafiky používala nadace 
po celý rok 2017. oce 2017 byly rovněž vyhlášeny výsledky otevřené soutěže pro studenty 
středních, vyšších odborných a vysokých škol s uměleckým zaměřením a mladé designéry 
do 30 let na úpravu loga k příležitosti 30. výročí nadace.

Celkový nadační příspěvek v programu: 25 000 kč

Program průběžné výzvy a podpory 
začínajících pracovníků v kultuře

Za svou třicetiletou existenci napomohla nadace k realizaci řadě uměleckých a kulturních 
počinů. Linhartova nadace se kromě podpory umělců samotných zaměřuje i na podporu 
začínajících pracovníků v kultuře a rozvoj arts managementu a příbuzných oborů. V tomto 
programu byla podpořena Laurie Amat částkou 10 000 Kč a Diana Darolová částkou 30 000 
Kč. Dále byli podpořeni Barbora Kropáčková částkou 10 000 Kč a Matúš Buranovský částkou 
5 000 Kč v oblasti uměleckého výzkumu.

V roce 2017 jsme se zaměřili i na podporu, udržení a rozvoj zanikajících uměleckých řemesel. 
Jan Klimeš získal 20 000 Kč na projekt ruční vazby knih a uměleckého tisku. 

V rámci průběžné výzvy byla dále podpořena příprava a realizace filmu Satisfakce pod 
hlavičkou Bio Art Production s.r.o. ve výši 131 500 Kč.

Celkový nadační příspěvek v programu: 206 500 kč.

Umění ve veřejném prostoru
Dlouhodobým programem Linhartovy nadace je umisťování umění ve veřejném prostoru 

a revitalizace veřejných prostor.
Nadace je díky partnerstvím v soukromém sektoru schopna částečně zajistit finanční 

prostředky na tento program a sama se podílí na jeho rozvoji. Nadační příspěvek je udělován 
na základě veřejné výzvy se zaměřením na street art a site-specific umění. Tyto projekty 
vznikají často za spolupráce se studenty uměleckých škol či oborů na FAMU, DAMU, VUT, 
UMPRUM, FaVU, AVU a dalších, ale jsou otevřeny všem profesionálním i začínajícím umělcům. 

V roce 2017 pokračovaly přípravy na revitalizaci dětských hřišť, v rámci níž budou instal-
ovány hrací prvky a umělecké předměty. Projekt bude dále realizován v roce 2018. 



Instalace HeardT na playe festivalu Burning man.

masakr elsinor: el libro de los venenos/kniha jedů.
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výstava skupiny F „naše duše patří nám“ organizovaná společností Fokus praha.

kinokabinet.



vítězný návrh narozeninového loga linhartovy nadace od daniela sušky.



B   NADAČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for 
Europe

Linhartova nadace se stala partnerem organizace European Festivals Association (EFA) 
v projektu Europe For Festivals, Festivals For Europe (EFFE), v rámci něhož je udělována 
evropským festivalům známka kvality dle specifických kritérií. Pro období 2017 – 2018 jsou 
pro udělení známky stanovena kritéria: kvalitní umělecký program, práce s místní komunitou 
a občanskou společností a evropský či mezinárodní přesah festivalu. Zaměření festivalů není 
nijak omezené – zahrnuje hudbu, výtvarné umění, film, divadlo, cirkus a jiné umělecké žánry.

Linhartova nadace jako partner EFA pro Českou republiku tímto projektem podporuje rozvoj 
produkční i dramaturgické linie českých festivalů a umožňuje jim zapojení do mezinárodní 
spolupráce.

V rámci projektu jsme realizovali setkání jednotlivých zástupců českých festivalů, 
informační schůzky a slavnostní předávání certifikátů EFFE oceněným festivalům. 

Certifikáty zástupcům festivalů předávali 15. června paní Petra Smolíková, náměstkyně 
pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů Ministerstva kultury ČR, a pan Peter 
Zsapka, vedoucí komunikačního oddělení Zastoupení Evropské komise v ČR.

Za odbornou porotu, která hodnotila festivaly, promluvila paní Helena Kovaříková, která 
ocenila práci všech českých festivalů a zdůraznila, že má Česká republika v kulturní oblasti 
mnoho co nabídnout. Platforma EFFE, jejíž iniciativu v ČR převzala naše nadace, je skvělou 
příležitostí dát o sobě vědět v širším evropském měřítku a sdílet tak český vkus, kvalitu a um 
interpretů i kurátorů jednotlivých festivalů.

Nedělní zákusek s umělcem
Linhartova nadace a Galerie NoD ve spolupráci s Artedu.cz upořádaly v průběhu roku 2017 

sérii uměleckých talkshow s umělci vystavujícími v Galerii NoD a jejich hosty. 

Nedělní laskonka s Danielem Vlčkem
2. 4. - galerIe nod

Tématem prvního setkání byla akcelerace času, motiv, který Daniel Vlček ve svých malbách 
zpracovává. Moderátorka Jana Blahníková vyzpovídala umělce a jeho hosta - hudebníka, 
malíře, výtvarného kritika a pedagoga Petra Brožka, který zároveň představil svou hudební 
tvorbu.



Nedělní větrník s Pavlou Malinovou 
a Pavlem Dvořákem
21. 5. - galerIe nod

Hosty byli umělci vystavující v Galerii NoD svá díla pod názvem Šikana očí, kolo se točí 
Pavla Malinová a Pavel Dvořák, a umělec, performer a děkan Fakulty umění Ostravské univer-
zity František Kowolowski. Moderovala Jana Blahníková.

Indiánek s Vladimírem Kokoliou 
a Kateřinou Šedou
 
22. 10. – galerIe nod

Třetí ze série uměleckých talkshow, tentokrát s Vladimírem Kokoliou, vystavujícím v Galerii 
NoD v rámci 25. narozeniny ROXY/NoD a jeho hostem Kateřinou Šedou.

Kateřina Šedá u Kokolii šest let studovala. On tvrdí, že ji nikdy neučil. Katčiny deníkové 
záznamy z té doby ukazují dilema dobře známé mladým umělcům: nenechat se ovlivnit – 
a nezanedbat žádný vliv. 

Učitel a student, dva umělci světového formátu, dva přátelé se setkali a povídali si o tom, 
čemu věří, co pro to dělají a jestli je to jen jejich problém. A proč sepsali každý svůj „Slovník“, 
který právě společně vydávají v Nakladatelství AVU. Moderovala Jana Bernartová.

Festival Zóna demokracie
 
6. - 7. 10. - experImenTální prosTor nod

Zóna demokracie byla úvodním projektem nového pravidelného cyklu debat na téma 
“umění a demokracie”. Svým názvem, ale také zaměřením, volně navazovala na legendární 
akci Linhartovy nadace Totalitní zóna, která se konala přesně před 27 lety “pod Stalinem” na 
Letné. Jednalo se o několikadenní festival nezávislé kultury, jehož součástí bylo mj. i pirátské 
vysílání rádia Stalin, ze kterého se později zrodilo známé Rádio 1.

Na festivalu Zóna demokracie vystoupili v rámci přednášek a diskuzí zástupci z řad umělců, 
tvůrců, politiků a odborníků na umění v kontextu politického vývoje v České republice. 
Jednotlivé diskuzní bloky byly prokládány divadelními a hudebními vystoupeními, projekcemi, 
záznamy uměleckých performancí, které reflektují aktuální či historická politická témata na 
domácí scéně i v zahraničí.

Zóna demokracie probíhala jako součást Festivalu demokracie v rámci Fóra 2000.



Hudební program v rámci Festivalu 
demokracie
9. 10. - pIazzeTa národníHo dIvadla

Festival demokracie, který pořádala Nadace Forum 2000 a kterého byla Linhartova 
nadace hlavním partnerem, vrcholil Festivalovým pondělím 9. 10. 2017 na náměstí Václava 
Havla (piazzetta Národního divadla). Prezentovaly se zde tři desítky neziskových organizací 
včetně Nadace Forum 2000. V rámci programu zajišťovaného ve spolupráci s Linhartovou 
nadací se představily kapely The Turpentine Ray (US/UK/CZ), Johannes Benz (CZ), Ille 
(CZ), Justin Lavash (UK) a disidentská kapela Porno para Ricardo (Cuba). Kromě hudebního 
programu představila Linhartova nadace exkluzivní fotografickou výstavu o životě a odkazu 
Jeho svatosti XIV. dalajlámy, kterou zahájil ředitel Tibetského muzea Tashi Phuntsok.

Všechno bude fajn - promítání filmu
4. 10. - experImenTální prosTor nod

Laskavě anarchistický film Robina Kvapila, Pavla Šplíchala a jejich nepřátel nabídla 
pražským divákům Linhartova nadace s následnou diskuzí s autory.  

Hlavní osu filmu tvoří příběh Standy Kadlece, až příliš důvěřivého a hodného člověka a jeho 
těhotné ženy Aleny. Na druhé straně to je příběh Ladiho, nejbližšího asistenta brněnského 
primátora Langa. Ladi je Standovým spolužákem z gymnázia, svou povahou nicméně Standův 
protipól. Zatímco Standova dobrota a slušné chování odsuzují Standu k životní roli “lůzra”, 
Ladi sbírá bezostyšné úspěchy...



předávání certifikátů držitelům známky kvality eFFe.

nedělní zákusek s kateřinou Šedou a vladimírem kokoliou.
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Festival zóna demokracie.

Hudební program v rámci Festivalu demokracie.



4. Partnerství 
v projektech

Linhartova nadace se zaměřuje i na podporu a poskytování různých druhů partnerství 
vznikajícím či již existujícím počinům, jejichž působení na českém uměleckém poli považujeme 
za podstatné a přínosné pro jeho další rozvoj a diverzifikaci. Partnerství jsou realizována for-
mou spolupořádání, propagace nebo podpory doprovodných programů. V roce 2017 tak byla 
Linhartova nadace partnerem následujících festivalů:

SWAN Prague Festival – Support Women 
Artists Now!
25. – 26. 3. 2017 

Swan Prague Festival je mezinárodní akcí, jejímž cílem je ukázat sílu a rozmanitost ženské 
tvořivosti. V roce 2017 festival představil více než 28 umělkyň z celého světa a nabídl bo-
hatý program různých uměleckých forem (hudba, tanec, fotografie, DJ, VJ, umělecké instalace, 
film, divadlo, performance, loutky atd.).

www.swanprague.com/ 

 

Festival demokracie, doprovodný program 
21. konference Forum 2000
5. – 12. 10. 2017

Festival demokracie pořádá Nadace Forum 2000 jako doprovodný program výroční kon-
ference Forum 2000. V rámci festivalu probíhají přednášky, diskuse, výstavy a další aktivity, 
které doplňují a rozvíjejí konferenční témata širšímu publiku.

www.forum2000.cz 



Festival íránského film
11. – 15. 1. 2017

V roce 2017 se Linhartova nadace stala partnerem 6. ročníku Festivalu íránských filmů. 
Program představil  výběr z více než 600 titulů z let 2015 a 2016. Většina z 25 snímků, které 
byly na festivalu uvedeny, reprezentuje současnou „mladistvou“ poetiku íránské kinemato-
grafie. Doplnilo je několik zásadních děl předních osobností íránského filmu – mimo jiné 
zahajovací snímek Salesman (Klient) režiséra Asghara Farhadího, který získal dvě významná 
ocenění na festivalu v Cannes 2016 a sošku Oskara 2017 za nejlepší cizojazyčný film.

www.iranci.cz/cs



5. Pronájem
Pronájem prostor provozním subjektům 
a vzájemné vztahy

Zázemím pro uskutečnění projektů Linhartova nadace rozumí i konkrétní realizační prostor. 
Prostory ROXY a Experimentální prostor NoD v Dlouhé 33 neodmyslitelně patří k Linhartově 
nadaci a vždy určovaly její tvář a nadace samotná usměrňovala více či méně tamější 
program. 

Za účelem provozu ROXY a Experimentálního prostoru NoD byly zřízeny provozní organi-
zace 10:15 Management, s.r.o. a DEAI/Setkání z.s., kterým jsou prostory v Dlouhé 33 svěřeny 
do podnájmu. Prostor ROXY je v pronájmu již od roku 1993 a projektů Linhartova nadace 
rozumí i konkrétní realizační prostor. Prostory ROXY a Experimentální  prostor NoD od roku 
1998. Do trojlístku realizačních prostor přibyl od roku 1999 i Komunikační prostor Školská 28.

Pronájem nadační sbírky
Sbírka výtvarných děl, zmíněná již v úvodní sekci výroční zprávy, byla rozšířena o další 

přírůstky sbírky, např. Madony od Libora Krajcara, Věčný vůdce od Ivany Lomové nebo Pes od 
Antonína Střížka, je komerčně pronajímána firmě 10:15 Management, s.r.o. za 100.000,- Kč 
měsíčně. Většina děl je umístěna v kancelářích ROXY a Experimentálního prostoru NoD. 
Každý rok jsou rovněž nová díla připisována do majetku nadace. 



6. Zpráva o part-
nerské činnosti 
Experimentálního 
prostoru ROXY/NoD

Experimentální prostor ROXY/NoD je jeden z nejvýraznějších uměleckých domů. Klub 
ROXY i prostor NoD se vzájemně kreativně doplňují, ovlivňují a vytvářejí společně kvalitní 
nabídku současného umění napříč žánry. Výraznou událostí celého roku 2017, která je oslavou 
celého prostoru a jeho uměleckých produkcí, byl již dvacátý pátý ročník festivalu ROXY/NoD 
Be twenty five. Experimentální prostor ROXY/NoD úzce spolupracuje se svým zakladatelem - 
Linhartovou nadací, a to zejména v oblasti výtvarné dramaturgie. 

Program Experimentálního prostoru ROXY/NoD je tvořen čtyřmi základními dramaturgick-
ými programy. Hudební dramaturgie soustředí svou uměleckou produkci do hlavního prostoru 
klubu ROXY a je vedena Lenkou Senovou a Adélou Sejkorovou. Ostatní umělecká činnost 
se realizuje v prostorách divadla a galerie NoD. V Experimentálním prostoru NoD soustředíme 
program do čtyř dramaturgických linií, které se vzájemně prolínají v různých komponovaných 
a žánrově přesahových projektech. Stěžejní programovou osu tvoří divadelní dramaturgie – 
DIVADLO NoD, dramaturgie komponovaných večerů a cross over projektů – EVENTS NoD 
(light lab, nová hudba, audiovizuální večery, přednášky, diskuze), výstavní program – GALERIE 
NoD, jehož součástí je čtvrtá dramaturgická linie - VIDEO NoD, která prezentuje současný 
videoart. Kurátorem Galerie NoD je Pavel Kubesa a kurátorský program VIDEO NoD zaštiťuje 
Veronika Zajačiková. Linii DIVADLA NoD vytváří tým v čele s dramaturgyní Natálií Preslovou 
a režisérem Jankem Lesákem.

ROXY 
Dramaturgie v r. 2017 dosáhla kýžené kvality v rámci zahraničních elektronických projektů 

a djs i skvělých klubových koncertů, zaměřila se na stále se zvyšující kvalitu produkce, 
na spolupráci s aktivními multižánrovými umělci a špičkovými odborníky z hudební branže.

Podařilo se získat respekt mnoha pravidelných i občasných návštěvníků díky výběru 
prestižních zahraničních hostů i nových neotřelých jmen. Nadále se zvyšuje náročnost na 
design interiéru ROXY, který klade velký důraz na estetiku prostoru a současně i na větší 



pohodlí návštěvníků.
První půlrok roku 2017 představil opět nepřeberné množství kvalitních a úspěšných 

zahraničních umělců. ROXY je již dávno nedílnou součástí všeobecně respektované tuzemské 
a zahraniční scény, reflektuje současné hudební trendy a díky velkému počtu koncertů, 
elektronických projektů a djské produkci se stále daří naplňovat představy fanoušků klubové 
scény a přesvědčit návštěvníky klubu o jeho jedinečnosti. Klub je již po mnoho let pravidelnou 
destinací pro příznivce multižánrového umění, spojené s atraktivní interaktivní zábavou. Stal se 
tak mekkou kreativních uměleckých osobností, studentů, fanoušků novodobých i legendárních 
kapel a milovníků taneční hudby. 

Druhá polovina roku byla z velké části věnovaná velkému výročí klubu. Oslava 25 let ROXY 
se stala záminkou pro dramaturgickou hudební kreativitu a to v zastoupení jak nejlepších 
tuzemských umělců, tak zahraničních neotřelých i legendárních jmen. Hudební klubová pestrost 
ve spojitosti s vizualizacemi byla dokonalá a pod hlavičkou BE25 se tak stala velkou atrakcí 
podzimu.

Pokud bychom měli vyzdvihnout některá jména, která se nám povedla v české premiéře 
v ROXY uvést, na které jsme obzvlášť pyšní, kteří pomohli v roce 2017 zvýšit povědomí 
o ROXY i ve světě a nalákali k návštěvě Prahy zahraniční návštěvníky, byli by to umělci  DIXON 
(Innervisions/GER), DJ KOZE (Pampa Records/GER) a Stephan Bodzin, nejskloňovanější jména 
na scéně a držitelé několika prestižních ocenění.

Divadlo NoD
S novým uměleckým vedením (Janek Lesák a Natálie Preslová) a přerodem ze stagiony 

na divadlo stojící zejména na vlastním repertoáru, který vytváří stálejší okruh spolupracovníků, 
prošel proměnou také samotný název divadelního programu NoDu. Z Teatro NoD se stalo 
Divadlo NoD a tento název pro nás reprezentuje jednak novou linii naší vlastní divadelní tvorby, 
tak i její tematické zacílení na aktuální společenská, politická témata, na dění okolo nás, v naší 
zemi, v naší společnosti, představované z pohledu mladé nastupující generace divadelních 
tvůrců. 

Rok 2017 znamenal pro Divadlo NoD nejen proměnu způsobu jeho fungování, ale také 
částečnou proměnu zaměření od pohybového k autorskému divadlu, často pracujícímu 
s dokumentárními principy. V rámci linie vlastní divadelní produkce NoDu vznikly inscenace 
Evropa (režie Viktorie Čermáková), Sandman (režie Linda Dušková) a Osamělost komiksových 
hrdinů (režie Janek Lesák). Na repertoáru se stále úspěšně držela také úplně první inscenace 
této nové dramaturgické linie, Ve dne v noci (režie Kasha Jandáčková), za kterou jsme v roce 
2017 převzali Cenu Evalda Schorma pro nejlepší původní dramatický text. Naše vlastní 
premiéry doplnily dvě premiéry hostujících souborů - Interdimenzionální čočka souboru Díra na 
trhu a Fairy Queen souboru 420 people. 

Novou dramaturgii NoDu jsme představili také programem letošního ročníku narozeninových 
oslav ROXY/NoD, BE25, v rámci kterých jsme divákům představili řadu hostujících autorských 
divadelních inscenací. Vrcholem divadelního programu oslav bylo hostování prvního evropského 
uvedení úspěšného off-broadwayského muzikálu Gutenberg, the musical! V rámci narozeni-
nových oslav jsme také otevřeli novou komorní divadelní scénu NoDu, Studio superhrdinů. 



NoD stále zůstává částečně otevřen zajímavým hostujícím projektům, festivalům a akcím 
různého druhu. Jsme velmi rádi, že mezi naše stálé hosty patří např. mezinárodní Divadlo NIE 
(s jehož tvorbou se diváci NoDu setkají i v roce 2018) nebo projekt Psychedelikatesy.

Galerie NoD a Video NoD
Galerie NoD na počátku roku 2017 prošla výraznou generační, dramaturgickou a kurá-

torskou transformací a přípravou restrukturalizace organizační struktury uměleckého 
a provozního řízení. Pozici hlavního kurátora a dramaturga galerie Experimentálního prostoru 
NoD přebral po Jiřím Machalickém kurátor Pavel Kubesa. Galerie NoD se začala v průběhu 
prvního transformačního půlroku zaměřovat převážně na prezentaci aktuálních tendencí 
a témat v současném výtvarném umění se zaměřením na mladou generaci autorů jak z České 
republiky, tak i ze zahraničí. 

Důležitým milníkem je rekonstrukce galerijního prostoru, která zcela pozměňuje charakter 
galerie a realizovaných projektů. 

Po rekonstrukci byly výstavy zkráceny na 11-24 dní – cílem zrychleného tempa byla 
potřeba vyslat signál místní výtvarné scéně a odborné i široké veřejnosti o změně směru 
dramaturgie a kurátorském vedení Galerie NoD a změně orientace na aktuální výstavní 
estetiku. Toto tempo bylo realizováno až do hlavní výstavní události roku 2017 v Galerii NoD – 
výstavy Vladimíra Kokolii Obraz podle podoby (20. 10. – 17. 11. 2017).

V říjnu byla také obměněna instalace venkovní realizace před prostorem NoD nad 
křižovatkou ulic Dlouhá - Rybná, kde byl 20. 10. 2017 umístěn objekt „Small Talk“ Dušana 
Zahoranského.

Galerie Video NoD je zcela unikátním projektem, který v Čechách a dokonce v Evropě nemá 
obdoby. Je jedinou otevřenou platformou, která nabízí autorům zkušenost s velkoformátovou 
panoramatickou projekcí. 

V roce 2017 byl v maximální míře využit systém panoramatické projekce Resolume Areny. 
V projektech se vystřídaly různorodé přístupy a techniky audiovizuální povahy. Ať to byly 

formáty počítačové a grafické od 2D a 3D animace, 3D real-time animace, práce formou 
fluidní simulace, motion capture, v programu vvvv, CGI (Computer Generated Imagery) nebo 
dokumentární, filmařské povahy. Digitální věk nabízí široké spektrum technik a jejich kombi-
nováním a individuálním přístupem si autoři vytváří svůj specifický jazyk.



6. Sociální sítě  
a média

  Facebook 
 Twitter
 Instagram
 LinkedIn
 Wikipedie

6. 2. 2017  Rozhovor s Magdalenou Liškovou o nadaci na Rádiu 1, http://www.radio1.cz/clanek/
rozhovory/6554-linhartova-nadace 

BurnIng man
19. 1. 2017  výběr projektů na Burning Mana 
www.artalk.cz/2017/01/19/tz-linhartova-nadace-vybrala-5-ceskych-umeleckych-projektu-
ktere-se-uchazeji-o-ucast-na-festivalu-burning-man
10. 3. 2017  Zprávy ve 12, rozhovor se Šárka Syslovou o BM 
www.ceskatelevize.cz/porady/10253066674-zpravy-ve-12/217411012000310/   
10. 3. 2017  Protišedi.cz, Češi jedou na festival Burning Man 
www.protisedi.cz/article/cesi-jedou-na-festival-burning-man 
12. 3. 2017  Fullmoonzine.cz, Češi jedou na festival Burning Man 
www.fullmoonzine.cz/novinky/cesi-jedou-na-festival-burning-man  
15. 3. 2017  Techno.cz, Češi jedou na festival Burning Man 
www.techno.cz/clanek/47937/cesi-jedou-na-festival-burning-man  
21. 3. 2017  Culturenet.cz, Projekt vybraný Linhartovou nadací byl vybrán k účasti na festivalu 
Burning Man 2017 
www.culturenet.cz/aktuality/projekt-vybrany-linhartovou-nadaci-byl-vybran-k-ucasti-na-
festivalu-burning-man-2017/n:21847 
22. 3. 2017  art.ihned.cz, Srdce v poušti. Češi vezou první sochu na americký festival Burning 
Man, uvidí ji tisíce lidí 
www.art.ihned.cz/c1-65668820-burning-man-cesko-festival-linhartova-nadace#  
23. 3. 2017  Refresher.cz, Češi přivezou unikátní sochu na legendární festival Burning Man! 



V poušti bude „pulzovat“ svítící umělecké dílo ve tvaru srdce 
www.refresher.cz/41904-Cesi-privezou-unikatni-sochu-na-legendarni-festival-Burning-
Man-V-pousti-bude-pulzovat-svitici-umelecke-dilo-ve-tvaru-srdce#gallery  
24. 3. 2017  Kultura 21, Jeden z pěti českých projektů vybraných Linhartovou nadací 
získal prestižní Honoraria Grant a jede na festival Burning Man, http://www.kultura21.cz/
spolecnost/16007-festival-burning-man-cesky-projekt-heardt-tz  
11. 8. 2017  www.iconiq.cz, Burning Man – umělecký a sociální experiment v poušti 
www.iconiq.cz/burning-man-umelecky-socialni-experiment-pousti
18. 8. 2017  www.mzv.cz, Jedinečný český projekt HEARDT na festivalu Burning Man 2017
www.mzv.cz/losangeles/cz/pozvanky_a_kultura/jedinecny_cesky_projekt_heardt_na.html 
20. 8. 2017  buchtazvinohrad.blogspot.cz, Burning Man a cesta do Améru 
www.buchtazvinohrad.blogspot.cz/2017/08/burning-man-cesta-do-ameru.html 
29. 8. 2017  Lidovky.cz, Na festivalu Burning Man v Nevadě se představí čeští umělci 
www.lidovky.cz/loono-diky-ceskemu-interaktivnimu-srdci-na-festivalu-burning-
man-p9a-/design.aspx?c=A170828_102722_ln-bydleni_ape#utm_source=rss&utm_
medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main 
4. 10. 2017  Ihned.cz, Signal festival opět rozzáří Prahu. Nabídne světelnou instalaci, která se 
představila na festivalu Burning Man 
www.archiv.ihned.cz/c1-65901020-signal-festival-opet-rozzari-prahu-nabidne-svetelnou-
instalaci-ktera-se-predstavila-na-festivalu-burning-man?utm_source=mediafed&utm_
medium=rss&utm_campaign=mediafed 
12. 10. 2017  Reflex.cz, Signal Festival ŽIVĚ: Podívejte se, jak se mění obří svítící srdce nad 
interaktivním pianem 
www.reflex.cz/clanek/video/82155/signal-festival-zive-podivejte-se-jak-se-meni-obri-
svitici-srdce-nad-interaktivnim-pianem.html 
 
eFFe
16. 1. 2017  Linhartova nadace nabízí pomoc při zpracování žádosti EFFE 
www.culturenet.cz/aktuality/linhartova-nadace-nabizi-pomoc-pri-zpracovani-zadosti-
effe/n:21205
19. 5. 2017  Nejlepší evropské festivaly získaly známku kvality EFFE 2017–2018 
www.culturenet.cz/aktuality/nejlepsi-evropske-festivaly-ziskaly-znamku-kvality-effe-
2017-2018/n:22419 
28. 7. 2017  Mezinárodní porota nominovala 26 festivalů na Cenu EFFE 
www.culturenet.cz/aktuality/mezinarodni-porota-nominovala-26-festivalu-na-cenu-
effe/n:23063 
22. 9. 2017  Šest jedinečných festivalů získalo Cenu EFFE Award 2017 
www.culturenet.cz/aktuality/sest-jedinecnych-festivalu-ziskalo-cenu-effe-award-
2017/n:23590 

zóna demokraCIe:
26. 9. 2017  www.crdm.cz,  Zóna demokracie zve na workshopy 
www.crdm.cz/clanky/aktuality/zona-demokracie-zve-na-workshopy 
27. 9. 2017  Tanečnímagazín.cz, Festival Zóna demokracie 
www.tanecnimagazin.cz/2017/09/27/festival-zona-demokracie



27. 9. 2017  Kdykde.cz, Festival Zóna demokracie v NoD 
www.kdykde.cz/calendar/kdykde/1835834-festival-zona-demokracie-v-nod 
4. 10. 2017  szk.adam.cz, Zóna demokracie zve na workshopy 
www.szk.adam.cz/clanek-2017100011-zona-demokracie-zve-na-workshopy.html 
6. 10. 2017  www.zet.cz, Středoškoláci nevnímají demokracii pozitivně, Festival demokracie jim 
má otevřít oči 
www.zet.cz/tema/stredoskolaci-nevnimaji-demokracii-pozitivne-festival-demokracie-jim-
ma-otevrit-oci-14785 
7. 10. 2017  Promitejity.cz, Projekce filmů, Divadlo NoD
www.promitejity.cz/verejna-projekce/552 

20. 4. 2017  Pražskýdeník.cz, fotogalerie z Loop festivalu v Letohradské 
www.prazsky.denik.cz/galerie/loop-festival-letohradska-letna.html  
25. 4. 2017  MartinFryč.eu, Letohradská 10 – galerijní prostor 
www.martinfryc.eu/galerie/letohradska-10-galerijni-prostor 



7. Hospodaření 
Linhartovy nadace
Seznam dárců finančních darů
Handy BUS EU s.r.o   150 000 Kč
Jan Mayer    150 000 Kč
Martin Černý    150 000 Kč
Martin Vitouš    31 000 Kč
Patricia Havlová   300 000 Kč
Petr Pištěk    220 000 Kč
Tomáš Skalický   200 000 Kč

Celkem    1 201 000 kč

Seznam udělených nadačních příspěvků
Barbora Kropáčková   10 000 Kč
Bio Art Production s.r.o.  131 500 Kč
Daniel Suška    15 000 Kč
DEAI (SETKÁNÍ), z. s.   50 000 Kč
Fokus Praha, z.ú.   10 000 Kč
Jan Klimeš    20 000 Kč
Josef Skalník    80 000 Kč
Laurie Amat    10 000 Kč
Lonely Production, s.r.o.  10 000 Kč
Matúš Buranovský   5 000 Kč
Petr Prufler, Tomáš Bukáček,   125 000 Kč 
Richar Dobřichovský, 
Bára Anna Stejskalová,  
Anna Feyrerová  

nadační příspěvky v projekTu TIBeT open House
Diana Darolová   30 000 Kč
Enrico Kosmus   6 689 Kč
Lamdon Social   150 000 Kč 
Welfare Society  



Martin Knap    30 000 Kč
Tibetan Children’s Educational  50 141 Kč 
& Welfare Fund   
Tibetan SOS Childreń s Village,  252 815 Kč 
TCV School Gopalpur  
Yeshi Gawa    20 000 Kč

Celkem    1 006 145 kč

Náklady na správu Linhartovy nadace
Náklady v hlavní činnosti celkem za rok 2017 byly Kč 3 909 302,54. Náklady související 

přímo s vlastní správou nadace v roce 2017 činily Kč 1 891 635,74, tedy 48% v poměru 
k nadační činnosti.



náklady 12 273 958,50

mater.N 620 110,05

- spotř.materiál 541 782,10

- spotř.energie 78 327,95

služby 9 481 361,13

osobní 593 432,00

dary 51 276,00

ostatní náklady 161 373,25

odpisy 173 657,10

příspěvky 1 000 088,97

daň 192 660,00

příjmy 11 795 487,41

příjmy hl.č. 1 465 600,94

ostatní příjmy 8 847 573,67

dary 1 482 312,80

- dary-obrazy 199 014,00

- ostatní dary 1 283 298,80



8. Slovo závěrem
Soubor projektů, který s pomocí a asistencí Linhartovy nadace vznikl a bude dále rozvíjen, 

by nemohl být tak obsáhlý bez významné podpory řady firem, jednotlivců a institucí. 
Linhartova nadace na tomto místě děkuje všem svým podporovatelům, spolupracovníkům, 

příznivcům, řadě přátel a partnerům, zejména pak Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstvu 
Kultury ČR, týmům Experimentálního prostoru NoD, klubu ROXY a Komunikačního prostoru 
Školská 28 za jejich obětavou a důslednou práci.

 
V Praze dne 2. 5. 2017

 
Schválil předseda správní rady Jan Mayer

 
příloHy 
1. Výroční zpráva projektu Tibet Open House



Výroční zpráva 
za rok 2017




















