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Výroční zpráva
za rok 2016

1. Úvodní slovo
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 řady 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, politickému
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 kurátorskou 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.
Rok 2016 byl pro nadaci rokem zásadním z hlediska reorganizace a generační výměny.
Došlo k mnoha strukturálním změnám a k rozšíření a profesionalizaci výkonného týmu. Od
roku 2017 se chce nadace zaměřit na podporu projektů mezinárodní spolupráce a na rozvoj
pravidelných projektů vlastní produkce v oblasti výtvarného, ale i performativního a dalšího
živého umění s přesahem do aktuálního společenského dění. Jednou z hlavních aktivit je
také realizace uměleckých projektů zaměřených na veřejný prostor a jeho využívání jakožto
součásti každodenního života občanů České republiky.
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, založeném
v roce 2004. 10:15 Management, s.r.o. zabezpečuje provoz v Experimentálním prostoru NoD
a klubu ROXY. DEAI/Setkání z.s. naplňuje programem kromě Experimentálního prostoru NoD
a klubu ROXY i Komunikační prostor Školská 28.

2. Základní údaje
Nadace je zapsaná v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 72
Správní rada: 		
			
Revizor: 		
Adresa: 		
telefon a fax: 		
e-mail: 		
webové stránky:
Bankovní spoj.:
IČO: 			
Nadační jmění:

Jan Mayer (předseda), Daniel Bergmann, Petr Pištěk,
Vladimír de A. Lima, Tomáš Skalický, Jaroslav Stanko
Patricia Havlová
Dlouhá 33, 110 00 Praha 1
224 82 82 85
info@linhartovanadace.cz
www.linhartovanadace.cz
14934111/0100
496 27 201
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 v roce 2016 výrazně posílen. Došlo tak k rozdělení agendy a profesionalizaci jednotlivých složek, aby mohla nadace
dále rozvíjet a rozšiřovat své aktivity.
Magdaléna Lišková — ředitelka		
Šárka Syslová — PR manažerka		

Fabiana de A. Lima — administrátorka
Petr Pištěk — archivář

3. Přehled nadační
činnosti
Vize — Linhartova nadace je uznávaným
svébytným subjektem na mezinárodním
uměleckém poli, který realizuje a podporuje projekty transparentní cestou
otevřenou různorodým uměleckým a kulturním počinům.
Linhartova nadace se v roce 2016 zaměřila na realizaci svých vlastních aktivit
a projektů. Zároveň byla rozšířena škála
programů nadační podpory pro umělecké
skupiny i jednotlivce. Nadace se intenzivně věnovala aktivitám, které pro mladé
české umělce zajišťují více možností mezinárodní spolupráce. Navázáním nových
kontaktů chceme podpořit mezinárodní
výměnu a pomoci mladým umělcům
a kulturním pracovníkům získat a využít

prostředky ze zahraničních zdrojů.
Jako v předchozích letech byly realizovány projekty podporující rozvoj českého alternativního umění, svobodného
uměleckého výrazu a tvůrčího prostředí.
Nadace funguje jako partner kulturním
subjektům v propagaci aktivit, zejména
těch, které rozvíjejí komunikaci mezi tvůrci a veřejností a zabývá se i dokumentací
uměleckých činností, přednostně akcí iniciovaných či podporovaných nadací.

3A

Aukce pro Petra Vaněčka II.

Festival Trsy, instalace Zsófie Anny Kollár„Inter – views“

Tulák po hvězdách, jeden z projektů nominovaných na účast na festivalu BURING MAN

A NADAČNÍ PROGRAMY
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 2016 tak díky aukcím Linhartovy nadace vznikl základ finančního obnosu potřebného
na vyhotovení katalogu a sběr díla umělce Petra Vaněčka.
Druhá aukce proběhla 12. 5. 2016 v Experimentálním prostoru NoD za podpory přátel a nakladatelství Kant, kteří připravili „Aukci pro Petra Vaněčka“, aukci na podporu opomíjeného umělce,
přední osobnost české malby 80. let, která zůstává dlouhá desetiletí neobjevenou hvězdou domácí výtvarné scény. Dobročinná aukce podpořila realizaci a vydání vůbec první knižní monografie
„ZDE Petr Vaněček“, která je tomuto autoru věnována. V první aukci se vydražila díla autorů
jako jsou Ivana Lomová, Oto Placht, Antonín Střížek, Michal Gabriel či grafika Bohuslava Reynka
a dalších. Na druhé aukci byla dražena díla umělců dvou věkových kategorií – jednak generačních
souputníků Petra Vaněčka, jako jsou Čestmír Suška, František Skála, Kateřina Štenclová, Vladimír
Merta, ale také díla zástupců mladé umělecké generace - Michala Škapy, Michala Drozena,
Tomáše Absolona, Pavla Příkaského a mnoha dalších. Aukce tak nabídla nevšední možnost pro
sběratele rozšířit si své sbírky o díla, která nejsou běžně dostupná.
K aukci vznikla i samostatná webová stránka dostupná na www.vaneckova-galerie.cz
Celková částka určená pro realizaci monografie „ZDE Petr Vaněček“ činila
v první aukci 202 600 Kč a v druhé aukci 226 900 Kč, celkem tedy 429 500 Kč

LinhArt Crossing Boarders
Linhartova nadace podporuje české umělce v mezinárodní spolupráci, která jim může přinést
mezinárodní kontakty a rozšířit tak profesionální aktivity na uměleckém poli. Cílem tohoto programu nadace je podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce a zahraniční prezentace začínajících
a nezávislých českých umělců na významných zahraničních festivalech a událostech.
Každý rok je vybrána významná světová událost, na níž nadace zvolenému projektu, vybraného na základě otevřené výzvy, podpoří účast.
V roce 2016 byla vyhlášena veřejná výzva na podporu účasti české skupiny na prestižním
americkém festivalu BURNING MAN, který se koná každoročně v srpnu v poušti Black Rock
Desert u Nevady. Výzva byla otevřená pro jednotlivce a skupiny pro realizaci projektu na festivalu
v srpnu 2017. Linhartova nadace poskytne účastníkům příspěvek na pokrytí cestovného a bude
se podílet na přípravě projektu a získání dalších financí nutných pro jeho realizaci a instalaci.

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 2016 byl podpořen festival Trsy a instalaci maďarské umělkyně Zsófia Anna Kollár
s názvem „Inter – views“ která je umístěna na dvoře před Komunikačním prostorem Školská 28
v centru Prahy.
Na konci léta 2016 se ve Lhotce u Berouna odehrál mezinárodní festival Trsy. Jeho tématem
bylo propojení umění, krajiny a přírodovědy, otevření možnosti vnímat krajinu jak z estetického,
tak z vědeckého hlediska. V průběhu festivalu vznikala otevřená krajinná galerie, jejíž součástí
byla instalace Inter – views mladé maďarské umělkyně Zsófie Anny Kollár. Instalace vychází
z konceptu takzvaných “peepshows”. Tento koncept autorka však převrací a divák se tak
ocitá uvnitř instalace a hledí vně skrze množství prázdných či zrcadlem vyplněných okének.
Divákovo vnímání jeho okolí je fragmentováno. Dílo je nainstalováno ve veřejném prostoru před
Komunikačním prostorem Školská 28.
Nadační příspěvek festivalu Trsy (Artedu z. s.): 15 000 Kč

Podpora pracovníků v uměleckých
oborech do 30 let
Tento program podporuje mladé a začínající profesionály v uměleckých odvětvích. V roce 2016
byla vypsána otevřená soutěž pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol s uměleckým zaměřením a mladé designéry do 30 let na úpravu svého současného loga k příležitosti
30. výročí nadace.

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 roce 2016 byl udělen nadační příspěvek na rozvoj dovedností v projektovém
a arts managementu Pavle Jiráskové v celkové výší 42 000 Kč a Zitě Práškové
ve výši 2 000 Kč.
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ArtRaut

Hlasy z Tibetu

Kinokabaret

B NADAČNÍ PROJEKTY A AKTIVITY
V roce 2016 rozšířila nadace škálu aktivit a projektů, které sama realizuje, nebo ve kterých
působí jako spoluorganizátor či partner.

22. – 23. 6. 2016 Hlasy z Tibetu: Filmy
a fotografie ze střechy světa
Přehlídka filmů organizovaná ve spolupráci s washingtonskou organizací Machik.
Hlasy z Tibetu představily českému publiku dynamickou a živou tvorbu tibetských filmařů
a fotografů. Hostem přehlídky byl tibetský režisér Khashem Gyal, který účastníkům představil svůj film Hledání. Dále byly uvedeny filmy Tiché svaté kameny a Údolí hrdinů jejichž
autorem je režisér Pema Tsadem a Letní pastviny tvůrčí skupiny ve složení Lynn True, Nelson
Walker III a Tsering Perlo.
Organizaci Machik byl na další rozvoj aktivit udělen nadační příspěvek v celkové výši
8 586,92 Kč.
Návštěvnost: 100 lidí

4. 10. 2016 Jak dostat svůj projekt na BM,
diskuze s Michaelou Rýgrovou
V rámci nadačního programu LinhArt Crossing Borders vypsala Linhartova nadace otevřenou výzvu na účast na festivalu Burning Man, který se každoročně odehrává v nevadské
poušti Black Rock Desert.
V Komunikačním prostoru Školská 28 proběhlo setkání zájemců o festival Burning Man
s oficiální zástupkyní organizace Burning Man Michaelou Rygrovou, která sama několik projektů na festivalu realizovala a účastnila se již sedmi ročníků.
Návštěvnost: 80 lidí

16. 10. 2016 O pohár slona Linharta, fotbalový turnaj kulturních organizací
Pohár slona Linharta je přátelské fotbalové klání týmů složených z kulturních a uměleckých organizací, které pořádala Linhartova nadace v rámci doprovodného programu 24 narozenin Roxy/NoD BE:24.
Turnaje se zúčastnilo 5 týmů a vítězný tým FC Rotace je nyní čestným držitelem putovního
poháru Slona Linharta, který pro Linhartovu nadaci vytvořil umělec Adam Stanko.

Týmy: ROXY/NoD STARS, FC Rotace, STORM, Artsenal, FOKUME, Turnaje se zúčastnilo
5 týmů.
Návštěvnost: 80 lidí

Kinokabaret
Linhartova nadace partnersky podpořila vznik pravidelných večerů, při kterých ožívají dosud nerealizované filmové scénáře. Cyklus má název Kinokabaret a z Komunikačního prostoru
Školská 28, které prvního půl roku probíhal, se přesunul do Experimentálního prostoru NoD.
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.
„Tento nápad se zrodil, když jsem pořádala sérii promítání filmů mladých tvůrců. Chtěla
jsem publiku představit i tvorbu scénáristů – tedy filmy na papíře. Čtení textu autorem je
možné u beletristických textů, ale nevhodné pro filmový scénář“, popisuje vznik Kinokabaretu
organizátorka, režisérka Natálie Císařovská. Kinokabaret je tedy inscenovaným čtením filmových scénářů, které ještě nebyly realizovány ve filmové podobě.
Texty s pomocí herců, kteří ztvární jednotlivé postavy, ožijí na jevišti a divákům umožní
představit si, jak by mohl daný film vypadat. Vždy se bude jednat o skicu, na níž je ale možné
nastínit atmosféru scénáře, intenzitu jednotlivých scén a prověřit dialogy, zda v ústech herců
neváznou a neskřípají. Dlouhodobým cílem projektu je tak vytvořit platformu pro spolupráci
mezi scénáristy, režiséry a herci, která by mohla přerůst ve spolupráci na opravdovém filmu.
„Koncept tvůrčího tandemu Natálie Císařovská a Vojtěch Bohuslav přináší nenásilné
prolnutí dvou tvůrčích kateder FAMU, po kterém se stále a dlouhodobě marně volá. Forma,
kterou autoři volí je zajímavá, inspirativní a vychází z potřeb obou pracovišť, jak katedry
režie, tak scenáristiky a dramaturgie“, říká k nápadu inscenovaných filmových scénářů
Petr Jarchovský.
V roce 2016 proběhla 3 scénická čtení:
20. 10. 2016 Aneta Honzková: Podzemní prameny
24. 11. 2016 Lucie Kryzová: Polnička
15. 12. 2016 Lucie Kajánková – Inverze, Major Tom na Transsibiřské magistrále
Návštěvnost za rok 2016: 220 diváků

16. 11. 2016 ArtRaut
Během jednoho týdne byl veřejnosti představen výběr toho nejlepšího z výtvarných
děl sbírky Linhartovy nadace od autorů jako například František Skála, Otto Placht,

Margita Titlová, Lenka Zvěřinová, Petr Vaněček či Zdeněk Fáňa Svoboda. Výstava byla zahájena slavnostním večerem, který uvedl oslavy třicetiletého působení nadace, v rámci kterých
probíhá v roce 2017 řada událostí.
O nadační sbírce
Historie samotné výstavní činnosti vázané k aktivitám Linhartovy nadace se datuje do
období divokých revolučních let, kdy se v kulisách undergroundové kultury začala spontánně
a aktivně projevovat energická generace umělců, kteří v 80. letech (tehdy často ještě jako
studenti normalizačních uměleckých škol) vstupovali na tehdejší výtvarnou scénu. Nemálo
z nich se jakožto svědci porevolučního vývoje stali hybateli české výtvarné scény. Dnes je
velká většina z nich zastoupena se svými díly ve sbírce Linhartovy nadace, která jim tak svým
zhodnocování vrací energii a entusiasmus s jakým stáli při jejím zrodu.
Sbírka Linhartovy nadace byla založena v roce 1990 v průběhu první velké společné výstavy „Česká Alternativa“. Ve sbírce jsou dnes zastoupeni autoři téměř dvou generací: Alena
Beldová, Jiří Belda, Jiří David, Denise Davis, Renata Drahotová, Gábina Fárová, Jan Franek,
Kurt Gebauer, Laco Garaj, Roman Havelský, Petr Králík, Petr Kavan, Petr Kubín, Tomáš Hatle,
Libor Krejcar, Vladimír Kokolia, Richard Konvička, Martin Kuča, Tomáš Kudela, Martin Mainer,
František Matějka, Katherine Ella Marsch, Jaroslav Mayer, Stefan Milkov, Karolina „Kajda“
Mitášová, Boleslav Neuberg, Pavel Novák, Otto Placht, Bella Prelata, Martina Riedelbauchová,
Gail Sagman, David Saudek, František Skála, Joska Skalník, Tono Stano, Shane Stevens,
Antonín Střížek, Zdeněk „Fáňa“ Svododa, „Sysel“, Kateřina Štenclová, Margita Titlová – Ylovsky,
Petr Tůma, Stanislav Tůma, Petr Vaněček, Vincent Venera, Lenka Zvěřinová aj.
Paradoxem sbírky je bronzová plastika prominentního komunistického sochaře Josefa
Malejovského (1914-2003), držitele několika státních cen Klementa Gottwalda, Řádu
Vítězného února a mnoha dalších státních vyznamenání.
Zmapováním české výtvarné scény prvního desetiletí 21. století je možností ukázat díla,
která jsou ještě čerstvá a silně ovlivňují momentální dění na umělecké scéně, nicméně už
je do jisté míry prověřil čas. Mezi vybranými umělci, kteří svá díla realizují prostřednictvím nejrůznějších materiálů a médií, je řada již mezinárodně uznávaných osobností např.
Josef Bolf, Filip Černý, Igor Grimmich, Jakub Janovský, Krištof Kintera, Ivana Lomová,
František Matoušek, Agáta Mayerová, Matěj Olmer, Petr Písařík, Pavel Příkaský,
Michael Rittstein, Adam Stanko, Helena Sequens, Jana Šárová, Jan Šerých, Michal Škapa,
Mirka Vitásková.
Jistý vliv na utváření sbírky měli od roku 2000 také kurátoři, kteří v danou chvíli působili v Galerii NoD. Jsou mezi nimi umělecké osobnosti jako Krištof Kintera, René Rohan,
Tamara Moyzes, Zuzana Blochová, Petr Krůša, Darina Alster, Milan Mikuláštík, Jiří Ptáček
a JiříMachalický, který v Galerii NoD působí dodnes.
Současná turbulentní doba však také přispívá k relativnímu zdraví vizuální a experimentální scény. České prostředí se těší poměrně velkému počtu výrazných uměleckých osobností
generace dnešních třicátníků a čerstvých čtyřicátníků, „růstová strategie“ hospodářství
jim vytváří příznivé ekonomické podmínky tvorby (ne náhodou tvoří dnes mladí autoři často
„převážně“ rozměrná velkoformátová plátna), řada mladých umělců proniká do mezinárodního
galerijního kontextu a slaví úspěchy na zahraničních veletrzích, jejich díla se (i s ohledem
na rychle se rozvíjející sektor on-line marketingu) začínají dražit předními aukčními domy,

objemný katalog či monografie již nejsou jen výsadou „zasloužilých umělců“. Rýsuje se zde,
věřme že silná skupina autorů, kteří mají příležitost (s ohledem na jiné než ekonomické ukazatele blahobytu) „opět něco důležitého říci“.
Linhartova nadace chce s Galerií NoD stát u artikulace těchto nových stanovisek usilujících o zachování kontinuity demokratické, tolerantní a svobodné společnosti. Finanční
podpora autorů, kteří se stanou subjektem nových akvizic do sbírky Linhartovy nadace je
jen jedním z nástrojů, jakým chceme této kontinuitě napomoci. Projekt ArtRaut proto neprezentuje jen existující stav sbírky či její nové akvizice. Výrazem duchovní či morální podpory
autorů má býti i poukaz na její budoucí směřování, který se (s ohledem na rozlišné stylové
zakotvení tvorby jednotlivých umělců) má státi příslibem pokračování společenského a uměleckého dialogu.
Pavel Kubesa, Jiří Machalický
Návštěvnost: 210 lidí					

Vydání digitální verze Katalogu NoD
V prosinci 2016 se po dlouhodobém úsilí podařilo dokončit digitální verzi Katalogu NoD.
Publikace o Galerii NoD – Experimentálním prostoru NoD/Roxy vypovídá o důležité kapitole
především českého, ale i zahraničního alternativního umění. Stává se důležitým dokumentem
vycházejícím z archivních textů a fotografií, rozhovorů s kurátory a umělci, zmapování socio-kulturního kontextu a podmínek fungování galerie a dokumentace vývoje prolínání nových
technologií a výtvarného umění, které dosud nebyly v uceleném a důkladně zpracovaném
souboru zveřejněny.
Přináší množství dosud nezpracovaných informací a zároveň odborný pohled na jednu
zajímavou kapitolu, během níž se české umění znovu vracelo do mezinárodních souvislostí
a mohlo a může se svobodně rozvíjet.
Jde tedy o původní práci, která však přes svůj odborný charakter zůstává živá s mnoha
různorodými doklady nedávného uměleckého vývoje, jako jsou pozvánky, plakáty k výstavám
či katalogy, neotištěné úvodní texty, fotografická dokumentace z vernisáží a instalací výstav.
Grant HMP: 70 000 Kč

Projekt Tibet Open House
Tibet Open House je dlouholetý projekt Linhartovy nadace, pod jehož hlavičkou jsou realizovány aktivity jednak přímo v Asii (Indie, Vietnam) a jednak v České republice.
Hlavní nadační aktivitou tohoto projektu v roce 2016 byla podpora stipendisty, kterým
je Geshe Yeshi Gawa - rodilý Tibeťan, bývalý biograf H.H: Dalajlámy, který bude od roku
2017 lektorem kurzů kultury a dějin Tibetu, tibetského jazyka a buddhistické filosofie
v Komunikačním prostoru Školská 28.
Geshe Yeshi Gawa absolvoval za podpory Linhartovy nadace v roce 2016 půlroční vzdělávací program v anglickém Bath, kde zdokonaloval svou angličtinu. Jako stipendista získal
Yeshi Gawa nadační příspěvek v celkové částce 3 500 GBP, tedy 145 214,50 Kč.

Další nadační příspěvky udělené v rámci projektu Tibet Open House:
William Heath - Rozvoj projektu a stipendijního programu: 59 833,79 Kč
Katia Marsh – Rozvoj projektu a stipendijního programu: 11 137,74 Kč
Lamdon Society – škola Tibet: 150 296, 01 Kč a 100 799, 33 Kč
Výroční zpráva projektu Tibet Open House, která představuje všechny jeho
aktivity, je přílohou tohoto dokumentu.

Pronájem prostor provozním subjektům
a vzájemné vztahy
Zázemím pro uskutečnění projektů Linhartova nadace rozumí i konkrétní realizační prostor.
Prostory Roxy a 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 i NoD byly zřízeny provozní organizace 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 prostor NoD od roku 1998. Do trojlístku realizačních prostor
přibyl od roku 1999 i Komunikační prostor Školská 28, kde byl program zajišťován týmem
Dany Recmanové. Nájem nebytový prostor Komunikačního prostoru Školská 28 byl na konci
roku 2016 převeden z Jana Mayera přímo do nájmu Linhartovy nadace.

Pronájem nadační sbírky
Sbírka výtvarných děl zmíněná již v úvodní sekci výroční zprávy Nadační jmění rozšířená
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 Experimentálního prostoru Roxy
a NoD. Každý rok jsou rovněž nová díla připisována do majetku nadace.

Celkem návštěvníků/účastníků: 1160

4. Zpráva o partnerské činnosti
Experimentálního
prostoru NoD
a klubu ROXY
Experimentální prostor NoD a klub ROXY tvoří 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 2016, která
je oslavou celého prostoru a jeho uměleckých produkcí, byl již pátý ročník narozeninového
festivalu BE:24. Experimentální prostor NoD i klub ROXY úzce spolupracují se svým zakladatelem – Linhartovou nadací, a to zejména v oblasti výtvarné dramaturgie.  
Program Experimentálního prostoru NoD a klubu ROXY je tvořen čtyřmi základními
dramaturgickými 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 NoD a Galerie NoD. Uměleckým vedoucím NoD je Adam Halaš.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 Jiří Machalický a kurátorský program Video NoD zaštiťuje
Veronika Zajačiková.

ROXY
Dramaturgie v r. 2016 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 desing interiéru ROXY, který klade velký důraz na estetiku prostoru a současně i na větší
pohodlí návštěvníků.
V neposlední řadě jsme se zaměřili i na zkvalitnění zvukové a osvětlovací techniky, což
je nepochybně jedním z důležitých předpokladů úspěchu hudebních akcí. Podařilo se znovu
nastavit stále se zvyšující laťku úrovně hudebního programu jak v rámci celého roku, tak
i v rámci výroční týdenní akce, tentokrát pod hlavičkou BE:24, kdy se opět podařilo zajistit
atraktivní umělecká jména, která přilákala velké množství návštěvníků z tuzemska i ze zahraničí. ROXY tak definitivně obstálo a troufáme si tvrdit, že patří mezi nejlepší kluby světa,
což potvrzuje čím dál větší zájem o spolupráci ze strany zahraničních umělců a světových
agentur a managementů.

Divadlo NoD
Divadelní dramaturgie Divadla NoD v minulém období naplňovala program, který byl
předmětem žádosti čtyřletého grantu. Experimentální prostor NoD se stal jednou z hlavních
stagion pražské divadelní scény. Pravidelně spolupracuje s nejvýraznějšími uměleckými
skupinami napříč žánry. Mezi umělce a divadelní soubory, kteří v rámci dramaturgie
Divadla NoD vytvořili autorská představení, patřili například 420 PEOPLE, Jan Nebeský,
David Prachař, Lucie Trmíková, TANTEHORSE, DAMÚZA, Jindřiška Křivánková, Jana
Kozubková, Petr Krusha, Dora Sulženko – Hoštová, Tichá opera, SPITFIRE COMPANY, Věra
Ondrašíková, Ondřej David, Boca Loca Lab, Jiří Adámek, Petr Kolečko, Tomáš Svoboda, Petr
Wajsar, Halka Třešňáková, Petra Nesvačilová, DOT 504, Nori Sawa a další. Většina projektů
získala značný ohlas jak u diváků, tak u odborné veřejnosti. V NoDu se podařilo vytvořit
zázemí a prostor pro začínající profesionální umělce, a to jak v oblasti nonverbálního
divadla, tak i experimentální činohry. Podařilo se naplnit počtem i obsahem vizi pulzujícího
uměleckého centra, kde se mísí různé umělecké žánry, objevují se výrazné autorské divadelní projekty a hledá se originální dramatické sdělení. Divadlo NoD díky všem dramaturgům
(Irena Perclová, Ondřej David, IvaKopecká a Adam Halaš), kteří se podíleli na struktuře
programu (2000–2016), získalo značný zvuk nejen na divadelní scéně.

Galerie NoD a Video NoD
V roce 2016 pokračovala Galerie NoD ve svém programu v tom smyslu, že se rozvíjely v zásadě tři typy výstav. Jednak tematické výstavy (Vesmír), pak individuální
výstavy (Pavel Korbička, Jakub Janovský, Monika Žáková, Tomáš Predka a David Postl,
Isabelle Richner) a nakonec zahraniční (Art Prize CBM III, Volkshymne, Isabelle Richner).
K tomu se ještě přiřadila aukce, jejíž výtěžek byl plně věnován na podporu vydání monografie pozapomenutého malíře Petra Vaněčka, který byl úzce spjat s Galerií NoD i Linhartovou
nadací, a potom krátká, ale obsažná výstava sbírky Linhartovy nadace – obrazy, kresby,
grafiky i objekty většinou umělců, kteří v Galerii NoD od roku 2000 vystavovali a jejichž
katalogizace se právě dokončila. Opět byli přizváni i mladí externí kurátoři (Ján Gajdušek,

Václav Janoščík, Klára Burianová). Tradicí se již stala instalace závěsných soch nad křižovatkou Dlouhé třídy a Rybné ulice. Sochy se vždy mění v říjnu k příležitosti letos již pátého
ročníku narozeninového festivalu Experimentálního prostoru NoD a klubu ROXY s názvem
BE:24.
Galerie Video NoD si za své čtyřleté fungování vybudovala autonomní místo na pražské,
ale i české umělecké scéně. Ve své dramaturgii pojímá mnohé z druhů a forem audiovizuálního umění od video artu, performance k 3D grafice a počítačové animaci. V roce 2016 vybrané projekty plně využily unikátního systému panoramatické 360° video projekce. Galerie
však stále disponuje původní instalací, tedy jednotlivými projektory, díky nimž je možné
v prostoru vytvořit multikanálovou projekci. Ta byla zvolena pro prezentaci výběru studentských prací z českých univerzit (Praha, Ústí nad Labem, Brno) výstavy Virtual Modality.
Zastoupení začínající talentovaní autoři, byly následně během roku přizváni ke spolupráci
k samostatné výstavě. Oslovování nových talentů dává autorům možnost posunout se ve
své tvorbě dál a proto bychom s jejich vyhledáváním rádi pokračovali i v dalších letech.
V roce 2016 jsme ke spolupráci oslovili jak mladé talentované autory, tak také renomované osobnosti české výtvarné scény. Cílem pro další roky je navázání spolupráce se
zahraničními autory.

5. Zpráva o partnerské činnosti
v Komunikačním
prostoru Školská 28
Celoroční výstavní a vzdělávací projekt Komunikační prostor Školská 28 sestává z výstav, doprovodných vzdělávacích a kulturních programů, které bývají propojeny s tvůrčími
pobyty hostujících umělců. Program se dlouhodobě orientuje především na mezinárodní kulturní dialog vytvářený prostřednictvím víceoborových uměleckých a vzdělávacích aktivit.
V roce 2016 pokračoval mezinárodní projekt Frontiers of Solitude/Na pomezí samoty,
který zkoumal provázanost post-industriální společnosti a přírody a podporoval výměnu
informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč
Evropou. Tento projekt zapsaného spolku DEAI/Setkání byl podpořen grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v Programu CZ06 Kulturní dědictví a současné umění v rámci EHP fondů 2009 – 2014, galerie Školská 28 byla hlavním koordinátorem projektu.
V Komunikačním prostoru Školská 28 se na jaře (5.2. – 4.3.) uskutečnila výstava představující díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří
umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska za účelem
pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí. Výstava poté pokračovala
v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě.
V rámci mezinárodní letní rezidence Modern Anxiety trojice umělců experimentovala
v galerii s různými současnými technologiemi, které propojily tradiční formáty a principy.
Výsledkem byla série intermediálních instalací.
Celkově bylo realizováno jedenáct původních výstav v hlavní galerii. Tři výstavy byly
připraveny pro venkovní projekt „Bílý nástěnka“, pět kompozic pro „Galerii Díra“. Zmíněné
dva projekty „Bílý nástěnka“ a „Galerie Díra“ jsou exteriérové, první nabízí prostor k prezentaci prací určených daným formátem ve veřejném prostoru, druhý rozšiřuje možnosti
výstavy pro tvůrce, kteří se věnují zvukovému umění. Dále se uskutečnilo celkem padesát osm koncertů, tvůrčích dílen, performancí, projekcí, prezentací a diskuzních večerů
v dramaturgii prezentačně-vzdělávací. Během roku byly realizovány tři tvůrčí rezidence
zahraničních umělců. Jednalo se o jednu tříměsíční rezidenci maďarského umělce podpořenou Mezinárodním visegrádským fondem a dva měsíční tvůrčí pobyty umělců z Kanady
a Norska podpořené nadací Agosto Foundation.
Komunikační prostor Školská 28 se snaží soustavně vycházet vstříc i zájemcům o umění

mimo čistě profesionální umělecký kontext. Nabízí prostor pro pořádání pravidelných tvůrčích dílen, zapojování do místních akcí, přípravou speciálních programů a umožnění využití
galerie jinými subjekty.
Na základě vyhlášení veřejné výzvy pro podání uměleckých a kurátorských projektů pro
rok 2017 obdržela galerie 10 výstavních projektů.
Výstavy s intenzivním programem prezentačně – vzdělávacích pořadů poskytly platformu pro setkávání a tvůrčí spolupráci samotných účastníků programu a možnosti prezentace. Širší veřejnosti umožnily seznámit se s prací autorů a aktuálními tématy a formami
současného umění.

6. Linhartova
nadace na sociálních sítích
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
Wikipedia
Vimeo
19. 6. 2016 ČR Art, Film 2017, reportáž o festivalu Hlasy z Tibetu
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095526463-film-2017/216411058190023-film-2016/
obsah/479474-hlasy-z-tibetu
4. 9. 2016 Foolmoon Magazine, Roxy a Linhartova nadace na Burning Man
http://www.fullmoonzine.cz/novinky/roxy-a-linhartova-nadace-na-burning-man
18. 10. 2016 Rozhovor s Magdalenou Liškovou v Dobrém ránu ČT o festivalu Burning Man
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/316292320020102/?video&in
dex=498806
5. 9. 2016 Výzva na Burning Mana na Artalk
http://artalk.cz/2016/09/05/linhartova-nadace-nabizi-ucast-na-festivalu-burning-man-2017/
28. 11. 2016 Soutěž na úpravu loga
http://artalk.cz/2016/11/28/do-31-12-2016-soutez-na-upravu-loga-linhartovy-nadace-k-prilezitosti-30-vyroci-nadace/
9. 11. 2016 O Linhartově nadaci s novou ředitelkou, Klára Peloušková
http://artalk.cz/2016/11/09/o-linhartove-nadaci-s-novou-reditelkou/

7. Hospodaření
Linhartovy nadace
Seznam dárců 2016
Celková hodnota obrazů věnovaných umělci
do nadační sbírky a na realizované aukce 		

434 401 Kč

Finanční dary
Jan Mayer						250 000 Kč
Jaroslav Stanko 					
100 000 Kč
Josef Matoušek					200 000 Kč
Linhart architect s.r.o.					
200 000 Kč
Martin Černý						75 000 Kč
Patricia Havlová					100 000 Kč
Vladimír de A. Lima					
75 000 Kč
CELKEM						1 000 000 Kč

Náklady na správu Linhartovy nadace
Linhartova nadace vydala v účetním roce 2016 v hlavní činnosti celkem 2 853 903,23 Kč.
Náklady související přímo s vlastní správou nadace v roce 2016 činily 1 333 036,22 Kč, tedy
necelých 47 % v poměru k nadační činnosti.

Celkový obnos nadačních příspěvků:
964 368,29 Kč

Náklady

8362368,45

mater.N

363196,88

-spotř.mat

117795,88

nákup zboží

245401,00

dary

1000000

služby

6236043,78

osobní

N 402887,00

ostatní N

43872,50

odpisy

131980,00

příspěvky

964368,29

daň

220020,00

Příjmy

9195344

příjmy hl.č.

1528400

os.příjmy

6300043

příspěvek HMP

70000

dary-obrazy

296901

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
2. Účetní závěrka k 31. 12. 2016
3. Zpráva auditora

Výroční zpráva
za rok 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2016

Activity Tibet Open House
v minulém roce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Projekt Mulbekh Mahasangha Meditation Centre
Geše Ješi Gawa - studium v Anglii
Večer s "Voices of Tibet"
Forum 2000
Machik Global Dinner
Machik Weekend v New Yorku

3

Projekty 2016
1. Mulbekh Mahasangha Meditation Centre
Členové Linhartovy nadace a Linhart Architect na jaře roku 2016 uskutečnili výpravu
do Ladakhu, kde se sešli s vedením ladacké nevládní společnosti Lamdon Social Welfare
Society Mulbekh, kterým prezentovali projekt Buddha 108ft v Ladakhu a projekt Tibet
Open House v Praze. Na místě podpořili rozvoj projektu. Konkrétně šlo o vytyčení všech os
železobetonového skeletu, statické výpočty a zhotovení konstrukčních výkresů, výkopové práce,
zpevnění a betonování podloží, armování, betonování patek a to vše pro základních 16 pilířů.
Účastníci byli informováni o dalších detailech projektu Buddha 108ft, dispozičním řešení
jednotlivých podlaží a jejich využití.

5

Projekty 2016
2. Geše Ješi Gawa - studium v Anglii
Ctihodný geše Ješi Gawa se stal prvním stipendistou projektu Tibet Open House.
Linhartova nadace mu zajistila intenzivní kurz anglického jazyka v jazykové škole ve městě
Bath, kterého se účastnil po dobu pěti měsíců. Pokračování studia plánujeme v příštím roce
2017. Společně s ním jsme navštívili Tibet House v Londýně a setkali jsme se zástupci tamních
neziskových organizací, které se aktivně zabývají podporou Tibetu. Na březen 2017 je naplánováno setkání s těmito NGO již v nově otevřených prostorách Tibet Open House v Praze.
6/6–6/8/2016
Studium anglického jazyka v Bathu, UK
Kurz obsahoval 15 hodin anglického jazyka týdně, plus doprovodný program: exkurze, společenské,
kulturní a volnočasové aktivity.

29/8–31/12/2016
Studijní pobyt ve Františkánském klášteře, Dorset, UK
Studijní pobyt byl zaměřen na zdokonalování schopností vést konverzaci v angličtině na různá
témata z kultury, ﬁlozoﬁe a životního prostředí.
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3. Večer s “Voices of Tibet”
22.–23. 6. 2016 jsme uspořádali v prostorách Nod v Praze akci s názvem Hlasy z Tibetu.
Tato unikátní událost představila českému publiku dynamickou a živou tvorbu tibetských
ﬁlmařů a fotografů. Kromě návštěvy ﬁlmových projekcí měli diváci možnost zúčastnit se
diskuzí s tvůrci, prezentací nadace Machik (www.machik.org), zhlédnout výstavu fotograﬁí
a zakoupit tibetské občerstvení.

4. Forum 2000
19. 10. 2016 se konala přednáška Jeho Svátosti dalajlámy o sekulární etice pro 2500 lidí
ve velkém sále Lucerny v Praze. Tibet Open House tam měl prezentační stánek,
ve kterém se návštěvníci přednášky mohli dozvědět vše o proběhlých
a plánovaných akcích.
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5. Machik Global Dinner
Dne 5. 11. 2016 jsme se mohli podílet na celosvětové iniciativě organizace Machik, která
vytváří globální komunitu spolupracující na lepší budoucnosti pro Tibet. Ve stejný den
se po celém světě, od Washingtonu D.C. přes Singapur, Chungbu, Nairobi, Šanghai, až po
Prahu, setkali příznivci tibetské kultury, aby společně podpořili aktivity organizace
Machik. K této příležitosti jsme přizvali české organizace podporující Tibet – Potala,
Lungta, Most, Dzogčen, zástupci z čajovny Dharmasala a tibetskou komunitu.
Díky tomuto posezení jsme se domluvili na vzájemné spolupráci. Setkání se také
zúčastnil vzácný host rinpočhe Tulku Dakpa žijící v Helsinkách.

6. Machik Weekend v New Yorku
2.–4. 12. jsme se v New Yorku zúčastnili unikátního 3 denního setkání a fóra pro dialog
a vzájemné porozumnění mezi lidmi, kteří chtějí podporovat občanskou angažovanost
v Tibetu, organizovanou každoročně iniciativou Machik.
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Kontakt
Tibet Open House
Školská 28
Praha 1, 110 00

e-mail: info@tibetopenhouse.cz
facebook.tibetopenhouse.cz

