
Hranice komerční nekomerčnosti 

Opět je čas si na rovinu říci, jak chápat v Čechách a na Moravě role privátních komerčních galerií a 

galerií nekomerčních, jež nejsou státními, či městskými institucemi.  Umělci, respektive celý zdejší 

umělecký provoz velmi úzkostlivě, často až paranoidně (včetně mé osoby) rozlišuje a hlídá si, kde 

vystavuje, jaký je konkrétní výstavní program té či oné soukromé, komerční, nekomerční, galerie. Z 

hlediska kontextu umění je jistě tento stav oprávněný. Jde tak dnes říci, že kdo je pozván v Praze 

vystavovat do „nekomerčních“ galerií: Jeleni, 35m2, Karlín studios, Entrance, A.M.180, etc.gallery, 

Benzínku, Svit, DOX, Hunt Kastner artworks, Tranzitdisplay, Školská 28, MeetFactory, Trafačka, 

Futury, či i do galerie 207 apod., nemusí se příliš obávat, že bude nařčen, že jeho práce (umění) je 

průměrné, nedej bůh hloupé, odkoukané, závislé. Ten kdo se však zaplete s pražskými 

„komerčními“ galeriemi jako Galerie Jiřího Švestky,  Galerie Vernon, Galerie Zdeněk Sklenář, 

Dvorak Sec Gallery , Prinz Prager Gallery,The Chemistry Gallery, Galerie Via ART, Galerie Pecka, 

Galerie 5. patro, abych jmenoval jen ty nejvýraznější a v nedávné minulosti připomněl i  legendy − 

galerie MXM a Behémot, má smůlu, respektive  punc, stigma neprogresivního, konzervativního, 

podbízivého „komeřčáka“. Často se dokonce tato příslušnost halí do etických norem. Neboť ten 

kdo vystavuje, komunikuje, s výše uvedenými nekomerčními galeriemi apod., je považován za 

morálně bezúhonného, charakterního jedince, čistých úmyslů v rámci svobody umění. Ten kdo 

vystavuje v komerčních galeriích je naopak chápan spíše jako vychytralý, konzumní skoro jedinec, 

jemuž jde jen o zisk. Pravdou také je, že někteří relevantní umělci to „šalamounsky“ řeší dovedným 

pohybem mezi těmito typy galerií. Podobný pohyb mezi komercí a nekomercí vlastně markýrují i 

některé ze zmíněných „nekomerčních“ galerii. Nutné je ale dodat, že i mezi těmito jednotlivými 

subjekty v kategoriích nekomerční, komerční, jsou jednotlivá, specifická pole výrazných rozdílností, 

daná nejenom jejich výstavním programem.  

Pojďme si tak říci navenek zamlčovaný fakt: kdo skutečně a jak tyto galerie (komerční, nekomerční) 

financuje, jak tyto galerie přežívají. Většinu výše uvedených nekomerčních galerii financují 

ministerské, městské granty a bohatí mecenáši, či například i nadnárodní banka. Ok proč ne, ale co 

jsou to za peníze, které „smrdí“ méně, než ty z komerčních galerií. V jedné ze svých posledních 

úvah (Korupce jako filosofický problém, Salon Prava 12. 5. 2011) V. Bělohradský říká: Rozdíl mezi 

legálním a nelegálním jednáním, mezi čistými  a špinavými penězi, je vykonstruované vyprávění, do 

jehož tvorby nadnárodní korporace investují a pak je šíří dalšími investicemi do medií, až ve 

společnosti převládne…. jeho „uvěřitelnost“ je přímo úměrná investicím do specializovaného vědění 

O ministerských, městských a podobných dotacích (granty) rozhodují komise odborníků, kteří je 

doporučují státnímu„investorovi“, jakou je například ministerstvo kultury, či různé městské 

magistráty. Kdo však sedí v těchto komisích, kteří rozhodují o tom, kdo a kolik dostane a za co a 

kdo politicky sedí v křesle státního „donátora“? Dosavadní porevoluční, dvacetiletá praxe ukazuje, 

že v odborných komisích sedí lidé, kteří mají většinou profesně co dočinění s komunitou lidí okolo 

tzv. nekomerčních galerií. Grantově, ekonomická provázanost je pro tyto typy galerii existenční 

nezbytností, tomu lze rozumět a chápat. Co však je obtížněji srozumitelné, že se umělci vystavující 

v těchto nekomerčních prostorách cítí být svobodnými, nezávislými a tím progresivními jedinci, na 

rozdíl od umělců vystavujících v komerčně zaměřených galerií. Lze snad říci, že peníze z grantů mají 

jinou povahu, jiné určení, než peníze z tržních souvislostí? Nemohu přijít na to v čem?  



Co ale s penězi od soukromých jedinců, instituci (bank apod.), nebo snad i politických subjektů, 

kteří financují nekomerční galerie. Jsou snad sponzorské peníze například od  p. Z.Bakaly , 

P.Kellnera, B.Koka, Erste bank, či od konkrétních českých ministerstvech  atd. průhlednější, mají 

větší schopnost pro uměleckou progresi, nezávislost?! Není pak náhodou toto svobodné, 

autentické umění předem zaplacené zboží, které akorát nemá (nechce, nesmí mít) momentálního 

adresáta? Pak bych však byl v pozici těchto umělců, jejich galeristů, kurátorů a kritiků, přeci jen 

uvážlivější při hodnocení, kde a kdo a proč vystavuje. Má se umělec zabývat tím za jaké peníze 

realizuje své věci a komu je pak i případně prodává? Dodnes jsem přesvědčen, že by to měl přesně 

zvažovat. Zároveň si však uvědomuji, že nemohu nikdy zcela dohledat, odkud se ty konkrétní 

peníze berou. 

Peníze komerčních galerií, už z povahy svého určení, jsou existenčně vázány na prodej děl, 

s kterými obchodují. Proč ne? Zde je přesto kámen úrazu, umění, potažmo umělci se totiž vždy 

považovali a chtěli být i tak respektováni za svoji radikálnost, nesmiřitelnost, neústupnost, 

kritičnost, nekonvečnost  apod. Proto každý skutečný umělec nerad slyší, či je automaticky a 

hlavně očividně, spojován se směnným obchodem za své umění. Nebo se jen účelově „zapomíná“ 

jak v této souvislosti doplňuje prof. Jiří Přibáň, cituji: že je rozdíl mezi prodejností díla a autora. 
Zatímco autor musí být neprodejný, dílo se klidn ě prodávat m ůže - to vidím jako um ělecký 
imperativ.  

Raději si proto necháme zaplatit své projekty, výstavy, knihy, cesty, veletrhy skrze „neviditelné“ 

peníze z výše uvedených grantů, sponzorů, než se, fuj, dotknout peněz lidí, kteří zaplatili za naše 

obrazy, objekty, fotografie, videa atd. Raději si myslet (obelhávat se ?), že jsme součástí 

nezávislých, nekomerčních, progresivních privátních galerii, než se špinit s galeriemi, kde se musí 

jejich majitel zabývat prodejem našich věcí,  z čehož má(může mít, musí mít) vlastní 

profit(bohatne?!), aby mohl naše věci vůbec  kde vystavovat. 

Jiří David 

 


