3. SPODNÍ PROSTOR

Samostatná výstava
Aditya Mandaym
Kurátor
Michal Novotný
Kosmopolitní umělec indického původu a jeho mezinárodní umělecká skupina se
sídlem v polské Varšavě BRUD představí novou performance - divadelní představení
a její specifickou dokumentaci v podobě výstavy. Inspirace Samuelem Beckettem a
jeho hrou Quad se mísí s panoramatickou kamerou Facebook 360.
Aditya Mandayam se zúčastnil ročního pobytu v Rijksakademie, rezidencí ve Wiels
a Fabrica, vystavoval na XII Baltickém trienále a v institucích jako je MUHKA nebo
Zimbabwská Národní galerie.
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výstavní blok: 2 . Dubna - 11.
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1. PATRO
Samostatná výstava
Ondřej Vicena
Kurátor
Michal Novotný
Ondřej Vicena absolvoval ateliér Intermédií Mileny Dopitové, v současnosti dokončuje magisterské studium na AVU u Tomáše Svobody. Ve své
konceptuálně laděné tvorbě se zabývá vztahem člověka a technologií. V
instalacích často recykluje padlé artefakty technické civilizace, jako jsou
walkmany či videokazety, které ukazuje v nových souvislostech. Zajímá
se o estetiku postmoderny, new wave a new romantism a jejich možným
odkazem v současnosti.
Zúčastnil se například výstav: Kliknutím oka, České centrum Bukurešť,
2015, INI Gallery, 2015 Praha (rezidenční program) REW/FFWD, SPZ
Gallery, 2014 Praha, New Made religion, AM 180 Gallery 2014 Praha;
Headcleaner, Nika Gallery, 2014 Praha, We feel free, City surfer office, 2013
Praha, Additional links, Kunsthalle am Hamburger Platz, 2013 Berlin.

2. STŘEDNÍ PROSTOR

Samostatná výstava
Marek Meduna
Kurátor
Michal Novotný
Tvorba Marka Meduny je postavena na svébytném humoru založeném na
sémiotické hře s významy. Je zde demonstrována nejednoznačnost norem
lidského vnímání a zdánlivé determinace jsou záměrně narušovány
propojováním až stíráním hranic jazyka a obrazu. Sémantická hra vztahu
textu a obrazového motivu, ilustrujícího a ilustrovaného, je ve čtení děl
dále podporována zpochybňováním instalačních konvencí, rozličnými
kombinacemi a kumulací metafor, symbolů a atributů. Podstata jeho
tvorby je ale senzuální a intuitivní.
Marek Meduna (1974) je členem umělecké skupiny Rafani. Působí jako
asistent Jiřího Černického v Ateliéru malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze a má více než 15 letou bohatou výstavní zkušenost.

3. SPODNÍ PROSTORY

Pokud se mne zeptáš, co chci, řeknu ti, že všechno
Kurátor
Barbara Sirieix
Vystavující umělci

ERICKA BECKMAN, LAETITIA BADAUT HAUSSMANN, ANETTA
MONA CHISA & LUCIA TKACOVA, PAULINE CURNIER JARDIN,
FEMINIST LAND ART RETREAT, ULRIKE OTTINGER, RICHARD
SIDES, JAY TAN, MARK THER, JULIEN TIBERI, LENKA VITKOVA,
ANGHARAD WILLIAMS
Umělci vybraní do projektu sdílejí trvalý či sporadický zájem o otázkypohlaví a sexuality s pracemi, které mohou být interpretovány v rámci
feministických a queer strategií. Výstava se bude zabývat fenoménem
jejich historizace. Výstava shromáždí umělce z různých částí světa aby
vytvořila kontitunity a diskontinuity a narušovala obecné interpretace,
hlavně co se dichotomie východ západ týče.
Barbara Sirieix je nezávislá kurátorka žijící v Paříži. Studovala na Sorboně
a připravila výstavy mimo jiné pro Physics Room, Wellington, Total Project Space, Atény a Galerie Edouard Manet v Genvvevilliers.
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1.HORNÍ PATRO
Auto Italia East: BRAIN
Kurátor

Christina Gigliotti
Auto Italia South East je uměleckou organizací se sídlem v Londýně.
Společně s ostatními umělci se soustředí na produkci nových děl. Skrze
spolupráce s rostouví skupinou napojených umělců poskytuje rámec pro
vytváření alternativních přístupů k umělecké praxi stejně jako výstavním
formátům. Auto Italia byla založena v roce 2007 a je momentálně
spravována Kate Cooper, Marianne Forrest, Marleen Boschen a Edwardem Gillmanem. Práce Auto Italia se nesoustředí jen na výstavní formát
ale i na pohyblivý obraz, performance, mikro webové stránky, texty a digitální média.
Pro projekt “BRAIN” se Auto Italia chce zabývat otázkou jestli je možno
pracovat kolektivně a stále si udržet osobní svobodu a autonomii. Cílem
je podnítit nové formy výzkumu, práci s genetickými vědci, softwarovými
developery, technology a vědci abychom mohli znovu promyslet jak by
mohl kolektivní propojený mozek pracovat v budoucnosti. Výsledkem
výzkumu bude série site specifických výstav a performancí, které se uskuteční v Sydney a Praze v roce 2017.

2. STŘEDNÍ PROSTOR

Samostatná výstava
Mark Leckey
Kurátor
Michal Novotný
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někdy mechanicky a všedně, jindy měkce v hlubokém teple touhy.

2. STŘEDNÍ PROSTOR

Samostatná výstava
Mark Leckey
Hanne Lippard
Kurátor
Michal Novotný
Christina
Gigliotti
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3.SPODNÍ PROSTOR U ZAHRADY

Samostatná výstava
Romana Drdová
Kurátor
Michal Novotný
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1.HORNÍ PATRO
Samostatná výstava
Metahaven

Kurátor

Jen Kratochvíl
Metahaven (Vinca Kruk, 1980 a Daniel van der Velden, 1971) je
holandské designové studio které prosazuje tezi designér jako autor a
směšuje grafický design, teorii, žurnalismus, umění a celou řadu dalších
disciplín. Získává pravidelně ocenění v korporátní i umělecko muzejní
oblasti. Metahaven se dlouhodobě zabývají společenskými otázkami v
kolaborativně produkovaných designovaných materiálních i nemateriálních objektech.
Metahaven vystavovali mimo jiné na Gwangju Biennale (2011), Manifesta 8 (2010) Walker Art Center v Minneapolis (2011) a na samostatných
výstavách v MoMa PS1 (2011) a Yerba Buena Center for Art (2016).

2. STŘEDNÍ PROSTORY

Spekulace nad pravidly hry
Kurátor

Fatos Ustek
Spolupráce: Karina Kottová
Výzkumné pole: umělci přihlášení do Ceny Jindřicha Chalupeckého
2017 (cca 90 umělců) a další kontexty dle situace Soutěž má v současné
společnosti své jasné – a nejen negativní – místo.
Soupeření a srovnávání je na jedné straně součástí lidské přirozenosti,
vzbuzuje poněkud prehistorické, až animální asociace. Na druhé straně je
to kulturní konstrukt, něco, co jsme si „vypiplali“ a protkali téměř všemi
rovinami systému, ve kterém žijeme – školstvím, politikou, rodinou... Hra
a soutěž jsou jakási dvouvaječná dvojčata – mají toho společného možná
až příliš, ale v něčem se také podstatně liší. Hra může být jen o samotné
radosti z hraní si, ale ve většině her o něco jde a vycházejí z nich vítězi a
poražení. Soutěž se může obejít bez hry, ale potom poněkud nabývá na
striktnosti, nebo dokonce krutosti. Dalším důležitým bodem jsou pravidla. Mnohdy máme pocit, že jsou daná, a že je nutné se jim podřídit, abychom mohli hrát tu samou hru jako ostatní. Ale někdo tyto pravidla nastolil a všichni ostatní je budou buď udržovat, nebo měnit. Nenabádáme
tady rovnou k revoluci. Zatím jen ke spekulaci nad pravidly našich her.
Výstava připravená ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého
je kurátorskou spekulací nad tématy soutěže, hry a jejích pravidel v kontextu uměleckého světa, ve kterém je srovnávání stejně odporné jako fascinující. Vstupními daty pro výzkumnou práci kurátorek budou přihlášky
umělců do Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017, kterých očekáváme kolem
devadesáti. Podle jejich
povahy budeme do výzkumu přidávat další teoretické kontexty, umělce
apod. Výstava bude procesuálním experimentem, v rámci něhož budeme
uvažovat nad příčkami, indexy, ale také možnostmi her bez vítězů, oscilací pozornosti mezi obsahovou hodnotou umění a vztahy či hierarchiemi mezi jednotlivými „hráči“.
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1.HORNÍ PATRO - STŘEDNÍ PROSTORY
Samostatná výstava
Jiří David
Kurátor

Michal Novotný
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Grønlien využívá architekturu výstav unikátním způsobem jako méduim,
které vytváří světlo, prostor, zvuk a postavy ve fantastickém, mimořádném
prostředí. Jeho vyprávěcí prvky jsou často provokativní ovlivněné
pop-kulturou, fenomenologií a sci-fi.
Grønlien také vytváří a vystavuje rozsáhlé kresby, obrazy a fotografie, mnohé
z nich zahrnují specializované architektonické uspořádání nebo protetické
části těla postavené samotným Grønlienem.

2. STŘEDNÍ PROSTORY - SPODNÍ PATRO
Samostatná výstava
Daniel Dewar & Grégory Gicquel
Kurátor
Michal Novotný
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HORNÍ PATRO

Kurátor

Nóra Ružičková působí v oblasti vizuálního umění a literatury. Pracuje jako odborná
asistentka na Katedře Intermedio na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, kde vede
ateliér Obraz / zvuk / text a kontext. Ve svých uměleckých projektech využívá různá média
a formy vyjádření - text, video, zvukovou instalaci, kolektivní performanci, fotografii,
objekty atd. V posledních letech se věnuje zejména výzkumu institucionalizace a kategorizace (nejen) umění, vztahů mezi obrazem a textem a kategorie odlišnosti. Mnohé z jejích
projektů jsou založeny na spolupráci s jinými umělkyň a umělci, ale také s lidmi z mimoumeleckých sfér.
V tvorbě slovenské básnířky a výtvarnice Nory Růžičkové se příznačně prolínají poeticko-výtvarné přístupy k tvorbě. Pod názvy její práce se skrývá intimita nejen poetická,
ale i prozaická. Autorka si přisvojuje texty z časopisů a internetových stránek, tvořivě z nich
ubírá, nově jejich kombinuje, a tak rozehrává jejich nové významy.

3.SPODNÍ PROSTORY

Samostatná výstava
Adrian Kiss

Kurátor
Michal Novotný
Adrian Kiss se narodil v roce 1990 v Miercure-Ciuc v Rumunsku, studoval na Central St. Martins v Londýně a žije a pracuje v Budapešti. Zabývá
se tématem technologického obrazu hlavně v ohledu na lidské a ještě více
maskulinní vlastnosti prezentované korporátní obrazností. Tyto atributy
se posléze snaží převádet do soch a objektů. Snaží se tak tematizovat něco
jako gender objektů a způsob jakými objekty antropomorfizujeme, ale
jakými naopak také objekty ovlivňují naše pojetí nás samých.
Adrian Kiss vystavoval mimo jiné v Trafo centru pro současné umění Budapešť.
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1.HORNÍ PATRO
Auto Italia East: BRAIN
Kurátor

Christina Gigliotti
Auto Italia South East je uměleckou organizací se sídlem v Londýně.
Společně s ostatními umělci se soustředí na produkci nových děl. Skrze
spolupráce s rostouví skupinou napojených umělců poskytuje rámec pro
vytváření alternativních přístupů k umělecké praxi stejně jako výstavním
formátům. Auto Italia byla založena v roce 2007 a je momentálně
spravována Kate Cooper, Marianne Forrest, Marleen Boschen a Edwardem Gillmanem. Práce Auto Italia se nesoustředí jen na výstavní formát
ale i na pohyblivý obraz, performance, mikro webové stránky, texty a digitální média.
Pro projekt “BRAIN” se Auto Italia chce zabývat otázkou jestli je možno
pracovat kolektivně a stále si udržet osobní svobodu a autonomii. Cílem
je podnítit nové formy výzkumu, práci s genetickými vědci, softwarovými
developery, technology a vědci abychom mohli znovu promyslet jak by
mohl kolektivní propojený mozek pracovat v budoucnosti. Výsledkem
výzkumu bude série site specifických výstav a performancí, které se uskuteční v Sydney a Praze v roce 2017.
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3.SPODNÍ PROSTORY

Samostatná výstava
Adrian Kiss

Kurátor
Michal Novotný
Adrian Kiss se narodil v roce 1990 v Miercure-Ciuc v Rumunsku, studoval na Central St. Martins v Londýně a žije a pracuje v Budapešti. Zabývá
se tématem technologického obrazu hlavně v ohledu na lidské a ještě více
maskulinní vlastnosti prezentované korporátní obrazností. Tyto atributy
se posléze snaží převádet do soch a objektů. Snaží se tak tematizovat něco
jako gender objektů a způsob jakými objekty antropomorfizujeme, ale
jakými naopak také objekty ovlivňují naše pojetí nás samých.
Adrian Kiss vystavoval mimo jiné v Trafo centru pro současné umění Budapešť.

MEZINÁRODNÍ REZIDENČNÍ PROGRAM: s našimi Evropskými partnery ve třetí stupni spolupráce –
napojení na podnikatele a vládní instituce v hostitelských
ARTIST IN RESIDENCY FUTURA 2017
zemích.
•

Letos například AIR FUTURA iniciovala lokální
rezidenční program založený spolupráci s odborníky
na určitý materiál, poprvé ve spolupráci s umělkyní
a designérkou Eva Pelechovou (1984, absolventkou
VŠUP, Ateliéru keramiky a porcelánu). V listopadu
2017 tak bude mít francouzský umělec Baptiste
Charneux možnost používat denně ateliér české
umělkyně s veškerým vybavení a za její pomoci
a asistence zde vytvořit zcela nové dílo.

•

Tento rok také AIR FUTURA organizuje komplexní
výzkumnou rezidenci s italským umělcem Christianem Fogarollim. Ve spolupráci se Zdravotnickým
muzeem, Národní lékařskou knihovnou, Italským kulturním institutem a Anatomickým institutem hodlá
Fogarolli dohledat všechny dostupné dokumentace
modelů mozku vypracované českým chirurgem Ch.
Aebim a švýcarským inženýrem A. Büchim v roce
1885 v Praze a znovu je sestrojit. Výsledek tohoto výzkumu bude vystaven v Karlin Studios v roce 2018.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PROJEKTU
1.1.2017- 31.12.2017
ubytování - 2 byty Holečkova 77, Praha 5
kancelářské zázemí - Holečkova 49, Praha 5
pracovní ateliéry - Kasárna, Prvního pluku 2/20, Praha 8

DETAILNÍ POPIS PROJEKTU
A. Dlouhodobým cílem pražského programu rezidenčních
pobytů je otevřít místní uměleckou scénu vlivům a aktuálním
trendům ze zahraničí a zároveň vytvořit mezinárodní příležitosti pro mladé české umělce. Projekt slouží jednak k rozvoji
talentu mladých zahraničních umělců, tak samotné české
výtvarné scény, do které naši hosté přinášejí nové myšlenky,
nápady, inspirace. Rezidenční program rovněž pomáhá naši
organizaci přímo se zapojit do široké mezinárodní umělecké
komunity a stát se její respektovanou součástí. Program je
budován důsledně na recipročním charakteru spolupráce
s našimi zahraničními partnery, díky čemuž je umožněno
každým rokem několika zástupcům české scény vycestovat
na zahraničí stáž.
B. Od roku 2015 pracuje AIR Futura na dvou hlavních
druzích rezidencí: výzkumné a produkční rezidence.
Cílem většiny evropských rezidenčních pobytů je doposud
převážně samotný pobyt v cizí instituci a zemi a na něm je také
založena kulturní výměna. My bychom rádi umělce zapojili
do širšího kontextu mimo umělecké prostředí, ale zároveň
jim tak zprostředkovali možnosti, které povedou k dalšímu
rozvoji jejich práce a jména České republiky v zahraničí, tím
že je napojíme buď na lokální univerzity či výzkumná centra
nebo na lokální podnikání, výrobny a instituce. V roce 2015
jsme začali tento nový přístup pilotním projektem Thana
Hussein Clarka, realizovaný v kooperaci se sklářskou dílnou v Železném Brodě. V 2016 jsme pokračovali tento program s rezidencemi Thomase Jeppe, Zsolt Tibor, Kasparsem
Groshevsem a Shantou Rao a letos s polskou umělkyní
Gizellou Mickiewicz a skupinou Brud. Během pobytu se
každý umělec soustředil nebo bude soustředit na lokalní produkci nových děl, které poté budou vystaveny v
galerii FUTURA, Karlín Studios nebo i jinde v zahraničí.
Stejný model bychom poté chtěli realizovat ve spolupráci

C. Všechny naše rezidence organizované společně s našimi
partnerskými institucemi procházejí dvojím vybíracím
procesem: nejdříve vysílací instituce vyhlásí open call pro
umělce a ze zaslaných přihlášek sestaví shortlist nejlepších
a nejvhodnějších kandidátů. Z tohoto seznamu si poté přijímací instituce vybere konečného rezidenta.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROJEKTU
Michal Novotný - kurátor/manažer/
Caroline Krzyszton - kurátor/manažer/produkční

REALIZAČNÍ PLÁN A ČASOVÝ HARMONOGRAM
PROKEJTU
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
V ROCE 2017
HOSTILA FUTURA V DANÝCH
TERMÍNECH ČTRNÁCT UMĚLCŮ A KURÁTORŮ
BRUD, Aditya Mandayam (PL)
LEDEN - UNÓR 2017
MARTIN VONGREJ (SK)
BŘEZEN - KVĚTEN 2017

MARTA RODRIGUEZ MALECK

JAGNA CIUCHTA
DUBEN - ČERVEN 2017
LINDA MAI GREEN (USA)
krátkodobá kurátorská rezidence
DUBEN 2017
FABIENNE BIDEAUD (FR)
krátkodobá kurátorská rezidence
ČERVEN 2017
OTO HUDEC (SK)
ČERVEN - SRPEN 2017

PIOTR BOSACKI

PIOTR BOSACKI
ČERVENEC - ZÁŘÍ 2016
MARI KOLBEINSON (NO)
SRPEN 2017
Rogaland Kunstsenter, Stavanger
MARTA RODRIGUEZ MALECK (USA)
ZÁŘÍ 2017
Deltaworkers, New-Orleans
CHRISTIAN FOGAROLLI
VIAFARINI (MILAN, ITÁLIE)
ŘÍJEN 2016
GIZELA MARIA MICKIEWICZ
ŘÍJEN - PROSINEC 2017
BAPTISTE CHARNEUX
LISTOPAD 2017
keramická rezidence s Evou Pelechovou
ETIENNE BERNARD
LISTOPAD 2017
krátkodobá kurátorská rezidence
MAIJA RUDOVSKA
PROSINEC 2017
krátkodobá kurátorská rezidence

MARI KOLBEINSON

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Program ke každému z tvůrčích pobytů byl vytvářen na základě potřeb
a představ jednotlivých umělců. Individuální přístup k umělcům a reciproční charakter rezidenčních pobytů jsou právě silnou stránkou AIR
FUTURA, kdy je umělec vždy představen pražským reálím a místní scéně
a důraz je kladen na jeho zapojení se do provozu i mimo Centrum pro
současné umění FUTURA. Kromě Open Studia, neformální prezentace
dosavadní tvorby případně díla, které umělec během rezidence vytvoří,
si účastníci programu často volí i další formu prezentace.
In situ práce a studie jsou nejsilnějším prvkem rezidenčního programu Futura. Slovenský umělec Martin Vongrej, který pusobil jako rezident v programu AIR FUTURA v březnu 2017 zakoncil svoji rezidenci výstavou Seven
Uncountable Lines v nových výstavních prostorách Karlín Studios. Jeho
výstava byla koncipovaná jako site-specific instalace v bývalé nouzové ubytovně historických kasáren v Karlíně a otevřela ve stejnou dobu jako výstava
Jakuba Hoška a Nik Timkové, což umožnilo rezidentovi bližší kontakt
s českou uměleckou scénou. V novém prostoru Karlin Studios v Karlínských Kasárnách bychom chtěli rezidenty představovat i nadále a dát tak
jejich pobytu logické vyústení.
Umělecká skupina BRUD (PL) se také zůčasnila 6-týdenní produkční
rezidence v Praze v rámci programu A.I.R. FUTURA. Na koncí jejich pražského pobytu vznikla výstava Thingamajig v galerii FUTURA
v březnu 2017. Po ukončení jeho rezidence Aditya Mandayam, významný
člen kolektivu umělců, pokračoval ve spolupráci s naším týmem a v dubnu se zúčastnil série performancí a výstavy Přípravný portrét mladé dívky
v PLATO Ostrava (kurátor: Michal Novotný).
Polští umělci Piotr Bosacki a Gizela Mickiewicz uspořádali sólové výstavy v
prostorách Karlin Studios na konci jejich pobytu v Praze. Oba umělci pracují s Varšavskou Stero Gallery.
Výstava Piotra Bosackého otevřela v 20. 9. 2017. Na jeho výstavě „Films To
Watch“ diváci viděli dva animované filmy. Šlo o klasické animace vytvořené
ze snímků obrazů malovaných kvašovými barvami. Záběry filmu představovaly jednotlivá stádia rozvoje malířské struktury. Film byl zde totiž pouhou
formou, jíž lze malířství prezentovat.
Oba nové filmy jsou součástí cyklu „Die Kunst der Animation“, který umělec
zahájil v roce 2014.

ADITYA MANDAYAM PRO SKUPINU
BRUD-MILF-SELFIE, 2016

PIOTR BOSACKI

GISELA MICKIEWICZ

V Praze Gizela Mickiewicz pokračovala sérii performativních objektů, u
nichž se zabývala otázkami dočasnosti, jednorázových událostí, pomíjivosti
a toho, co zbude. V případě výstavy « The Decay of A Day » se zaměřila na
malé skulptury, jež transformují proces zapomínání na hmotu. Celá instalace byla k vidění jen při vernisáži: poté, co Gizela nalila chemickou látku
do skulptur, potrvalo 48 hodin, než se objevily malé trhliny, které se během
času rozrostly a povedly k rozkladu skulptur.

MARTIN VONGREJ

V 2017 pokračoval paralelní program krátkodobých pobytů pro kurátory.
Spatřili jsme v možnosti hostit v Praze krátkodobě (na jeden až dva týdny)
mezinárodní kurátory velkou příležitost pro obě zúčastněné strany. To, že
zahraničním kurátorům umožníme poznat pražskou uměleckou scénu,
kulturní pracovníky a instituce, otevírá nové možnosti mezinárodní
spolupráce. Tato aktivita vyžaduje flexibilitu, ale umožňuje přicestovat
do Prahy více kurátorům (i těm velmi vytíženým) a proto vysoce dynamizuje uměleckou výměnu s lokální scénou. Letos hostí A.I.R. FUTURA na krátkodobé rezidenci francouzské kurátory Fabienne Bideaud a
Etienne Bernard, a lotyšskou kurátorku Maija Rudovska.

NIK TIMKOVÁ

V ROCE 2017 V RÁMCI PROGRAMU A.I.R. FUTURA
VYJELI TITO ČEŠTÍ UMĚLCI DO ZAHRANIČÍ
PIOTR SIKORA
kurátorská rezidence
ARK GALERIE: JAKARTA, INDONÉSIE
LISTOPAD 2016 - LEDEN 2017
MARTINA SMUTNÁ
Izolyatsia - Kyjev, UKR
ÚNOR-BŘEZEN 2017
NIK TIMKOVÁ
Rogaland Kunststenter/ Frida Hansen Hus
Stavanger, NO
ZÁŘÍ 2017
MARKÉTA MAGIDOVÁ
BERLINERPOOL - Berlin Sessions residency
ZÁŘÍ 2017

VIKTORIE LANGEROVÁ

ANETTA MONA CHISA
DELTAWORKERS: NEW ORLEANS, USA
LISTOPAD 2017
VIKTORIE LANGEROVÁ
Het Wilde Weten - Rotterdam
ve spolupráci s Českým centrem Rotterdam
PROSINEC 2017 - LEDEN 2018

MARTINA SMUTNÁ

DOPROVODNÉ PROGRAMY
Martina Smutná v rámci rezidenčního pobytu do Kyjeva přijela zkoumat,
jaký vliv má konkrétní prostředí na tvorbu a její směřování. Zajímalo ji,
jak pracuje Izolyatsia se svojí traumatickou minulostí, jak se projevuje v jejím
provozu a jak vnější podmínky určují, čím se zabývá její okolí a jak rozhodují
o podobě a směřování umělecké produkce.
V Yzolatsii Martina Smutná využívala velkorysého pracovního prostředí
a vytvořila sérii digitálních maleb. Během měsíční rezidence se také
soustředila na poznávání místní umělecké a aktivistické scény a zapojila se
do aktivit pořádaných Visual culture research centre – kulturního centra,
které bylo pro své politické směřování těsně před její příjezdem napadeno
a vymláceno skupinou neonacistů.

MARKÉTA MAGIDOVÁ

Markéta Magidová byla vybrána AIR FUTURA a Berlinerpool / Berlin Sessions Residency k účasti na rezidenčním programu kurátorovaném Andrzejem Raszykem, v rámci jehož se nejen setkala s významnými osobnostmi berlínské umělecké scény, ale též participovala na artist talk s lokálními umělci.
Veřejná diskuze, nazvaná Pohled za mřížku – Umění struktur, prostoru
a technologií proběhla 21. 9. v Českém centru v Berlíně společně s berlínskými umělci Laure Catugier (FR) a Philip Topolovac (DE)
Anetta Mona Chisa absolvovala čtyřtýdenní rezidenci v Deltaworks v New
Orleans, kde se zabývala lokální flórou tím, jak se vztah, který mají lidé
k rostlinám odráží v řeči. Deltaworkers byla spolupráci velmi nakloněna
a ochotně poskytla informace o lokální flóře a vegetaci (poskytla zdroje z
knihovny na Tulane University, přístup k archivům, doporučila botaniky
a experty na zahradnictví) a seznámila ji s umělci pracujícími s krajinou a
přírodninami. Během jejího pobytu probíhal v New Orleans čtvrtý ročník
Prospect New Orleans, jednoho z největších trienálí současného umění ve
Spojených státech, který byl byl zahájen 18. listopadu.
V Rotterdamu Viktorie Valocká / Langer měla 30m2 atelier, který ji vyhovoval
k denní, několikahodinové tvorbě velkoformátových obrazů. Rotterdam pro
ní byl inspirací jakožto město mnoha protikladů. Na koncí rezidence otevřela
samostatnou výstavu « Out of Time », kde prezentovala sedm nových obrazů.
Posledních pár dní v lednu se rezidence kryla s International Film Festival
Rotterdam.

PIOTR SIKORA

ANETTA MONA CHISA

4 FUTURA NYC
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.
V roce 2017 byli ve spolupráci s International Visegrad Fund vybráni 4
rezidenti pro pobyt v Art in General v New Yorku. Z více než 350 přihlášek do výběrového řízení, které bylo vyhlášeno najednou ve čtyřech
zemích – České republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku -vybráni byli
umělci Justyna Gorowska (PL), András Csefálvay (SK), Gábor Kristóf
(HU) a Adéla Součková (CZ). Všichni společně strávili 2,5 měsíce v
New Yorku s asistencí a studiem od Art in General a stipendiem 4000
euro.

Justyna Gorowska
@ Karlin Studios

5 ZÁMEK TŘEBEŠICE
V letních měsících roku 2017 byla pro návštěvníky na základě předchozí domluvy opět otevřena sbírka v interiérech i exteriérech zámku
Třebešice. Rezidenční program se bohužel v roce 2017 kvůli nedostatku příležitostí na získání grantové podpory obnovit nepodařilo.

Celkové náklady Futura, o. s. v roce 2017
Položka
576 679,76

Ostatní režijní materiál
Spotřeba materiálu

38 609,00
6 120,30

Čistící prostředky
Kancelářské potřeby

10 804,00

Spotřeba plynu

91 391,25
177 311,52

Spotřeba elektřiny – PRE
Jízdné – vlaky (umělci, kurátoři)

88 948,67

Letenky (umělci, kurátoři)

111 785,58

Náklady na reprezentaci

36 153,00

Inzerce a propagace

32 485,55

Pojistné

71 388,00
1 366 555,33

Honoráře (umělci, kurátoři)
Ubytování umělci

80 989,07

Telefony, internet, webhosting

83 050,96

Doprava

285 503,28

Poštovné

42 485,77

Kopírování, tisky letáků

323 031,57

Služby – ostatní

768 275,87

Účetní a právní služby

67 942,00

Nájemné (galerie, ubytování rezidenci)

814 100,00

Mzdové náklady včetně dohod o provedení práce

564 411,00

Zákonné sociální pojištění

61 200,00

Zákonné sociální náklady

660,00
4 950,51

Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady

338,45

bankovní poplatky

50 162,74

fotodokumentace, adjustace, rámování

60 155,99

grafické práce

62 093,00
109 554,00

instalační práce galerie
pronájem techniky (prezentační apod.)

75 344,00

Celkem

6 062 480,17
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Celkové náklady Futura, o. s. v roce 2017
Položka
576 679,76

Ostatní režijní materiál
Spotřeba materiálu

38 609,00
6 120,30

Čistící prostředky
Kancelářské potřeby

10 804,00

Spotřeba plynu

91 391,25
177 311,52

Spotřeba elektřiny – PRE
Jízdné – vlaky (umělci, kurátoři)

88 948,67

Letenky (umělci, kurátoři)

111 785,58

Náklady na reprezentaci

36 153,00

Inzerce a propagace

32 485,55

Pojistné

71 388,00
1 366 555,33

Honoráře (umělci, kurátoři)
Ubytování umělci

80 989,07

Telefony, internet, webhosting

83 050,96

Doprava

285 503,28

Poštovné

42 485,77

Kopírování, tisky letáků

323 031,57

Služby – ostatní

768 275,87

Účetní a právní služby

67 942,00

Nájemné (galerie, ubytování rezidenci)

814 100,00

Mzdové náklady včetně dohod o provedení práce

564 411,00

Zákonné sociální pojištění

61 200,00

Zákonné sociální náklady

660,00
4 950,51

Kurzové ztráty
Jiné ostatní náklady

338,45

bankovní poplatky

50 162,74

fotodokumentace, adjustace, rámování

60 155,99

grafické práce

62 093,00
109 554,00

instalační práce galerie
pronájem techniky (prezentační apod.)

75 344,00

Celkem

6 062 480,17
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7 Organizační struktura
Alberto Di Stefano, jednatel FUTURA o.s
Michal Novotný, výkonný ředitel a kurátor
Caroline Krzyszton, koordinátorka rezidenčních programů

8 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. Visegrad Fund, Portugalská
ambasáda v ČR, Goethe Institut a řada dalších. Videotech.cz a celá
řada dalších.

9a Přílohy
Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje
Název organizace: FUTURA, z.s.
Číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne
28. 1. 2003 pod kódem 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) 604 738 390
E–mail: info@futuraproject.cz
IČO: 266 16 220
Číslo účtu: 26038349/0800
Webové stránky: www.futuraproject.cz

Příloha k účetní závěrce za rok 2017
FUTURA
Čl. I.
Obecné údaje obsažené v příloze
Název a sídlo společnosti:
Futura o. s.
Holečkova 49, 150 00 Praha 5
Den vzniku:
16. 1. 2003
Předmět podnikání: propagace a podpora soudobého kvalitního umění
Počet zaměstnanců: 1
Čl. II.
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách obsažených v příloze
1. HIM a NIM je oceňován v pořizovací či reprodukční pořizovací ceně v peněžních jednotkách
české měny.
2. Stanovení reprodukční pořizovací ceny nebylo v průběhu roku použito.
3. Jako vedlejší pořizovací náklady jsou k nekoupených cenám přiřazovány náklady související s
pořízením.
4. V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování ani odepisování HIM,
postupů účtování atd.
5. V roce 2017 nebylo použito při účtování opravných položek.
6. Drobný investiční majetek není považován za investiční majetek, při pořízení se neinvestiční
majetek účtuje na vrub nákladů – 518, a o hmotném se účtuje jako o zásobách (předání do
užívání na vrub nákladů – 501).
7. Hmotný investiční majetek byl při pořízení zatříděn do odpisových skupin dle přílohy k zákonu
ČNR č. 586/92 Sb., o daních z příjmů a je odepisován zrychleně (po celou dobu odepisování).
8. Údaje v cizí měně se přepočítávají pevným pololetním kurzem ČNB.
Čl. III.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Společnost nemá žádné investiční majetkové cenné papíry ani majetkové účasti.
Hospodářský výsledek běžného účetního období za rok 2017 činil Kč 169 697,41.
Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v průběhu roku 2017 zúčtovány.
Společnost nemá pohledávky po splatnosti.
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá majetek.
Na řádku č. 101 daň. přiznání jsou přijaté dary na kulturu a na řádku č. 100 granty od
Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy.
V Praze 24. 3. 2018

Alberto Di Stefano
jednatel

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Futura z. s.

(v celých tisících Kč)
Holečkova 49
Praha 5
150 00

IC
2 6 6 1 6 2 2 0

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

Celkem

hospodářská

A.

Náklady

1

4 939

212

5 151,00

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

4 301

169

4 470,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

846

55

901,00

2.

Prodané zboží

4

3.

Opravy a udržování

5

3

4.

Náklady na cestovné

6

173

5.

Náklady na reprezentaci

7

6.

Ostatní služby

8

II.

3 279

3,00
28

201,00

36

36,00

50

3 329,00

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

9

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

10

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

11

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

12

Osobní náklady

13

627

627,00

10.

Mzdové náklady

14

565

565,00

11.

Zákonné sociální pojištění

15

61

61,00

12.

Ostatní sociální pojištění

16

13.

Zákonné sociální náklady

17

1

1,00

14.

Ostatní sociální náklady

18

Daně a poplatky

19

Daně a poplatky

20

III.

IV.
15.
V.

Ostatní náklady

21

16.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

18.

Nákladové úroky

24

19.

Kursové ztráty

25

20.

Dary

26

21.

Manka a škody

27

22.

Jiné ostatní náklady

28

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek

29

23.

Odpisy dlouhodobého majetku

30

24.

Prodaný dlouhodobý majetek

31

25.

Prodané cenné papíry a podíly

32

26.

Prodaný materiál

33

27.

Tvorba a použití rezerv a opravných položek

34

Poskytnuté příspěvky

35

VII.
28.

11

43

54,00

5

5,00

11

38

49,00

4 939

212

5 151,00

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
36

VIII.

Daň z příjmů

37

29.

Daň z příjmů

38

Náklady celkem

39

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

B.

Výnosy

40

4 939

I.

Provozní dotace

41

4 250

4 250,00

Provozní dotace

42

4 250

4 250,00

Přijaté příspěvky

43

689

689,00

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

689

689,00

4.

Přijaté členské příspěvky

46

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

354

354,00

IV.

Ostatní výnosy

48

27

27,00

5.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

49

6.

Platby za odepsané pohledávky

50

7.

Výnosové úroky

51

8.

Kursové zisky

52

9.

Zúčtování fondů

53

10.

Jiné ostatní výnosy

54

27

27,00

Tržby z prodeje majetku

55

11.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

56

12.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

57

13.

Tržby z prodeje materiálu

58

14.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

59

15.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

60

Výnosy celkem

61

381

5 320,00

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

62

169

169,00

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

63

169

169,00

1.
II.

V.

4 939

381

Celkem
5 320,00

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:
#UC120246-6, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Okamžik sestavení:
24.03.2018

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

R o z v a h a (Bilance)
ke dni 31.12.2017

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Futura z. s.

(v celých tisících Kč)
IC
2 6 6 1 6 2 2 0

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
I.

Číslo
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období
1

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

2.

Software

4

3.

Ocenitelná práva

5

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

6

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

7

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1.

Pozemky

11

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3.

Stavby

13

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

14

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

16

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

17

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

18

9

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

19

10.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

20

Dlouhodobý finanční majetek celkem

21

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

22

2.

Podíly - podstatný vliv

23

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4.

Zápůjčky organizačním složkám

25

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

26

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

28

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

29

2.

Oprávky k softwaru

30

3.

Oprávky k ocenitelným právům

31

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

32

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

33

6.

Oprávky ke stavbám

34

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

35

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

36

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

37

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

38

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

39

Krátkodobý majetek celkem

40

II.

III.

IV.

B.

Holečkova 49
Praha 5
150 00

440

413

AKTIVA
I.
Zásoby celkem

Číslo
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období
41

1.

Materiál na skladě

42

2.

Materiál na cestě

43

3.

Nedokončená výroba

44

4.

Polotovary vlastní výroby

45

5.

Výrobky

46

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

47

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

48

8.

Zboží na cestě

49

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

50

Pohledávky celkem

51

1.

Odběratelé

52

2.

Směnky k inkasu

53

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

54

4.

Poskytnuté provozní zálohy

55

5.

Ostatní pohledávky

56

6.

Pohledávky za zaměstnanci

57

7.

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.

58

8.

Daň z příjmů

59

9.

Ostatní přímé daně

60

10.

Daň z přidané hodnoty

61

11.

Ostatní daně a poplatky

62

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

63

13.

Nároky na dotace a ostat.zúčtování s rozpočtem orgánů úz.samospr.celků

64

14.

Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti

65

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

66

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

67

17.

Jiné pohledávky

68

5

18.

Dohadné účty aktivní

69

10

19.

Opravná položka k pohledávkám

70

Krátkodobý finanční majetek celkem

71

266

171

1.

Peněžní prostředky v pokladně

72

255

-46

2.

Ceniny

73

3.

Peněžní prostředky na účtech

74

11

217

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

75

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

76

6.

Ostatní cenné papíry

77

7.

Peníze na cestě

78

Jiná aktiva celkem

79

17

1

1.

Náklady příštích období

80

17

1

2.

Příjmy příštích období

81

AKTIVA CELKEM

82

440

413

II.

III.

IV.

157

241
10

157

216

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.

Číslo
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období
83

Jmění celkem

84

1.

Vlastní jmění

85

2.

Fondy

86

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

87

II.

-354

-183

-354

-183

Výsledek hospodaření celkem

88

1.

Účet výsledku hospodaření

89

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

728

3.

170

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

-1 082

-353

B.

Cizí zdroje celkem

92

795

596

I.

Rezervy celkem

93

1.

Rezervy

94

II.

Dlouhodobé závazky celkem

95

1.

Dlouhodobé úvěry

96

2.

Vydané dluhopisy

97

3.

Závazky z pronájmu

98

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

99

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

100

6.

Dohadné účty pasivní

101

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

102

III.

Krátkodobé závazky celkem

103

795

596

1.

Dodavatelé

104

8

35

2.

Směnky k úhradě

105

3.

Přijaté zálohy

106

4.

Ostatní závazky

107

415

145

5.

Zaměstnanci

108

19

42

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.

110

5

3

8.

Daň z příjmů

111

1

1

9.

Ostatní přímé daně

112

2

10.

Daň z přidané hodnoty

113

11.

Ostatní daně a poplatky

114

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

115

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

116

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

117

15.

Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti

118

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

119

17.

Jiné závazky

120

18.

Krátkodobé úvěry

121

19.

Eskontní úvěry

122

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

123

21.

Vlastní dluhopisy

124

22.

Dohadné účty pasivní

125

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

126

Jiná pasiva celkem

127

1.

Výdaje příštích období

128

2.

Výnosy příštích období

129

PASIVA CELKEM

130

IV.

220

220

125

150

441

413

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Okamžik sestavení:

Telefon:

Poznámka:
Stavy jednotlivých účtů uvedených v aktivech rozvahy se zjišťují jako rozdíly obratů stran Má dáti a Dal. Podle výsledku tohoto
výpočtu vstupují zůstatky do aktiv s kladným nebo záporným znaménkem. Stavy jednotlivých účtů uvedených v pasivech
rozvahy se zjišťují jako rozdíl obratů stran Dal a Má dáti. Podle výsledku tohoto výpočtu vstupují zůstatky do pasiv
s kladným nebo záporným znaménkem. Výjimku představují účty 336, 341, 342, 343, 345, 373, které jsou v ROZVAZE uvedeny
v aktivech i pasivech , přičemž rozdíl stran vstupuje:
a) do aktiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Má dáti nad stavem obratu strany Dal,
b) do pasiv kladně - jestliže převažuje stav obratu strany Dal nad stavem obratu strany Má dáti.
#UC120246-6, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

