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Poslání organizace

2

Občanské sdružení Karlin Studios je neziskovou organizací
založenou v roce 2005. Oblast působení je stanovami vymezena na
propagaci 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.

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. Dále Karlin Studios poskytují prostor
dokumentačnímu centru Nadace pro současné umění, které vlastní
jeden z nejrozsáhlejších archivů českých výtvarných umělců,
a třem galeriím: K.art.on gallery, galerii KIV, spravované samostatným občanským sdružením, a Karlin Studios, spravované naším
sdružením RICHARD.

Veškeré příjmy, které Karlin Studios získává ze své vedlejší činnosti
– z pronájmu ateliérů, resp. kancelářských prostor ostatním
neziskovým 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.

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 hlavně na skupinové výstavy.

Pohled do instalace Mrtvé maso

Kurátor: Ania Batko
Karlin Studios, 3 / 2015
(3)

I
15'

Work, Don´T Play
4. 2. – 15. 3. 2015
Kurátor: Caroline Krzyszton
SKUPINA BLACK MEDIA
Martin Bražina
Jakub Geltner
Viktor Vejvoda

„Má každý z vás vybavenou dílnu? Který youtube kanál o kutilství
dlouhodobe sledujete? Jak blízko má kutilství k výtvarnému
umení?“
Skupina Black Media byla založena jako tvůrčí nástroj družstevně–
výrobního charakteru. Je to nástroj realizace činů, které by žádný
umělec nechtěl provozovat osamocený. S výstavou „Work,
don´t play“, Martin Bražina, Jakub Geltner a Viktor Vejvoda se
snaží prozkoumat fenomén českého kutilstva a krize maskulinity
v současné společnosti. Konfrontujou čím dál složitější dynamiku
mezi novými médii, digitálním technologií a DIY. Pro umělci,
současné kutilství se dá vnímat jako přímá opozice převažující
industrializace a modernizace světa, která posouvá mnoho
aspektů kulturní a konzumní estetiky mimo ruční výrobu,
mimo řemeslnictví, do polohy masové produkce moderních
vizí budoucnosti. Z tohoto pohledu může být kutilství radikální
politická aktivita, aktivizmus, který se staví proti viditelným
trendům masového vyrábění, pásové a sériové výroby, proti
nápadnému konzumu, masivnímu odpadu, proti korporátní filozofii
plánované životnosti a morální opotřebovanosti.
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II
15'

Mrtvé maso
25. 3. – 3. 5. 2015
Kurátor: Ania Batko (PL)
Vystavující umělci: Igor Krenz (PL), Kwiekulik (PL),
Norman Leto (PL), Teresa Tyszkiewicz (PL), Wojciech
Zamiara (PL), Alicja Żebrowska (PL), Artur Żmijewski (PL)

Téma výstavy krouží kolem smrti a umírání, ale vybrané práce se
těchto otázek nedotýkají přímo, zaměřují se spíše na svůj vnitřní
pohyb a rytmus, který je svébytnou metaforou života, ale také
na vzájemná spojení zdůrazňující napětí mezi etikou a estetikou
a obsahem, který evokují, a formálními experimenty. Předmětem
zájmu se stala především smrt v jejím materiálním rozměru,
chápaná jako součást lidského bytí, zbavená patosu a sentimentu,
velkých slov a klasických toposů, kterou současný diskurs
zamlčuje a soustavně vylučuje z hlavních narací.
V éře konce dějin a s ním spojeným koncem člověka, není, jak
psal Milan Kundera, „posledním brutálním střetem konfrontace
se společností, státem a politikou, ale s fyziologickou podstatou
člověka.“ Právě k této materiálnosti a k jejímu vyhasínání odkazují
zvolené práce i sám koncept výstavy, který obnažuje oscilaci mezi
subjektivností a objektivností, a zároveň se dotýká hranic, kde se
jedno stýká s druhým tak, že je od sebe nelze odlišit.
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III
15'

Kamila Ženatá: Horizont událostí
20. 5. – 19. 7. 2015
Kurátor: Caroline Krzyszton

V roce 2013 Kamila Ženatá postavila svoji výstavu Ženský
dvůr v Centru současného umění DOX a v někdejší ženské
věznici terezínské Malé pevnosti na konkrétní zkušenosti
mezigeneračního přenosu traumatu ve specifickém historickém
kontextu. Projekt Horizont událostí pracuje také s pamětí, tentokrát
se však nepohybuje v uzavřeném prostoru historické události, ale
jeho ústředním tématem je přesah do přítomnosti. Na základě
práce se skupinou osmi žen rozdílného věku, životní zkušenosti
i sociálního rozvrstvení vytvořila Ženatá jakousi kartografii jejich
vzpomínek, dětských traumat a sociálních modelů, které jim byly,
většinou nevědomky, vštěpovány.
Skupina žen se k experimentu začala scházet v ateliéru umělkyně
v září 2014. Během několika následujících měsíců podstoupily
sebepoznávácí proces, který vedl k odhalení intimních, skrytých,
nevědomých území lidské psychiky. Horizont událostí je tak
výsledkem spolupráce, záznam proměny, autentické svědectví,
které vyšlo z uzavřeného, „chráněného“ území do veřejného
prostoru.
První část projektu je umístěna do sklepních prostorů Karlin
Studios a je přirozeně věnována počátkům: dětství a osobním
vzpomínkám, které se však často prolínají s kolektivní pamětí.
Horizont událostí bude pokračovat druhou částí v brněnském
Domě umění v roce 2016.
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Na ramenou obrů
20. 5. – 28. 6. 2015
Kurátor: Caroline Krzyszton
Vystavující Umělci: Katarzyna Przezwańska (PL)
Beatrix Szörényi (DE/HU)

Výstava se soustředí na témata a přístupy společná pracem
Katarzyny Przezwańské a Beatrix Szörényi, které obě působí jako
rezidentky v programu AIR FUTURA. Díla obou umělkyň se vztahují
k architektuře, povrchům a materiálům jako historickému pozadí
a evokují stopy, reminiscence a zapomnění, obě se však zároveň
vyhýbají tradičnímu diskurzu založenému na nostalgii a raději se
snaží navrátit do současného světa myšlenky modernismu. Tak jako
je hornina utvářena různými vrstvami, vzniklými sedimentačním
a transformačním procesem během dlouhých let a zvratů, formuje se
také naše přítomnost a naše budoucnost. Katarzyna Przeywanska žije
a pracuje ve Varšavě. Studovala na varšavské Akademii výtvarného
umění, kterou absolvovala v roce 2009. Vybrané samostatné výstavy:
Galerie Dawid Radziszewski (Dobrota, krása, štěstí – Goodness
Beauty Happiness, 2015), Centrum současného umění Zamek
Ujazdowski, Varšava (Pěkné a příjemné – Nice and Pleasant, 2013),
Abteibergmuseum, Monchengladbach (WARMHAUS, 2012), Galeria
Kolonie (Přírodní výběr – Natural Selection, 2011). Účastnila se
skupinových výstav, např. v Muzeu moderního umění ve Varšavě,
Centru současného umění Zamek Ujazdowski ve Varšavě, v Muzeu
Bärengasse v Zurichu, MARRAKECH BIENNALE 4, BWA Zielona Góra,
BWA Tarnów.
Beatrix Szörényi (*1976 v Düsseldorfu) vystudovala fakultu intermedií
na The Hungarian University of Fine Arts. V letech 2008–2010 byla
nositelkou Derkovits stipendia a v roce 2009 získala cenu Kláry
Herczeg. Absolvovala rezidenční pobyty na Slovensku (2008),
v Paříži (2009) a Vídní (2010). Její práce byly vystaveny např. v Trafó
Gallery (Budapešť), the Bunkier Sztuki (Krakov), Etc. Gallery (Praha),
Kunstverein Wolfsburg, Kunsthalle (Budapešť), či v ICA–Dunaújváros
(Maďarsko).
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Markéta Othová: 1933
15. 7. – 30. 8. 2015
Kurátor: Caroline Krzyszton

Markéta Othová (18. března 1968, Brno) se zabývá fotografií
a grafikou. V letech 1987 – 1989 umělkyně studovala ateliér
filmové a televizní grafiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
(VŠUP). Pak nastoupila do ateliéru ilustrace a grafiky, který
absolvovala v roce 1993. V roce 1994 dostala tříměsíční
stipendium na tvůrčí pobyt v Paříži. Třikrát byla nominovaná na
cenu Jindřicha Chalupeckého (1999, 2001 a 2002), získala ji v roce
2002. Měla řadu samostatných výstav v prestižních domácích
i zahraničních galeriích. Zúčastnila se také klíčových skupinových
výstav, jakou byla například výstava Po sametu v Domě U Zlatého
prstenu, kde bylo představeno současné české umění. Její dílo je
zastoupené ve sbírkách hlavních českých galerií, dále také v USA,
Francií, Německu, Anglii.
Tvorba Markéty Othové je soustředěná na velkoformátovou
černobílou fotografii, která vytrvale rozpitvává nejobyčejnější
životní situace, klade je do rozfázovaných časových sérií. Tyto
série připomínají deník, což uvádí diváka do intimních situací
a vyžaduje od něj maximální ponoření. Ve svých nejnovějších
dílech se pak více než kdy předtím zabývá výstavbou jednotlivých
obrazů, které v přísném protikladu k předchozím cyklům snímá
výhradně v laboratorních podmínkách fotografického studia.
V pohybu dějinami fotografie se tak v současnosti dostala na
úroveň experimentů fotografické avantgardy dvacátých a třicátých
let 20. století. Podobně jako její představitelé i Markéta Othová
se ve svých pracích nyní táže po povaze fotografického média
a stabilitě vizuálního světa.
Výstava 1933 představuje soubor fotografií skleněných objektů,
mís, váz a sklenic v září 2014 zesnulého otce umělkýně. Antonín
Oth se narodil v roce 1933 a vyfotografované práce jsou
z šedesátých až devadesátých let dvacátého století. Méně kvalitní
tisk, než dnešní technika nabízí, má navozovat dojem nálezu, nebo
výstřižku ze starého časopisu, jako když si vystřihneme něco co se
nám líbí, ale nevíme přesně co to je a odkud to je. Výstava by měla
působit omšele, jednoduše, krásně jako výstava užitého umění,
a přesto, že jde o snímky nejkonkrétnějších předmětů, abstraktně.
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Druhá smrt George Malloryho
16. 9. – 25. 10. 2014
Zúčastnění umělci: Agentura , Pavol Breier (SK), Agata
Biskup (PL),Szymon Durek (PL), Michael Hoepfner (A)
Rasmus Johannsen (DK/DE), Július Koller (SK), Prabhakar
Pachpute (IND), Štefan Papčo (SK), Pavel Sterec (CZ),
Yan Tomaszewski (PL),Jan Moszumański (PL), Kobe
Matthys (BE), Bogdan Achimescu (PL/RO), Jaro Varga
(SK/CZ).
Kurátoři: Agnieszka Kilian (PL), Jaro Varga (SK/CZ)
Architektka výstavy: Agata Biskup

G.L.Mallory byl anglický horolezec, který se třikrát pokusil být
první muž, jenž vystoupí na Mount Everest. Je rovněž známo, že
zemřel 250 metrů pod vrcholem v roce 1924. Jestliže počáteční
bod výstavy je příběh emancipace člověka vůči přírodě, sociální
a historické aspekty alpinismu, od západní pátrání po územích do
strategiích pro těžní průmysl, ukazují, jak zcela osamělá činnost
vede ke kolektivní činnosti a politickým aktům.
Because it is there, to je lapidární odpověď George Malloryho na
otázku, proč chce dobýt Mount Everest. Tato v zásadě nicneříkající
věta a samotný postoj George Malloryho inspirovaly reflexi nejen
alpinismu, ale také vztahu mezi tělesným poznáváním, konečností
těla a jeho emancipací: být součástí přírody a překračovat ji.
Výstava otevírá problém odlišných z k u š e n o s t í s hmotou
masivu, jejím poznáním a „bytím ve světě“: poznávacím bytím
vůči i bytím v a vedle. Spolubytí s hmotou leží na hranici poznávací
zkušenosti, Erfharung, i primární zkušenosti, Erlebnis. Prostor
skalního masivu, na nějž lidská noha nevstoupila, se stává
symbolem stesku a touhy, stejně jako různých politických a
ekonomických otázek.
Tyto reflexe podstaty kamene a zmíněný motiv alchymisty nejsou
charakteristické pouze pro étos alpinistů-hrdinů. Objevují se také
v každodenním namáhavé práci, kde boj o přežití není volbou,
ale nutností společností žijících v blízkosti masivu, které se
věnují například dobývání nerostných surovin. Dějiny hor a dějiny
hornictví jsou nerozlučně spjaty, oba tyto příběhy se navzájem
vysvětlují. Víra v přeměnu hmoty, nebo spíše víra ve svou
schopnost podmanit si látku, dovoluje přežít každodenní práci.
Kamenem mudrců je právě schopnost přežít a myslet hmotou, ne
samotné nerostné suroviny.
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Eugenio Percossi – Death is cool
31.10. – 31. 12. 2015

Umělec: Eugenio Percossi
spolupráce: Josef Čechota - oděvní výtvarník
Některé symboly a zkratky ztrácejí v současné době na svém
původním významu. A často dochází přímo k jejich znevážení.
Výtvarníci Eugenio Percossi a Josef Čechota chtějí svými pracemi
vyvolat polemiku. Zastavit naše uspěchané kroky a donutit nás
přemýšlet o některých věcech a příbězích, které přestáváme
vnímat v jejich původním poslání.
O autorech
EUGENIO PERCOSSI: Od roku 2008 pracuji s tématem „smrti“
a studuji přístup, jakým je používána v módě. Memento mori, v
každé době základní symbol ve výtvarném zobrazením, se stává
čistou dekorací. Obsah ustupuje formě, která zůstává prázdná a
banální. Reprezentace smrti již není intelektuální produkt, výchozí
bod pro úvahy o smyslu života, ale pouhý komerční produkt
určený k zapomnění "až vyjde z módy".
JOSEF ČECHOTA, kostýmní výtvarník a autor kolekce, která vznikla
jako reakce na tvorbu Eugenia Percossi pohledem filmového
tvůrce. "Smrt sama, nebo smrtelné zranění jsou ve filmu, na rozdíl
od života, pouze iluzí. V príbězích na plátně není krev krví - je
to jen barva a práce speciálních efektů." V kolekci modelů pod
názvem "...Is death cool?" se autor snaží dopátrat, zda jsou smrt a
její symboly v našich životech skutečně tak "trendy"? V rámci celé
kolekce odkazuje na symbol smrti v různých epochách lidstva - od
středověku po budoucnost.
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15'

Michal Pustějovský: Inside
31.10. – 6. 12. 2015

Michal Pustějovský byl studentem studio Nových médíí profesora
Markuse Huemera na Akademii výtvarných umění v Praze. Ve své
práci se zabývá převážně vztahem mezi digitálním a analogovým
světem. Kombinacemi starých médií s novými, mediální
archeologií a historií se snaží propracovat se skrze současné
technologie k elementárním principům člověka. Jeho instalace
jsou charakteristické používáním minimálních technických
prostředků a mikročip.
Ve sklepních prostorech Karlin Studios Michal Pustějovský
představuje site–specific instalace, která pracuje s prázdnotou
a tmou prostoru. Inside je světelný objekt, koule, zavěšena
na lanech, které vycházejí z každého rohu v místnosti.
Synchronizovaným prodlužováním nebo zkracováním těchto lanek
pomocí motoru je možno “pohybovat” koulí libovolně v prostoru
podle naprogramované trasy. Libovolný pohyb ve 3d síti umožňuje
konfrontovat diváka s tak elementárně známým objektem, jako
je slunce. Může se jednat vlastně o libovolné těleso, jde totiž
spíše o abstrakci bodu a jeho pohybu uvnitř systému. Instalace
Inside se snaží pomocí jednoduchých fyzikálních zákonů
simulovat jakýsi virtuální prostor s vlastním časem a tím pádem
i specifickými světelnými podmínkami. Nejedná se ale o nějakou
konkrétní metaforu, spíše jde o abstrahování a minimalizování
známého děje. Díky jedinému zdroji světla zavěšenému na téměř
neviditelných lanech ovládaných motory takový pohyb bude
evokovat v divácích pocit něčeho jim bytostně známého. Divák
uzavřen v takovém prostoru je nejprve konfrontován s neznámým
systémem jehož součástí se stává. Koule jako elementární tvar
ve spojení se světlem má později v divákovi evokovat neustálý
repetivní proces opakující se skrze každodennost.
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Tenhle dům sem nepatří
16. 12. 2015 – 31. 1. 2016
Zúčastnění 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. Užijte si výstavu v domě
který se stal vzpomínkou na sebe sama, který sem již nepatří a je
heterotopním místem mezi minulostí a současností.
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4

Finanční zpráva

Celkové náklady Karlín Studios, o. s. v roce 2014
Položka

Celkové výnosy Karlín Studios, o. s. v roce 2014
CZK

Materiál a práce – instalace výstav
Čistící prostředky
Kancelářské potřeby
Plyn
Elektřina
Opravy a udržování
Náklady na reprezentaci
Kopírování
Poštovné
Honoráře umělci
Účetní služby
Doprava
Náklady na produkci
Odvoz odpadu
Fotodokumentace
Pronájem nářadí, přístrojů apod.
Internet, web, software

143 425,00
2 280,00
4 756,00
224 452,08
71 161,00
6 459,00
10 868,00
22 590,00
19 009,92
56 965,00
24 000,00
646,00
250 000,00
14 766,00
10 536,68
14 502,00
30 277,22

Inzerce a propagace
Instalační práce
Nájemné prostor
Grafické práce
Mzdové náklady
Bankovní poplatky
Ostatní drobné náklady
Pojistné

4 830,00
108 418,00
587 364,00
104 739,50
229 880,00
4 182,87
2 046,00
3 143,00

Celkem

Položka
Nájem prostor – ateliéry
Dobrovolné vstupné
Úroky
Provozní dotace – MHMP
Provozní dotace – MKČR
Celkem

1 951 567,27
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CZK
938 788,00
8 555,00
15,45
350 000,00
900 000,00
2 197 358,45

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 		
na částečný úvazek.

6

IV

Na ramenou obrů
Vernisáž: 19. 5. 2015, 18.00
Termín výstavy: 20. 5. – 28. 6. 2015
Vystavující umělci: Katarzyna Przezwańska,
Beatrix Szörényi

V

Markéta Othová: 1933
Vernisáž: 14. 7. 2015, 18:00
Termín výstavy: 15. 7. – 30. 8. 2015
Vystavující umělci: Markéta Othová

VI

Druhá smrt George Malloryho
Vernisáž: 15. 9. 2015, 18:00
Termín výstavy: 16. 9. – 25. 10. 2015
Vystavující umělci: Agentura , Pavol Breier, Agata Biskup, 		
Szymon Durek, Michael Hoepfner, Rasmus Johannsen, 		
Július Koller, Prabhakar Pachpute, Štefan Papčo,
Pavel Sterec,Yan Tomaszewski, Jan Moszumański, Kobe 		
Matthys, Bogdan Achimescu, Jaro Varga

VII

Eugenio Percossi – Dearh is cool

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.
Mediální podporu zajistili Radio 1, Artyčok.tv, Radio Wave, Artmap,
Protišedi.cz.
Všem těmto naším partnerům patří náš velký dík!
7

Identiﬁkační údaje organizace a kontaktní údaje

Název organizace: Karlin Studios, o.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) 734 244 581
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 000 000 2661 2339
BIC: G IBACZPX
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Přílohy
Chronologický seznam výstav a akcí v roce 2015

I

Work, don't play
Vernisáž: 3. 2. 2015, 18:00
Termín výstavy: 4. 2. – 15. 3. 2015
Vystavující umělci: SKUPINA BLACK MEDIA Martin Bražina, Jakub Geltner, Viktor Vejvoda

II

Mrtvé maso
Vernisáž: 24. 3. 2015, 18:00
Termín výstavy: 25. 3. – 3. 5. 2015
Vystavující umělci: Igor Krenz, Kwiekulik, Norman Leto, 		
Teresa Tyszkiewicz, Wojciech Zamiara, Alicja Żebrowska, 		
Artur Żmijewski

III

Kamila Ženatá: Horizont událostí
Vernisáž: 19. 5. 2015, 18:00
Termín výstavy: 20. 5. – 19. 7. 2015
Vystavující umělci: Kamila Ženatá

Vernisáž: 31. 10. 2015, 18:00
Termín výstavy: 1. 11. – 31. 12. 2015
Výstavující umělci: Eugenio Percossi
VIII

Michal Pustějovský: Inside
Vernisáž: 31. 10. 2015, 18:00
Termín výstavy: 1. 11. – 6. 12. 2015
Vystavující umělci: Michal Pustějovský

IX

Tenhle dům sem nepatří
Vernisáž: 15. 12. 2015, 18:00
Termín výstavy: 16. 12. 2015 – 31. 1. 2016
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.
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Příloha k účetní závěrce za rok 2015
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 2015 nedošlo k žádným změnám ve způsobu oceňování ani odepisování
HIM, postupů účtování atd.
5. V roce 2015 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 2015 činil Kč 245 791,20.
Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost má závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 201 097,53.
Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v průběhu roku 2015 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 15. 3. 2016
Alberto Di Stefano
jednatel

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31.12.2015

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

(v celých tisících Kč)

Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00

IČ
27012417

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

A.

Náklady

1

1 286

665

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

257

190

1.

Spotřeba materiálu

3

146

5

111

185

795

474

2.

Spotřeba energie

4

3.

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

5

4.

Prodané zboží

6

II.

Služby celkem

7

5.

Opravy a udržování

8

6.

Cestovné

9

7.

Náklady na reprezentaci

10

8.

Ostatní služby

11

795

Osobní náklady celkem

12

230
230

III.
9.

Mzdové náklady

13

10.

Zákonné sociální pojištění

14

11.

Ostatní sociální pojištění

15

12.

Zákonné sociální náklady

16

13.

Ostatní sociální náklady

17

IV.

Daně a poplatky celkem

18

14.

Daň silniční

19

15.

Daň z nemovitostí

20

16.

Ostatní daně a poplatky

21

V.

Ostatní náklady celkem

22

17.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

23

18.

Ostatní pokuty a penále

24

19.

Odpis nedobytné pohledávky

25

20.

Úroky

26

21.

Kursové ztráty

27

22.

Dary

28

23.

Manka a škody

29

24.

Jiné ostatní náklady

30

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

31

25.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

32

26.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

33

27.

Prodané cenné papíry a podíly

34

28.

Prodaný materiál

35

29.

Tvorba rezerv

36

30.

Tvorba opravných položek

37

Poskytnuté příspěvky celkem

38

31.

Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

39

32.

Poskytnuté členské příspěvky

40

Daň z příjmů celkem

41

Dodatečné odvody daně z příjmů

42

VI.

VII.

VIII.
33.

6
11

4

457

1
1

4

Číslo
řádku

B.
I.

1 286

665

Výnosy

44

1 259

939

45

Tržby za vlastní výrobky

46

2.

Tržby z prodeje služeb

47

3.

Tržby za prodané zboží

48

Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

49

4.

Změna stavu zásob nedokončené výroby

50

5.

Změna stavu zásob polotovarů

51

6.

Změna stavu zásob výrobků

52

7.

Změna stavu zvířat

53

Aktivace celkem

54

8.

Aktivace materiálu a zboží

55

9.

Aktivace vnitroorganizačních služeb

56

10.

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

57

11.

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

58

IV.

Ostatní výnosy celkem

59

12.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

60

13.

Ostatní pokuty a penále

61

14.

Platby za odepsané pohledávky

62

15.

Úroky

63

16.

Kurzové zisky

64

17.

Zúčtování fondů

65

18.

Jiné ostatní výnosy

66

V.

hospodářská

43

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

III.

hlavní

Náklady celkem

1.

II.

Činnost

939
939

Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opravných položek celkem

67

19.

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

68

20.

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

69

21.

Tržby z prodeje materiálu

70

22.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

71

23.

Zúčtování rezerv

72

24.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

73

25.

Zúčtování opravných položek

74

Přijaté příspěvky celkem

75

26.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

76

27.

Přijaté příspěvky (dary)

77

28.

Přijaté členské příspěvky

78

Provozní dotace celkem

79

Provozní dotace

80

1 250

Výnosy celkem

81

1 259

939

Výsledek hospodaření před zdaněním

82

-27

274

Daň z příjmů

83

Výsledek hospodaření po zdanění

84

-27

274

VI.

VII.
29.
C.
34.
D.

9
9

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné

Podpis osoby odpovědné

osoby:

za sestavení:

Telefon:

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

Okamžik sestavení:

31.05.2016

Výčet položek
podle vyhlášky č.504/2002 Sb.

R o z v a h a (Bilance)
ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)
IC
2 7 0 1 2 4 1 7

AKTIVA
A.
Dlouhodobý majetek celkem
I.

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
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

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10

1.

Pozemky

11

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

12

3.

Stavby

13

4.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

14

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

15

6.

Základní stádo a tažná zvířata

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 v ovládaných a řízených osobách

22

2.

Podíly v osobách pod podstatným vlivem

23

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

24

4.

Půjčky organizačním složkám

25

5.

Ostatní dlouhodobé půjčky

26

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27

7.

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

28

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

29

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

30

2.

Oprávky k softwaru

31

3.

Oprávky k ocenitelným právům

32

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

33

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

34

6.

Oprávky ke stavbám

35

7.

Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí

36

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

37

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

38

10.

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

39

11.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

40

II.

III.

IV.

AKTIVA
B.
Krátkodobý majetek celkem
I.

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

1 174

1 233

Zásoby celkem

42

1.

Materiál na skladě

43

2.

Materiál na cestě

44

3.

Nedokončená výroba

45

4.

Polotovary vlastní výroby

46

5.

Výrobky

47

6.

Zvířata

48

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

49

8.

Zboží na cestě

50

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

51

Pohledávky celkem

52

179

272

1.

Odběratelé

53

3

20

2.

Směnky k inkasu

54

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

55

4.

Poskytnuté provozní zálohy

56

166

242

5.

Ostatní pohledávky

57

6.

Pohledávky za zaměstnanci

58

7.

Pohledávky za institucemi soc.zabezpečení a veřejného zdravotní pojišt.

59

8.

Daň z příjmů

60

9.

Ostatní přímé daně

61

10.

Daň z přidané hodnoty

62

11.

Ostatní daně a poplatky

63

12.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem

64

13.

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

65

14.

Pohledávky za účastníky sdružení

66

10

10

15.

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

67

16.

Pohledávky z vydaných dluhopisů

68

17.

Jiné pohledávky

69

18.

Dohadné účty aktivní

70

19.

Opravná položka k pohledávkám

71

II.

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

72

994

960

1.

Pokladna

73

901

902

2.

Ceniny

74

3.

Účty v bankách

75

93

58

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

76

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

77

6.

Ostatní cenné papíry

78

7.

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

79

8.

Peníze na cestě

80

Jiná aktiva celkem

81

1

1

1.

Náklady příštích období

82

1

1

2.

Příjmy příštích období

83

3.

Kurzové rozdíly aktivní

84

AKTIVA CELKEM

85

1 174

1 233

IV.

PASIVA
A.
Vlastní zdroje celkem
I.

Číslo
Stav k prvnímu
Stav k poslednímu
řádku dni účetního období dni účetního období
86

528

774

528

774

93

110

246

94

418

528

Cizí zdroje celkem

95

646

459

Rezervy celkem

96

Rezervy

97

Dlouhodobé závazky celkem

98

Jmění celkem

87

1.

Vlastní jmění

88

2.

Fondy

89

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

90

Výsledek hospodaření celkem

91

1.

Účet výsledku hospodaření

92

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.
I.
1.

II.

II.
1.

Dlouhodobé bankovní úvěry

99

2.

Vydané dluhopisy

100

3.

Závazky z pronájmu

101

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

102

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

103

6.

Dohadné účty pasivní

104

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

105

Krátkodobé závazky celkem

106

608

459

1.

Dodavatelé

107

310

216

2.

Směnky k úhradě

108

3.

Přijaté zálohy

109

4.

Ostatní závazky

110

5.

Zaměstnanci

111

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

112

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravot.poj.

113

8.

Daň z příjmů

114

III.

9.

Ostatní přímé daně

115

10.

Daň z přidané hodnoty

116

11.

Ostatní daně a poplatky

117

12.

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

118

13.

Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

119

14.

Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů

120

15.

Závazky k účastníkům sdružení

121

16.

Závazky z pevných termínových operací a opcí

122

17.

Jiné závazky

123

18.

Krátkodobé bankovní úvěry

124

19.

Eskontní úvěry

125

20.

Vydané krátkodobé dluhopisy

126

21.

Vlastní dluhopisy

127

22.

Dohadné účty pasivní

128

23.

Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

129

Jiná pasiva celkem

130

1.

Výdaje příštích období

131

2.

Výnosy příštích období

132

3.

Kursové rozdíly pasivní

133

PASIVA CELKEM

134

IV.

10

11

13

277

230

38
38
1 174

1 233

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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