J&T Banka

J&T Banka Art je jedinečná platforma
na podporu umění, která vznikla
citlivou kombinací umu a jmění.
Podporujeme projekty, které kultivují
jedince i společnosti, propojujeme
úspěšné, odvážné, talentované
a svou generací občas nepochopené
osobnosti.
Jsme generálním partnerem Ceny
Jindřicha Chalupeckého, Galerie
Rudolfinum, Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Slovenské národné galérie,
Ceny Oskára Čepana a středoškolské
soutěže Máš umělecké střevo?.
Zároveň jsme iniciátorem J&T Banka
Art Indexu a projektu Magnus Art.
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Změny i jistoty
českého
současného
umění

Krištof Kintera měl od června do září
velkou výstavu v Muzeu Jeana Tinguelyho ve švýcarské Basileji. Velkou
samostatnou výstavu v takto renomované muzejní instituci v zahraničí
dosud žádný český umělec z generace
dnešních čtyřicátníků neměl. Výstava
s anglickým názvem I Am Not You
v základním konceptu opakovala
řešení použité před třemi lety na
výstavě v pražské Městské knihovně,
přenos do nového prostředí a do
jiného kontextu jí však dodal nový
náboj. O jejím úspěchu svědčí i to, že
nyní Kintera připravuje její reprízu
pro Kunsthal Rotterdam, kde bude
k vidění od konce února do začátku
června letošního roku.

J&T Banka Art Index vychází již
podruhé a v první stovce se objevuje
hned deset nových jmen. Někteří
autoři se navíc v žebříčku posunuli
i o několik desítek míst, u řady
dalších se výrazně změnilo jejich
bodové skóre.
Ačkoliv pořadí umělců v první desítce
zůstalo ve srovnání s předchozím
hodnocením takřka beze změny –
novinkou je posun Jiřího Davida
z jedenácté příčky na desátou –,
rozhodně nejde jen o opakování
výsledků z předchozího roku. Právě
v loňském roce řada autorů svou pozici v první desítce potvrdila důležitými
výstavami. Jiří Kovanda měl dvě
výstavy v předních českých výstavních institucích, Domě umění města
Brna a Galerii hlavního města Prahy,
a několik menších výstav v zahraničí.
Kateřina Šedá ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně dál rozvíjela svůj
projekt týkající se Bedřichovic, které
před třemi lety na víkend přestěhovala do Londýna, a pod záštitou Muzea
moderního umění v San Franciscu
připravila akci pro kalifornské Los
Altos. Eva Koťátková mimo jiné
získala v Německu prestižní cenu
Dorothey von Stettenové, kterou
umělcům do šestatřiceti let každé dva
roky uděluje Kunstmuseum Bonn.

Z autorů, jejichž jména v první stovce
ﬁgurovala i loni, si meziročně nejvíce
polepšil jeden z nejmladších umělců
na seznamu Vladimír Houdek, který
se ze stého místa posunul o 25 příček.
V průběhu roku 2014 uskutečnil
několik výstav, které ho vynesly
na 75. pozici. Za to získal ocenění
časopisu Reﬂex.

Změny i jistoty českého současného umění

Zbyněk Baladrán pokračoval v sérii
menších výstav doma i v zahraničí,
které mu vynesly titul Osobnost
roku 2014, udělovaný na základě
hlasování odborné poroty časopisem
Art+Antiques a portálem Artalk.cz.

Vladimír Houdek razantně vstoupil
na výtvarnou scénu před pouhými
pěti lety a dnes je jedním z nejnadanějších a nejvyhledávanějších
mladých malířů. Posun v indexu
potvrzuje nebývalý zájem o Houdkovo
současné dílo, které se v loňském roce
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Jak číst tento
žebříček
současného
umění?

Změny i jistoty českého současného umění

objevilo na čtyřech samostatných
a pěti skupinových výstavách. V loňském roce měl samostatné výstavy
v galerii Plato v Ostravě, v Richard
Adam Gallery v Brně a v berlínské
galerii Schleicher/Lange, která jej
zastupuje. Vladimír Houdek tak
potvrzuje zájem, který vzbudil po
získání Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2012.

J&T Banka ve spolupráci s portálem
ART+ připravuje tento žebříček
jako nezaujatý popis vývoje na
současné výtvarné scéně. Jedná se
o aktuální pořadí českých výtvarníků
narozených po roce 1950 sestavené
na základě jejich aktivní účasti ve
výtvarném provozu. Index vychází
z předpokladu, že vlastní hodnotu
umění nelze objektivně změřit, lze
však posuzovat úspěšnost umělecké
kariéry. Seznam zohledňuje mimo
jiné účasti na výstavách a bienále,
výtvarná ocenění, zastoupení
galeriemi, vydané knižní monograﬁe
či realizace ve veřejném prostoru.
Celkem se jedná o osm různých
kategorií.

A jak vypadá žebříček v číslech?
Žen je v první stovce jen dvacet, tři
z nich v první desítce. Dvě třetiny
zastoupených umělců se narodily
po roce 1970 a tři autoři oslaví letos
teprve třicátiny. Nejrozšířenějším
médiem je malba, které se v nějaké
formě věnuje víc než čtyřicet umělců.
I přesto však v první desítce žádného
malíře nenajdeme, převažuje zde
spíše konceptuální přístup k tvorbě.
Lucie Drdová, Ondřej Horák,
Jan Skřivánek

Jako každý index je i J&T Banka
Art Index zjednodušeným popisem
velice komplexní situace. Nelze
automaticky klást rovnítko mezi
umístěním v indexu a uměleckou
kvalitou díla. Vysoké umístění
nutně neznamená, že daný autor
je významnějším umělcem než
někdo, kdo se umístil níže či kdo
se do první stovky vůbec nedostal.
Ostatně, kdyby podobný žebříček
existoval za první republiky, je
pravděpodobné, že například
František Kupka by se umístil až
někde v jeho druhé polovině, neboť
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Do výsledného bodového součtu se
započítávají pouze akce uskutečněné
v posledních deseti letech. Sledované
období se tak průběžně posouvá, do
letošního hodnocení byly započítány
akce z let 2005 až 2014. Protože
index vychází už podruhé, znamená
to, že k loňským výsledkům se
připočetly akce za uplynulý rok
a zároveň se od nich odečetly body
za rok 2004. V tom se také J&T
Banka Art Index liší od zahraničních
uměleckých indexů, které většinou
pracují s kumulativním součtem za
celou umělcovu kariéru. J&T Banka
Art Index je totiž zamýšlen především
jako zpráva o aktuálním stavu české
výtvarné scény, nikoli jako deﬁnitivní
hodnocení významu a uměleckých
kvalit jednotlivých autorů.

J&T Banka Art Index je zamýšlen
jako zpráva pro širokou veřejnost.
Potenciálním sběratelům
a investorům, kteří zvažují nákup
současného umění, může pomoci
v orientaci na současné výtvarné
scéně. Zatímco v zahraničí lze
s jistým zjednodušením deﬁnovat
cosi jako obecný proﬁl perspektivního
mladého umělce na základě toho,
v jakých galeriích vystavoval
a jakých přehlídek se zúčastnil,
v našem případě je to s ohledem
na problematický stav centrálních
muzejních institucí a málo
rozvinutou galerijní scénu mnohem
obtížnější. J&T Banka Art Index
dává začínajícím sběratelům do ruky
aspoň nějaké vodítko. Při nákupu
uměleckého díla se ale nakonec každý
sběratel rozhoduje jen sám za sebe,
podle vlastního úsudku a vlastních
kritérií.

Je také nutné zmínit, že prodejní
ceny, ať již dosahované na aukcích, či
účtované při prodeji prostřednictvím
galerií, nepatří mezi sledovaná
kritéria, a nemají tak žádný vliv na
ﬁnální pořadí. Úspěšnost umělce na
trhu sice může být pro potencionální
sběratele a investory důležitou
informací, jde však o oblast, pro
kterou nejsou k dispozici relevantní
údaje. Vstupní data týkající se
výstav a dalších výtvarných akcí
pochází z internetových databází
a z webových stránek samotných
umělců a galerií. V některých

Jak číst tento žebříček současného umění?

případech došlo ve srovnání s prvním
indexem k bodovým posunům, což
je dáno mimo jiné i dohledáním
starších výstav, které se v základních
výtvarných databázích neobjevují,
a jemnější kalibrací v hodnocení
jednotlivých akcí. Body totiž
nejsou přidělovány mechanicky,
ale zohledňuje se charakter akce
a relevance pořádající instituce.

v meziválečném období stál spíše
stranou výstavního provozu. Index
je třeba chápat primárně jako zprávu
o tom, jak je který autor na současné
scéně viditelný a jak moc vystavuje
v renomovaných institucích.

Lucie Drdová, Ondřej Horák,
Jan Skřivánek
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Top 100 umělců

J&T Banka Art Index 2015
pořadí

jméno

rok narození

médium

body

1

Jiří Kovanda

1953

koncept

3399

2

Kateřina Šedá

1977

akce / koncept

2722

3

Eva Koťátková

1982

socha / koncept

2485

4

Zbyněk Baladrán

1973

koncept

2124

5

Ján Mančuška

1972

koncept

1820

6

Krištof Kintera

1973

socha

1721

7

Dominik Lang

1980

socha / koncept

1338

8

Tomáš Vaněk

1966

koncept

1318

9

Markéta Othová

1968

foto

1279

10

Jiří David

1956

malba / socha

1269

11

Jan Nálevka

1976

koncept

1198

12

Josef Bolf

1971

malba

1140

13

Hynek Alt – Aleksandra Vajd

1976 / 1971

foto

1118

14

Ondřej Brody

1980

koncept / socha

1095

15

Alena Kotzmannová

1974

foto

1078

16

Filip Cenek

1976

video

1059

17

Milena Dopitová

1963

socha / objekt

1039

18

Daniel Pitín

1977

malba

1021

19

Matěj Smetana

1980

socha / objekt

20

Jiří Thýn

1977

foto / koncept

965

21

Jakub Nepraš

1981

video

954

22

David Černý

1967

socha

945

23

Jan Merta

1952

malba

906

24

Adam Vačkář

1979

video

899

25

Jan Šerých

1972

malba / koncept

892

26

Jiří Skála

1976

koncept

857

27

Alice Nikitinová

1979

malba

823

28

Pavel Mrkus

1970

video

820

29

Tomáš Svoboda

1974

koncept

802

30

Jiří Černický

1966

malba / objekt

791

31

Jan Pfeiffer

1984

koncept

774

32

Pavla Sceranková

1980

socha / koncept

772

33

Petr Nikl

1960

malba / akce

747

34

Vladimír Kokolia

1956

malba

743

35

Václav Stratil

1950

malba

739

36

František Skála

1956

socha / objekt

730

37

David Böhm – Jiří Franta

1978 / 1982

kresba / koncept

729

38

Michal Pěchouček

1973

malba / foto

725

39

Michaela Thelenová

1969

foto

720

40

Marek Meduna

1973

malba

708

41

Jakub Špaňhel

1976

malba

696

42

Hynek Martinec

1980

malba

685

43

Jaroslav Róna

1957

socha / malba

683

44–45

Vendula Chalánková

1981

malba / instalace

680

44–45

Vasil Artamonov – Alexej Klyuykov

1980 / 1983

koncept

680

46

Michal Gabriel

1960

socha

679

47

Federico Díaz

1971

intermédia

657

48

Barbora Klímová

1977

koncept

653

49

Michal Škoda

1962

koncept

645

50

Martin Kohout

1984

video

640

988

04

art_index_2015.indd 4

09.02.15 11:14

J&T Banka Art Index 2015
jméno

rok narození

médium

51

Pavel Hayek

1959

malba

body
638

52

Ivan Pinkava

1961

foto

627

53

Pavel Sterec

1985

koncept

616

54

Petr Dub

1976

socha

614

55

Petr Kvíčala

1960

malba

600

56

Čestmír Suška

1952

socha

590

57

Radim Labuda

1976

video

587

58

Evžen Šimera

1980

malba / koncept

586

59

Veronika Bromová

1966

foto

580

60

Ladislava Gažiová

1981

malba

578

61

Lenka Klodová

1970

socha / koncept

574

62

Jakub Hošek

1979

malba

565

63

Jiří Petrbok

1962

malba

555

64

Jiří Surůvka

1961

malba

553

65

Vladimír Skrepl

1955

malba

552

66

Veronika Holcová

1973

malba

550

67

Isabela Grosseová

1976

video / instalace

549

68

Lubomír Typlt

1975

malba

541

69

Tomáš Džadoň

1981

socha / koncept

536

70

Jaroslav Valečka

1972

malba

534

71–72

Tomáš Hlavina

1966

socha / koncept

532

71–72

Lukáš Rittstein

1973

socha

532

73

Lukáš Jasanský – Martin Polák

1965 / 1966

foto / koncept

530

74

Tereza Velíková

1979

video

529

75

Vladimír Houdek

1984

malba

523

76

Petr Písařík

1968

malba

518

77

Mark Ther

1979

video

514

78

Vojtěch Fröhlich

1985

akce / socha

509

79

Roman Franta

1962

malba

506

80

Daniela Baráčková

1981

video

499

81

Martin Zet

1959

akce

498

82

Milan Houser

1971

malba

489

83

Antonín Střížek

1959

malba

477

84

Luděk Rathouský

1975

malba

474

85

Robert Šalanda

1976

malba

471

86

Martin Mainer

1959

malba

469

87

Patrik Hábl

1975

malba

468

88

Petr Lysáček

1961

malba / koncept

463

89

Rafani

2000

akce / koncept

460

90

Jaromír Novotný

1974

malba

456

91

Eva Jiřička

1979

video

452

92

Tomáš Císařovský

1962

malba

451

93

Václav Girsa

1969

malba

448

94

Jakub Matuška

1981

malba

435

95

Darina Alster

1979

video / performance

431

96

Patricie Fexová

1975

malba

430

97

Milan Salák

1973

malba

429

98

Dušan Zahoranský

1972

socha

425

99

Jan Vytiska

1985

malba

422

100

Petr Pastrňák

1962

malba

421

Top 100 umělců

pořadí
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01
Jiří Kovanda
(1953)

02
Kateřina Šedá
(1977)

Jiří Kovanda patří dlouhodobě k nejrespektovanějším českým umělcům.
V 70. letech se věnoval akcím ve
veřejném prostoru, na přelomu 80.
a 90. let tvořil obrazy, kresby nebo
koláže. Do malby začleňuje různé materiály a nalezené věci. Od roku 1995
působí jako odborný asistent malířské
školy Vladimíra Skrepla na Akademii
výtvarných umění v Praze, od roku
2008 vede ateliér Performativní média na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem. Je zastoupen galeriemi
gb agency Paris a Krobath Gallery ve
Vídni a Berlíně. Vystavuje v Česku
a především v zahraničí.

Kateřina Šedá se nejčastěji zaměřuje
na sociálně koncipované akce, do
nichž začleňuje své bezprostřední
okolí, jako například svou rodinu,
sousedy nebo obyvatele své obce,
kteří nemají s uměním nic společného. Akce se obvykle odehrávají mimo
galerijní prostředí. Přes tento osobní
aspekt je dílo Kateřiny Šedé mezinárodně velmi dobře srozumitelné.
V současné době vystavuje v zahraničí častěji než doma. Je zastoupena
společností Franco Sofﬁantino
Contemporary Art Productions.

Top 10 umělců

Foto Hynek Alt

J&T Banka Art Index 2015

07

art_index_2015.indd 7

09.02.15 11:14

03
Eva Koťátková
(1982)

04
Zbyněk Baladrán
(1973)

Eva Koťátková dlouhodobě zkoumá
role a pozice člověka v osobním i sociálně strukturovaném prostředí. Téma
dětství, školy nebo organizovaného
chování je pro její tvorbu v posledním
období stěžejní. Využívá rozdílná média, jako kresbu, performance nebo
sochu, nejčastěji v jejím díle vznikají
rozměrné prostorové instalace. Je
zastoupena galeriemi hunt kastner
artworks v Praze a Meyer Riegger
v Karlsruhe a Berlíně.

Zbyněk Baladrán se v posledních
letech stále více zajímá o období
takzvané moderny, věnuje se především videu, textu nebo fotograﬁcké
koláži. V jeho autorských ﬁlmech
hraje významnou roli psaný a viditelně editovaný komentář, zároveň
však divákovi zůstávají skryty některé
významové části ﬁlmu. Baladrán je
také respektovaným autorem a architektem galerijních instalací, věnuje se
i kurátorské práci.

Foto Jan Rasch, Hynek Alt

Top 10 umělců
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05
Ján Mančuška
(1972-2011)

06
Krištof Kintera
(1972)

Ján Mančuška byl zpočátku zaujat
vizualitou každodenních objektů,
jeho pozdější práce vychází z pozorování detailních stránek okolí a z jemné sociální analýzy. Ve svých dílech
pracoval s textem, obrazem, ﬁlmem
nebo fotograﬁí, jeho instalace často
diváka nutí k aktivnímu zapojení.
Přes svou zakotvenost v lokálním
kontextu se Ján Mančuška rychle
prosadil na mezinárodní scéně. Před
několika lety bohužel naši výtvarnou
scénu tragicky opustil.

Top 10 umělců

Foto Jan Rasch, Hynek Alt

J&T Banka Art Index 2015

Krištof Kintera patří k nejúspěšnějším
umělcům střední generace. Jeho tvorbu charakterizuje pochybnost o možnostech a roli umění. Nejčastěji se
vyjadřuje prostřednictvím instalací,
videa nebo performancí. Jeho práce
vycházejí z každodenní zkušenosti,
reagují na sociální i politické problémy, dokážou být obecně srozumitelné. Často pracuje s produkty masové
spotřeby, veřejnost oslovuje instalacemi ve veřejném prostoru nebo performancemi, ve kterých vtipně reaguje
na aktuální společenský vývoj.

11

art_index_2015.indd 11

09.02.15 11:14

07
Dominik Lang
(1980)

08
Tomáš Vaněk
(1966)

Zdroje inspirace Dominika Langa
spojuje zájem o způsob provedení
a logiku procesu vzniku. V posledních
výstavních projektech se odráží Langův dlouhodobý zájem o deﬁnování
sochařské pozice v současném umění.
Objevuje se také téma konfrontace
diváka s materiálovou podstatou
sochařské práce v galerijním prostoru
během vzniku díla.

Tomáš Vaněk patří ke generaci, která
na českou výtvarnou scénu nastoupila v polovině devadesátých let. Již od
začátku dalšího tisíciletí se prezentoval svými „participy“, tedy obrazy
stříkanými přes šablony. Pracuje jak
v galerijním, tak otevřeném prostoru
měst. V roce 2010 reprezentoval
Českou republiku na Evropském
bienále současného umění Manifesta 8 ve španělské Murcii. Jeho práce
jsou zastoupeny jak ve státních, tak
soukromých sbírkách. V současné
době je rektorem pražské AVU.

Foto Peter Fabo, Hynek Alt
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09
Markéta Othová
(1968)

10
Jiří David
(1956)

Od poloviny devadesátých let sestavovala Markéta Othová fotograﬁcké instalace, od těchto prací se počátkem
nového desetiletí posunula k časovým
sériím či cyklům, které zaznamenávala sekvenčním snímáním. Markéta
Othová je nejčastěji zařazována mezi
autory současné konceptuální fotograﬁe. Vystavuje u nás i v zahraničí, je
zastoupena v zahraničních galeriích.

Jiří David patří k vůdčím postavám
české umělecké scény již od druhé
poloviny osmdesátých let. Jeho práce
procházejí neustálými proměnami,
významnou roli v jeho díle sehrávají kresba, objekt, instalace, ﬁlm
a fotograﬁe. Davidovu uměleckou
práci deﬁnuje performativní přístup
k tvorbě, daří se mu s nadsázkou kombinovat nejrůznější média a přístupy.
Vystavuje u nás i v zahraničí.

Top 10 umělců

Foto Hynek Alt

J&T Banka Art Index 2015
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Čas od času
se mrknu

valy pozornost. Je důležité to nebrat
jako nějakou superobjektivní zprávu,
musí se to maličko brát s nadhledem.
Není to žádná konečná pravda, je
to jen jedna z možností. Vyloženě
objektivní žebříček existovat nemůže,
s tím vědomím je dobré k tomu přistupovat.

Rozhovor s Jiřím Kovandou

Rozhovor s Jiřím Kovandou, který
se v obou ročnících J&T Banka Art
Indexu umístil na nejvyšší příčce
Vidíte nějaký dopad, který
vyvolalo zveřejnění loňského
indexu? Objevil se třeba
větší zájem o vaši tvorbu?
Ne, dopad tohoto typu jsem nezaznamenal žádný. Ale zaznamenal
jsem otázky a debaty různého druhu
a zaměření, ať už pozitivní, nebo
třeba kritické. Já si ale myslím, že je
to krátká doba, že vzbuzení zájmu
potenciálních sběratelů současného
umění se nestane ze dne na den ani
z roku na rok. Je to dlouhodobější
záležitost. Ale určitě platí, že akce
tohoto typu mohou přispět k oživení
jejich zájmu.

Co by bylo kritériem, pokud
byste měl sestavit vlastní
žebříček českého současného
umění?
Zatímco třeba ve sportu můžete
objektivně změřit, kdo doběhl rychleji nebo kdo vyskočil výše, v umění
objektivní hodnocení neexistuje.
V některých soutěžích, jako například
v Ceně Jindřicha Chalupeckého nebo
Osobnosti roku, vybírá komise, která
se musí shodnout na nějakém kompromisu. Je ale dobré si zvolit nějaká
kritéria, která jsou porovnatelná.
Tento žebříček třeba vypovídá nejvíce
o tom, jak jsou umělci aktivní a jak
hodně například vystavují. To samo
o sobě neříká nic o jejich kvalitě,
ale dá se předpokládat, že galerie si
budou kvalitní umělce zvát častěji
než ty nekvalitní. Je to tedy jeden
ze signálů směrem ke sběratelům.
Jedním z dalších možných kritérií je
podle mne třeba zastoupení v muzejních sbírkách. Když nějaké dílo koupí
velká instituce, má to nějakou váhu.

Je to ale určitě možnost, jak
představit lidem jména, o kterých do té doby třeba vůbec
neslyšeli. I z té první desítky
zná veřejnost maximálně dvě
tři jména. Najednou se dozví
o dalších a to je může přivést
k jejich tvorbě.
Může to tak být, protože to je schopnost těchto žebříčků. Najednou
o něm mluví mí přátelé, kteří se jinak
o umění nezajímají. Takhle to může
fungovat, jména umělců se dostanou
do povědomí lidí. Jakékoliv žebříčky
jsou v podstatě vždycky zábavné
a přitahují pozornost. Myslím, že o to
právě jde, aby podněcovaly a přitaho-

U nás se sbírají především tradiční média, jako malba nebo
socha. Najednou vidíme, že
je v první desítce zastoupená
silná skupina umělců, kteří se
věnují jiným oborům a kombinují různá média. Je tak
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Jak si tedy najít cestu k tomuto nehmotnému druhu umění?
Je to hodně o důvěře. Potenciální
sběratelé u nás často k takovému typu
umění mají nedůvěru, myslí si, že je
méněcenné a že to je jakoby nic. Je
to dáno třeba právě tím, že soudobé
umění u nás není zastoupeno v respektovaných muzeích a tím o něm
lidé nemají ani tolik informací. Ale
není to nic, co by spadlo z nebe.
Jako v každém jiném oboru, když
tomu chcete hlouběji porozumět, tak
se tomu musíte věnovat – sledovat
umělecké časopisy, zahraniční i české
magazíny, chodit do menších galerií,
které sice nejsou tak viditelné, ale
specializují se třeba jen na současné
umění. Zajímavé výstavy mají třeba
i Dům umění v Brně nebo Moravská
galerie.

Čím si ten rozdíl vysvětlujete?
Lidé v zahraničí jsou k soudobému umění vstřícnější a jsou o něm
více informovaní, protože se s ním
potkávají častěji a na respektovaných
místech, jako například ve velkých
muzeích. Ta totiž častěji taková díla
do svých sbírek kupují. Tím se zvyšuje
i povědomí lidí, jak může umění
vypadat.

Rozhovor s Jiřím Kovandou

s českým prostředím nesrovnatelný.
Hlavně tedy se současným uměním
a se zájmem o netradiční média,
jako jsou videa, texty nebo instalace.
V zahraničí je běžné, že lidé sbírají
věci, které třeba ani nemají hmotnou
povahu.

možné vzbudit zájem i o tyto
přístupy a umělce?
S tím souhlasím. To je asi největší
rozdíl mezi zahraničím a námi, tedy
v tom, co se obecně zahrnuje do
zájmu o výtvarné umění. Je to velký
rozdíl nejenom u sběratelů, ale třeba
i v návštěvnosti výstav a galerií. Stačí
se podívat na vernisáž v zahraničí –
tam je zájem publika mnohem větší
a publikum je více rozvrstvené. Není
to jen určitá skupina lidí, jsou to lidé
různých věkových skupin i sociálního postavení, jsou tam i lidé, kteří
tam jdou jako na slavnostní událost
a vezmou si třeba i lepší oblečení.
Zájem tam zahrnuje mnohem širší
spektrum společnosti. Je jasné, že ten
rozdíl je v uměleckých metropolích,
jako v Berlíně, Londýně nebo v Paříži,
ale s Prahou můžeme srovnávat třeba
Vídeň a i tam je patrné, že se o soudobé umění zajímá více lidí než v Praze.

Nakonec ještě zpět k podobným indexům a žebříčkům.
Umisťujete se jak v těch
českých, tak v zahraničních.
Sledujete je?
Nebudu se tvářit, že ne, samozřejmě
že se na to občas mrknu. Čas od času.

Podobná hodnocení existují
v zahraničí desítky let. Vy se
v cizině pohybujete poměrně
hodně, máte nějakou zkušenost s obdobnými žebříčky?
Vím, že existují hodnocení ArtFacts,
ale jinak o tom moc nevím. Obecně
je zahraniční zájem o výtvarné umění
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Trh současného umění z pohledu privátních galerií

Trh
současného
umění
z pohledu
privátních
galerií

mnohdy těžké najít platné ukazatele,
jak se trh vyvíjí a zda je srovnatelný
alespoň v evropském měřítku.
O srovnání českého trhu se světovými
parametry můžeme mluvit teprve
v posledních deseti letech. Především
se rozšířila praxe a fungování klasických privátních galerií, které v osobě
galeristy garantují kvalitu zastoupených umělců. Tato činnost má oproti
nahodilosti výše popsané situace
výhodu snazší měřitelnosti kvality.
Galerie sleduje a zaznamenává vývoj
tvorby a kariéry umělců, se kterými
dlouhodobě spolupracuje a podporuje
je. To ji také nutí fungovat i mimo
lokální prostředí, což je nejen výhodou pro její vývoj, ale především
důležitým indikátorem kvality pro
zájemce o umění. Etablování umělce
je dlouhodobý proces, na kterém
musí galerie pracovat.

Trh současného umění není v Česku
příliš rozvinutý a neexistuje optimální
způsob, jak jej analyzovat v plné šíři.
Je to dáno i samotným charakterem,
neboť umění žijících autorů reﬂektuje
a ovlivňuje trendy ve společnosti.
V porevolučních letech se česká
společnost snažila najít ztracenou
identitu a zájem o umění nebyl
primární. Ačkoli vzniklo několik
privátních galerií, které se snažily
fungovat podle klasického modelu,
chyběla zde především poptávka.
Jednalo se o svébytné aktivity, které
byly důležité jako takové, a nešlo
o zcela profesionální přístup. Díky
nedostatku zkušeností a uzavřenosti
umělecké scény sice docházelo
k obchodování a v několika případech
i sběratelství současného umění, ale
nelze to hodnotit jako regulérní trh.
Nicméně tehdejší fungování trhu se
stále odráží v současné praxi. Často
se stává, že tržní cena uměleckého
díla neodpovídá jeho hodnotě a pro
laika je velmi komplikované se za této
situace na trhu orientovat. Je to dáno
nízkým počtem uskutečněných aukcí
a tím, že se z velké části umění prodává přímo z umělcova ateliéru. Proto je

Jednou z aktivit, na které velmi
záleží vývoj ceny a které také hodnoty
uměleckého díla, je účast na mezinárodních veletrzích. Odborná veřejnost, sběratelé a publikum zajímající
se o současné umění celoročně sledují
veletržní dění. Primárně jen zde
dochází k propojování a tvorbě sítě
vzájemných kontaktů, které vedou
k dalším výstavám, zviditelnění jmen
umělců a jejich galerií nebo nákupům
muzejními institucemi a soukromými
sběrateli.
Důležitost galerijní prezentace
dokládá i J&T Banka Art Index.
Umělci v první desítce jsou zastoupeni domácí a/nebo zahraniční galerií.
Každá galerie zvažuje, na jakém trhu
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veřejnost dokáže být natolik sebevědomá, aby aktuální umění přijala jako
součást svého života.

chce a má dostatečnou možnost
úspěšně operovat. Pro české galerie
se nabízí především německy mluvící
sektor veletrhů ve švýcarské Basileji, německém Kolíně nad Rýnem
a Berlíně nebo rakouské Vídni. Velice
důležitými trhy jsou samozřejmě
Londýn a Paříž.

Lucie Drdová

Trh současného umění z pohledu privátních galerií

Po roce 2005, kdy postupně vznikalo
více nových privátních galerií, které
jsou zaměřené především na podporu
místních umělců, se výrazně zvýšila
jejich účast na zahraničních veletrzích. Jen v loňském roce vystavovaly
Polansky gallery, Svit a hunt kastner
artworks na abc berlin, kam Filip
Polanský přivezl plátna Vladimíra
Houdka, stejně tak jako na veletrh
Artissima v Turíně o několik měsíců
později. Katherine Kastner a Camille Hunt v Berlíně prezentovaly
fotograﬁe Jiřího Thýna a také se
s malířem Jaromírem Novotným
úspěšně účastnily Liste v Basileji.
Veletržní rok pak zakončily v Turíně
skupinovou prezentací několika jimi
zastoupených jmen. Pro rok 2015
plánují účast na Frieze v New Yorku.
Galerie Svit se v osobě Michala Mánka objevila v Berlíně, Turíně a Vídni,
kde prezentovala své autory jako
Marka Medunu nebo Jiřího Kovandu.
Ve Vídni se objevila i Drdova Gallery,
která představila fotograﬁckou dvojici
Hynka Alta a Aleksandru Vajd, a na
jaře 2015 přiveze nová díla sochařky
Pavly Scerankové a konceptualisty
Jana Nálevky na Art Brussels.
Jen z tohoto krátkého výčtu je patrné,
že české umění obstojí v mezinárodní
konkurenci. Otázkou je, zda i česká
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