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Ad 1) Výchozí situace, kontext 

Idea vytvo�it a provozovat zcela novou instituci typu Kunsthalle v �eské republice je 

sou�asné dob� zcela ojedin�lá a mimo�ádn� pozoruhodná. Existence takové galerie p�ispívá 

k vytvá�ení rovnováhy v kulturní oblasti mezi masovou konzumací nap�. památkov�

chrán�ných historických objekt�, které jsou ovšem stále více vnímány spíše jako objekt 

nenáro�né zábavy a nabídkou sou�asného um�ní, které je svou podstatou orientováno na 

aktivní myšlení, náro�né estetické cít�ní, intelektuální pr�nik do banality všednosti s nárokem 

na další vzd�lávání a odmítání paušalizujícího konzumerismu se vší pokleslostí, která ho 

provází. Tedy nabídka realizace nejširší ve�ejnosti, která nemíní omezit sv�j život pouze na 

bezduchou spot�ebu v lokálním horizontu zab�hnutých zvyk�.  

Za velmi p�ínosné lze považovat navrhované statutárn�-právní uspo�ádání t�í subjekt�, které 

by m�lo být hrází proti krátkodobým politickým výkyv�m a trend�m, jež se nez�ídka posléze 

promítají do kolísající úrovn� financování a možnosti prosazování osobních preferencí, což je 

nej�ast�jší problém regionálních galerií v �eské republice. Na druhé stran� toto uspo�ádání 

p�edpokládá silnou osobnost na postu výkonného �editele, jehož úkolem bude sla�ovat zájmy 

všech stran ve prosp�ch jím vedené instituce a podn�covat je k synergii. Principieln� lze 

uvítat ochotu prošlapávat nové cesty ve statutárn�-právním uspo�ádání sdružení, nebo�

nedostatky a nepružnost obvyklých p�ísp�vkových organizací jsou obecn� známy, zvlášt�

jejich zranitelnost ze strany z�izovatele, jemuž jsou vydány na milost i nemilost.   

Navrhovaný princip této galerijní instituce vykazuje všechny parametry standardní instituce 

tohoto typu kdekoliv v západní Evrop�. Je t�eba ale hned v úvodu zd�raznit, že úsp�ch t�chto 

institucí je založen p�edevším na nep�erušované kontinuit� jejich práce a soustavném 

budování vlastní historie mnohdy v �ádu mnoha desetiletí. Tento p�edpoklad je závazkem 

p�edevším pro z�izovatele, který si musí být v�dom, že na sebe bere dlouhodobý a prakticky 

nezrušitelný závazek a úkol. Teprve kontinuální, dlouhodob� nekolísající kvalitou práce 

vzniká vizitka galerie pro zahrani�í, bezpodmíne�n� nutná p�i sjednávání spolupráce na 

projektech, které p�esahují lokální rámec (a jsou o to víc pro lokální rámec p�itažlivé a cenné) 

a na druhé stran� vytvá�ející jméno instituce a zvyšující její prestiž. Prestiž instituce je zase 

bezpodmíne�ným p�edpokladem pro získávání sponzorských zdroj�, které mohou zvýšit 

úrove� výstavních projekt�, ovšem nikoliv nahrazovat propady ve financování ze strany 

z�izovatele, jak se nyní masivn� d�je nap�. ze strany ministerstva kultury.  

Ad 2) Poslání GMO 

Zde by bylo dobré doplnit ješt� úlohu edukace žák� a student� všech typ� škol v širokém a 

dalekém okolí formou speciálních program�, jež by mohly být vytvá�eny a eventuáln� i 

provád�ny katedrou výtvarného um�ní pedagogické fakulty v Ostrav�. Soustavné vzd�lávání 

u�itel� a samoz�ejm� i mládeže je jediná cesta k udržení alespo� stávajícího zájmu o výtvarné 

um�ní, jako jednoho z velmi d�ležitých prost�edk� komunikace a chápání sv�ta.  

Ad 4) P�edpoklady úsp�chu a rizika projektu 

Je t�eba upozornit na to, že vedle modelu �ízení založeném na existenci um�lecké rady jako 

poradního orgánu, existuje ješt� model �ízení, kdy je všechna odpov�dnost vložena do rukou 

�editele, který vzejde z náro�ného konkurzního �ízení, vypsaného z�izovatelem, jenž by m�l 



mít jasn� deklarovanou a závaznou p�edstavu o svých zám�rech a požadavcích. Kolektivní 

rozhodování um�lecké rady sice na jedné stran� m�že korigovat možné excesy vedení galerie 

a m�že z�izovateli být oporou p�i pot�eb� odborného stanoviska nutného pro rozhodování 

v rad�. Na stran� druhé kolektivní rozhodování nem�že z podstaty p�inášet flexibilní, 

kreativní a odvážná �ešení, nebo� je pr�m�rem, pr�nikem množiny rozdílných názor�. 

Osobn� bych p�i �ízení instituce tohoto typu preferoval druhou variantu, nebo� základní 

kvalitou galerie sou�asného um�ní je odvaha vykro�it do sou�asnosti sm��ující k budoucnosti, 

která je vždy nová, nepoznaná a tudíž ješt� nezformulovaná s vysokou mírou diferenciace 

v jejím hodnocení.. Navíc je vždy dobré, zvlášt� pro potenciální sponzory, ale samoz�ejm�

p�edevším pro z�izovatele, když je galerie zcela otev�en� a �iteln� zastoupená jednou osobou, 

která má rozhodovací pravomoci a neskrývá se za kolektivní rozhodování n�jaké, navíc �asto 

prom�nliv� obsazované rady. 

  

K d�ležitým p�edpoklad�m fungování galerie vedle stabilního financování by m�la být silná 

v�le m�sta i kraje zprost�edkovávat na r�zných úrovních galerii sponzory, zvlášt� z firem a 

subjekt�, s nimiž m�sto spolupracuje a má na n� vazby. Je to také jedna z velmi pozitivním 

forem posilování lokálních vazeb a vztah�. 

Mezi rizika tohoto projektu bych ješt� za�adil nezmapovaný a zatím nezm��itelný 

návšt�vnický potenciál, který navíc násobn� klesá s po�tem obyvatel sídla. V této souvislosti 

bych navrhl zvážit jeden radikální, v našich podmínkách revolu�ní krok, který ale p�ináší 

v Británii, která se jako jediná v Evrop� touto cestou vydala, jedine�ný profit. Mám na mysli 

na jedné stran� mírné zvýšení p�ísp�vku ze strany z�izovatele a na stran� druhé zrušení 

vstupného. Toto rozhodnutí má dv� pozitiva. Umož�uje podstatn� odvážn�jší dramaturgii 

vedení galerie a pro z�izovatele zásadní argument pro existenci galerie v podob�

bezkonkuren�ního po�tu návšt�vník�. Tedy maximální napln�ní zám�ru vytvo�it „galerijní 

instituci evropského významu zam��ené na prezentaci sou�asného um�ní“ a pro ob�any 

možnost kulturního vyžití na vysoké úrovni bez jakýchkoliv p�ekážek, tedy služba ve�ejnosti 

v tém�� �isté podob�. V Londýn� i soukromé instituce, které se nemusí ohlížet na zásadu 

služby ve�ejnosti, mají na temporární výstavy vstup volný a výsledky jsou fenomenální. O to 

v�tší odborné nároky pak m�že z�izovatel mít na vedení galerie, které už nem�že odkazovat 

na nutnost napl�ovat pokladnu pokleslým populárem. Smyslem nesbírkové instituce 

zam��ené pouze na prezentaci sou�asného výtvarného um�ní je p�edevším o�išt�ní p�edm�tu 

�innosti od komer�ních vliv�, tedy o prezentaci kulturních, um�leckých a duchovních hodnot 

s minimální p�ím�sí prachu všednosti. P�edevším z tohoto ohledu považuji návrh na alespo�

jednu komer�ní výstavu ro�n� za zcela bezp�edm�tný, chybný a porušující pravidla, naprosto 

nevhodný. 

Ad 4.3) 

Za nejv�tší slabinu a riziko považuji absenci zabezpe�ovacích za�ízení exponát� – kamery, 

ostraha, �idla, prostorové uzáv�ry apod. A dále neexistenci ú�inné a p�esn� m��itelné regulace 

teploty, hladiny sv�tla a vlhkosti. Bez t�chto za�ízení nelze dnes v�bec uvažovat o záp�j�kách 

významn�jších um�leckých d�l a ani o jejich pojišt�ní. Specializované pojiš�ovny provád�jí 

velmi d�kladné kontroly a detailn� vyhodnocují rizika i v institucích, která takovými 

za�ízeními disponují. Nedostatky v této oblasti p�inejmenším neúm�rn� zvyšují cenu 

pojišt�ní. Vysoký standard zabezpe�ení je neodmyslitelným požadavkem každé záp�j�ní 

smlouvy, a� už majitelem díla kdokoliv. Pokud z�izovatel neu�iní v této oblasti zásadní 

opat�ení a investici, celý projekt se tím dostává na podpr�m�rnou lokální úrove�. Pro zjišt�ní 



dané úrovn� zajišt�ní doporu�uji z�izovateli si cvi�n� vyplnit a následn� vyhodnotit tzv. 

Standard Facility Report amerických museí, který platí i pro Evropu.  

Ad 5) Obsahová nápl� a dramaturgie 

Návrh princip� dramaturgie výstav je dobrým výchozím materiálem pro z�izovatele p�i 

stanovování základních cíl�, jichž by se m�l nový �editel pokoušet dosáhnout. Na�rtnuté cíle 

jsou reálné, p�esv�d�ivé, aniž by byla stanovována rigidní pravidla, tedy dostate�n� flexibilní, 

aby vytvá�ely prostor pro zajímavý a p�itažlivý program neomezující se pouze na lokální 

specifika, ale p�edevším na prezentaci skute�n� evropské úrovn� sou�asného um�ní, jehož 

podn�ty mohou pozitivn� nastartovat lokální potenciál. P�iložený návrh výstavního programu 

nelze ale brát jinak, než pouze jako modelový, nicmén� pokud by ho nov� zvolený �editel 

p�ijal, byl by ur�it� velkým p�ínosem.  

Ad 6) Organiza�ní struktura a personální obsazení 

Organiza�ní struktura mi p�ipadá – z neznalosti detail� místního prost�edí – pon�kud nejasná. 

Každopádn� by instituce tohoto typu m�la mít zastoupeny tyto profese: �editel, jenž musí být 

zárove� nositelem dramaturgického plánu, ekonomicko-správní pracovník, produk�ní-

registrar, pracovník propagace a marketingu, pracovník edukace a lektorátu, eventueln�

odborný asistent. To vše za p�edpokladu, že všechno ostatní bude možné zajiš�ovat 

dodavatelsky. T�eba najímat krátkodob� odborného restaurátora, nechat sout�žit firmy na 

instalaci výstav – ovšem jsou-li v míst� alespo� dv� nebo t�i, najímat odbornou firmu na 

transport um�leckých d�l v regionu – je-li ovšem taková v míst�, nakupovat reklamu od firem 

disponujících nap�. reklamními plochami, nakupovat služby IT, agenturn� zajiš�ovat služby 

ostrahy apod. 

Ad 7) Ekonomický rámec 

Navržený ekonomický rámec se jeví jako p�im��ený a odpovídající b�žné praxi, nicmén� beru 

ho jako p�edb�žný. Nemohu se zabývat detaily, jako jsou ceny pronájm�, nebo� nejsem 

obeznámen s místní situací. Na druhé stran� musím ocenit, že v ekonomické rozvaze jsou 

uvedeny i takové položky, jako je nap�. záp�j�né (které se nemusí týkat jen um�leckých d�l, 

ale nap�. p�ístroj�, s jejichž pomocí je dílo prezentováno), což je na rozdíl od �eské republiky 

v Evrop� (a nejen tam) b�žná praxe, zvlášt� u soukromých majitel�.  

Ad 9) Záv�r 

Celkov� lze �íci, že p�edložený projekt je i p�es drobné výtky a navrhovaná dopln�ní 

koncipován zcela realisticky a jeho uskute�n�ní by bylo zásadním po�inem na map�

prezentace výtvarného um�ní v �eské republice. Jinými slovy ho lze doporu�it k p�ijetí. Je 

velmi nezvyklé, aby si m�stské zastupitelstvo nechalo vypracovat podklady pro rozhodování 

v oblasti kultury na takové odborné úrovni. Na druhé stran� tento projekt zjevn� odpovídá 

nadregionální úrovni myšlení zastupitelstva o budoucnosti m�sta p�inejmenším v kulturní 

oblasti. 
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