
Zápis ze schůze výboru Spolek Skutek

Datum:  7. 2. 2022 18:00–19:30 online
Účast: Alena Kunicová, Jana Bernartová, Johana Lomová, Katarína Hládeková, Tereza Velíková, Tomáš

Hrůza, Jitka Hlaváčková

1) Hostka Jitka Hlaváčková a téma umění ve veřejném prostoru
- je myšlenka udělat ve spolupráci s AVU, GMHP a UMPRUM meziinstitucionální platformu –

výzkumné  centrum  pro  studium  umění  ve  veřejném  prostoru,  na  které  by  mohl  Skutek
spolupracovat

- Připravujeme seznam odborníků pro účely posuzování realizací umění ve veřejném prostoru
– jak pro interní  účely,  tak pro ČAK,  která má o takový seznam zájem, také pro potřeby
zadavatelů - potvrzujeme tento záměr – výbor si vymyslí interně seznam a všechno k tomu a
to se následně předloží celé členské základně 

- debata o aspektech soutěží  – Jitka Hlaváčková zdůrazňuje význam sociálních aspektů – je
potřeba  také  dát  doporučení  na  složení  komise  atd.   –  připraví  pro  nás  nějaký  vlastní
komentář,  uděláme společnou  debatu,  jak  si  soutěže  představujeme  a  jak  posunout  dál
aktuální praxi 

- úvaha – připravit to formou jako soubor otázek, na které se má zadavatel ptát – konkrétní
vodítka pro rozhodování 

- lidi na další spolupráci – Markéta Žáčková (psala o tématu do Art Antiques 4/2021)
- nedořešený  úkol  -  Katarína  Hládeková  na  základě  své  zkušenosti  se  soutěží  na  Praze

navrhuje, ať se pokusíme začít pracovat na metodice zadávání soutěží na díla do veřejného
prostorů, zamyšlení se nad lepší organizací soutěží, zavoláme taky Petra Duba – po novém
roce otevřeme interní debatu, případně lidi účastnící se těchto soutěží na sbírání know-how,
pojmenování  problémů  a  jejich  řešení  (první  nápad  –  návrhy  umělců  těžko  konkurují
návrhům architektů).

2) SNG
- máme odpověď od Sandry Kusé na dotaz ohledně bienále – SNG aktuálně nemá prostor a

prostředky řešit to a vyčká se na konec rekonstrukce pavilónu
- musíme  zdůraznit  význam  bienále  pro  současnou  scénu  a  dál  to  komunikovat  s oběma

galeriemi - najít  někoho za architekty na účast na bienále – Karin Gromannová – osloví ji
Katarína Hládeková

- uděláme debatu o bienále, A. Knast a S. Kusá mají zájem se účastnit – kromě nich v panelu
někdo za umění, někdo za architekturu a moderátor/ka

- ?konec března? – Alena Kunicová napíše Sandře Kusé, jestli nemá cestu do Prahy a podle
toho domluvíme termín s A. Knast a místo – Ondřej Stupal

- v jakém jazyce do udělat? – Johana Lomová prokonzultuje s tiskovou mluvčí A. Knast

3) „Covidový sloup“ v Krnově (Sloup 21)
- Jana Bernartová připravila sdílený dokument, připravíme vyjádření podpory organizátorům

na zachování sloupu na Facebook
- v březnu bude městská rada hlasovat, jestli město převezme sloup 

o Teď dáme podporu na FB
o Pak na konci února adresovaný dopis na městskou radu



4) Zanedbáváme komunikaci s členskou základnou – musí se udělat newsletter
- Sbírka pro Art Reuse na Donio
- Informace o dopisech ve věci Hrachovina a fontána na Jiřího z Poděbrad 
- Musíme pravidelně používat Facebook a obnovovat webovou stránku
- příští schůze výboru 21.2.2022 – odkaz na https://meet.google.com/ewp-uych-spo 

o měli  bychom to dávat na FB – Alena Kunicová dá práva na FB Janě Bernartové a
Kataríně Hládekové

1) MK ČR nás vyzvalo okomentovat nový dotační titul Odboru mezinárodních vztahů
- připravili jsme MK ČR připomínky
- aktuálně je to možné jenom na výstavy a veletrhy a mohou žádat jenom instituce (právnické

osoby),  spolufinancování  od  zvací  strany atd.  –  žádáme o možnost  individuální  podpory,
možnost jednotlivce vyjet do zahraničí bez nutnosti finálního výstupu, plus rozšíření o další
naše profese – kritici, kurátoři

- čekáme na další krok ministerstva

2) Nový ministr kultury Martin Baxa
- oslovíme jej se žádostí o setkání a představení se
- politický náměstek MK je Ondřej Chrást (Piráti), s nímž jsme spolupracovali
- co všechno je naše téma a priority? zachovat rozpočet na akviziční činnost
- co jsou jeho priority a plány v oblasti živého a vizuálního umění?

3) Témata, která zůstávají v řešení
- Grand Prix
- MK ČR prodloužilo lhůty na podání žádostí o tvůrčí stipendia, není to však výzva pro výtvarné

umění, to si už vyčerpalo – připravíme zpětnou vazbu pro MK ČR, kde shledáváme problémy
s dotačními  řízeními  MK  ČR  –  tvůrčí  stipendia  nejsou  vypisovány  pravidelně  a  v jiných
termínech, jako standardní granty – myslíme na to a zatím necháme na seznamu témat

4) Marcela Straková
- Zařídit účetní závěrku – Zuzana Štefková to s ní bude komunikovat  

5) Poradní orgán MK ČR k Národnímu plánu obnovy ve věci statusu umělce 
- Johana Lomová napíše paní Zahradničkové, jaká je situace 
- Cílem MK ČR je připravit legislativní návrh statusu umělce a nastavit dotační politiku plánu 

obnovy, k tomu potřebuje informace a pomoc zájmových skupin, Skutek je členem
- MK  ČR  nám  poslalo  rozpracované  znění  Dotační  výzva  k  Národnímu  plánu  obnovy:

Komponenta Status  umělce -  Výběrové dotační  řízení  na  podporu podkladových analýz  k
problematice  legislativního  ukotvení  statusu  umělce/umělkyně  (autora/autorky)
k okomentování

Nová členka spolku - Karolína Drábková

Příští schůze výboru 21. 2. 18:00 
https://meet.google.com/ewp-uych-spo

Sepsala Alena Kunicová, ověřila Jana Bernartová

https://meet.google.com/ewp-uych-spo

