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SELŽI ZNOVA A LÉPE, KATEŘINA FOJTÍKOVÁ, The Shinning, 2008, video 2:57

1. Poslání organizace
Občanské sdružení FUTURA je neziskovou organizací založenou v roce 2003.
Jako jeho hlavní cíl vymezují stanovy propagaci kvalitního současného umění a podporu jeho šíření v co nejširším společenském a kulturním kontextu.
Činností sdružení je produkce kulturních akcí, zejména výstav, festivalů, setkání, přednášek a diskusí pro nejširší veřejnost. Stejně důležitou součástí
aktivit občanského sdružení je poté pořádání výměnných projektů, setkávání umělců a přátel umění, navazování kontaktů mezi umělci z různých zemí a
spolupráce s dalšími subjekty v oblasti kultury a umění.
2. Rekapitulace výstavního programu
Tak jako v předchozích letech se i v roce 2011 výstavní program centra pro
současné umění FUTURA s jeho výstavním prostorem v Holečkově ulici na
pražském Smíchově soustředil na skupinové výstavy připravené významnými současnými kurátory.
Centru pro současné umění FUTURA v se roce 2011 podařilo zrealizovat čtyři
mezinárodní a jednu českou skupinovou výstavu a spolupracovat na projektu Gallery by Night 2011.
Již od roku 1991 organizuje budapešťské The Studios of Young Artists´ Association (FKSE) každoroční sérii výstav s názvem Gallery by Night, kdy se
po jeden celý týden každou noc koná v jeho prostorách Studio Gallery jiná
výstava. V roce 2011 se ku příležitosti dvacátého výročí této akce konala nejen samotná Gallery by Night, tedy prezentace prací nejen maďarských, ale i
českých, slovenských, polských a rumunských umělců na pro každou noc se
obměňujících výstavách, ale zároveň ve sklepních prostorách galerie proběhla samostatná výstava videoartu. Projekt Gallery by Night byl organizován
ve spolupráci těchto čtyř institucí: FUTURA, Prague, SPACE, Bratislava, WRO
Art Center, Wroclaw and the Studio of Young Artists’ Association.
Dalším projektem uskutečněným v Centru pro současné umění Futura se
stala skupinová výstava českých autorů s názvem Jak začít od začátku (Selži znova a lépe). Kurátorky Michaela Ivaniškinová a Mariana Serranová oslovily šestnáct umělců, které zajímá pouto umění a života. Skrze tento vztah
chtěla výstava nabídnout nové strategie pro uvažování o možných formách
společenské i umělecké utopie.
Na výstavu navázala kratší prezentace projektu umělecké dvojice Karoliny
Brzuzan a Piotra Adamského s názvem THE FIGURE, která představila práci
rezidentů FUTURY v rámci programu Rezidence Praha 2011.
Výstavní projekt Škvíra ke štěstí kurátorovaný Majou a Reubenem Fowkes
vyhledávala a prozkoumávala osvobozující škvíry, které existují na hranicích
represivních sociálních systémů od východoevropského pojetí komunismu
až po globální kapitalismus. Tváří v tvář dokonalým strategiím jak absorbovat kritiku a systematickou mobilizaci vlastní kreativity, sociability a sen-

timentu pro ekonomické cíle, projekt vyhledával nové způsoby rezistence,
která narušuje nekonečný útlak produkce. Výchozím bodem výstavy byla
inspirace inovativními strategiemi dělnického odporu využívanými za dob
komunismu pro čerstvé pokusy představit si jiné alternativy, lokalizovat
únikové cesty a především narušit hladký povrch současného neo-liberálního kapitalistického pořádku.
I přesto, že výstava rumunského umělce Cipriana Muresana a českého autora Tomáše Svobody byla ve svých prvopočátcích koncipována jako dva paralelně probíhající projekty, konečná podoba výstavy měla být chápána spíše
jako společný, volně se prolínající projekt obou autorů, ve kterém se projevil
především jejich zájem o narativnost. Svoboda pojal celou svou prezentaci jako v prostoru i čase probíhající dialog dvou nepřítomných osob, Ciprian Muresan směřoval ke zkoumání příběhu výtvarného umění, respektive
umělce a jednotlivé instalace se pro něho staly jakýmisi případovými studiemi daného tématu.

Za pět dvanáct, výstava 24 mezinárodních umělců se věnovala tématu času.
Čas zde však nebyl chápán jako téma, které by výběr uměleckých děl pro výstavu nějak zužovalo, ale spíše jako téma, které jej do nekonečna rozšířilo.
Někteří z umělců tak ve svých objektech reflektivali plynutí času a změny,
které s sebou přináší - příkladem byla například instalace v horním patře
galerie, kde bylo umístěno několik pestrobarevných ledových objektů, které
postupně roztávali a zanechávali za sebou jen duhové stopy. Do podzemních chodeb galerie pak umělci dnem vzhůru umístili desítky sklenic na víno,
pod kterými uvěznily několik švábů. Autoři tak upozorňili na fakt, že plynutí
času není pro tento hmyz nijak fatální - bez vody a potravy prý vydrží i tři
měsíce. Dmitri Obergfell ze Spojených států pak zohlednil bezednost času
jako takového a do galerie umístil žebřík, který díky zrcadlům nemá konce,
Eugenio Percossi opodál návštěvníkům prezentoval svou sérii bílých obrazů,
ve kterých ale mohli pozorní návštěvníci rozluštit skrytá hesla. Kurátorem
výstavy byl Michal Novotný,

3. Rezidenční pobyty
FUTURA v současnosti organizuje dva rezidenční programy – celoroční pražský program Rezidence Praha a new yorský 950 Greene Ave (o tomto programu více v samostatné kapitole).
3.1 Pražské rezidence
V roce 2011 se pražského rezidenčního programu v Centru pro současné
umění FUTURA zúčastnilo devět zahraničních umělců z Maďarska, Bulharska,
Palestiny, Itálie, Švýcarska, Polska a Holandska. Vzhledem k tomu, že rezidenční program FUTURY si zakládá na svém recipročním charakteru, obdobný počet českých umělců měl možnost zúčastnit se tří měsíčního tvůrčího
pobytu v jedné z našich partnerských organizací.
I přes omezené finanční zdroje se nám v roce 2011 podařilo úspěšně zrealizovat všechny původně plánované pobyty a aktivity (otevřené ateliéry,
prezentace, promítání) s nimi spojené. Každý ze zahraničních umělců využil
alespoň jedné formy prezentace a představil tak svou tvorbu místnímu odbornému i laickému publiku.
Každý z pobytů také proběhl pod vedením kvalifikované kurátorky, která
s umělcem pracovala v přímém kontaktu po celé trvání pobytu. Byla mu
tak poskytnuta pomoc nejen s praktickými věcmi, jako je pohyb po městě,
galeriích, nákup materiálu na tvorbu díla, výzkum spojený s připravovaným
dílem nebo přípravou otevřeného ateliéru, ale také například s vytipováním
výstav, vernisáží, workshopů a dalších kulturních aktivit, které rezonují se
zájmem a zaměřením umělce.
Letošní ročník rezidenčních pobytů nám nejen umožnil navázat nové kontakty s jednotlivými rezidenty a zahraničními profesionály z oboru, ale také
jsme se díky jednotlivým rezidencím měli možnost detailně obeznámit s prací pozvaných umělců a u mnohých z nich zvažujeme další, tentokrát výstavní
spolupráci. Iniciovali jsme rovněž spolupráci s novými zahraničními partnery,
s mnohými z nichž plánujeme ve výměnných rezidencích pokračovat i v následujících letech.
Rezidenční program FUTURY si vedle recipročního charakteru zakládá na vysokém standardu, renomé a profesionalitě partnerských organizací. Zvolená
strategie tak garantuje vysokou uměleckou kvalitu rezidentů, kteří do české republiky přijíždějí a zároveň vynikající zázemí a profesionální zacházení
pro české umělce - rezidenty v zahraničí.
Vzhledem k rostoucímu zájmu o náš rezidenční program ze strany zahraničních i českých umělců, partnerských institucí a nových prestižních partnerů,
které se nám podařilo získat, plánujeme projekt v následujících letech dále
rozšiřovat. Rádi bychom testovali nové formy prezentací a dále se tak aktivně podíleli na zpřístupňovaní současného umění širší veřejnosti, umožnili
místnímu publiku se i nadále seznamovat s tvorbou umělců z odlišných koutů světa a zároveň vytvářeli jedinečné příležitosti pro mladé české tvůrce.

4. FUTUTRA New York, Inc.
V roce 2010 jsme založili v New Yorku neziskovou organizaci, pobočku
FUTURY s cílem soustavně podporovat (nejen) české umělce a kurátory v
kariérním a uměleckém rozvoji a vytvářet jim k tomu patřičné organizační
a institucionální příležitosti. Jedním z nástrojů, které k tomu uplatňujeme,
jsou rezidenční pobyty.
Během roku 2011 jsme postupně vyslali do NY pět umělců do dvou neziskových institucí: Triangle Arts Association (TAA) a International Studio and
Curatorial Program (ISCP). Umělci se mohli hlásit do otevřené výzvy a z
došlých přihlášek posléze účastníky vybíraly odborné komise. Na rezidenční pobyt v ISCP, organizovaný společně s Institutem umění, byly vyslány
kurátorky: Veronika Zajačiková a Adéla Hrušková a umělec Jan Haubelt. Z
přihlášek do výběrového řízení na pobyt v TAA, které bylo vyhlášeno najednou ve čtyřech zemích – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku
– byli vybráni umělci Štefan Papčo (SK), Jiří Thýn, (CZ), Adam Kokesch (HU) a
Laura Pawela (PL). Všichni čtyři umělci zároveň vedle tříměsíčního rezidenčního pobytu získali příležitost představit newyorskému publiku své práce
na samostatné výstavě v Českém centru New York.

Za pět dvanáct, Amande IN, 2011

4. Finanční zpráva
Celkové náklady FUTURY, o.s. v roce 2011 činily 3 037 371,50 Kč, při výnosech
2 935 674,55
Kč.
Z veřejných rozpočtů jsme letos obdrželi grantovou podporu v celkové výši
1 400 000 Kč, podrobněji v následující tabulce:

FUTURA, o.s. výnosy z veřejných rozpočtů v roce 2011
organizace

projekt

Magistrát hl. m. Prahy

Celoroční výstavní program
galerie FUTURA
Rezidence Praha 2011

700000 Kč

Celoroční výstavní program
galerie FUTURA

600000 Kč

Magistrát hl. m. Prahy
MK ČR – umění a knihovny
CELKEM

Kč

100000 Kč

1 400 000,00 Kč

Nadace, fondy a ostatní organizace přispěly na jednotlivé naše projekty
částkou 1107939 Kč, vizte tabulku:

FUTURA, o.s. ostatní výnosy: nadace, fondy a dary v roce 2011
Organizace / dárce
Velvyslanectví Nizozemského
království
PRO– Helvetia
Mezinárodní Visegrádský fond
VARP New York
Re-tooling
CELKEM

projekt
Rezidence Praha 11
Rezidence Praha 11
Rezidence Praha 11
Retidence Praha 11
RE-tooling RESIDENCIES

Kč
20000 Kč
45172
431706
486800
124261

Kč
Kč
Kč
Kč

323 835,55 Kč

Celkové náklady a výnosy v roce 2011 vypadaly takto:

Celkové výdaje FUTURA, o.s. 2011
Položka
Ostatní režijní materiál
Spotřeba materiálu
Čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Spotřeba plynu
Spotřeba elektřiny – PRE
Opravy a udržování
Jízdné – vlaky (umělci, kurátoři)
Letenky (umělci, kurátoři)
Náklady na reprezentaci
Inzerce a propagace
Pojistné
Honoráře (umělci, kurátoři)
Telefony, internet
Doprava
Poštovné
Kopírování, tisk
Náklady – služby
Služby – ostatní
Účetní služby
Právní služby
Nájemné (galerie, ubytování rezidenci)
Nájemné ostatní prostor
Mzdové náklady včetně dohod o provedení práce
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní pokuty a penále
Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpis nedobytné pohledávky
Ostatní daně a poplatky
plyn New York
elektřina New York
voda New York
Celkem

Kč
39 386,20
66 168,50
2 560,10
21 605,40
172 380,00
53 718,00
173 489,00
15 108,20
50 369,00
26 243,00
22 390,00
24 439,00
759 000,03
38 263,40
55 333,90
11 520,18
6 943,00
118 677,41
2 564,00
45 000,00
6 000,00
742 254,00
3 581,00
416 861,00
103 628,00
848,00
2 392,00
5 248,43
11 537,07
3 954,00
288,00
15 712,40
7 762,96
12 146,32
3 037 371,50

Celkové příjmy FUTURA, o.s. 2011
položka
Tržby z prodaných časopisů
Úroky
Jiné výnosy
Tržby z prodeje služeb (organizace, produkce)
Přijaté příspěvky (dary)
Provozní dotace

1 126 428,06
1 400 000,00

Celkem

2 935 674,55

Ciprian Muresan a Tomáš Svoboda, 2011

Kč
655,00
309,24
1 163,00
407 119,25

5. Organizační struktura
Alberto Di Stefano, jednatel FUTURA, o.s, Michal Novotný, výkonný ředitel
a kurátor, Amande In, koordinátorka rezidenčních programů na částečný
úvazek a Klára Adamcová, manažer a produkční.
6. Poděkování
Jako každý rok na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, kteří v letošním roce pomohli s realizací našich projektů. Celoroční výstavní program v
letošním roce podpořili Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hl. m. Prahy .
Projekt Rezidence Praha 2011 byl realizován za zásadní podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a Mezinárodního visegrádského
fondu.
Mediální podporu jsme našlli u těchto partnerů: Radio Wave, Artmap, Artyčok.tv, Radio 1, Protišedi.cz.
Ať již jednotlivé výstavy či rezidence dále podpořili: The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture, Velvyslanectví Nizozemského království v Praze, nadace Pro Helvetia a celá řada dalších. Děkujeme!
7. Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje
název organizace:		
FUTURA, o.s.
číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne
				
28. 1. 2003 pod číslem VS/1-1/52 534/03-R
sídlo organizace:		
Holečkova 49, Praha 5, 150 00, Česká republika
adresa kanceláře:		
Holečkova 49, Praha 5, 150 00, Česká republika
statutární zástupce:
Alberto Di Stefano
telefon:			
+420 / 251 511 804
e-mail:			
info@futuraproject.cz
IČO:				
266 16 220
číslo účtu:			
26038349/0800
webové stránky:		
www.futuraproject.cz

8. Přílohy
Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2011
1. Gallery by Night -The Studios of Young Artists´ Association (FKSE)

vernisáž: 22. 3. 2011

termín výstavy: 22. 3. – 27. 3. 2011

kurátor: Szalai Borbála (HU)

vystavující umělci: Petra Feriancova (SK) + Keserue Zsolt (HU); Michal
Moravčík (SK) + Ján Šipöcz (SK); Tomáš Hlavina (CZ)+ Koralevics Rita (HU);
Fodor János (HU) + Pavla Sceranková (SK); Kateřina Držková (CZ) + Szabó
Péter (HU/RO); Svätopluk Mikyta (SK) + Szalay Péter (HU) + Tibor Zsolt (HU)
2. Jak začít od začátku (Selži znova a lépe)

vernisáž: úterý 8. 3. 2011 v 18 hod.

termín výstavy: 9. 3. – 1. 5. 2011

kurátor: Michaela Ivaniškinová / Mariana Serranová

vystavující umělci: Daniela Baráčková, Kateřina Fojtíková, Petra Herotová, Eva Jiřička, Jana Kalinová, Karel Kunc, Rafani, Erik Sikora, Sláva Sobotovičová a Ivan Mečl, Tomáš Uhnák, Ivan Vosecký, Richard Wiesner, Martin Zet,
Jesper Alvaer a Isabela Grosseová
3. Adamski/Brzuzan: THE FIGURE

vernisáž: pátek 6. 5. 2011 v 18 hod.

výstava proběhne: 7. 5. – 11. 5. 2011

vystavující umělci: Karolina Brzuzan a Piotr Adamski:
4. Škvíra ke štěstí

vernisáž: úterý 24. 5. 2011 v 18 hod.

výstava proběhne: 25. 5. – 7. 8. 2011

kurátor: Maja a Reuben Fowkes

vystavující umělci: Zbyněk Baladrán, Adam Chodzko, Petra Feriancova, Siniša Labrović, Ciprian Muresan, Csaba Nemes, Nada Prlja, Janek Simon,
Péter Szabó a Katarina Šević
5. Ciprian Muresan a Tomáš Svoboda

vernisáž: úterý 19. 9. 2011v 18 hod.

výstava proběhne: 20. 9. - 20. 11. 2011

vystavující umělci: Ciprian Muresan a Tomáš Svoboda
5. ZA PĚT DVANÁCT

vernisáž: úterý 13. 12. 2011v 18 hod.

výstava proběhne: 14. 12. - 26. 2. 2012

kurátor: Michal Novotný

vystavující umělci: AMANDE IN (FR/CZ), FAYÇAL BAGHRICHE (DZ/FR),
BASSERODE (BE/FR), JACOB BORGES (DK), RADA BOUKOVA (BG/FR), CRISTINA

DAVID (RO), DANIEL EATOCK (UK), FAWZY EMRANY (PL/CH), ANNA FRANCESCHINI (IT/NL), VINCENT GANIVET (FR), BARBORA KLEINHAMPLOVÁ (CZ), PIERRE
LARDEAU (FR), CALEB LARSEN (US/MX), WOLFGANG LEHRNER (AT), MARLÈNE
MOCQUET (FR), DMITRI OBERGFELL (US), KATE OWENS (UK), EUGENIO PERCOSSI (IT/CZ), DRAGANA SAPANJOS (HR/IT), JIŘÍ SKÁLA (CZ), VIKTOR TAKÁČ (CZ),
JARO VARGA (SK), MAI YAMASHITA & NAOTO KOBAYASHI (JP/DE)
Seznam rezidenčních pobytů uskutečněných v roce 2011:
A) Rezidence Praha 2011
1.

Karolina Brzuzan & Piotr Adamski (1983,1982 PL)

2.

Fawzy Emrany (1968, PS/CH)

3.	Magdalena Stanová (1981, SK)
4.	Mauro Vignando (1969, I)
5.

Kathrin Wolkowicz (1981, NL)

6.

Zsolt Tibor (1973, H

7.

Vikenti Komitski (1983, BG)

8.

Luc Mattenberger (1980, CH)

Vyslaní umělci a partnerské organizace programu Rezidence Praha 2010:
Eva Jiřička (1979,CZ) Townhouse gallery /Cairo, ET/
Václav Magid (1979, CZ) Duende Gueststudios /Rotterdam, NL/
Václav Magid (1979, CZ) a-i-r laboratory, CCA Ujazdowski Castle /Warsaw,
PL/
Janek Rous (1981,CZ) Gallery Priestor - The Space Gallery / Bratislava, SK/
Tomáš Moravec (CZ) The Studios of Young Artists /Budapest, H/
Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová (RO/SK) ArtSchool Palestine / Ramallah,
PS/
Anetta Mona Chisa & LuciaTkáčová (RO/SK) Center fro Contemporary Art
Chisinau / Chisinau, MD/
Amande In (1981, F) Viafarini /Milan, I/

B) Rezidenční program 950 Greene Ave.
Jiří Thýn (1977, CZ) - Triangle Artist Association /NY, USA/
Adam Kokesch (1973, H) - Triangle Artist Association /NY, USA/
Laura Pawela (1977, PL) - Triangle Artist Association /NY, USA/
Štefan Papčo (1983, SK) - Triangle Artist Association /NY, USA/
Veronika Zajačiková, kurátorka (CZ) - ISCP /NY, USA/
Jan Haubelt (CZ) - ISCP /NY, USA/
Adéla Hrušková, kurátorka (CZ) - ISCP /NY, USA/

ŠKVÍRA KE ŠTĚSTÍ, Nada Prlja, Stávka (2010)

Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1. 1. 2011 do 21 .12. 2011

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2011

Rozvaha (Bilance) ke dni 31. 12. 2011

