
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek (online)

Datum: 6. 9. 2021 18:00-19:30
Účast: Alena Kunicová, Johana Lomová, Jana Bernartová, Zuzana Štefková, Katarína Hládeková

Mothers Artlovers
- Zuzana Štefková dnes online podala žádost o grant na Prahu na rok 2022, Alena Kunicová

pošle ještě datovou schránkou
- pokračuje se v stávajícím programu a režimu, 3 dny hlídání v týdnu

Sklad uměleckého materiálu
- vše v procesu, daří se, 21. 9. se chystá zahájení provozu 

4 dny v     pohybu  
- Dobrá praxe na téma VŠ galérií
- 17. září – organizace v procesu, zajišťuje Marek Meduna

ČS pavilón na Bienále v     Benátkách  
- čekáme na reakci SNG na náš otevřený dopis (původní dopis jim nedorazil)

Grand Prix
- Jiří Ptáček zveřejnil výzvu na zasílání nominací, čekáme na nominace

Pokladní
- Marcela Straková byla schválena jako pokladní spolku, Alena se s ní tento týden potká

Politická anketa – 2. kolo
- Jiří Ptáček dokončí otázky a pošle politickým stranám (jako první kolo)

Otevřené ateliéry jihomoravského kraje
- Jiří Ptáček bude prezentovat Skutek, včetně 1% na umění a skladu uměleckého materiálu

Národní galerie
- minulá  debata  https://artycok.tv/43350/kam-kraci-narodni-galerie -  uděláme  2.  kolo,

zorganizujeme debatu s Alicijí Knast
- na konec října
- v Centru a Nadaci pro současné umění Praha u Ondřeje Stupala - Alena zjistí u O. Stupala 

volné termíny, Johana Lomová se pak obrátí na A. Knast
- témata

o Bienále
o dlouhodobé expozice – jak na ně
o digitalizace 
o prezentace současných umělců a umělkyň v rámci programu NG

- promyslet a podle toho vybrat moderátory a hosty
- domluvit Artyčok stream a online uložení
- Johana Lomová zjistí u Uměleckohistorické společnosti, jestli se zapojí do organizace 

Konzultace nové pražské kulturní politiky 
- Johana se zúčastní 

Příští schůze 4. 10. 18:00 PŘÍŠTÍ SCHŮZE OSOBNĚ! (pravidelná schůze je v 17:30 každý první
pondělí  v měsíci,  alespoň  jednou za 3  měsíce se udělá  veřejná  online  schůze výboru,
budeme zvát externí spolupracovníky účastnit se na diskuzi o konkrétních tématech)

Nové členky spolku: Alžběta Říhová, Klára Skalská
Sepsala Alena Kunicová, ověřila Jana Bernartová

https://artycok.tv/43350/kam-kraci-narodni-galerie

