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GALERIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 
Nástin rozvoje odborného oddělení a výstavních a publikačních projektů 
 
[citováno z motivačního dopisu podaného jako součást přihlášky do výběrového řízení] 

„Dovolte, abych nastínila směr, který bych v kontextu odborné práce v Galerii hl. města Prahy 
ráda rozvíjela. Jako hlavní oblasti vidím práci s vlastními sbírkami GHMP včetně jejich rozšiřování 
promyšlenou akviziční činností; spolu s kurátorským týmem galerie definování badatelských priorit a 
témat, která logicky naváží na stávající aktivity GHMP, rozšíří je a realizují do odborně kvalitních a 
divácky přitažlivých výstavních a publikačních výstupů; rozvíjení „house muzeí“, tedy programu pro 
ateliéry a vily, které má GHMP ve správě (Bílkova vila, nově Ateliér Hany Wichterlové, svým 
způsobem i zámek Troja); a podílení se na formulování aktuálních témat důležitých jak pro Prahu, pro 
společnost, i pro obor samotný (klimatická krize, udržitelnost, situace v muzeích a galeriích po 
pandemii, proměna diváka v „digitálního nomáda“…). Těžiště mé vlastní odborné práce leží zejména 
v českém a středoevropském umění 2. poloviny 20. století. Například bych sestavila badatelský tým 
zabývající se novou figurací a obecně figurativními tendencemi 1958–1972, dále rozpracovala téma 
angažovaného umění s jednotlivými podtématy, jako je vazba k sociálnímu umění, veřejný prostor či 
antipolitický přístup v období normalizace a pokračovala na zkoumání umění geometrie, kterému se 
GHMP soustavně věnuje. Jsem připravena vytvořit prostor pro silný kurátorský tým GHMP, který 
bude v tvorbě výstavního, publikačního a badatelského programu spolupracovat se všemi složkami a 
odděleními a s domácími i zahraničními institucionálními partnery. V tomto směru vnímám jako 
mimořádně důležitou iniciativu vedení GHMP směřující k získání akreditace GHMP jako vědecko-
výzkumného pracoviště, což vedle zvýšení prestiže instituce znamená i nové finanční možnosti, 
umožňující realizaci dále se zkvalitňujícího programu.“ 

 

V rámci výběrového řízení byl předložen i nástin okruhů odborných projektů: 

1. tematické projekty s výzkumným potenciálem, revidující či rozšiřující stávající 
výklad dějin umění 

témata jako základ pro další jednání odborných pracovníků GHMP, např.: 
a. angažované umění – jeho formy a projevy během 20. a 21. století, s jednotlivými 

podtématy jako vazba k sociálnímu umění, antipolitický přístup aj. – jako zastřešující 
téma pro další projekty 

b. nová figurace 1958–1972 – s dílčím samostatným výstupem Pop art 
v Československu, případně ve střední Evropě 

c. Postmoderna v české vizuální kultuře  
d. sochařství 2. poloviny 20. století, návaznost na výstavy GHMP, mj. na Neklidnou 

figuru a Médium: figura 
e. reflexe proměn pražské veřejné plastiky v kontextu českého sochařství 
f. Prager Secession, šířeji téma „českých / pražských Němců“ a obecněji vazba na 

německé prostředí (meziválečné Československo nebylo orientované jenom na 
Francii) 

g. pražské Národní obrození a jeho reflexe v umění a kultuře, včetně hledání kořenů 
vytváření vizuální podoby „národního mýtu“ 

h. monografické výstavy či projekty – pokračování v prezentaci výrazných autorských 
individualit, s akcentem na autory střední generace, kteří jsou paradoxně galerijním 
světem opomíjeni  
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2. divácky atraktivní projekty, stavící na jedinečnosti jediné české světové metropole  

a. projekty věnované specifikům pražské kultury: 
i. cyklus Praha jako umělecké centrum, představující umění v nejširším slova 

smyslu, tedy hudební, výtvarnou i literární scénu, např. Praha 1935–1939: 
snaha o udržení demokracie skrze přihlášení se k progresivní kultuře; 
Šedesátá léta jako jednotný umělecký projev; Normalizace a různé projevy 
umění mezi oficiální a neoficiální scénou; Nová levice – umění po roce 2000 
aj.  

ii. zpracování témat přístupných pro širokou veřejnost, např. Golem v kultuře 
19.–21. století 

b. iniciace participativních a performativních projektů 
c. bienále současného umění, se širokým spektrem navazujících akcí a programů 
d. blockbustery navazující na proběhlé projekty GHMP, například japonské Manga, 

prezentace významných sbírek aj.  
 

3. spolupráce s domácími i zahraničními institucemi 
 

4. výstavy z vlastního fondu instituce, umožňující nové zhodnocení sbírek, detailněji 
popsat bílá místa a připravit varianty střednědobých expozic, spojené s diskuzemi o smyslu 
a možnostech stálé a střednědobé expozice v kontextu ne zcela komplexního sbírkového 
fondu 
 

5. programy pro „Studio Museum“, zapojení se do mezinárodní sítě muzeí situovaných do 
vlastních domů a ateliérů, s mottem: „zážitek ze Studio Museums / Ateliérových muzeí není 
založen na počtu návštěvníků, ale na jedinečném diváckém prožitku“  

a. Bílkova vila 
b. Ateliér Hany Wichterlové 

 
6. Umění pro město – rozvíjení stávajícího, dobře postaveného programu 

 
7. Pražský dům fotografie – iniciace zapojení české fotografie do širšího mezinárodního 

kontextu 
 
 


