VÝROČNÍ ZPRÁVA
PROVOZ GALERIE
KARLIN STUDIOS
2016

0 OBSAH
1
2
3
4
5
6
7
8

POSLÁNÍ ORGANIZACE
UMĚLECKÉ ATELIÉRY A ORGANIZACE
REKAPITULACE VÝSTAVNÍHO PROGRAMU
GALERIE KARLIN STUDIOS
FINANČNÍ ZPRÁVA
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
PODĚKOVÁNÍ
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE A KON
TAKTNÍ ÚDAJE
PŘÍLOHY
Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2015
Přiznání k dani z příjmu právnických osob od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31. 12. 2016
Rozvaha (bilance) ke dni 31. 12. 2016

JAN NÁLEVKA: -

Kurátor: Caroline Krzyszton
Karlin Studios

1 Poslání organizace
Spolek Karlin Studios je neziskovou organizací
založenou v roce 2005. Oblast působení je stanovami vymezena napropagaci kvalitního soudobého umění a podporuje ho rozšíření v co nejširším
společenském a kulturním okruhu. Činností sdružení je pořádání výměnných projektů, setkání umělců a znalců umění, navázání kontaktů mezi
umělci z různých států, kontakt a spolupráce s jinými subjekty v oblasti kultury a umění, pořádání kulturních akcí, zejména výstav, festivalů,
setkání, vernisáží, vystoupení a vydávání uměleckých publikací. Galerie
Karlin Studios, na jejíž realizaci celoročního programu žádáme grantovou podporu, je neziskovou institucí spravovanou na čistě nevýdělečném
principu.
Veškeré příjmy, které Karlin Studios získává ze své vedlejší činnosti – z
pronájmu ateliérů, resp. kancelářských prostor ostatním eziskovým institucím, či za pronájem prostor pro jednorázové akce – jsou reinvestovány
do provozních nákladů tohoto 3000 m2 velkého komplexu a na splácení
půjčky na jeho rekonstrukci

2 Umělecké ateliéry a organizace
Po rekonstrukci tovární haly v Karlíně, pronajaté od M2 Real Estate, a.s.,
vznikl v roce 2005 unikátní komplex uměleckých ateliérů a galerií Karlin
Studios, který se stal prvním svého druhu v Praze.
V prostorách tohoto multifunního kulturního centra se nachází 17 ateliérů,
které jsou pronajímány odbornou porotou vybraným etablovaným i
mladším umělcům. Jeden z ateliérů je využíván Centrem pro současné
umění FUTURA pro celoroční rezidenční program, do kterého zve
talentované zahraniční umělce pro dvou až tří měsíční tvůrčí pobyty.

3 Rekapitulace výstavního programu galerie Karlin Studios
2015

Tak jako v předchozích letech se i v roce 2015 výstavní program Karlin
Studios s výstavním prostorem v Křižíkově ulici na pražském Karlíně
soustředil na samostatné výstavy českých i zahraničních etablovaných
umělců, tak jako samostatné výstavy umělců české nastupující generace,
tak jako v rámci celosvětových tendencí jsme dali prostor i několika akcím zaměřeným na performance a uspořádali jsme také několik skupinových výstav.

Pražská muzejní noc 2016, prohlídka ateliérů

VERNISÁŽ: 18.12.2015 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 18.12 - 06.03.2016
1. PRÍPRAVNÝ SMUTEK
Kurátor
Michal Novotný
Vystavující umělci:
Filip Dvorák & Martin Kolarov, Dominik Gajarský,
Marek Meduna, Jasper Spicero, Lenka Vítková, Nik Timková
Výstava se zbývá tématem predcasného, bezduvodného smutku, smutku mládí, komercionalizací postoje smutku, jeho romantizací, mechanismy patosu a dalšími asociacemi.
Sometimes she was just sad. You know, that I am like this, would be the only answer,
when I insisted to explain me why. Once I made her a scene. I put pressure on her,
threaten her I will leave, spoke about the NECESSITY to open and speak in reference to
our LOVE. She stayed even more firmly silent.
If you marry, you will regret it; if you do not marry, you will also regret it; if you marry
or if you do not marry, you will regret both; whether you marry or you do not marry,
you will regret both. (…) This, gentlemen, is the sum of all practical wisdom (…) for the
true eternity lies not behind either/or but ahead of it.
Wrapped in a coat with tears in your eyes?
Well, take that coat, babe, and throw it on the floor
Are you the one that I’ve been waiting for?
This exhibition is about sadness without any reason, or rather a preliminary sadness,
sadness advanced to the reason, as for sure in the future there will come some cause to
be sad.
It is both equally posture and honesty, both celebration and execution. From its time
placement it is already clear it belongs only to the young. It’s somehow the gratuitous
violence we commit on ourselves, but also the immature maturity of abandoning the
absorption into the care for life before we even fully understand we have it. Preliminary
sadness is contradictory, it brings first what should come after. However precisely this
refusal of causality makes it be the only true sadness, not a mere reaction.

VERNISÁŽ: 18.12.2015 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 18.03 - 16.03.2016
2. TEN DŮM SEM NEPATŘÍ: KARLÍN STUDIOS 10 LET VÝROČÍ
Kurátoři
Milan Sálak, Viktor Čech, Caroline Krzyszton
Vystavující umělci
Vasil Artamonov–Alexey Klyuykov, Jiří David, Patricie Fexová,
Pavla Gajdošíková, Ivars Gravlejs, Eva Koťátková, Jan Krtička,
Dominik Lang, Marek Meduna, Alice Nikitinová, Markéta Othová,
Petra Pětiletá, Daniel Pitín, Katarzyna Przezwańska,
Milan Salák, Tereza Severová, Matěj Smetana,
Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Pavel Sterec, Václav Stratil,
Jan Šerých, Viktor Vejvoda, Lenka Vítková, Ivan Vosecký,
Dušan Zahoranský
Výstavní prostor Karlin Studios má své místo v pražském kulturním prostředí již deset let. Poněkud pitoreskně působící objekt, který je fragmentem bývalého továrního areálu ČKD ve svém nitru hostil od konce roku
2005 více než stovku sólových, kurátorských či skupinových výstav, prezentujících tvorbu celé řady současných českých i zahraničních umělců. V
době svého vzniku se jednalo o jednu z mála podobně rozsáhlých prostor
sloužících galerijnímu provozu. Vedle zmíněné galerie objekt postupně
paralelně hostil i několik dalších galerijních projektů (Galerie Behémót,
Galerie Entrance, Galerie K.ART.ON a Galerie KIV) a především obsahuje i rozsáhlé prostory uměleckých ateliérů. Projekt je svým provozem
spojen s Galerií Futura, nicméně podoba jeho výstavního programu se
vždy nesla ve specifickém duchu. Jeho umístění v pro developery zajímavé zóně Karlína vlastně stálo i na počátku jeho vzniku, kdy byl tehdejším developerským majitelem dočasně poskytnut kulturním účelům.
Po deseti letech se však historie tohoto objektu naplnila. Rozvoj investičních záměrů v jeho okolí, spolu s postupnou proměnou celé čtvrti
na kancelářskou zónu dospěl do okamžiku, kdy tomuto rozvoji musí ustoupit i on. S geniem loci starého industriálního předměstí Karlína spojený objekt musí jako poslední ustoupit sterilnímu de–lokalizovanému
prostředí kancelářských budov. Již cestou do galerie přes uličku mezi
novými objekty člověku může přijít na mysl ona myšlenka, že ten dům
už sem nepatří.
Tento výstavní projekt se ohlíží za historií Karlin Studios. Není a ani
nemůže být objektivním a spravedlivým posouzením jejich
historie. Je spíše na základě dialogu tří kurátorů složenou asambláží vzpomínek, reprezentující dle nich výrazné momenty v jeho provozu. Sestava prezentovaných uměleckých děl pochází z v prostoru proběhlých
výstav a realizací. Každý z autorů výstavy se v různých obdobích podílel
na kurátorském vedení Karlin Studios, či zde realizoval své autorské nebo
kurátorské projekty. Výsledek je stejně nevyvážený jako lidská paměť
či spravedlivost diskurzů jimiž nahlížíme na historii. Řada prací je zde
reflektována i díky jejich přímé vazbě na daný prostor, díky nimž si je
můžeme připomenout v autentickém kontextu, než budou odsouzena jen
do role vizuální či textové archivní informace. Formát materializované
vzpomínky, který tato výstava získala, staví do podobné role i objekt který
ji hostí. Výstava v domě který se stal vzpomínkou na sebe sama, který sem
již nepatří a je heterotopním místem mezi minulostí a současností.

VERNISÁŽ: 18.12.2015 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 18.03 - 16.03.2016
3. JAKUB VALENTA: HLAS POSTAV HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH

Vystavující umělci: Jakub Valenta
Kurátor: Caroline Krzyszton

Experiment: Oznacme za centrum dení nejctenejší zpravodajský
web a za konverzaci anketní otázky ctenárum.
“Vadí vám ne vždy srozumitelná dvojí príjmení žen?”
“Šli byste se podívat na verejnou pitvu zvírete?”
“Je možné rešení konfliktu v Sýrii bez Bašára Asada?”
Ocitáme se v prostoru utvárení spolecenské diskuse, nastolování
témat. Nekde mezi svetem skutecným a fikcním. Nechme si toto
místo v pameti. Treba jako užitecný nástroj.
Jakub Valenta byl studentem Ateliéru intermediální tvorby profesora Tomáše
Vanka na Akademii výtvarných umení v Praze.

VERNISÁŽ: 18.12.2015 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 18.03 - 16.03.2016
4. TOMÁŠ ROUBAL: SÓLO

Vystavující umělci: Tomáš Roubal
Kurátor: Caroline Krzyszton

Existuje teorie o tom, že nejkratší cestou do pekla není otevrené rouhání, ale naopak líbivé
mixování posvátného a profánního do sexy popového balení. Rouhacství si alespon na nic
nehraje a nic
nepredstírá.
Tomáš Roubal volí podobne otevrenou strategii. Obscénnost pokrivených mezilidských vztahu a pornografii politiky predvádí v syrovém stavu. Dríve pro své obrazové komentáre casto
využíval mestské prostredí. Opuštené budovy, dálnicní mosty a zdi na periferii prirozene dotvárely kritický rukopis Roubalových intervencí do verejného prostoru. Velký formát a casový
limit - dve zásadní okolnosti provázející tvorbu v ulicích – pomáhaly formovat charakteristický
zkratkovitý styl pozdejších Roubalových obrazu, kreseb i objektu. Jejich ústredním tématem
je ostrá kritika soucasné spolecnosti, církve, politické propagandy a estetiky masové kultury s
durazem na sexizmus v reklame.

VERNISÁŽ: 18.12.2015 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 18.03 - 16.03.2016
5. ZSOLT TIBOR (HU): NADÁVAT VĚCEM

Vystavující umělci: Zsolt Tibor
Kurátor: Caroline Krzyszton

„Diskuzí o věcech v životě umožňuje umělecké dílo Zsolta Tibora, aby se tyto věci objevily.

Diskuzí o věcech v životě umožňuje umělecké dílo Zsolta Tibora, aby se tato diskuze o
těchto věcech vytvořila.
Zsolt Tibor je progresivní.
Zsolt Tibor je nadčasový.
Kresba je nadčasová, a proto je vždy progresivní.“
Umělecká praxe Zsolta Tibora začíná kresbou. Začíná s povrchem pečlivě a opakovaně
pokrytým fi gurálními a abstraktními prvky, které nejsou věnovány konkrétnímu vyprávění
nebo lineárnímu výkladu, ale spíše spontánním událostem a asociacím materiálů a významů.
Prostřednictvím koláže, ready–made a aplikací objektů, osvětlení, ale i přes jejich samotný
povrch (pro umělce je materiál, podpěra obrazu, stejně důležitý jako samotný obraz) jsou
kresby ustavujícím prvkem umělcových instalací a prostorových kompozic. Dvourozměrná
umělecká díla se pak stávají prostory, symboly a monumenty.
V expozici Nadávat věcem se Zsolt Tibor zabývá nutkavým chováním, druhem (bezpodmínečné) lásky / (podmíněné) nenávisti či naopak jednotlivce směrem k věcem. Věci, které
bychom mohli také defi novat jako „věci v životě“. Tento vztah péče/nepéče pochází z určité
netrpělivé nálady, ritualizované samoty smíchané se zvyky konzumní společnosti. Tato
výstava je o animismu, bitvě mezi věcmi a zkušenostmi, obranných mechanismech vybudovaných v mysli jako vzory a rituály.
Osm obrazů věcí je zavěšeno na sloupech galerie, výše, než je obvyklá linie horizontu, v instalaci, která připomíná chrám, přičemž udržuje vzdálenost mezi divákem a vystavovanými
„věcmi“. Obrazy nejsou fotografi e, ale skeny, bez použití postprodukce. Jsou to syrové obrazy, včetně prachu a dalších stop ze zařízení a okolností skenování. A přesto je jejich syrovost
a očekávaná objektivita zrazena narušením původního formátu. Velikost obrazů byla ledabyle změněna tak, aby perfektně odpovídaly své podpoře i samotné architektuře. V hierarchii věcí, má prostor galerie nejvyšší prioritu. Ve skutečnosti se jedná o větší věc, ztělesnění
vyjádření. Za účelem
zbožštění.
Zsolt Tibor (narozen v roce 1973 v Budapešti, žije a pracuje ve Vídni) patří mezi nejvýznamnější současné maďarské umělce své generace. Vystudoval malířskou katedru Maďarské
univerzity výtvarných umění. Byl prvním maďarským umělcem, který získal ocenění Strabag Artaward International (2009). Mimo jiné kolektivní projekty měl Zsolt Tibor samostatné výstavy v Budapešti (galerie Trafo a Viltin), ve Vídni v galerii Lukas Feichtner Gallery, v
Lisabonu, Helsinkách či Seville. Některá jeho díla jsou součástí sbírek budapešťského muzea
Ludwig Museum Budapest, Carousel Collection v New Yorku nebo Muzea současných
španělských grafik.

VERNISÁŽ: 17.03.2016 V 20.00
TERMÍN VÝSTAVY: 18.03 - 08.05.2016
6. JAN NÁLEVKA

Vystavující umělci: Jan Nálevka
Kurátor: Caroline Krzyszton
V roce 2006 na výstavě Will You Ever Return? v galerii Entrance vystavoval Jan
Nálevka sérii papírových listů formátu 40 x 30 cm zaplněných linkami nakreslenými modrým kuličkovým perem. Stovky linek nakreslených systematicky vedle
sebe daly vzniknout „maxi– kresbám“: kresby vytvořené maximálním počtem
řádků, maximálním množstvím inkoustu potřebným k pokrytí celé papírové
plochy. Kresby nic nezobrazovaly. Četné zásahy na papíře vyústily v určitou formu abstrakce, monochromatickou plochu.
Pro svoji novou výstavu v Karlin Studios Jan Nálevka použil stejnou techniku
k realizaci jediné kresby extrémně zvětšené pomlčky (—). Tvar kresby/textu
zde není defi nován pouze formátem papíru – velká, ale stále standardní 150
cm široká role papíru – nýbrž také typem písma použitým pro pomlčku (Times
Bold), který určuje délku díla (853 cm). Koncept maxi–kresby je maximalizován
prostřednictvím zveličování rozměrů.
Pomlčka vytváří okamžik napětí, téměř nepostřehnutelné ticho a pomlku ve
větě, ačkoliv bylo pro vytvoření této kresby zapotřebí dvou let práce. Dva roky
systematické a monotónní práce, kterou umělec realizoval s použitím nejběžnější
kancelářské potřeby — modrého kuličkového pera.
Avšak zatímco pracný proces kontrastuje se stručností symbolu pomlčky, významnost této práce téměř mizí v nadčasové abstrakci. Když se linky utápějí ve své
přebytečnosti, dílo také ztrácí svůj význam. Zaplněním prázdného listu papíru
ho umělec nahrazuje tím, co se zdá být jinou – modrou – prázdnotou, symbolem ticha, neviditelným a tudíž nepopiratelným (zbytečným?) množstvím
práce. Konečný výsledek vystavený jako monumentální instalace na podstavci
proměňuje toto – kancelářské/domácí – dílo v sarkastickou oslavu prázdnoty,
památník kontraproduktivity.
Prázdný prostor galerie nabízí pomlčce časové přerušení. Jakmile je pomlčka
napsána, věta musí pokračovat. A stejně tak učiní nebo neučiní tento prostor po
Nálevkově výstavě.

VERNISÁŽ: 20.05.2016 V 20.00
TERMÍN VÝSTAVY: 20.05 - 19.06.2016
7. WOJTEK DOROSZUK: SEDIMENT A FESTIN

Vystavující umělci: Wojtek Doroszuk
Kurátor: Caroline Krzyszton

Práce Wojtka Doroszuka se pohybuje mezi hranicí dokumentárního filmu a
videoartu. Stal se známý právě díky dokumentům zachycující sociální otázky,
na které aplikuje ‚estetické filtry‘. Videa Sediment (2014) i Festin (2013) sledují
fascinaci apokalypsou nebo momentu krátce po apokalypse, v nichž rezonuje
post-antropocentrická filozofie: konec člověka neimplikuje konec světa.
Wojtek Doroyzuk (narozen 1980 v Polsku) je umělec žijící v Krakově v Polsku,
v Rouen ve Francii a zabývá se především videem. Absolvoval Akademii výtvarných umění v Krakově, obor malby v roce 2006. Jeho práce již byly vystaveny
mimo jiné v Centru pro současné umění na hradě Ujazdowski (Varšava), Zacheta Národní galerie umění (Varšava), Museum moderního umění (Varšava),
Location One (New York), Marina Abramovic Institut (San Francisco), Belfast
Exposed, ICA (Londýn), Stenersen Museum (Oslo), Joseph Tang Galerie (Paříž)
atd. V roce 2009 mu byla udělena cena Cena veřejnosti Deutsche Bank (Zacheta
Národní galerie umění, Varšava, Polsko), v roce 2013 získal čestné uznání na 15.
bienále mediálního umění ve Vroclavi v Polsku.

VERNISÁŽ: 20. 05. 2016 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 21.05 - 19.06.2016
8. PLNÁ MÍSTNOST A ŠEDESÁT DVA KILO NAVÍC
Kurátor
Tereza Jindrová
Vystavující umělci
Daniela Baráčková, Tereza Severová
Instalace Daniely Baráčkové a Terezy Severové v Karlin Studios spojuje inspirace fi lmovým příběhem. Konkrétním motivem je katastrofi cký
scénář. Kulisy, které by pravděpodobně mohly tvořit pozadí fi lmu, se
dostávají do popředí. Divák čte nový příběh od konce na začátek. Limity
prostoru se zdají být naplněny, přesto se do jeho právě probíhající historie
ještě něco vejde.

VERNISÁŽ: 01.07.2016 V 19.00
TERMÍN VÝSTAVY: 01.07. 2016 - 21. 08. 2016
9.VIKTORIA LOMASCO: JINÉ RUSKO
Kurátor
Sofia Tocar
Vystavující umělci
Victoria Lomasko, Other Russia
Ruské výtvarné umění lpělo odjakživa na figurativním způsobu zobrazování, ať
už se jednalo o realistickou či konceptuální tvorbu. Navazovalo tím mimo jiné na
bohaté dědictví ruské literatury. Ona tradice přežívá dodnes, přesunulo se však
její těžiště zájmu. Nyní se obrací k nepokojné každodennosti současného Ruska.
Umělkyně Viktoria Lomasko je absolventkou oboru grafického umění a knižní
grafiky na Moskevské státní polygrafické univerzitě. Její tvorba se skládá
především z grafických reportáží, s nimiž navazuje na ruskou tradici reportážní
kresby, která byla uplatňována během obléhání Leningradu, v gulazích a v rámci armády. Ve svých reportážních sériích se Lomasko zaměřuje na současnou
ruskou společnost, zejména na mechanismy fungování nejrůznějších komunit a
skupin v zemi, jakými jsou ruští ortodoxní věřící, LGBT aktivisté, nezletilé prostitutky, pracovní migranti nebo pracovníci zemědělských družstev.
Výstava v Karlin Studios představovala výběr Viktoriiny grafické tvorby pro
vznikající knihu ‘’Other Russias’’. Publikace je sborníkem sociálních grafických
reportáži, které vznikaly za posledních deset let. Reportáže jako kostky mozaiky
vytvářející portrét neoficiálního Ruska.
Způsob prezentace grafické tvorby je v mnohém eklektický - chopí se různých
technik, míchá dohromady originály s tisky, nesnaží se zachovat žádný řád. Obsah má určit formu – snaží se divákovi přiblížit aktivistické procesy, které vznikají spontánně a nezávislé na sobě. Stejně tak navazuje na tradici vystavování
v Rusku, tj. na tzv. ubohé výstavy, které jsou protipólem komerčních výstav pro
vybrané publikum. Snahou je vést dialog mezi postavami na obrazech a lidmi,
kteří nejsou lhostejní.
Coby umělkyně věnující se grafickým reportážím byla Viktoria Lomasko v
červnu a červenci 2016 na tvůrčí rezidenci v Praze, kde spolupracovala s humanitární organizací Člověk v tísni.

VERNISÁŽ: 01.07.2016 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 01. 07 - 21. 08. 2016
10. BETTER IDEAS FOR LIFE
Kurátor: Matthias Liechti, Ramon Feller, Jakub Jansa
Vystavující umělci
Karin Borer, Simon Fahrni, Ramon Feller, Tereza Fišerová,
Daniel Kurth, Kryštof Hluže, Jakub Jansa, Matthias Liechti, Dimitri
Nikitin, Jonáš Strouhal
Better Ideas for Life tvoří dvě výstavní části a jedna publikace. První
část byla zahájena v roce 2016 v Ausstellungsraum Klingental a druhá se
otevře 1. července 2016 v Praze. Skupina českých a švýcarských umělců
se zabývá bizarními fobiemi dnešního technologického světa, propagací
myšlenek, jako je „moc“ v naší společnosti a vedlejšími účinky, jako jsou
nebezpečí, strach a manipulace. Prostřednictvím práce s reklamními materiály (Daniel Kurth) nebo marketingovými postupy (Jakub Jansa) umělci s přesvědčivostí zakladatelů startupů a pomocí performativních metod
motivujou diváky k zamyšlení se nad svým vztahem k technologiím. V
Praze se výstava konala v suterénu Karlin Studios. Vzhledem k tomu, že
stávající prostory Karlin Studios budou na konci roku uzavřeny, umělci
zasadili svoje práce do kontextu tématu destrukce: jak můžeme generovat
nápady pro lepší život?
Výsledky obou výstav budou zahrnuty do publikace, která zhodnotí celý
proces a výsledky i díky textům od pozvaných teoretiků.

VERNISÁŽ: 01.07.2016 V 18.00
TERMÍN VÝSTAVY: 01. 07 - 21. 08. 2016
11. ROMAN VÝBORNÝ: NAMOR YNROBYV

Vystavující umělci: Roman Výborný
Text
Milan Salák

Roman Výborný dělá obrazy, štuky, sochy, kresby, reliéfy, čepice a
nepořádek. Práce Romana Výborného, je dobře rozpoznatelná a není
příliš konceptuální. Autor původně je pochází z právní líhně, ale okolnosti tomu chtěly, že zdivočel a namísto dobře zaplacených právních služeb,
těm, co by je mohli potřebovat, se rozhodl dělat skorodekorativní předměty, které nikdo v dohledné době potřebovat nebude. Protože ale historie (a o kunshistorii to platí dvojnásob) má tendenci věci relativizovat,
lze předpokládat, že se za pár desítek let bude na nejrůznějších místech
brečet, že z těch raných věcí tehdy mladého génia nic nezbylo. Že si je
kupovali jenom lidé v psychotropními látkami podmíněném rozmaru a
ti, že si jich stejně ani moc nevážili a nechali je chátrat. Společnost bude
litovat, že zbytek Výborných děl skončil na skládkách bezpečného odpadu. V tuto chvíli ale máme možnost to vidět ještě čerstvé a máme možnost
změnit budoucnost tím, že si toho všeho začneme vážit. Roman Výborný
se tak vlastně vrátil k jeho původně vytýčené cestě právního designéra
společnosti a nezbývá než doufat, že kulturně vytuněná společnost si
bude správným způsobem vážit i dalších zdánlivě nepotřebných gest.
Vraťme se ale do současnosti. Ve výstavním prostoru, jehož historii zahájil galerijní projekt „Entrance“ se i tentokrát odehrává na dané poměry
poměrně tradiční scéna. Poměrně čistý prostor dává vyniknout poměrně
syrově vypadajícím poměrně dost pomalovaným předmětům. Většina
těch objektů je poměrně jednopohledová. Dominantní záznamovou technikou je primitivně dekorativní sádrová linka různé síly. Bílá opadávající
matérie je místy doplněna o místa obarvená dekorativní reflexní barvou.
Na jiných „dílech“ „Mistrovská barva olejová“ zanechává pod sebou na
kartonu A2 mastné fleky a nijak nevyvrací dojem, že zobrazená schémata
neskrývají žádné státní tajemství.
Roman Výborný je studentem Ateliéru intermediální tvorby profesora
Jiřího Davida na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Karlín Studios projekt je jeho první samostatná výstava v České Republice.

VERNISÁŽ: 01.07.2016 V 17.30
TERMÍN VÝSTAVY: 01. 07 - 21. 08. 2016
12. PETR PAVLENSKIJ: BYROKRATICKÁ KREČ

Vystavující umělci: Petr Pavlensky

Kurátor: Caroline Krzyszton, Michal Novotný
1. 7. 2016
Diskuze od 17:30
Petr Pavlenskij, Ondřej Soukup, Michal Novotný
“Dne 10. listopadu, v Den zaměstnanců orgánů pro vnitřní záležitosti, v
13:00 proběhla umělecká akce s názvem Fixace. Obnažený člověk seděl na
Rudém náměstí a díval se na své genitálie přibité ke kremelské dlažbě.
Tuto akci lze vnímat jako metaforu apatie, politické lhostejnosti a fatalismu
současné ruské společnosti.
Možnosti jednat nezbavuje společnost zvůle úředníků, ale fixace na vlastní
porážky a ztráty, která nás čím dál pevněji přitlouká ke kremelské dlažbě. Z
lidí se tak stává armáda apatických soch, které trpělivě čekají na svůj úděl.
Státní moc dnes přetváří celou zemi na jeden velký vězeňský tábor,
nepokrytě okrádá občany a finanční toky využívá k posílení policejního
aparátu a dalších silových složek. Společnost zapomíná na výhodu své
početní převahy a tuto svévoli dopouští, čímž urychluje vítězství policejního státu.”
Výpověď Petra Pavlenského v souvislosti s jeho akcí 10. 11. 2013 na Rudém
náměstí od 13:00 hod. do 14:30 hod, kdy si na chodník moskevského
Rudého náměstí přibil genitálie, aby tak demonstroval proti proměně Ruska v policejní stát. V listopadu 2015 zapálil vchodové dveře do sídla ruské
Federální bezpečnostní služby FSB. Za tento čin byl v moskevském vězení
do června 2016. Byrokratická kreč byla jeho první výstava po osvobození.

červenec - srpen - září 2016
13. KONEC AGÓNIE: PERFORMATIVNÍ A VÝSTAVNÍ CYKLUS

13a.Theatrum Mundi - kolektivní performance

23. 7. 2016: od 15 do 21 hod
Kurátorky projektu
Darina Alster a Jana Orlová

Performeři
Markéta Garai, Tomáš Graběc, skupina In saček Veritas, Markéta Ježová a
Tereza Froncová, Filip Kartousek a David Helán, Lenka Klodová, František Kowolowski, Petr Lysáček, Filip Fidla Martínek, Mary Meixnerová,
Michaela Mildorforvá a Barbora Šimonová, Kača Olivová, Puškin/Talacko, Johana Střížková, Filip Turek a Elis Unique.
Tanečníci: Tereza Jindráková se svými studenty a Helena Machová
Multimediální instalace - experiment s fenoménem kolektivní performance, který zachycuje vnitřní prostor člověka a metaforicky také světa
v návaznosti na Jana Amose Komenského. Skupina lidí jako živý organismus, kde probíhají různé protichůdné procesy zároveň, vznik i zánik,
konec i začátek agonie.
Srdcem celé situace je přenosná divadelní točna jako symbol pomíjivosti
a cykličnosti. Celou situaci budou snímat kamery mobilů umístěných na
tělech performerů nebo dobrovolníků. Jednotlivé prvky skupinové performance budou zároveň prezentovány jako videoinstalace v průběhu
akce, a to díky speciálně vyvinuté aplikaci, jejímž autorem je Michal
Kindernay.
Kurátorky projektu Darina Alster a Jana Orlová jsou performerky.
Spojuje je zájem o metafyzické aspekty každodenní zkušenosti a hledání
hranic mezi „starým“ a novým. Obě působí též jako kurátorky.
13b. Any Day Now / performativně teatrální pop up
25. 8. 2016
Umělci
Jana Babincová, Jana Doudová, Anežka Hošková, Karina Kottová,
Markéta Ježivá, Tereza Příhodová, Karolina Rossi, Adéla Součková
“Víte co, nemáme vůbec touhu demonstrovat proti tomu, že po letech
vyhrožování nejspíš už skutečně zbourají Karlin Studios a postaví místo nich
jakési nevkusné shopping centrum, kancelářskou budovu nebo něco podobného. Asi tedy přestaneme jezdit do Karlína (ne že bychom tam dosud byly
pečené vařené) a najdeme si nějakou jinou kratochvíli.

Je pravda, že nás docela pobouřilo, že magistrát zkomplikoval přesun projektu do jiné budovy, na jejíž likvidaci nebo lukrativnější využití by si možná
někdo vzpomněl zase až za pár dalších let. Ale upřímně, ze slova gentrifikace už zíváme. V Karlin Studios určitě bylo pár dobrých výstav, nejlépe si
samozřejmě pamatujeme ty vlastní. Také mnoho průměrných výstav, asi
jako všude. A určitě několik skvělých večírků, ach ano rády vzpomínáme!
Sečteno podtrženo je to sice škoda, ale my už nemáme ani chuť ani sílu se k
celé situaci nějak sofistikovaně vyjadřovat. Šeherezáda vypráví každou noc
stejnou pohádku, jenom se jednou odehrává tam a podruhé onam. Konkrétně o Karlin Studios toho bylo dosti řečeno (možná až příliš, uuuf kolikrát
se to řešilo) a navíc spoléháme na to, že se najde někdo jiný, kdo by chtěl
cosi inteligentního dodat. My to určitě nebudeme.
Zareagovaly jsme na otevřenou výzvu pro předkládání projektů, protože
nás baví reagovat na výzvy. Zvlášť takové, které v rámci učísnutého institucionálního provozu vybízejí k trvalé destrukci. Chceme ale ničit jen
něžnými zbraněmi! Za pomoci naší společné chuti využít této příležitosti k
absurdnímu teátru, vrstvení trapných nápadů, které se nebudeme pokoušet
vyladit na úroveň současného umění (nebo jenom trochu, kdo si nemůže
pomoct). V dětinské náklonnosti k těm nejprovařejnějším historkám okolo
hnutí dada jsme si vylosovaly název akce ve slovníku v Adélině smartphonu s hipstersky rozbitým displayem. Uspořádáme večer o roztomilé ženské
schopnosti rozbíjet ladně, na kterou ježibaba z Mrazíka už jaksi pozapomněla v záplavě jiných starostí. O absurditě, kráse, lásce, volnosti, rovnosti a
sesterství. A po nás ať přijde potopa. Nebo ještě výstava Pasu.”
#slowfeminism #brutalmaterialism #hyperactivism #postshamanism
#popnihilism #nulová mzda #teenagedirtbag #alsointelligent

13c. Kettiger, Saliva, Skibicki:
What’s that dirt under your nails made of?
2. 9. 2016 od 19 hod: performance
3. - 18. 9. 2016: výstava
Vystavující umělci
Nina Kettiger, Saliva / Lukas Hofmann, Tomas Skibicki
Spolupráce
Israel Aten, Coucou Chloé, Racheal Crowther, Carina Erdmann, Michael Grillenberger and Ingrid Stadler, Caspar Jade Heinemann, Scott
Hopper, Romy Kettiger, Anna Kindermann, Esben Weile Kjær, Kateřina
Konvalinová, Marie Lea Lund, Nat Marcus, Lužek Marný, Olesya Nedostoynaya, Jayson Patterson, Nelle Swan...

“What’s that dirt under your nails made of?” je podmanivou instalací a performativním projektem vypracovaným Tomaszem Skibickim, Lukášem
Hofmannem / Saliva a Ninou Kettiger. Jeho cílem je představit a přehodnotit
primární ideje civilizačních struktur.
Esoterické metody, posílující vaginální vykuřovací techniky, obřady a léčení,
objevovování nových forem požití znalosti a moudrosti přispějí k propojení
se s energií. Událost obsáhne alternativní metody individuálního a univerzálního přežití. Publikum je vtaženo do dějství prostřednictvím řady čtení,
instalací, ceremonií a samostojných performancí.
Akce se koná v soon-to-be-demolished Karlin Studios. Umělci reagují na tuto
situaci kontemplací nad tématem Armageddonu a Přežití a nabízí náhled, jak
udržitelným způsobem zachovat duchovní i fyzickou soudržnost. Množství
přizvaných umělců přispěje k inkluzivním mechanismům komunity.

VERNISÁŽ: 2. 9. 2016 V 18 HOD
TERMÍN VÝSTAVY: 3. 9 - 30. 9. 2016
14. PAS: MŮŽEM, ALE NEVÍME JAK.

Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci
Vít Havránek, Jiří Skála, Tomáš Vaněk
Po sedmi letech aktivuje svoji činnost skupina PAS (Produkce Aktivit Současnosti). Vít Havránek, Jiří Skála a Tomáš Vaněk se setkávají při příležitosti konceptu
tzv. měkké výstavy. Poslední výstavy v místě, kde končí svou činnost instituce
Karlin Studios.
Ústředním tématem je práce s objektem a jeho obalem jako nositelem neurčité
touhy.
Schránka, ve které předmět přebývá, ukrývá se; z důvodu ochrany či přepravy
z jednoho místa na druhé. Zároveň je karton a izolepa synonymem pro napětí
a očekávání náhlého setkání z něčím novým nebo použitým (jak revoluční!)
především pak s něčím co jsme ještě neviděli a nedrželi v rukou (jak nedůvěryhodné!)
Karlín Studios se stěhují a jejich prostory se stávají místy k přenášení, hledání,
rozbalování a opětovnému balení.
Tato představa nenechala PAS v klidu. Skupina se vydala na cestu za místem,
pohybem, významem, za příležitostí ke hře; s věcmi a obaly, které každou chvíli
dovedou měnit své významy.

ERNISÁŽ: 2. 9. 2016 V 18 HOD
TERMÍN VÝSTAVY: 3. 9 - 30. 9. 2016
15. JAMES LEWIS: MYŠÍ ÚKLID

Vystavující umělci: James Lewis
Kurátor: Caroline Krzyszton

James Lewis se narodil v roce 1986 v Londýně. V roce 2013 se stal profesorem sochařství na katedře výtvarného umění na Paris College of Art. Nyní žije a pracuje
ve Vídni a Londýně.
Patafyzika, je literární hnutí argumentující existenci reality, s výjimkou případů
interpretační projekce fenomenálního pohledu – které říká, že realita není nikdy
taková, jaká je, ale vždy jako by byla.
Otázka: Může být fiktivní realita aplikovatelná na koncept architektury? Může se
architektura stát imaginární?
K přezkoumání a analýze této otázky se výstava zabývá konceptem patafyzické
reality v kreslených filmech a pracuje s následující epizodou:
Zasazena do domu Mammy Two Shoes je epizoda Myší úklid třicátá osmá
kresleného filmu Toma a Jerryho. Tento díl, jehož název odkazuje k domácím
pracím, sleduje ubývání domu během vzrůstajícího boje mezi kočkou a myší.
Divák je během rozvíjejících se scén prováděn uspořádáním místností, které podle všeho dávají smysl architektonicky, nicméně tato imaginární budova – epicentrum zápasu mezi kočkou a myší a metafora pro společné bydlení a sociální
prostor – byla povrchně přizpůsobena souborem pravidel, jež fungují ve fiktivní i
skutečné realitě. V tomto případě dává budova smysl z architektonického hlediska, ale ne z topografického. Je možné nakreslit plán domu Toma a Jerryho? Nebo
je to psychický prostor, nikoli architektonický?
Architektura zde tvoří pozadí a zároveň sociálního jmenovatele. Tato budova
definuje okolnosti a podmínky pro sociální interakci v kresleném filmu a její
funkce je založená na přehnaně jasné porušení fyzických a biologických zákonů.
Jako diváci jsme touto fikcí zcela uchváceni. Zákony gravitace, sociální konvence,
času a morálky jsou převráceny – Tom ani Jerry neumírají, jsou plni neomezené
energie, mají schopnost se stále vznášet a nikdy netrpí následky stárnutí.

4 Finanční zpráva

Celkové náklady Karlín Studios, o. s. v roce 2016
Položka

Kč

Materiál a práce – instalace výstav

136.286,00 CZK

Čistící prostředky

4.708,00 CZK

Kancelářské potřeby

2.804,00 CZK

Plyn

175.502,55 CZK

Elektřina

87.059,30 CZK

Opravy a udržování

7.417,00 CZK

Cestovné

17.016,00 CZK

Náklady na reprezentaci

10.292,00 CZK

Kopírování

9.998,00 CZK

Překlady

29.137,00 CZK

Poštovné

600,00 CZK

Honoráře umělci

75.991,70 CZK

Účetní služby

24.000,00 CZK

Doprava

10.804,00 CZK

Náklady na produkci

300.000,00 CZK

Odvoz odpadu

22.545,00 CZK

Fotodokumentace

34.763,00 CZK

Pronájem nářadí, přístrojů apod.

28.630,00 CZK

Internet, web, software

52.325,69 CZK

Inzerce a propagace

2.860,00 CZK

Instalační práce

237.193,32 CZK

Nájemné prostor

441.846,00 CZK

Ubytování umělců

15.463,00 CZK

Grafické práce

31.622,50 CZK

Mzdové náklady

244.920,00 CZK

Bankovní poplatky

4.456,31 CZK

Ostatní drobné náklady

200,00 CZK

Pojistné

2.457,00 CZK

Celkem

2.010.897,37 CZK

1

Celkové výnosy Karlín Studios, o. s. V roce 2016
Položka

Kč

Nájem prostor – ateliéry

785 451,00

Dobrovolné vstupné

6 156,00

Úroky

41,21

Provozní dotace – MHMP

250 000,00

Provozní dotace – MKČR

990 000,00
2 031 648,21

Celkem

1

5 Organizační struktura
Celoroční výstavní program galerie Karlin Studios zajišťuje tým Centra pro současné umění
FUTURA ve složení:
Alberto Di Stefano, jednatel FUTURA, o.s
Michal Novotný, výkonný ředitel, kurátor
Caroline Krzyszton, koordinátorka rezidenčních programů a produkční Karlin Studios

6 Poděkování
Partnerem projektu Karlin Studios je M2 Reality Estate, a.s.
Celoroční výstavní program v letošním roce podpořili Magistrát hlavního města Prahy a
Ministerstvo kultury České republiky.
Všem těmto naším partnerům patří náš velký dík!

7 Identifikační údaje organizace a kontaktní údaje
Název organizace: Karlin Studios, z.s.
Číslo a datum registrace: registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne
21. 11. 2005 pod označením VS/1–1/62 341/05–R
Sídlo organizace: Bartoškova 1448/26, 140 00, Praha4, ČR
Adresa kanceláře: Holečkova 49, Praha 5, 150 00, ČR
Statutární zástupce: Alberto Di Stefano
Telefon: (+420) 608955150
E–mail: info@karlinstudios.cz
IČO: 270 12 417
Webové stránky: www.karlinstudios.cz
Číslo účtu: 266 123 39 / 0800
Banka: Česká spořitelna a.s.
IBAN: CZ74 0800 000
BIC: G IBACZPX

8 Přílohy

Chronologický seznam výstav a akcí v roce

1. PRELIMINARY SADNESS
Vernisáž: 18.12.2015 v 18.00
Termín výstavy: 18.12 - 06.03.2016
Kurátor: Michal Novotný
Vystavující umělci: Filip Dvořák & Martin Kolarov, Dominik Gajarský,
Marek Meduna, Lenka Vítková, Nik Timková, Jasper Spicero
2. TEN DŮM SEM NEPATŘÍ
Vernisáž: 18.12.2015 v 18.00
Termín výstavy: 18.03 - 16.03.2016
Kurátor: Milan Sálak, Viktor Čech, Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: Vasil Artamonov–Alexey Klyuykov, Jiří David, Patricie Fexová, Pavla Gajdošíková, Ivars Gravlejs, Eva Koťátková, Jan Krtička, Dominik Lang, Marek Meduna, Alice Nikitinová, Markéta Othová,
Petra Pětiletá, Daniel Pitín, Katarzyna Przezwańska, Milan Salák, Tereza
Severová, Matěj Smetana, Sláva Sobotovičová, Vít Soukup, Pavel Sterec,
Václav Stratil, Jan Šerých, Viktor Vejvoda, Lenka Vítková, Ivan Vosecký,
Dušan Zahoranský.

3. JAKUB VALENTA: HLASY POSTAV HLAVNÍCH A VEDLEJŠÍCH

Vernisáž: 18.12.2015 v 18.00
Termín výstavy: 18.03 - 16.03.2016
Vystavující umělci: Jakub Valenta
4. TOMÁŠ ROUBAL : SÓLO

Vernisáž: 18.12.2015 v 18.00
Termín výstavy: 18.03 - 16.03.2016
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: Tomáš Roubal
5. ZSOLT TIBOR - TRASH TALK TO OBJECTS

Vernisáž: 17.03.2016 v 20.00
Termín výstavy: 18.03 - 08.05.2016
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: Zsolt Tibor

6 JAN NÁLEVKA: Vernisáž: 20.05.2016 v 18.00
Termín výstavy: 21. 5. – 19. 06. 2016
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: Jan Nálevka
7. WOJTEK DOROSZUK: SEDIMENT A FESTIN

Vernisáž: 20.05.2016 v 20.00
Termín výstavy: 20.05 - 19.06.2016
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: Wojtek Doroszuk

8. PLNÁ MÍSTNOST A 62 KILO NAVÍC

Vernisáž: 20. 05. 2016 v 18.00
Termín výstavy: 21.05 - 19.06.2016
Kurátor: Tereza Jindrová
Vystavující umělci: Daniela Baráčková, Tereza Severová
9. VIKTORIA LOMASKO: JINÉ RUSKO

Vernisáž: 01.07.2016 v 19.00
Termín výstavy: 01.07. 2016 - 21. 08. 2016
Kurátor: Sofia Tocar
Vystavující umělci: Victoria Lomasko, Other Russia
10. BETTER IDEAS FOR LIFE

Vernisáž: 01.07.2016 v 18.00
Termín výstavy: 01. 07 - 21. 08. 2016
Kurátor: Matthias Liechti, Ramon Feller, Jakub Jansa
Vystavující umělci: Karin Borer, Simon Fahrni, Ramon Feller, Tereza
Fišerová, Daniel Kurth, Kryštof Hluže, Jakub Jansa, Matthias Liechti,
Dimitri Nikitin, Jonáš Strouhal
11. NAMOR YNROBYV: VÝBORNÝ ROMAN

Vernisáž: 01.07.2016 v 18.00
Termín výstavy: 01. 07 - 21. 08. 2016
Vystavující umělci: Roman Výborný

12. PETR PAVLENSKIJ: BYROKRATICKÁ KREČ

Vernisáž: 01.07.2016 v 17.30
Termín výstavy: 01. 07 - 21. 08. 2016
Kurátor: Caroline Krzyszton, Michal Novotný
Vystavující umělci: Petr Pavlensky

13. KONEC AGÓNIE: PERFORMATIVNÍ A VÝSTAVNÍ CYKLUS

13a. Theatrum Mundi - kolektivní performance
termín: 23. 7. 2016
Kurátorky projektu: Darina Alster a Jana Orlová
Performeři: Markéta Garai, Tomáš Graběc, skupina In saček Veritas, Markéta Ježová a Tereza Froncová, Filip Kartousek a David
Helán, Lenka Klodová, František Kowolowski, Petr Lysáček, Filip
Fidla Martínek, Mary Meixnerová, Michaela Mildorforvá a Barbora
Šimonová, Kača Olivová, Puškin/Talacko, Johana Střížková, Filip
Turek a Elis Unique + tanečníci: Tereza Jindráková se svými studenty
a Helena Machová
13b. Any Day Now / performativně teatrální pop up
termín: 25. 8. 2016
Kurátor: Karina Kottová
Umělci: Jana Babincová, Jana Doudová, Anežka Hošková, Karina
Kottová, Markéta Ježivá, Tereza Příhodová, Karolina Rossi, Adéla
Součková
13c. Kettiger, Saliva, Skibicki: What’s that dirt under your nails made
of?
Performance a vernisáž: 2. 9. 2016 v 19 hod
Termín výstavy: 3. - 18. 9. 2016
Kurátor: Nina Kettiger, Saliva / Lukáš Hofmann, Tomas Skibicki
Vystavující umělci: Nina Kettiger, Saliva / Lukáš Hofmann, Tomas
Skibicki + Israel Aten, Coucou Chlo., Racheal Crowther, Carina Erdmann, Michael Grillenberger and Ingrid Stadler, Caspar Jade Heinemann, Scott Hopper, Romy Kettiger, Anna Kindermann, Esben
Weile Kj.r, Kateřina Konvalinov., Marie Lea Lund, Nat Marcus, Lužek
Marný, Olesya Nedostoynaya, Jayson Patterson, Nelle Swan
14. PAS: MŮŽEM, ALE NEVÍME JAK.

Vernisáž: 2. 9. 2016 v 18 hod
Termín výstavy: 3. 9 - 30. 9. 2016
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: Vít Havránek, Jiří Skála, Tomáš Vaněk
15. JAMES LEWIS: MYŠÍ ÚKLID

Vernisáž: 2. 9. 2016 v 18 hod
Termín výstavy: 3. 9 - 30. 9. 2016
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující umělci: James Lewis

Příloha k účetní závěrce za rok 2016
KARLÍN STUDIOS
Čl. I.
Obecné údaje obsažené v příloze

Název a sídlo společnosti:
Karlín Studios o. s.
Bartoškova 26, 140 00 Praha 4
Den vzniku:
21. 11. 2005
Předmět podnikání: propagace a podpora soudobého kvalitního umění
Počet zaměstnanců: 0
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 2016 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování ani odepisování
HIM, postupů účtování atd.
5. V roce 2016 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 2016 činil Kč 20 750,84.
Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost má závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 112 322,93.
Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v průběhu roku 2016 zúčtovány.
Společnost nemá majetek.
Na řádku č. 100 daň. přiznání jsou přijaté dary na kulturu a na řádku č. 101 granty od
Ministerstva kultury a Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze 30. 3. 2017
Alberto Di Stefano
jednatel

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2016

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Karlín Studios, občanské sdružení

(v celých tisících Kč)
IC

Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00

2 7 0 1 2 4 1 7

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

Celkem

hospodářská

A.

Náklady

1

1 423

588

2 011,00

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1 174

588

1 762,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

253

154

407,00

2.

Prodané zboží

4

3.

Opravy a udržování

5

1

6

7,00

4.

Náklady na cestovné

6

17

5.

Náklady na reprezentaci

7

6.

Ostatní služby

8

II.

903

17,00
10

10,00

418

1 321,00

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

245

245,00

10.

Mzdové náklady

14

245

245,00

11.

Zákonné sociální pojištění

15

12.

Ostatní sociální pojištění

16

13.

Zákonné sociální náklady

17

14.

Ostatní sociální náklady

18

Daně a poplatky

19

Daně a poplatky

20
4

4,00

4

4,00

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.

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami
36

VIII.

Daň z příjmů

37

29.

Daň z příjmů

38

Náklady celkem

39

1 423

588

2 011,00

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

B.

Výnosy

40

1 423

I.

Provozní dotace

41

1 240

1 240,00

Provozní dotace

42

1 240

1 240,00

Přijaté příspěvky

43

6

6,00

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

6

6,00

4.

Přijaté členské příspěvky

46

III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

47

IV.

Ostatní výnosy

48

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

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

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

1.
II.

V.

608

Celkem
2 031,00

177

608

785,00

1 423

608

2 031,00

62

20

20,00

63

20

20,00

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:
#UC120246-9, program firmy © MRP - Informatics, s.r.o., P.O.BOX 35, 763 15 Slušovice

Okamžik sestavení:
30.03.2017

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

R o z v a h a (Bilance)
ke dni 31.12.2016
(v celých tisících Kč)
IC
2 7 0 1 2 4 1 7

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
I.

Karlín Studios, občanské sdružení

Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00

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

II.

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

III.

IV.

B.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

1 233

1 016

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

272

1.

Odběratelé

52

20

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

18.

Dohadné účty aktivní

69

19.

Opravná položka k pohledávkám

70

Krátkodobý finanční majetek celkem

71

960

929

1.

Peněžní prostředky v pokladně

72

902

925

2.

Ceniny

73

3.

Peněžní prostředky na účtech

74

58

4

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

1

5

1.

Náklady příštích období

80

1

2.

Příjmy příštích období

81

AKTIVA CELKEM

82

II.

III.

IV.

242

82

82

10

5
1 233

1 016

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.

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

774

774

774

774

Jmění celkem

84

1.

Vlastní jmění

85

2.

Fondy

86

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

87

Výsledek hospodaření celkem

88

1.

Účet výsledku hospodaření

89

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

246

3.

II.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

528

774

B.

Cizí zdroje celkem

92

460

222

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

Krátkodobé závazky celkem

103

460

222

1.

Dodavatelé

104

217

114

2.

Směnky k úhradě

105

3.

Přijaté zálohy

106

4.

Ostatní závazky

107

5.

Zaměstnanci

108

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

109

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.

110

8.

Daň z příjmů

111

9.

Ostatní přímé daně

112

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

III.

IV.

1

13

1

230

106

1 234

996

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.
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