Spolek Skutek
Výroční zpráva za rok 2015
1. O nás pro lidi
Spolek Skutek sdružuje umělce, teoretiky, kritiky výtvarného umění
a kurátory. Hlavní náplní naší č innosti jsou aktivity spojené s reprezentací
oborových zájmů nejen vlastní č lenské základny, ale i š irší domácí výtvarné
scény. Pomáháme definovat společná témata, rozvíjíme oborovou debatu
spojenou s problematiku současného uměleckého provozu. Usilujeme
o jasnou komunikaci mezi úřady a výtvarnou scénou, kterou spolek
v příslušné míře zastupuje. V neposlední ř adě organizujeme spolkový ž ivot
prostřednictvím vlastních společenských události.
Předsedou Spolku Skutek byl v roce 2015 Petr Dub, na postu místopředsedkyně vystřídala Terezu Stejskalovou Johana Lomová. Výbor se dále
scházel ve složení: Petr Dub, Jan Pfeiffer, Tereza Jindrová, Evžen Š imera,
Jiří Thýn, Pavel Sterec, Š těpánka Š imlová. Na č lenské schůzi v závěru roku
byly zvoleny nové členky: Nik Timková, Anežka Bartlová a Gabriela Těthalová
(Místo Štěpánky Šimlové, Jiřího Ptáčka a Denisy Bytelové). V roli náhradníka
se členem výboru stal Kurt Gebauer.
Vedle 64 platných č lenů v závěru roku 2015 bylo uděleno č estné č lenství
čtveřici: Karel Oujezdský, Jana a Jiří Ševčíkovi, Jiří Valoch.
2. Zhodnocení roku 2015
V roce 2015 se č innost spolku soustředila na téma 1 procenta z veřejných
zakázek na umění. Probíhala pravidelná jednání na půdě PSČR a MKČR.
Spolek uspořádal debaty Co Vás žere po škole a v závěru roku udělil Grand
Prix Skutek manželům Ševčíkovým. Finančně se podílel na vydání Metakritiky
a v souvislosti s uprchlickou krizí přispěl symbolickou č ástkou na konto
Lékařů bez hranic.
Mediální ohlas: Viz přílohu SPOLEK SKUTEK_medialni ohlasy 2015.
3. Hospodaření (majetek a investice)
Příjmy byly v roce 2015 stejně jako v roce 2014 tvořeny pouze členskými
příspěvky. Výdaje tvořily v roce 2014 faktury za programování webu
(26 500,- Kč, 1 000,- Kč na webhosting a drobný materiál + kopírování).
V roce 2015 pak výdaje tvořil dar pro Lékaře bez hranic (5 000,- Kč),
faktura za korekturu sborníku METAkritika (4 000,-) a webhosting 1 000,- Kč,
dále pak výdaje spojené se zařizováním klubovny Spolku Skutek: 7 749,- Kč
za výrobu stolu, židle IKEA (2 235,- Kč), tisk přihlášek (1 200,- Kč), poplatek
za zpracování daňového přiznání (1 000,- Kč) a drobný materiál, poštovné
a pod.
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4. Co se zdařilo a co ne
a) Vypracujeme desatero kvalitního a transparentního modelu výběrových
řízení.
K.O.
b) Chceme, aby veřejná muzea a galerie nakupovaly do svých sbírek
současné umění. Zanalyzujeme současný stav a budeme hledat cesty,
jak vyvíjet nátlak, aby stát za tímto účelem alokoval těmto institucím
příslušnou částku.
K.O.
c) Ve spolupráci s Fair Art budeme prosazovat nižší daň z přidané hodnoty
na umělecká díla a možnost odepisování nákupu uměleckých děl z daní
v rámci daňového přiznání. K.O.
d) Budeme prosazovat zákon 1% na umělecké realizace ve veřejném
prostoru v rámci veřejných architektonických soutěží.
O.K.
e) Navážeme spolupráci se zahraničními spolky podobného zaměření.
Za účelem uspořádání společného setkání podáme tzv. višegrádský grant.
Remíza.
f) Zahájíme spolupráci s Asociací spisovatelů a Iniciativou pro kulturu.
Remíza.
g) Navážeme spolupráci s městskou knihovnou kvůli projektu Artotéka
(„knihovna“ uměleckých děl).
Remíza
h) Zmapujeme další oborové organizace.
K.O.
i) Uspořádáme spolkový ples.
Remíza.
j) Budeme pokračovat v nabírání nových členů.
O.K.
k) Zařídíme sklad pro umělecký materiál a kancelář spolku.
Remíza.
l) Budeme hledat granty pro financování provozu Skutku.
Remíza.
Reálné kapacity versus SKUTKY? SLIBY, CHYBY?
6. Historie
Spolek Skutek funguje od prosince roku 2013. Podnětem ke vzniku spolku
bylo přesvědčení, ž e současná výtvarná scéna postrádá adekvátní
reprezentaci v jednání s příslušnými orgány veřejné zprávy, podobně
jako vědomí, že je třeba posílit oborový dialog. Naše programové prohlášení
(http://www.spolekskutek.cz/cz/node/3) staví zejména na snaze integrovat
společenské zájmy s provozem současného umění a opačně.
Poslední dva roky existence spolu lze definovat jako ustanovující. Definice
programu a způsobu jakým se má spolek prakticky chovat vychází
nejen z výše nastíněných požadavků, ale rovněž ze skutečnosti, ž e aktivní
spolková č innost z naší společnosti v podstatě po roce 1989 vymizela.
Výsledkem toho stavu je naše úsilí nacházet nejpalčivější problémy jdoucí
napříč naším oborem.
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Do naší agendy patří problematika Sociálního postavení umělce, Situace
umění v rámci daňového systému, Akviziční politika veřejnoprávních institucí
a 1% na umění v rámci nově vznikajících architektonických projektů
hrazených z veřejných prostředků, ad. Spolek organizuje nejen vlastní
pravidelná setkávání a členské schůze, ale i veřejné debaty.
Našimi dosavadními partnery v jednání jsou například Ministerstvo kultury
ČR, Magistrát hlavního města Brna, Institut umění, spolupracujeme jsou
zejména ArtMap, Nadace a Centrum pro současné umění Praha, Fair Art,
Fotograf Gallery, Š kolská 28, Asociace spisovatelů č i maďarské Studio
of Young Artists’ Association (SYAA).
Celkový přehled aktivit na: http://www.spolekskutek.cz
7) Představa o dalším směřování
V roce 2016 bude Spolek Skutek pokračovat ve vytyčených cílech (viz bod 5)
a v rámci strategií nastíněných v materiálu Zpráva předsedy o spolkové
činnosti za období leden – květen 2016, nestanoví-li jednání členské schůze
jinak.

Soubor: SPOLEK-SKUTEK_vyrocni- zprava-2015
Vypracovala: Johaha Lomová, v. r.
Verifikoval: Petr Dub, v. r.
V Praze dne 29. 6. 2016
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