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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.

2 Rekapitulace výstavního programu
Galerie Karlin Studios sídlí od května 2017 v prostorách areálu Kasárna
Karlín pronajímaných od společnosti Kasárna Karlín z.s., která má
komplex ve správě od Ministerstva spravedlnosti ČR. Karlin Studios
tvoří galerie Karlin Studios o ploše zhruba 215 m2, dva ateliéry
využívané Centrem pro současné umění FUTURA pro celoroční
rezidenční program a přilehlé kancelářské a jiné provozní prostory.
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DETAILNÍ POPIS PROJEKTU
Od roku 2005 do roku 2016 byl Karlin Studios unikátním komplexem ateliérů
a galerií – který byl první svého druhu v Praze – a který vznikl po rekonstrukci
bývalé tovární haly v Karlíně. Ústřední motivací pro vznik této neziskové organice, u jejíhož zrodu stálo Centrum pro současné umění FUTURA, které
je zároveň jedním ze členů občanského sdružení Karlin Studios, bylo nejen
vytvořit prostor pro výstavy, ale také prostředí pro proces umělecké tvorby
jako takové. Na základě této myšlenky nabízela Karlínská studia 17 ateliérů,
které dávají českým i zahraničním umělcům možnost nejen volně tvořit ve
vlastním studiu, ale také zde rovnou svou práci představovat publiku.
V roce 2017 prošly Karlin Studios důležitou změnou: bývalá budova Karlin
Studios v Křižíkově ulici byla v říjnu 2016 zbourána kvůli výstavbě nového
kancelářsko-bytového objektu. Na počátku roku 2017 ministerstvo spravedlnosti a ministr Robert Pelikán schválili projekt rehabilitace kasárenských prostor a jejich kulturního využití: nové kulturní centrum v karlínských kasárnách
je z větší části řízené spolkem Pražské centrum, který se stal hlavním partnerem projektu Karlin Studios a poskytnul nám nové prostory pro výstavní
činnost na dobu 2017 - 2020, s možností prodloužení. Od 1. května se Karlin Studios staly součástí projektu oživení jedné z největších státních budov v
Praze a začaly s novým výstavním programem.
Hlavní prostor nového sídla Karlin Studios by měl sloužit jako dynamická
galerie současného umění s celoročním programem výstav a bohatým doprovodným programem. Další prostory využije A.I.R. FUTURA jako ateliér
svých rezidenčních umělců a vstupní menší prostory budou sloužit jako prostory pro menší výstavy Karlin Studios zaměřené na práci mladých umělců,
jejímiž hlavním cílem je usnadnit přechod umělce ze školního prostředí na
uměleckou scénu.
Komplex Karlínských studií se charakterizoval a dále se v nových prostorách
kulturního centra definuje jako platforma pro setkávání umělců s různým
uměleckým zaměřením, různých generací a díky stále se rozvíjejícímu místnímu rezidenčnímu programu, který zde rovněž organizujeme, i rozličných
národností.
Multifunkční pojetí Karlin Studios je co do svého rozsahu na současné české
visuální scéně ojedinělým počinem a díky své regionální unikátnosti přitahuje
pozornost zahraničních kritiků a kurátorů. Spolupráce se zahraničím je pro
nás ve všech našich projektech zcela zásadní z důvodu možného obohacení
českého uměleckého kontextu o nové myšlenky a postupy, ale rovněž z důvodu
otevírání nových příležitostí pro mladé české umělce v zahraničí.
Dalším důležitým cílem je zpřístupnění soudobého výtvarného umění co nejširší veřejnosti a proto jsme velmi rádi, že náš projekt se podařilo přestěhovat
do širšího kontextu Karlínského kulturního centra, kde jsou spravované další
aktivity jako kavárnu, koncertní sál, divadlo, kino a dětské programy, které by
meli přivádět do samostatné galerie Karlin Studios vysoký počet návštěvníků.

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

VELIKOST VÝSTAVNÍCH
PROSTOR: 250 m2

I
30. 5. - 18. 6. 2017
SEVEN UNCOUNTABLE LINES
MARTIN VONGREJ
Bez kurátora
Martin Vongrej patří ke klíčovým představitelům mladé generace umělců
navazujících na odkaz neoavantgardy a existenciálně založeného konceptuálního umění. Jeho tvorba spočívá ve vytváření komplexních instalací zabývajících se problematikou lidského vědomí a vnímání. Prověřuje fundamentální
vizuální principy, které paradoxně odkazují na to, co není viditelné.
Martin Vongrej (1986) dokončil VŠVU/AFAD v Bratislavě, v roce 2010
se zúčastnil na přehlídce současného umění Manifesta 8, Evropské bienále
současného umění ve španělské Murcii s prací “Pozorující se vědomí”. Kromě
toho se představil několika samostatnými výstavami na Slovensku a v Čechách
a v loňském roce se stal finalistou prestižní Ceny Oskára Čepana.
Pro první výstavu Karlín studios na nové adrese vytvořil Martin Vongrej
site-specific instalaci v bývalé nouzové ubytovně historických kasáren v
Karlíně. Umělec používá komplexní prostorové kompozice k vykreslení vzorů
a limitů lidského vědomí. Sedm čar představuje možnosti vnímání, za nimiž
se může stát cokoliv.

II
24. 5 - 18. 6. 2017
REMEMBER EARLY HUMANS

koncept: Jakub Hošek & Nik Timková
Text: Lumír Nykl & Tina Poliačková
Vystavující umělci
Jakub Hošek, Paul Barsch, Tilman Hornig, Norman Orro
Jakub Hošek absolvoval malířskou školu Vladimíra Skrepla na AVU v Praze.
Jeho malba i užitá grafika jsou spojené s kulturou hudebních plakátů, komiksů, obalů alb a grafického designu i stylu oblékání. Do obrazů vkládá texty
oblíbených skladeb nebo malby redukuje na samotný stylizovaně pojatý text
(New truth). Jindy kombinuje surreálně působící detaily a náznaky abstrakce.
Zatímco jeho starší malby a instalace odrážely vliv divokého street-artového
chaosu ve stylu Jeana-Michela Basquiata, dnes kombinuje zdánlivě expresivní
„kaligrafii“ s dokonale chladnou „designérskou“ technikou. Jakub Hošek byl
dvakrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Kromě své umělecké
tvorby se také věnuje projektu Galerie A.M. 180 (spolu se svou sestrou Anežkou
a Nik Timkovou) a pořádá festival současné nezávislé hudby Creepy Teepee.
Nedávno se zúčastnil programu New Scenario‘s Residency na Mariině skále
(2017) s umělci Paul barsch & Tilman hornig.

III
10. 6. 2017
LADISLAV VONRÁK - AGON
(performance v rámci Pražské muzejní noci)
“Místo, které jsme znali nebylo naším místem. Zkušenost, kterou jsme měli není
naší zkušeností. Svět nás opustil. Jsem sám.” #prazskamuzejninoc
Komentované prohlídky Karlínských Kasáren v rámci Pražské muzejní noci
byly koncipované jako performance umělce Ladislava Vondráka, s laskavou
spoluúčastí performerů:
Karíma Al-Mukhtarová
Vladimír Semerád mladší
Rudolf Skopec
Barbora Zavadilová

IV
5. 6. 2017
MSHR & HEADBAND

(performance)

Od svého vzniku ze šamanistického performerského spolku Oregon Painting
Society dokázal dvoučlenný kolektiv MSHR vybudovat komplexní systém
interaktivních audiovizuálních instalací, které ve svých performance rozehrávají živě generovaným noisem v pohlcujícím ezoterickém obřadu.
Nástroje, na které hrají, budují jako sochařskou tkáň s mnoha texturami.
Digitálně modelované plastické objekty zapojují do analogových obvodů
probouzených rituálem. V jejich tvorbě se syntezátory vtělují do psychoaktivních 3D ornamentů a ruce MSHR v nich pak spouštějí rituální nastavení.
Sonická zpětná vazba se propojuje s naturální energií v psychedelickém
smyslovým přehlcení.
Na aktuálním evropském tour vystupují společně experimentálním noise
producentem Duncanem Moorem aka Headband. Než turné zakončí pobytem na přehlídce Documenta v Aténách, představovali MSHR svou živou
show, audioreaktivní instalaci a videa také v Praze.
Spolupráce: Genot Centre

V
1. - 30. 7. 2017
VÁCLAV LITVAN - NA POVRCHU

Kurátor: Michal Novotný
Václav Litvan (1983) absolvoval v roce 2009 ateliér Jiřího Příhody na pražské
Akademii výtvarných umění. Své dílo představil na několika samostatných
výstavách v respektovaných nezávislých galeriích po České republice (Galerie
Jelení, Praha, Galerie Půda, Jihlava, Galerie NF, Ústí nad Labem ad.), ale také
na skupinových výstavách v českých i zahraničních institucích. V roce 2012
byl Litvan na rezidenčním pobytu v milánské organizaci Viafarini, v roce
2006 získal Cenu Bohdana Naidena.
Václav Litvan pracuje v médiích objektu, instalace, ale také fotografie či performance. Jeho řemeslně náročné realizace jsou průnikem odkazů k modernistickým formám a zcela aktuálního a osobitého přístupu autora. Často
prožívá sochu jako nástroj k použití, jako objekt s autonomní či kultovní
silou nebo se naopak snaží odhalit jakousi rituální přetvářku náležící jakýmkoliv předmětům a jevům okolo nás.
“Václav Litvan pracuje s prolínáním mezi konkrétním a univerzálním,
jejich kolizemi, mísením a deformacemi. Nevidíme jen to konkrétní před
sebou, ale vždy zároveň i to neviděné – univerzální. Tu podobnost, obecnost,
která odkazuje ke struktuře světa. Proporce, fragmentárnost a doplnění,
dokončení, nahrazení. Tak jako motiv kříže v díle vytvořeném pro Cenu
Věry Jirousové, který se donekonečna mocninově násobí jako jakýsi fraktál, ze kterého vidíme jen fragment. A tak, jako část kubického kříže chybí,
protože tloušťka kmene stromu nedovolila větší objem, musela být doplněna
laminátovou, dutou imitací dřeva. (...)
Díla Václava Litvana jsou svými vlastními pojmy, sebedefinicemi. Jsou věcmi
vysekanými z celku světa, potetované vlastními portréty, prorůstají v mnoha
jednotlivých inkarnacích samy do sebe, jsou zmrazeným zábleskem vývojové osy, sloučením všech řezů časové linie.”
Michal Novotný

VI
1. - 30. 7. 2017
MARTINA SMUTNÁ - PROHRA
Kurátor: Matěj Pavlík, Lucie Rosenfeldová
Martina Smutná studovala v ateliéru malby Vladimíra Skrepla na Avu.
Její dosavadní práce se pohybuje na pomezí malby a objektových instalací. Smutná rozvíjí možnosti propojení malířství a scénografie skrze vztah
objektu k prostoru. V několika projektech se zabývala různými formami manipulace a způsobů boje za úspěch často zasazených do dětského světa. Svou
uměleckou a aktivistickou činností se snaží vystupovat proti konkurenci jako
hlavnímu principu organizace umělecké práce i vzdělávání. Solo výstava v Karlin studios se dotýkala tématu péče. Je současná instagramová malba schopná
reagovat na společenská témata?

VII
11. 8. - 10. 9. 2017
ADAM ULBERT - THALASSA I. / SUBLIMINAL INTRUDER
Bez kurátora
Adam Ulbert (narozen v Budapešti, Maďarsko) vystudoval filmovou teorii a
kulturní antropologii na Univerzitě Loránda Eötvöse v Budapešti. Získal titul
BA na Vysoké škole umění a designu Moholy-Nagy v Budapešti a absolvoval
Institut Sandberg v Amsterodamu. Od roku 2016 je rezidentem na akademii
Rijksakademie van Beeldende Kunsten v Amsterodamu.
Jeho pokračující sérii Thalassa sleduje psycho-evoluční logiku. Sestavené
díla vytvoří platformu pro vzájemně plodný dialog mezi zdánlivě odlišnými
oblastmi. Po specifické linii myšlenek se umělec snaží poukázat na formální
a existenciální podobnosti mezi objekty, entitami a myšlenkami.

VIII
11. 8 - 10. 9. 2017
MAREK DELONG & ANNA SLAMA: FEMME FATALE BREWERY

Kurátor: Lumír Nykl
+ nástěnná malba Leon Eisermann
Marek Delong a Anna Slama studovali na FaVU VUT v Brně v ateliéru
Video pod vedením Martina Zeta. Jejich prvním společným projektem byla
instalace Sandbox Frontex Litany (2015) prezentovaná v rámci Přehlidky filmové animace a současného umění PAF. Během následujících let společně
pracovali na dalších 4 projektech prezentovaných jak na samostatných tak
společných výstavách. Věnují se instalaci a objektově orientovaným prezentacím s přesahem do animace, pohyblivého obrazu ale také do malby.
V Karlin studios představí instalaci, která bude tématicky navazovat na několik jejich současných projektů, které se věnují otázkam expresivity, emocionální dostupnosti umění a postavení autora v současném uměleckém a
galerijním provozu. Tyto problematiky se umělci snaží v současnosti zkoumat z historické perspektivy např. antických a středověkých pramenů.
“Zpod rukou Anny Slamy a Marka Delonga povstávají monstra muzeální
velikosti, které navozují šokově terapeutické deviantartové halucinace. Objekty vyvázané ze služebného postavení si berou zpět odpíranou pozornost.
Metrážová látka, zátěžový koberec, kašírovaný papír, hliněný substrát, mosazné pláty. Materiály a techniky využívané příslovečnými “pracovními
činnostmi” v mentálním nastavení emancipované “tvůrčí dílny” s nízkoprahovým smyslovým a emocionálním účinkem souvisí s fascinací manickým a nadšeneckým obráběním tradičních modelovacích hmot. Vzorem
je práce s dřevem v sochařských contestech s motorovou pilou nebo zápas
se železem v pseudostředověkém new age “uměleckém kovářství”. Zvolené
prostředky odpovídají radikálně na anonymní hi-tech vycizelovanost umění
první poloviny tohoto desetiletí. Především jsou však touhou po a zásluhou
na návratu expresivity, romantické iluzornosti a lyrické smyslnosti.”
Lumír Nykl

IX
20. 9. - 22. 10. 2017
APART COLLECTIVE (PETER SIT, DENIS KOZERAWSKI,
ANDREJ ŽABKAY A ERIK JANEČEK): A PART OF MONOLITH
Autorská výstava
Kolektiv umělců APART vznikl v roce 2012. Od začaktu je jeho hlavní programovou náplní publikační činnost pod hlavičkou APART LABEL, která
mapuje projevy výtvarného umění v lokálním prostředí. Zaměřuje se na vybrané tendence současných uměleckých forem, sleduje jejich zvláštnosti a
klade důraz na budování archivu tohoto specifického prostředí.
V úzkém propojení s publikační činností skupina APART organizuje výstavy
na kterých se Peter Sit, Denis Kozerawski, Andrej Žabkay a Erik Janeček
účastní jako vystavující umělci. Jde převážně o autorská prezentace kolektivu APART, častokrát ve spolupráci se skupinou XYZ a blízkým okruhem
umělců. Dále skupina zahrnuje výstavy, které jsou organizovány v jejích
koncepci a projekty; často s mezinárodním přesahem. Jejích nejsoučasnější
výstava v galerii HIT v Bratislavě, A Forming of Inevitable Blue (6. - 7. 2016)
prezentovala přáce umělců: Mehraneh Atashi, Ján Gašparovič, Floris Kaayk,
Martin Kohout, Tavi Meraud, Pavel Sterec a Zbigniew Libera.
Skupina Apart je pozvaná do programu Karlin Studios nejen z pozice vydavatele a kurátora ale z pohledu umělce jako nedílnou součást jejích umělecké
praxe. V dnešní době považujeme za nezbytné právě širokospektrálnost
záběru umělce a v neposlední řadě spolupráci v kolektivu, probíhající a vyvíjející se v neustálém dialogu.

X
20. 9. - 22. 10. 2017
PIOTR BOSACKI: FILMS TO WATCH

Kurátor: Caroline Krzyszton
Piotr Bosacki se narodil v roce 1977 v Poznani, kde absolvoval akademii a kde
žije a pracuje. Působí jako skladatel, spisovatel, autor animovaných filmů a pedagog. Bosacki skládá jednoduché uzavřené systémy symetrických struktur tak, aby
přepracováním konfigurací, které se potencionálně nabízejí, ukázal jejich vnitřní
složitost a jejich možnosti vlastních kombinací, jež vedou pouze k návratu do
výchozího bodu. Bosackého dílo je plné paradoxů. Na první pohled naplno přijímá Pythagorův řád světa, ale jeví se i jako umělec, který poukazuje na praskliny
a trhliny v racionálním uchopení světa a prezentuje se jako milovník nekonzistence, chyby a náhody.
Na Bosackého samostatné výstavě jsou prezentována nová díla, která reflektují
neznamé umělcovy zájmy o abstraktní malbu. Jde o klasické animace vytvořené
ze snímků obrazů malovaných kvašovými barvami. Jednotlivé záběry filmu
představují jednotlivá stádia rozvoje malířské struktury. Máme do činění spíše s
malířstvím než s filmem. Film je zde totiž pouhou formou, jíž lze malířství prezentovat.

XI
3.11 - 3. 12. 2017
ILONA NÉMETH - MANUFAKTURA CUKROVÝCH HOMOLÍ

Kurátor: Caroline Krzyszton
Samostatná výstava Ilony Németh Manufaktura cukrových homolí vychází ze
středoevropského cukrovarského průmyslu, sleduje jeho historii od vzkvétající
hospodářské činnosti až po úpadek a lidský zmar. Ve slovenském maďarskojazyčném městě Dunajská Streda, kde Ilona Németh vyrůstala a v současné době
sídlí, stával jeden z předních oblastních cukrovarů blízko jejího domova. Zlatý
věk cukrovarské horečky 19. století v tomto regionu zastínily války a socialistická
centralizace. Po roce 1989 na Slovensku továrny, jako například Sládkovičovo,
připomínané v autorčině videu, padly za oběť rychlé privatizaci a převzali je často
zkorumpovaní místní majitelé nebo nakonec zahraniční společnosti, které neusilovaly o záchranu upadajícího průmyslového odvětví. A jakmile byly zrušeny subvence a cenové regulace EU ve prospěch importu cukru z levných postkoloniálních regionů, zbývající továrny podléhaly výhradně zájmům investorů. Jen velice
málo cukrovarů na Slovensku, v České republice a v Maďarsku funguje dodnes.
Ilona Németh přetváří vzpomínku na kdysi vzkvétající průmysl do výzkumu orální historie a zachycuje obraz opuštěných továren na pohlednicích, nostalgicky
vyvolává touhu po nevratném. Umělkyně navíc transformuje hlavní výstavní
prostor Karlín Studios na výrobnu: otvírací hodiny fungují jako pracovní doba,
výstavní moduly nabízejí pracoviště a skladovací místa a návštěvníci galerie
jsou vyzýváni, aby se zapojili do procesu výroby homolového cukru. Odkazem
na tradiční tvar homole, který byl obvyklý pro podávání a balení cukru před
vynálezem krystalizace a kostek, umělkyně nabízí další, kolektivní formu aktivní připomínky. Co nám však může nostalgický koncept výrobního procesu,
záře bělostného výrobního prostoru a romantická ruina opuštěné továrny sdělit
o sociálních tenzích a populistických požadavcích dneška? Výstava Manufaktura
cukrových homolí odhaluje spletitou historii spjatou s naším hlavním zdrojem
sladkosti a pokouší se porozumět sociopolitickým implikacím ekonomických
transformací.

XII
13. 11. 2017
OLOF OLSSON - DRIVING THE BLUES AWAY (PERFORMANCE)
Co spojuje Toblerone se Stevem Jobsem, kokainem, Charliem Chaplinem, Adamem a Evou, Kantem a koupelnový porcelán?
Olof Olsson vás vezme na horskou dráhu infokomedie. Od hloupých hříček k
poetickým výšinám – a znovu zpět.
“There’s no better way to drive the blues away, than Driving the Blues Away.”
Performance Driving the Blues Away je info-komedií přeskakující mezi historií
umění, čokoládou, kolou, osobními počítači, filosofií, politikou a teologií. Cestou
se mění v romatické melodrama, když je Olafův téměř partner sveden v duty-free
obchodě letiště Indiry Ghandi v Novém Dilí sveden super slavným softwarovým
podnikatelem. Olofova pokorucená láska k jazyku celou věc eskaluje: ,,Náš jazyk a svět nejsou vždy propojeny. Ten zmatek nás znervózňuje. Ale je to zábavný
zmatek.”
Olof Olsson se narodil v roce 1965 ve Helsinborgu ve Švédsku, žije a pracuje v
Kodani. Studoval filosofii, jazyky a teorii překladatelství na universitě v Lundu a
umění na Konstfack a Royal Academy of Fine arts v Kodani. V 80. letech se extenzivně věnoval pirátskému a komunitního radio vysílání a djingu, a od začátku
90. let umění v celé řadě formátů, od roku 2007 převážně performance. Olsson
pracuje s fascinací a troska-mi americké populární kultury, jeho performance
mají často podobu stand up comedy přednášek a písničkářských vystoupení.

XIII
15. 12. 2017 - 11. 2. 2018
DOMINIK GAJARSKÝ - LYRICS

Kurátor: Michal Pěchouček
Předmětem výstavy Lyrics, kterou Gajarský vytvořil pro Karlín Studios, jsou fragmenty jeho autorských písňových textů. Obsahem těchto jazykových miniatur
jsou přeludy denního snění, stavy smyslové mrtvice plodící motivační poznámky
k odvážným kouskům i sklony k melancholickému pozorování a komentování
zdánlivě nicotných situací. Stavební hmotou tu jsou osobité detaily, které věru nic
neoživují a nepřibarvují, ony prostě promlouvají ke svému adresátovi skrze svou
přítomnost, jež se zdá být směšně i pateticky nevyhnutelná podobně jako fyzický
rozměr v milostné poezii.
Gajarského lyrické miniatury jsou zároveň věcí veřejnou i soukromou a tato
důležitá okolnost podmiňuje i způsob jejich rámování a čtení. Autor nám je
předkládá jako kultovní předměty intimního rázu, jejichž veřejné publikování
se zapovídá a tuto formu zveřejnění nelze vnímat jinak, než jako velmi citlivou
událost v jakési soukromé komnatě. Textům určuje status vzácných originálů,
proto je exponuje technikou fotogramů. Nechává je sice čitelné, ale zároveň je
cloní pečlivou ochranou. Literatura tu uniká zvědavým pohledům, stává se
součástí iluzorní reality smyslového světa v podobě sítě, mutuje na povrchu
levných zapalovačů odložených na benzínových barelech. Spojení těchto propriet evokuje zlověstnou postupku vábení, pohlcování a ničení. Přesto však celek
zůstává zdrojem hypnotizujícího obdivu, který se stupňuje s vědomím toho, že
černá síť v temném prostoru a jiskra před explozí vdechuje život tomu, co sice
nikdy neuvidíme, ale pociťujeme jako neustále přítomnou výzvu.

XIV
15. 12. 2017 - 11. 2. 2018
GIZELA MICKIEWICZ - THE DECAY OF A DAY

Kurátor: Caroline Krzyszton
Gizela Mickiewicz přes rok vytvářela sérii performativních objektů, u nichž se
zabývala otázkami dočasnosti, jednorázových událostí, pomíjivosti a toho, co
zbude. Na výstavě „Falling Before Fall“ (Co spadá před podzimem) umělkyně
zbudovala instalaci z kamene a betonu (jejíž tvar mohl působit dojmem
dokončeného díla) a zároveň připravila scénář jejího rozkladu. Úlohu centrálního
objektu zaujal přírodní kámen, do něhož umělkyně vložila inovativní chemickou
směs rozkládající beton. Její slabé působení by bylo vhodnější spojovat s destruktivním působením času, nikoli s výbušným rozbíjením kamene. V důsledku toho
se rozklad instalace zpomalil a vyvrcholení události se rozplynulo v čase.
V případě výstavy The Decay of A Day (Rozklad dne) se umělkyně zaměřila na
malé skulptury, jež transformují proces zapomínání na hmotu. Úplná instalace
bude k vidění jen při vernisáži: poté, co Gizela nalije chemickou látku do skulptur, potrvá 48 hodin, než se objeví malé trhliny, které se během času rozrostou a
povedou k rozkladu skulptur. Na vernisáži návštěvníci zpravidla nevěnují velkou pozornost detailům. Podobně jako obyčejné situace, které automaticky denně
opakujeme, aniž bychom si pamatovali jejich konkrétní charakter, budou skulptury zapomenuty a běžní návštěvníci výstavy zůstanou s iluzí nepořádku, zmaru a obrazy minulosti, které byly umělkyní pečlivě choreograficky uspořádány.
Mickiewicz skutečně neplánuje jen zničení svých uměleckých děl, ale plánuje
i jejich další vývoj. Tvary s krátkou životností jsou navrženy v očekávání vlastní
destrukce, jako by si umělkyně přála udržet si iluzorní kontrolu nad jejich zmizením. Jako by určité součásti existence neměly být zapomenuty. Pouze rozklad je
nepředvídatelný, a pokud mohou některé cenné vzpomínky zmizet, méně výrazné momenty budou navždy vzpomínány. Tak jako skulptury Gizely Mickiewicz
budou vždy přesahovat vlastní smysl umělkyně pro estetiku a budou tvarovány
nahodile. The whole process of decay went slowly and almost silently.

4 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, kurátorka a produkční Karlin Studios

5 Poděkování

Partnerem projektu Karlin Studios je Kasárna Karlín z.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

Příloha k účetní závěrce za rok 2017
KARLÍN STUDIOS
Čl. I.
Obecné údaje obsažené v příloze
Název a sídlo společnosti:
Karlín Studios z. 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 nakoupeným 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 145.230,78.
Společnost nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.
Zákonné ani ostatní rezervy nebyly v průběhu roku 2017 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 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
Karlín Studios, občanské sdružení

(v celých tisících Kč)
Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00

IC
2 7 0 1 2 4 1 7

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

Celkem

hospodářská

A.

Náklady

1

1 855

27

1 882,00

I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

2

1 243

17

1 260,00

1.

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

3

135

1

136,00

2.

Prodané zboží

4

3.

Opravy a udržování

5

4.

Náklady na cestovné

6

5.

Náklady na reprezentaci

7

6.

Ostatní služby

8

II.

19
1 089

19,00
7

7,00

9

1 098,00

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

612

612,00

10.

Mzdové náklady

14

612

612,00

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

III.

IV.
15.
V.

Ostatní náklady

21

10

10,00

16.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

22

2

2,00

17.

Odpis nedobytné pohledávky

23

18.

Nákladové úroky

24

19.

Kursové ztráty

25

4

4,00

20.

Dary

26

21.

Manka a škody

27

22.

Jiné ostatní náklady

28

4

4,00

27

1 882,00

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

1 855

Číslo
řádku

Činnost
hlavní

hospodářská

B.

Výnosy

40

1 855

I.

Provozní dotace

41

1 850

1 850,00

Provozní dotace

42

1 850

1 850,00

Přijaté příspěvky

43

5

5,00

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

44

3.

Přijaté příspěvky (dary)

45

5

5,00

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.

172

Celkem
2 027,00

172

172,00

172

2 027,00

62

145

145,00

63

145

145,00

1 855

Pozn.:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Telefon:
#UC120246-7, 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
Karlín Studios, zapsaný spolek

(v celých tisících Kč)
IC
2 7 0 1 2 4 1 7

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.

Bartoškova 1448/26
Praha 4
140 00

1 016

985

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

18.

Dohadné účty aktivní

69

19.

Opravná položka k pohledávkám

70

Krátkodobý finanční majetek celkem

71

929

985

1.

Peněžní prostředky v pokladně

72

925

920

2.

Ceniny

73

3.

Peněžní prostředky na účtech

74

4

65

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.

Náklady příštích období

80

2.

Příjmy příštích období

81

5

AKTIVA CELKEM

82

1 016

II.

III.

IV.

82

82

5

985

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.

795

939

795

939

Výsledek hospodaření celkem

88

1.

Účet výsledku hospodaření

89

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

90

21

3.

145

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

91

774

794

B.

Cizí zdroje celkem

92

222

46

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

222

46

1.

Dodavatelé

104

114

6

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

IV.

1
37

3
1

106

1 017

985

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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