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 Pokusím se nastínit moji představu o koncepci a řízení Galerie 

Středočeského kraje se sídlem v Kutné Hoře. Předesílám, že nejsem 

příznivcem příliš rozsáhlých a komplikovaných koncepcí, neboť jsem se již 

setkal s řadou teoreticky podložených a fundovaných textů o smyslu a 

způsobu řízení institucí uměleckého provozu, jejichž naplňování se míjelo 

účinkem. Myslím, že řízení jakékoliv kulturní či umělecké instituce, včetně 

galerie vizuálního umění, záleží v prvé řadě na osobnostech a jejich 

vyprofilování, a to jak ve sféře kurátorské a koncepční, tak i v oblastech práce 

produkční a lektorské. Naplňování představ o rozvoji kulturní instituce musí 

být konsensuální napříč zaměstnaneckým spektrem, a musí být také 

podpořeno zřizovatelem instituce, respektive musí být s ním ve shodě. 

Představy o fungování, smyslu a rozvoji instituce by měly odpovídat 

finančním možnostem daným rozpočtem, měly by vycházet ze specifik 



daných konkrétní historií kulturní instituce, měly by vycházet z podmínek 

jejího sídla, ze sbírkového fondu, to vše ve shodě s aktulními trendy 

muzeologické a galerijní praxe. 

 

 Myslím, že Galerie Středočeského kraje zaujímá jedinečné místo v 

institucionální struktuře prezentace vizuálního umění v České republice a jako 

jedna z mála regionálních galerií má své renomé také v zahraničí. Bezesporu 

překračuje kontext svého působení, kterým je Středočeský kraj, případně 

Praha, a společně s Národní galerií v Praze, Moravskou galerií v Brně, 

Muzeem umění v Olomouci a Galerií hlavního města Prahy tvoří 

respektovanou špičku v rámci institucionálního a sbírkotvorného zaměření 

České republiky. K tomu, že se tak stalo po letech jisté letargie pod hlavičkou 

Českého muzea výtvarných umění rozhodně přispěla nejnovější fáze vývoje 

této instituce, spojená s novými lidmi ve vedení instituce, kterými jsou 

pověřený ředitel Jan Třeštík a šéfkurátor Ondřej Chrobák. Přesun sídla 

instituce do Kutné Hory spolu s její komplexní změnou byly v průběhu 

posledních dvou let jednou z nejsvětlejších stránek fungování uměleckého 

provozu u nás. Návrat k modifikovanému původnímu názvu instituce – od 

Středočeské galerie ke Galerii Středočeského kraje  – se ukázal jako jeden ze 

základních kamenů úspěšné transformace této instituce. Možnost využít 

zkratky názvu instituce – GASK – v rámci komunikačních a mediálních 

kanálů odpovídá nejlepším trendům fungování obdobných galerií a muzeí 

umění ve světě. Rovněž úspěšné změny v rámci corporate identity instituce a 

její důraz na reklamní komunikaci ve veřejném prostoru nemá v českém 

prostředí obdobu. Velmi kvalitní je také mediální komunikace v novinách, 

časopisech a internetových serverech. Je cítit, že GASK v tomto směru 

pracuje na profesionální úrovni, využívá mediální a PR agenturu a výsledky 

odpovídají vynaložené aktivitě. GASK má navíc poměrně dobře vyváženou 



sbírku českého vizuálního umění, vytvořenou zejména kavalitními nákupy v 

60. letech a vhodně doplňovanou i později, která zcela obstojí ve srovnání s 

obdobnými sbírkami jiných  institucí v České republice. Výborná je podle 

mého názoru, alespoň z toho, jak GASK sleduji, také lektorská práce a řada 

aktivit, kterými GASK překračuje tradiční rámec fungování galerie či muzea 

umění. Za všechny připomenu festival alternativní hudby a kultury Creepy 

Teepee, který bezprecedentně a s mimořádnou invencí oslovuje mladou a 

nastupující generaci a rozšiřuje tak potenciál návštěvníků. 

 

 Z hlediska rozvojové koncepce GASKu na roky 2011 a 2012, tedy z 

poměrně krátkodobého hlediska, je potřeba vycházet jednak z projektů a 

daného rozpočtu na rok 2011, ale je nutné uvažovat také v dlouhodobější 

perspektivě. 

 Z teoretickéh hlediska by bylo dobré rozvíjet v praxi řízení instituce 

principy uměleckého managementu v podnikatelském stylu. Cílem takového 

systému řízení kulturní organizace je její úspěšnost. V tomto smyslu je před 

GASKem jasná perspektiva: vycházet z kontextu muzea umění s jeho 

sbírkami a přetvořit ho uměleckým managmentem v kulturní organizaci, která 

směřuje do budoucna a má šanci prosadit se na „trhu“ 21. století, ovládaného 

mezinárodními digitálními trendy. Tento trend již byl v GASKu úspěšně 

nastoupen. 

 GASK má nesporně oproti obdobným institucím v České republice 

velkou výhodu. Tou jsou místa působení instituce. Sídlo GASKu v objektu 

bývalé jezuitské koleje v Kutné Hoře je samo o sobě jedinečným fenoménem, 

který díky prostorovým dispozicím dává mimořádné podmínky pro konání 

dlouhodobých i krátkodobých výstav a také řady dalších činností. 

Synergickým efektem je pak samotné město Kutná Hora s památkami 

zapsanými na Seznam UNESCO. Druhé působiště GASKu, v Husově ulici v 



Praze 1 na Starém Městě, na Královské cestě, základní pražské turistické ose, 

po svém budoucím otevření tento unikátní potenciál ještě dále posílí. Tyto 

vstupní dispozice se vhodnou přeměnou a „tržní“ bojeschopností instituce 

musí projevit v úspěšném výstupu, kterým je posílení a udržení pozice 

GASKu v domácím a mezinárodním prostředí. GASK musí být svým stylem 

jedinečnou institucí, která díky pružnějšímu a dynamickému způsobu řízení 

má šanci předčít ostatní instituce galerijního typu působící v České republice. 

 

 Praktické způsoby dosažení tohoto cíle: 

− organizační struktura, která využívá jak síťové tak hieratické 

(pyramidální) uspořádání organizace, dynamické vazby, projektové 

řízení, odpovědnost 

− čtyři základní složky organizace:                    1) výstavní a sbírkové 

(kreativní) – tvoří ji  kurátorský tým, vedený šéfkurátorem, který 

pracuje v úzké vazbě  s ředitelem organizace (případně ředitel instituce 

je sám v pozici šéfkurátora) – vytváří základní osu fungování GASKu – 

výstavní plán, tvorbu dlouhodobých expozic a rozhodování o směru 

nákupu akvizic sbírkového fondu, spravuje depozitář organizace, 

vytváří základní osu reklamní strategie a mediální komunikace – ta je 

posléze zajišťována produkčním oddělením, vstupy a vazby jsou ale na 

síťové úrovni v rámci všech složek organizace 

 

                                                                         2) lektorské  – tvoří ji   

 lektorský a pedagogický tým, vedený vedoucím lektorského oddělení – 

 vytváří širokou škálu nabídky lektorského oddělení pro všechny věkové 

 a sociální skupiny návštěvníků 

        3) produkční – vedené 

 vedoucím produkčního oddělení – zajišťuje veškeré produkční práce   



 spojené s činností výstavního a lektorského oddělení 

                                                                         4) ekonomické a provozní   

 – vedené náměstkem ředitele či správním ředitelem – zajišťuje   

 ekonomické a provozní fungování instituce, kontrolní činnost, úzce 

 spolupracuje s ředitelem instituce 

 

 - síťové vazby uvnitř instituce: nutné pro fungování fundraisingu, 

 vytváření žádostí o granty, mimorozpočtové zdroje financování 

 instituce, vztahy k soukromému sektoru – využívání kreativity a 

 sociálních schopností jednotlivých zaměstnanců – členů týmu, 

 odpovědnost mají všichni vedoucí jednotlivých úseků a ředitel 

 instituce, vytvoření odpovídající a motivující struktury odměňování nad 

 rámec platových smluv 
 

 - finanční oblast: snaha o získání financí mimo příspěvek zřizovatele – 

 jednak granty v rámci ministerstva kultury ČR, příspěvky či granty od 

 městských a místních samospráv v rámci Středočeského kraje a 

 hlavního města Prahy, granty na vědeckou činnost, evropské granty, 

 zahraniční spolupráce na bázi ekonomické výhodnosti, získávání 

 prostředků od privátních subjektů – různé formy spolupráce, rozvíjení 

 outsourcingu – jak služeb (např. úklid, ostraha), tak odborné činnosti, 

 včetně instalací výstav a dopravy 

          rozvíjení koncepce dobrovolnické činnosti a stáží (intership), včetně 

 mezinárodní                                                                                           

 mít připravené různé varianty úsporných opatření v případě krácení 

 finančního příspěvku od zřizovatele, růstu cen apod. 

 

− výstavní činnost: dala by se rozdělit do čtyř rovin – 1) mezinárodní, 



2) národní, 3) krajskou, 4) místní – všechny čtyři roviny jsou 

důležité pro chod GASKu 

 

          na mezinárodní úrovni – vytvářet program mezinárodních výstav, 

 komunikovat se zahraničními institucemi, vytvářet předpoklady pro 

 export výstav do zahraničí, dovážet evropské i světové umělce (včetně 

 asijských, jiho i severoamerických umělců), zvláštní pozornost věnovat 

 středoevropskému prostoru 

 výstavy ze zahraničí by měly být vyrovnané s produkcí výstav na 

 národní úrovni, předpokládám jednu kolektivní a dvě až tři indiudální 

 výstavy za rok v GASKu v Kutné Hoře, dvě výstavy v Praze 

 rozvíjet spolupráci s institucemi různých typů ve středoevropském 

 prostoru – potenciál z vlastní zkušenosti vidím v Polsku – Zamek 

 Ujazdowski ve Varšavě, Galerie Foksal ve Varšavě, Dominik Art 

 Project v Krakově, Muzeum Sztuki v Łodži – v Rakousku – Kunsthalle 

 v Kremsu, Sammlung Essl v Klosterneuburgu,  Landesmuseum v Sankt 

 Pöltenu, Lentos v Linzi, v Německu – např, Kunstahlle v Drážďanech, 

  

 na Slovensku   

 využívat také privátní instituce a sbírky –  sbírka Bognerových, sbírka 

 Lenzových, Nadace Tichý oceán Romana  Buxbauma, navazovat na 

 již vytvořené kontakty z doby ředitele Jana  Třeštíka 

  zvláštní pozornost věnovat rozvíjení vazeb s institucemi partnerských 

 regionů, které jsou z hlediska svého potenciálu velmi zajímavé: s 

 regionem Burgundsko, se spolkovou zemí Porýní-Falc, s Opolským i 

 Mazowieckým vojvodstvím, s Moskevskou oblastí, s regionem Västra 

 Götaland, s čínskou provincií Sichuan 

 



          na národní úrovni – spolupráce na institucionální úrovni se státními i r

 egionálními galeriemi – společné projekty, které kumulují náklady na 

 výstavy 

 spolupráce se soukromými subjekty – sběrateli a špičkovými privátními 

 galeriemi (Galerie Zdeměk Sklenář, Prinz Prager Gallery, Galerie Jiří 

 Švestka, Galerie ad astra) a neziskovými organizacemi (Futura se 

 sídlem v Praze a Třebešicích)  

 

 na krajské úrovni – spolupráce s galeriemi na území Středočeského 

 kraje (Benešov, Lidice, Rakovník, Čáslav, Kutná Hora, Příbram, 

 Roztoky u Prahy),  vytváření výstav a činností GASKu také v dalších 

 místech Středočeského kraje, propagace GASKu v rámci kulturních 

 institucí a památkových objektů 

 

 na místní úrovni – být aktivním a koncentrujícím kulturním činitelem 

 pro město a region Kutné Hory, akční rádius zahrnuje také Kolín, 

 Ćáslav a další města, nositelem činosti je zejména intenzivní lektorská 

 práce 

 

další důležité aspekty fungování GASKu: 

 

− zaměřit se na špičkové domácí vizuální umělce všech generací a 

pracovat s nimi jak na krátkodobých výstavách a projektech, tak na 

profilových retropektivách – s přihlédnutím k možnostem importu 

výstavních projektů do zahraničí 

− přesný a uvážený výběr importu zahraničního umění, individuálních a 

kolektivních výstav – v součinnosti s možností exportu 

− spektrum aktivit koncentrovat na současné umění, současně s tím ale 



vytvářet také projekty klasického umění 20.století a umění starého 

− vytvářet projekty na různých rovinách divácké náročnosti, výstavní 

strategii směrovat tak, aby vedle populárních, ale na nejvyšší odborné 

úrovni připravených výstav, byly také náročnější výstavní projekty 

− z hlediska divácky populárních výstav se zaměřit na nosné osobnosti – 

Antonín Slavíček, Jakub Schikaneder, Josef Lada, Josef Sudek, 

František Drtikol, Václav Špála, a také na divácky vyhledávaná období 

– surrealismus apod.  

− sbírkotvornou aktivitu zaměřit vzhledem k finančním možnostem na 

soudobé umění české, ale výběrově i mezinárodní, mezi další akviziční 

činnosti GASKu musí patřit mapování umění na území Středočeského 

kraje, a to ve všech časových rovinách 

− vyvázat uměleckou praxi z kamenných zdí galerie a tvořit projekty v 

tvz. Veřejném prostoru 

− GASK musí dokumentovat a sledovat uměleckou činnost na území 

Středočeského kraje, zaměřit se na klíčové osobnosti kraje – např. Josef 

Lada, v tomto smyslu také konstituovat část vystavovaných sbírek 

− s tím souvisí také vědecká činnost GASKu v návaznosti na možnost 

získání vědeckých grantů 

− spolupráce se špičkovými českými i zahraničními kurátory – z 

domácích: Zdeněk Felix, Noemi Smolíková, Jana a Jiří Ševčíkovi, 

Edith Jeřábková, pro oblast starého umění s Jiřím Fajtem, Romanem 

Prahlem, Tomášem Vlčkem, pro oblast asijského umění s Filipem 

Suchomelem, Ladislavem Kesnerem, Jiřím Strakou 

− z hlediska muzeologického využít zkušeností Dietera Bognera z Vídně 

− reklamní, mediální a marketingovou činnost provádět v součinnosti s 

profesionálními agenturami 



− zásadní důležitost má lektorské oddělení, které pracuje se všemi 

věkovými a sociálními skupinami, vytváří širokou nabídku programů, 

koncerty, filmové projekce, přednášky pro odborné zájemce i širší 

publikum 

− pokračovat v projektu festivalu Creepee Teepee 

− podle možností rozvíjet rezidenční pobyty umělců, také ve spolupráci s 

Galerií Futura a jejími možnostmi v nedalekých Třebešicích 

− koordinovat svoji činnost s ostatními institucemi v Kutné Hoře – 

muzejní noc, dlouhodobé programy apod. 

− uživatelsky příjemné webové stránky, rozvíjení komunikace na 

sociálních sítích 

− prsotředí galerie v Kutné Hoře i v Praze posouvat soudobými směry, 

uživatelsky příjemné, aktuální design, odpočinkové zóny, zóny pro děti 

a mládež, interakce 

− pozornost věnovat také aktivitám pro generaci seniorů, speciální akce 

 

 


