
Počátek „novodobé“ historie Galerie současného umění a architektury v Domě umění města České Budějovice se váže rokem 
1998, kdy do jejího čela nastoupil kurátor Michal Škoda. Galerie (spravovaná Statutárním městem České Budějovice) každým 
rokem připravuje výstavy nejzajímavějších domácích tvůrců, ale i významných autorů světových. Ti se tak povětšinou vůbec 
poprvé prezentují nejen u nás, ale mnohdy i ve východní Evropě vůbec. Nejedná se o galerii komerční ani sbírkovou.

V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou, prestižní galerii s mezinárodním renomé, která připravuje každoročně program jak 
domácími tak přednímci zahraničními autory. Architektonické výstavy jsou dlouhodobě mezi odbornou veřejností hodnoceny jako jednoznačně 
nejlepší u nás. Toto se rovněž odráží nejen v zájmu veřejnosti, ale i v tom, že se České Budějovice dostávají do mezinárodního podvědomí nejen 
jako město, kde se vaří světové pivo, ale kde se též děje něco významného na poli současného umění a architektury. Díky systematické práci je 
dnes Dům umění řazen k tomu nejlepšímu, co lze v České republice na poli umění navštívit. 

Základní otázkou je, jakým způsobem tento potenciál dále rozvíjet, tak aby město tuto pozici v narůstající konkurenci udrželo.

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Cílem projektu je posílení rozvoje vzdělávání všech věkových skupin zaměřeného na kreativní činnosti spojené 
s uměním, designem a architekturou - vybudování centra umělecké edukace. 
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KULTURNÍ STRATEGIE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE

1. THE COMBINATION OF ECONOMIC STRENGTH, MODERN TECHNOLOGY UND CULTURE HAS BECOME THE 
TRADEMARK OF THE CITY OF LINZ. OUR CONCERN IS TO SECURE ITS FURTHER DEVELOPMENT AND THAT OF THE 

CULTURAL AND ARTISTIC POTENTIAL OF THE CITY ON A LONG TERM BASIS.

2. ART AND CULTURE MAKE CREATIVE POTENTIAL AVAILABLE, FROM wHICH ALL OTHER AREAS OF LIFE CAN 
INCREASINGLY PROFIT. SKILLS SUCH AS CREATIVITY, MOBILITY, IMAGINATION AND INTUITION ARE KEY qUAL-
IFICATIONS FOR THE FUTURE. ART AND CULTURE THEREFORE DO NOT ONLY ENRICH THE qUALITY OF LIFE, BUT 

ALSO INCREASE INDIVIDUAL PROFESSIONAL OPPORTUNITIES.

3. ART AND CULTURE CAN ONLY DEVELOP FREELY UNDER CONDITIONS OF FREE-
DOM. FOR THIS REASON BASIC DEMOCRATIC VALUES SUCH AS POLITICAL DEMOC-
RACY, HUMANITY, SOLIDARITY, TRANSPARENCY, RESPECT FOR THE SELF-DETERMI-
NATION OF THE INDIVIDUAL, PEACE, FREEDOM FROM VIOLENCE AND TOLERANCE 
ARE INDISPENSIBLE COMPONENTS OF A DEMOCRATIC CULTURAL POLICY AND A 

PRECONDITION FOR THE FREEDOM OF ART.

4. CULTURAL POLICY CREATES THE BASIC CONDITIONS FOR THE SAFEGUARDING 
AND DEVELOPMENT OF CULTURAL AND ARTISTIC LIFE IN LINZ. IT PROVIDES THE 
BEST-POSSIBLE PRE-CONDITIONS FOR FURTHER DEVELOPMENT OPPORTUNITIES, 
AS FAR AS THIS IS POSSIBLE AND MEANINGFUL wITHIN THE FRAMEwORK OF THE 

MUNICIPAL CULTURAL POLICY.

Kombinace ekonomické síly, moderních technologií a kulturního a uměleckého potenciálu se stala symbolem současného Linze. Kulturní poli-
tika města je založená na dlouhodobé strategii, která pomohla hornorakouské metropoli s proměnou v moderní evropské centrum se všemi 
ekonomickými a sociologickými dopady. Linz v současnosti zažívá jedno z nejúspěšnějších období ve své historii a kulturní a kreativní průmysl 
zde hraje klíčovou roli. Před dvěma roky se město dočkalo i zápisu na prestižní seznam “UNESCO City of Media Arts”.  V post-transformačních 
zemích střední a východní Evropy není diskuze o využitelnosti kultury jako nástroje rozvoje zatím velkým mainstreamovým tématem. Přesto 
se začínají objevovat i česká města (Plzeň, Ostrava, Brno), která se na tuto cestu už vydala.

1 FROM A STEEL CITY TO A CULTURE CITY



Linz MusiktheaterLENTOS

Schlossmuseum

Linz Musiktheater  
2006-2013 / 150 000 000 Euro

Lentos Kunstmuseum
1998-2003 / 33 000 000 Euro  

Oberösterreichisches Landesmuseum  
2006-2009 / 25 000 000 Euro

ARS Electronica  Center
2006-2009 / 30 000 000 Euro

Všechny tyto stavby jsou výsledkem mezinárodních ar-
chitektonických soutěží a reprezentují proměnu hornorak-
ouské metropole z “ocelového” města na město “kultury”. 

Rakouský Linz má 190 tisíc obyvatel a je hlavním městem spolkové 
země Horní Rakousko. Zatímco ve dvacátém století byla jeho pros-
perita založena na těžkém chemickém průmyslu a ocelárnách, v 
posledních letech si buduje image významného ekonomického, 
kulturního a turistického centra. Výrazným impulsem byla vítězná 
kandidatura na Evropské hlavní město kultury v roce 2009. 

Spojení architektury a klutury je tzv. Linz Culture Mile, což je  
dlouhodobá koncepce, která umisťuje nové kulturní stavby na 
nejvýznamnější místa ve městě. Jejich architektura odpovídá 
významu kulturních institucí a je nejviditelnějším odkazem na je-
jich obsah. Samozřejmostí je propojení interiéru staveb s veřejným 
prostorem a prezentace současného umění přímo v ulicích města.

Umění a architektura je nedílnou součástí rakouské kultury a ce-
losvětové propagace Rakouska pod značkou CREATIVE AUSTRIA. 
Kreativní průmysl má řadu pozitivních společenských a eko-
nomických  dopadů a zařadil město Linz mezi významné evropské 
metropole.  HLAVNÍ TEZE /// UMĚNÍ - užívání dovedností a před-
stavivosti k vytváření estetickýchpředmětů, prostředí nebo zážitků, 
které lze sdílet s druhými lidmi  KREATIVITA  - kulturní a kreativní 
město využívající potenciál aktivních a vzdělaných obyvatel / 
PROSPERITA - živé prosperující město.



CULTURAL INFRASTRUCTURE 
The Global Cultural Districts Network / 

DELOITTE.COM

Kreativní průmysly jako průmysly, 
které finančně zhodnocují duševní vlastnictví. 

Tak jako na začátku 20. století probíhala transformace ev-
ropských a amerických ekonomik ze zemědělského systému 
na průmyslový a došlo tím k některým zásadním změnám v 
naší společnosti (především v ekonomické, demografické, 
kulturní a společenské oblasti), tak i dnes se nacházíme v 
rozsáhlé ekonomické a kulturní transformaci. Tentokrát z 
průmyslové na kreativní.

V 21.století a novém věku kreativity jsou kreativní průmysly klíčem 
k trvale udržitelnému rozvoji. Na rozdíl od klasické ekonomiky, kde 
se pracuje s omezenými zdroji a při jejich vyčerpání obvykle dochází 
k poklesu růstu, jsou kreativní průmysly založeny na technologii, 
talentu a toleranci (3T) a rozšiřují tak dřívější ekonomické modely.

Kreativní průmysl lze rozdělit do těchto  odvětví:

- Books and Publishing
- Television and Radio 
- Fine arts  & Design
- Advertising 
- Architecture
- Music industry
- Film industry
- Videogames Softwares
- Performing Arts

V roce 2017 měly tyto odvětví celosvětový obrat 2.250 miliard USD 
a zaměstnávaly více než 29 milionů lidí (1% aktivní populace, v 
západním světě je tento podíl zhruba čtyřnásobný).



The creative 
industries 
effect

Every tenth enterprise 
in Austria is part of the 
creative industries

10 % of the enterprises in Austria 
are part of the creative industries, 
which corresponds to around 11 %.
These approx. 42,000 creative 
industries enterprises generate an 
annual turnover of €22 bil. – that 
correspond to almost 4 % of the 
whole Austrian economic output!

Employees 108,759

Self-employed persons 44,241

Employed persons 153,000

Source: Eighth Austrian 
creative industries report KAT

TURNOVER

One symbol 
stands for €1 bil.

EMPLOYMENT

One symbol stands 
for 10,000 employees

22 bil. turnover in the 
creative industries

The creative 
industries effect 
in the national economy

 

 

Billion euros value 
added at factor cost

Billion euros 
intermediate inputs

Billion euros
turnover

One symbol stands for €1 bil.

 Design: €0.3 bil.

 Music industry: €0.4 bil. 

 Radio and TV: €0.4 bil. 

 Film industry: €1.5 bil.

Architecture: €1.7 bil. 

Market for performing arts: €2.5 bil. 

Books and publishing: €3.8 bil.

Advertising: €4.5 bil.

Software and games: €6.7 bil.

The size of the creative industries

With €22 bil. turnover and over 
42,000 enterprises, more than every 
tenth enterprise in Austria is part of 
the creative industries.
The sector of software and games 
is the strongest, with a turnover of 
around €7 bil., followed by adver-
tising with around €5 bil. The third 
strongest sector in the creative 
industries is books and publishing 
with almost €4 bil. turnover, closely 
followed by the market for perfor-
ming arts (€3 bil.).

Gross output
*

22,941

Gross 
Output*

38,938

Value Added
*

11,504

Value 
Added*

19,641

Employment 
**

185,829

Employment 
**

306,314

TOTAL EFFECTS

INDIRECT EFFECTS 
Gross Output* 9,027
Value added* 4,485 
Employment** 64,231

INDUCED EFFECTS 
Gross Output* 6,969
Value Added* 3,651
Employment** 56,255

× 1,70 × 1,71 × 1,65

* in millions of Euros   ** Persons Source: Eighth Austrian creative industries report, KAT
IWI satellite account for the creative industries, IWI calculations (2018)

Source: Eighth Austrian creative industries report, KAT structure of the 
creative industries according to sectors

Source:  Eighth Austrian creative industries report, KAT

The creative 
industries 
effect

Every tenth enterprise 
in Austria is part of the 
creative industries

10 % of the enterprises in Austria 
are part of the creative industries, 
which corresponds to around 11 %.
These approx. 42,000 creative 
industries enterprises generate an 
annual turnover of €22 bil. – that 
correspond to almost 4 % of the 
whole Austrian economic output!

Employees 108,759

Self-employed persons 44,241

Employed persons 153,000

Source: Eighth Austrian 
creative industries report KAT

TURNOVER

One symbol 
stands for €1 bil.

EMPLOYMENT

One symbol stands 
for 10,000 employees

22 bil. turnover in the 
creative industries

The creative 
industries effect 
in the national economy

 

 

Billion euros value 
added at factor cost

Billion euros 
intermediate inputs

Billion euros
turnover

One symbol stands for €1 bil.

 Design: €0.3 bil.

 Music industry: €0.4 bil. 

 Radio and TV: €0.4 bil. 

 Film industry: €1.5 bil.

Architecture: €1.7 bil. 

Market for performing arts: €2.5 bil. 

Books and publishing: €3.8 bil.

Advertising: €4.5 bil.

Software and games: €6.7 bil.

The size of the creative industries

With €22 bil. turnover and over 
42,000 enterprises, more than every 
tenth enterprise in Austria is part of 
the creative industries.
The sector of software and games 
is the strongest, with a turnover of 
around €7 bil., followed by adver-
tising with around €5 bil. The third 
strongest sector in the creative 
industries is books and publishing 
with almost €4 bil. turnover, closely 
followed by the market for perfor-
ming arts (€3 bil.).

Gross output
*

22,941

Gross 
Output*

38,938

Value Added
*

11,504

Value 
Added*

19,641

Employment 
**

185,829

Employment 
**

306,314

TOTAL EFFECTS

INDIRECT EFFECTS 
Gross Output* 9,027
Value added* 4,485 
Employment** 64,231

INDUCED EFFECTS 
Gross Output* 6,969
Value Added* 3,651
Employment** 56,255

× 1,70 × 1,71 × 1,65

* in millions of Euros   ** Persons Source: Eighth Austrian creative industries report, KAT
IWI satellite account for the creative industries, IWI calculations (2018)

Source: Eighth Austrian creative industries report, KAT structure of the 
creative industries according to sectors

Source:  Eighth Austrian creative industries report, KAT

The creative 
industries 
effect

Every tenth enterprise 
in Austria is part of the 
creative industries

10 % of the enterprises in Austria 
are part of the creative industries, 
which corresponds to around 11 %.
These approx. 42,000 creative 
industries enterprises generate an 
annual turnover of €22 bil. – that 
correspond to almost 4 % of the 
whole Austrian economic output!

Employees 108,759

Self-employed persons 44,241

Employed persons 153,000

Source: Eighth Austrian 
creative industries report KAT

TURNOVER

One symbol 
stands for €1 bil.

EMPLOYMENT

One symbol stands 
for 10,000 employees

22 bil. turnover in the 
creative industries

The creative 
industries effect 
in the national economy

 

 

Billion euros value 
added at factor cost

Billion euros 
intermediate inputs

Billion euros
turnover

One symbol stands for €1 bil.

 Design: €0.3 bil.

 Music industry: €0.4 bil. 

 Radio and TV: €0.4 bil. 

 Film industry: €1.5 bil.

Architecture: €1.7 bil. 

Market for performing arts: €2.5 bil. 

Books and publishing: €3.8 bil.

Advertising: €4.5 bil.

Software and games: €6.7 bil.

The size of the creative industries

With €22 bil. turnover and over 
42,000 enterprises, more than every 
tenth enterprise in Austria is part of 
the creative industries.
The sector of software and games 
is the strongest, with a turnover of 
around €7 bil., followed by adver-
tising with around €5 bil. The third 
strongest sector in the creative 
industries is books and publishing 
with almost €4 bil. turnover, closely 
followed by the market for perfor-
ming arts (€3 bil.).

Gross output
*

22,941

Gross 
Output*

38,938

Value Added
*

11,504

Value 
Added*

19,641

Employment 
**

185,829

Employment 
**

306,314

TOTAL EFFECTS

INDIRECT EFFECTS 
Gross Output* 9,027
Value added* 4,485 
Employment** 64,231

INDUCED EFFECTS 
Gross Output* 6,969
Value Added* 3,651
Employment** 56,255

× 1,70 × 1,71 × 1,65

* in millions of Euros   ** Persons Source: Eighth Austrian creative industries report, KAT
IWI satellite account for the creative industries, IWI calculations (2018)

Source: Eighth Austrian creative industries report, KAT structure of the 
creative industries according to sectors

Source:  Eighth Austrian creative industries report, KAT



REFERENCE ZE SROVNATELNÝCH MĚST V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY

KONKURENCE A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA - SROVNÁNÍ V RÁMCI ČR

V období globalizace a sílící konkurence mezi městy nabývá na významu atraktivní kulturní nabídka měst jako významný měkký faktor, který 
přitahuje a stabilizuje příslušníky tzv. “kreativní třídy”. Podpora kultury a kulturní infrastruktury je v oblasti rozvoje měst a regionů samozřej-
mou součástí jakékoliv rozvojové strategie. Stávající kulturní nabídka zásadním způsobem odlišuje jednotlivá města či regiony a zároveň může 
být kultura příležitostí a jedním z faktorů a východisek dalšího rozvoje. Umění a kultura mohou být významnými ekonomickými činiteli a lze 
je využít jako účinné nástroje regenerace deprivovaných městských částí či celých regionů. Rozvoj kulturního potenciálu regionu je především 
prostředkem k diverzifikaci místní ekonomické struktury. Schopní a úspěšní lidé se nekoncentrují pouze tam, kde existují pracovní místa, ale 
jsou přitahováni kreativními centry s vyšší kvalitou života, ke které kultura nepochybně příspívá.
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Oblastní galerie Liberec je umělecká galerie sídlící v Liberci 
zřízená Libereckým krajem jako příspěvková organizace. K 
vzniku galerie jako samostatné instituce došlo v roce 1953. 
Už od počátku své existence se liberecká galerie zařadila 
mezi významné kulturní instituce města. Na přelomu let 
2013 a 2014 se galerie přestěhovala do nově rekonstruo-
vané budovy bývalých městských lázní v Masarykově ulici v 
Liberci. Otevření galerie v budově bývalých lázní proběhlo 
28. února 2014.

Oblastní galerie Liberec je pátou největší galerií v České republice. 
Galerie byla založena v roce 1953 a od roku 2014 sídlí v budově 
bývalých městských lázní. Galerie spravuje sbírky více než 21 000 
uměleckých děl z Čech, Německa, Rakouska, Francie, Nizozemí a 
dalších evropských států a právem se tedy označuje jako Muzeum 
evropského umění. Umělecké sbírky jsou tvořeny obrazy, grafika-
mi, kresbami, plastikami a historickými předměty a jsou zapsané v 
Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR (CES).

Rekonstrukci budovy lázní projektoval ateliér SIAL pod vedením 
Ing. arch. Jiřího Bučka a Ing. Karla Novotného v letech 2009-
2010. Stavební práce prováděla společnost Chládek a Tintěra od 
září 2011 do června 2013. Během rekonstrukce byly odstraněny 
některé příčky, bazénová vana, historické detaily byly uchovány a 
restaurovány. Rekonstrukce se snažila zachovat historické detaily, 
jasně odlišit nově vložené části od původních a současně zachovat 
památky na původní využití budovy jako lázní.

V rámci rekonstrukce byla přistavěna nová budova depozitáře s 
fasádou z eloxovaných hliníkových šablon, na kterých se uplatnil 
motiv z originální šablony pro ruční potisk látek ze 2. poloviny 19. 
století. Depozitář získal hlavní cenu Klubu za starou Prahu jako ne-
jzdařilejší novostavba v historickém prostředí, která byla realizová-
na v České republice v roce 2013. SIAL získal za rekonstrukci také 
hlavní cenu soutěže Grand Prix Obce architektů za rok 2013 a hlavní 
cenu v soutěži Stavba roku Libereckého kraje 2013.

Investorem rekonstrukce bylo město Liberec, které získalo finanční 
prostředky z Regionálního operačního programu (podprogram In-
tegrovaný plán rozvoje měst) a Liberecký kraj (15 % z celkových 
nákladů) a který rovněž financoval vnitřní vybavení. Celkové nákla-
dy na rekonstrukci dosáhly 360 milionů Kč včetně DPH.



GMU / Galerie moderního umění v Hradci Králové se na-
chází v historickém centru města, v pozdně secesní budově 
bývalého Záložního úvěrového ústavu, postavené podle 
návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky 
v letech 1911–1912. Na vstupním průčelí jsou umístěny 
bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a 
Úrody. 

V interiérech budovy je v původní podobě, pouze s malými úprava-
mi, zachována vstupní hala v přízemí a interiéry v prvním poscho-
dí. V přízemí jsou soustředěny služby pro návštěvníky (pokladna a 
informace, šatna, kavárna, galerijní prodejna), v prvním poschodí 
je přednáškový sál, studovna pro čtenáře a badatele, víceúčelová 
klubovna a dětský/výtvarný ateliér pro doprovodné programy k 
výstavám a stálé expozici. V reprezentačních prostorách prvního 
poschodí je umístěna Galerie Vladimíra Preclíka. 

V letech 2014–2016 proběhla rozsáhla rekonstrukce budovy, při 
které byly odstraněny necitlivé zásahy z minulosti a provedeno 
restaurování uměleckých děl a uměleckořemeslných dekorativních 
prvků v interiérech. Nové architektonické řešení vnitřních prostor 
respektuje historický charakter stavby, zároveň ale upravuje část 
budovy pro současný způsob užívání, tedy pro potřeby galerie a 
jejího každodenního provozu. Prostory, kde jsou dochované cenné 
uměleckořemeslné a řemeslné prvky, tj. přízemí a první poschodí, 
byly upraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily původnímu stavu z 
doby, kdy byla budova postavena. Vstupní hala tedy opět slouží 
jako vstupní prostor, kde se nachází recepce s informacemi pro 
návštěvníky a pokladna, postranní sály v přízemí jsou upraveny pro 
šatnu, prodejnu publikací, kavárnu a odpočinkový prostor s pohodl-
ným sezením. 

V prvním poschodí je malý výstavní sál, dále zde vznikl nový 
přednáškový sál s odpovídajícím technickým vybavením, studov-
na pro návštěvníky knihovny a badatele s připojením na inter-
net, klubovna a nový výtvarný ateliér pro doprovodné programy. 
Další tři podlaží jsou upravena na výstavní sály pro stálou expozici 
českého moderního umění a termínované výstavy. Stavební práce 
byly dokončeny v listopadu 2015, současně byly dokončeny také 
všechny zabezpečovací systémy a datová síť v celé budově. Nákla-
dy na stavební úpravy budovy Galerie moderního umění v Hradci 
Králové jsou 93,978.574,00 Kč, z toho dotace z Evropského fon-
du pro regionální rozvoj 50,076.437,28 Kč, zbývající náklady byly 
uhrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje.



Pardubice / Automatické mlýny v Pardubicích postupně oží-
vají a čekají je další velké změny. Současný majitel je chce 
co nejvíce otevřít veřejnosti. Do roku 2013 se v nich mle-
la mouka, pak firma Goodmills výrobu zastavila a objekt 
prodala architektovi Lukáši Smetanovi. Mlýny poté získaly 
status národní kulturní památky. Západní část historické 
budovy koupil Pardubický kraj, plánuje ji opravit a nas-
těhovat do těchto prostor Východočeskou galerii.

V budově má být otevřená galerie, kde se budou pořádat různé 
akce. Přístupná bude i v případě, že se zrovna nic dělat nebude. „V 
horní části sila bude společenský sál, kde se budou hrát divadla a 
budou se tam dělat různé kulturní akce. Součástí rekonstrukce je 
bezbariérově zpřístupněná střecha, kde bude velikánská tera-
sa,“ dodal Smetana.V loňském roce dotvořil Smetanův tým studii 
celého areálu a letos jsou v plánu veškeré projekční práce, doku-
mentace a stavební povolení. V roce 2020 se vybere zhotovitel a 
začne se s realizací. 

Gočárovy mlýny by se mohly veřejnosti v nové podobě ukázat v roce 
2022 – 2023. Projekty Centrální polytechnické dílny, Automatické 
mlýny - silo a parter, Galerie města Pardubic a Obnova winterni-
tzových automatických mlýnů pro krajskou galerii mají možnost 
čerpat z ITI až 447 milionů korun. „Všem čtyřem projektům se již 
podařilo získat pravomocné stavební povolení a Řídicí výbor ITI jim 
tak mohl vydat kladné stanovisko. Věřím, že se všem žadatelům po-
daří úspěšně dokončit i poslední fázi přípravy náročných projektů 
a zahájit stavbu v příštím roce. Plných 447 milionů korun ovšem 
mohou projekty čerpat pouze ve chvíli, kdy se nám podaří navýšit 
alokaci pro oblast památek, o které vyjednáváme s Ministerstvem 
pro místní rozvoj,“ říká primátor Pardubic Martin Charvát.

Automatické mlýny jsou ukázkovým příkladem integrovaného 
projektu, a to nejenom v České republice. „Díky rezervaci prostřed-
ků ve Strategii ITI mohou být zrealizovány čtyři projekty třech ža-
datelů. Unikátní je ale především kombinace různých finančních 
zdrojů, které pomohou revitalizovat zchátralý brownfield v centru 
města. Jedná se o prostředky z Evropské unie, státního rozpočtu, 
města Pardubic, Pardubického kraje a soukromého subjektu. Ne-
jenom díky těmto faktorům je projekt prezentován Českou repub-
likou a Evropskou komisí jako ukázkový příklad tzv. integrovaných 
územních investic v Evropě,“ vysvětluje manažer ITI.



Ostrava / Budovy městských jatek zchátraly poté, co do je-
jich oprav bývalí vlastníci neinvestovali žádné prostředky. 
Měst proto centrální městská jatka v roce 2006 odkoupilo. 
Jedinou možností, jak historický objekt zachránit, je najít 
pro něj nové využití. Město pro vypsalo architektonickou 
soutěž na proměnu areálu v galerii moderního umění. 

Na galerii moderního umění se promění pět na sebe navazu-
jících částí objektu různého stáří - původní chladírny (1891), nové 
chladírny (1902), vepřové porážky (1902) a zastřešeného atria 
(1954). Součástí projektu je demolice zchátralé provozní budovy z 
roku 1926 a její nová výstavba / cca 170 milionů Kč. 

Architektonická soutěž na konverzi městských jatek na galerii byla 
vyhodnocena v roce 2017. Vítězné architektonické studio ovšem 
odmítlo podepsat smlouvu s městem, autoři v pořadí druhého 
návrhu se omluvili a nepodali nabídku do zadávacího řízení, proto 
bude přestavba realizována podle v pořadí třetího návrhu polského 
studia KwK Promes architekta Roberta Koniczného.

Robert Konieczny patří k nejuznávanějším světovým architektům. 
Jím navržený pavilon muzea ve Štětíně získal v roce 2016 cenu za 
Světovou stavbu roku 2016 a Evropskou cenu za architekturu veře-
jného prostoru, loni získal návrh a realizace rodinného domu ve 
stylu archy v obci Brenna poblíž Těšína cenu Nejlepší rodinný dům 
světa.  Kromě toho byl Konieczny oceněn řadou národních cen.

Návrh Roberta Konieczného zachovává masivní cihlové zdi, ovšem 
následně vzniklé rozměrné otvory nezastaví cihlami, ale ponechá 
u nich možnost otevřít je masivními otočnými betonovými stěna-
mi.  Na budovu bude navazovat vybetonovaná plocha, která se dá 
využít pro instalace nebo koncerty.

Přízemní haly se promění ve výstavní sály, které bude možné 
podle potřeb různě propojovat.  Přístupní budou ze dvou míst 
-  z Porážkové a Masné ulice. Díky možnosti dočasného otevření 
otočných zdí mohou být výstavní sály také příležitostně dostupné 
zvenčí – z prostranství kolem budovy.

Funkční zázemí - kanceláře, vzdělávací část a přednáškové sály 
budou v prvním patře. Spojí je nová lávka na úrovni prvního patra.
Přestavba by měla začít ještě v průběhu roku 2019 a dokončena 
o rok později. Do objektu se poté přestěhuje galerie PLATO, která 
dočasně sídlí v sousedním objektu bývalého Bauhausu.



Nová budova Západočeské galerie v Plzni by měla mít podo-
bu pevného, tvarově čistého a jednoduchého domu. Uvnitř 
transparentního obalu budou čtyři na sobě postavené hra-
noly s jednotlivými provozy. Rozhodla o tom devítičlen-
ná porota, která vybrala vítězný návrh z dílny architektů 
Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře. Podle poroty právě jejich 
řešení dobře reflektuje dynamiku současné doby, zapadá 
do daného kontextu a je příslibem pro vznik pozoruhodné 
moderní stavby. 

Projekt výstavby nové Západočeské galerie v Plzni je zase blíž k 
realizaci. Rada kraje schválila předložení žádosti o podporu pros-
tředků ze státního rozpočtu. Rada Plzeňského kraje odsouhlasila 
předložení  žádosti k projektu “Výstavba nové budovy Západočeské 
galerie v Plzni“, který bude realizovat Západočeská galerie v Plzni, 
do programu Ministerstva kultury České republiky “Podpora rozvo-
je a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních 
zařízení, církví a náboženských společností“.

“Projekt výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni je 
záměrem s významným nadregionálním dopadem. Jedná se o 
výstavbu nového objektu budovy Západočeské galerie v Plzni, 
který bude tvořit moderní polyfunkční budova. Mezi hlavní přínosy 
a efekty vzniku nové budovy patří zásadní posílení kulturní nabíd-
ky (vybudování stálé expozice moderního umění, samostatná ex-
pozice Ladislava Sutnara, realizace výstav dle programového plánu, 
další doplňující kulturní aktivity, nabídka nových produktů), splnění 
zákonných požadavků na podmínky uchovávání sbírkového fondu a 
péče o něj (vybudování centrálního a tranzitního depozitáře ZČG), 
zkvalitnění služeb a zvýšení nárůstu počtu domácích i zahraničních 
návštěvníků,” uvedla mluvčí kraje Alena Marešová.

Projekt by se měl rozjet už v srpnu letošního roku a jeho realizace 
by měla skončit v září roku 2023. Samotná stavba má začít v příštím 
roce. Nová galerie by měla být hotová o dva roky později, násled-
ně bude probíhat vybavení objektu. Na stavbu je vydáno již plat-
né stavební povolení a byla vypracována studie proveditelnosti. 
Celková výše nákladů po přepočtu na cenovou úroveň roku 2020 
činí 929,4 milionu a to včetně vybavení mobiliářem a interiéru. 
Předpokládá dotaci ze státního rozpočtu ve výši 480 milionů a kof-
inancování části projektu z rozpočtu Plzeňského kraje ve výši 449,4 
milionu. 



MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV / Muzeum bylo založe-
no Okresním úřadem v Benešově jako Galerie výtvarného 
umění v roce 1990. V prvních letech sloužily veřejnosti 
pouze výstavní síň otevřený ateliér a mediatéka. Výstavy 
navazovaly na čtyřicetiletou tradici výtvarných prezentací 
v tzv. síni Ladislava Šímy benešovského malíře a hudební-
ka. Postupně se též rozvíjela akviziční činnost podpořená 
Českým muzeem výtvarných umění a místními dárci. 
Veřejnosti byla zpřístupněna stálá expozice regionálního 
umění, čajovna a posléze trvalé instalace českého umění 
20. století – grafiky, fotografie, grafického designu, plas-
tiky a malby.

Secesní dům byl postaven v letech 1904–1905 Okresní hospodářsk-
ou záložnou podle architektonického návrhu benešovského stavi-
tele a projektanta Marcela Dusila a původně sloužil k jejím účelům. 
Po válečných letech v domě sídlila celá řada kulturních institucí. V 
osmdesátých letech minulého století dům prošel rekonstrukcí a na 
počátku devadesátých let zde otevřelo své expozice okresní Muze-
um Podblanicka a vzniklo také Muzeum umění a designu, jehož 
zřizovatelem je město Benešov. V objektu má sídlo také výtvarný 
obor Základní umělecké školy Josefa Suka.

V průběhu roku 2018 muzeum prošlo rekonstrukcí prostor v přízemí 
budovy ve spolupráci s architektonickým ateliérem Marcely Stein-
bachové. Výsledkem jsou nově zpřístupněné výstavní plochy 
propojené stávajícími průchody. Recepce je umístěna v zádveří 
budovy a navazuje na ni čítárna, ze které je nově otevřen vstup do 
venkovních prostor muzejního dvorku s komorní expozicí plastiky. 
Architektonická studie u všech zrekonstruovaných místností řešila 
prvek bezbariérovosti. Pouze částečnou rekonstrukcí prošla také Síň 
Ladislava Šímy v prvním patře budovy. Zde bylo pro další program 
především nezbytné zajistit splnění bezpečnostních kritérií. 

V Národní soutěži Gloria Musaealis jsme převzali zvláštní ocenění v 
kategorii Muzejní počin roku 2018. 

- příspěvková organizace města
-  výstavní plocha 650 m2
- roční rozpočet 8,5 milionu Kč
- 12 zaměstnanců



ČESKÉ BUDĚJOVICE - MĚSTO KULTURY (?)

České Budějovice jsou přirozeným ekonomickým a kulturním centrem Jihočeského kraje. Region (640,000 obyvatel) leží na historické spojnici 
dvou významných evropských měst, Prahy a Linze. Město (93,000 obyvatel) je dlouhodobě hodnoceno jako příjemné místo pro život s dalším 
potenciálem rozvoje a tomu by v rámci jeho koncepce měla odpovídat i strategie kultury. Město České Budějovice poskytuje poměrně pestrou 
a bohatou nabídku kulturních a společenských akcí. Otázkou je, kolik z nich se týká současného umění a architektury a jaká je jejich kvalita. 
S tím souvisí i absence širší odborné a veřejné diskuse o významu a přesahu umění a architektury v kontextu současnosti a budoucnosti v 21. 
století. Pokud chce město patřit mezi kulturní centra, pak je tato diskuse pro všechny zúčastněné strany poměrně zásadní.
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Město je dlouhodobě hodnoceno jako příjemné místo pro život s dalším potenciálem rozvoje a tomu by v rámci jeho koncepce měla odpovídat i strategie kultury a její rozpočet. Většina 
rozpočtu na kulturu jde na provoz Jihočeského divadla, ochranu památek a ostatní činnosti. Částka na financování významných kulturních akcí vě městě nepřesahuje 10 milionů korun 
(méně než 0,5% rozpočtu města). Částka na současný provoz Domu umění z rozpočtu města nepřesahuje 2 miliony korun (méně než 0,1 %). 

Počet obyvatel                  93 000   2020 

Rozpočet města                 2.622.000.000 Kč  2020
Rozpočet na kulturu            cca 150.000.000 Kč  2020
- z toho Jihočeské divadlo           cca 120.000.000 Kč  2020

Nejvýznamnější kulturní instituce - objekty:

Jihočeské divadlo, Jihočeské muzeum, DK Metropol, KD Vltava, KD 
Slávie, KD Gerbera, Alšova jihočeská galerie, Dům umění, Kino Kotva, 
Kino Háječek, Cinestar, MC Fabrika, Klub Velbloud, Jihočeská knihovna

Nejvýznamnější kulturní akce - události:

Radniční léto,  Umění ve městě, Můzy na vodě, Budějovický advent, 
Vánoční trhy, Výstavy v DU, Výstavy v radniční síni, Jihočeský jazzový 
festival, Město lidem-lidé městu, Budějovický Majáles, Vltava žije, Ra-
dio fest, Pardál fest, Gastro fest 



Náměstí Přemysla Otakara II je nejvýznamnějším veřejným prostorem města. Stávající umístění DU v historickém objektu přímo na náměstí je obrovskou příležítostí prezentovat 
současné umění a architekturu široké veřejnosti a to v kontextu (a kontrastu) historického centra. V podstatě jde o naprosto unikátní scénu, která je připravená pro představení. Objekt 
Domu umění by mohl sloužit jako zázemí pro řadu kulturních akcí, které se na náměstí odehrávají a pro které je třeba toto zázemí pravidelně připravovat. Jeho variabilní prostory by 
měly být připravené jak pro dlouhodobé, tak krátkodobé kulturní projekty. Cílem by mělo být posílení kulturní komunity a sounáležitosti s městem a místem.

Galerie současného umění           159 m2

- náklady na provoz cca 0,1 % z rozpočtu města
- v letech 1998 - 2020 proběhlo přes 200 výstav

... stávající umístění DU v historickém objektu 
přímo na náměstí je velkou příležítostí prez-
entovat současné umění a architekturu široké 
veřejnosti ...  a zároveň vést širší diskusi o 
umění a architektuře ve veřejném prostoru.

0,1%    



DŮM UMĚNÍ - SOUČASNÝ STAV
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Dům umění představuje jedinou instituci vlastněnou a provozovanou městem, která se dlouhodobě a systematicky věnuje současnému umění 
a architektuře. Samotná galerie zabírá pouze necelých 160m2 v prvním patře historického domu na náměstí Přemysla Otakara II. Současný 
stav domu je v absurdním konstrastu ke kvalitě pořádaných výstav a galerie tak naplno nevyužívá svého potenciálu. Limitovaný je i možný 
přínos pro obyvatele města a jeho návštěvníky. Přestože České Budějovice mají největší čtvercové náměstí ve střední Evropě, velmi často hleda-
jí k této ploše hledají adekvátní náplň a využití, stejně jako pro domy, které ho lemují. Dům umění je jednou z možných a správných odpovědí.
Dům umění už dnes představuje “budějckou značku”, podobně jako Budvar nebo Koh-i-noor, která ovšem nemá adekvátní zázemí.



Z celkové podlahové plochy domu slouží pro samotnou galerii pouze 159 m2. Další zázemí galerie a vzdělávací program pro děti a školy zabírá 
plochu 251 m2. Ostatní prostory v domě m2 jsou pronajímány za tržní nebo regulovaný nájem subjektům, jejichž činnost s koncepcí DU nesouvisí 
anebo souvisí pouze okrajově. K domu patří také dvůr 217 m2, který je v současnosti v pronájmu sousední restauraci.

Galerie současného umění   159 m2

Kanceláře DU       78 m2
Program pro děti a školy DU  173 m2

Odbor kontroly magistrátu města
Pronajímatelné kanceláře

Odbor kultury magistrátu města
Pronajímatelné kanceláře

Antikvariát



Město je v situaci, kdy by se mělo rozhodnout, jakým způsobem chce k Domu umění (objektu i instituci) přistoupit.

1. Galerie současného umění a architektury patří mezi nejlépe fungující kulturní instituce tohoto typu v ČR. Má více než 20ti letou 
historii s řadou vynikajících výstav českých i zahraničních osobností. Je to fungující instituce postavená na kurátorském vedení 
Michala Škody. Jako jedna z mála galerií pořádá výstavy, jejichž význam přesahuje hranice regionu a lze je považovat za současný 
evropský standard.

V této situaci by město mělo pokračovat v podpoře DU a pracovat na silných stránkách jeho koncepce. Je zde velký potenciál pro zahrnutí této kon-
cepce do strategického plánu města v kapitolách kulturního a kreativního průmyslu (dopady na kvalitu života, turismus, ekonomiku, vzdělanost).

2. Objekt Domu umění potřebuje opravu, která v některým částech již proběhla, ale většina stavby na ni teprve čeká. Z tech-
nického i ekonomického pohledu je nejefektivnější opravit dům podle ucelené koncepce (možnost etapizace).

Oprava musí proběhnout bez ohledu na využití objektu. Jeho dispozice je zároveň taková, že mnoho možností na jiné využití (byty) neumožňuje. 
Umístění DU na náměstí Přemysla Otakara II lze považovat za silnou stránku s velkým potenciálem pro vstup současného umění do centra města.

3.  Pokud by došlo k vyčištění a scelení některých částí stavby do logických funkčních celků, pak je možnost nově opravené prosto-
ry využívat pro aktivity DU nebo opět pronajímat (kanceláře) za stejný tržní nájem jako dosud.

Město tedy důslednou a kvalitní opravou domu nic neriskuje.  Odhadované náklady na rekonstrukci jsou kolem 20-50 milionů korun, což je zhruba 
jedna desetina nákladů na stavbu nové galerie. Pokud by se koncepce DU ukázala jako nefunkční, pak se oprava DU zaplatí během několika let.

4. V současnosti nemá město ani žádná jeho kulturní instituce žádný reálný plán na stavbu nové galerie. K tomuto záměru neex-
istuje ani koncept, ani pozemek a nejsou ani finanční zdroje (odhadem 200-500 milionů Kč). 

V této situaci je efektivnější investovat do současné stavby a koncepce s potenciálem rozšíření, pokud to bude možné. V budoucnosti je možné spojit 
stavbu nové galerie s dořešením některých veřejných prostranství města (Senovážné náměstí, Mariánské náměstí, Dlouhá louka).

5. Objekt Domu umění by měl nabídnout spolupráci již fungujícím kulturním subjektům v Budějovcích a pokusit se vytvořit takové 
prostředí, které povede k naplnění co nejlepšího obsahu, který si lze za daných podmínek představit.

Je zde možnost pro dlouhodobé nebo dočasné využití pro zavedené kulturní akce a jejich organizátory přímo na dosah místa, kde se  většina těchto 
eventů koná. Za této situace není potřeba ani dalších zdrojů financování na provoz, protože tyto instituce již fungují (jde pouze o reorganizaci). 

Velkým potenciálem může být i zatím velmi podceňovaný prostor pro veřejné diskuze a prezentace, občanské spolky a aktivity (stakeholders) a to 
z jakékoliv další oblasti, která se týká dikuse o rozvoji města (například interaktivní 3D Model a prezentace dlouhodobých záměrů).  Lze říci, že ve 
městě podobný prostor zatím chybi, což se odráží i v zájmu veřejnosti a vzájemném oboustranném způsobu komunikace nad řadou společných 
témat. Prostor náměstí je pro podobnou diksusi více než vhodný.

České Budějovice mají největší čtvercové náměstí ve střední Evropě, ale většinu času k němu hledají adekvátní náplň. Dům umění představuje 
jednu z možností, jak tento prostor využít.

Jan Šépka - Vnímání



POTENCIÁL - PROGRAMOVÁ NÁPLŇ DOMU UMĚNÍ

Dům měl sloužit především účelům spjatým s provozem kulturním, potažmo uměleckým a navázat na status a kvalitní program stávající Galerie 
současného umění a architektury - je zde potenciál proměny stávajícího Domu umění na “polyfunkční vzdělávací a komunikační centrum pro 
současné umění a otevřený kulturní prostor”. Vytvořit unikátní platformu pro podporu, prezentaci, výzkum a vzdělávání v oblasti současného 
umění a rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými obory – od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, 
videu či novým médiím.  Propagovat tak otevřený kulturní prostor, jež umožňuje konfrontaci, rozvíjení a inspiraci prostřednictvím rozdílných 
pohledů. Cílem není „pouze” prezentace výstav a uměleckých artefaktů, ale vytvoření fóra pro společenskou interakci. 
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Varianta A
Dům je rozdělený na jednotlivé, relativně nezávislé sekce se samostatným vedením
 

Přízemí  - Informační a turistické centrum

- informační a turistické centrum města, DPP a CB System
- zázemí a wc 
- vnitoroblok - dvůr

1. patro - Galerie současného umění a architektury

- galerie současného umění a architektury, hlavní výstavní prostor
- kanceláře kurátora a galerie
- zázemí a wc 

2. patro - Odbor kultury magistrátu města

- odbor kultury magistrátu města
- coworking centrum, sdílená kancelář se zaměřením na kreativní průmysl 
- zázemí a wc 

3. patro - Edukační centrum pro děti

- ateliér edukačního centra zaměřený na mateřské, základní a střední školy 
- kanceláře edukačního centra 
- zázemí a wc 

4. patro - Otevřená platforma

- experimentální interaktivní prostor  
- prezentační a diskusní prostor
- zázemí a wc 

stávající   stávající

2,5   4,0 mio

 stávající   stávající
 1   1,0 mio

 2,5   3,0 mio

 4,0   5,0 mio

Cílový počet  Cílový rozpočet na
zaměstnanců  platy a program



EDUKAČNÍ CENTRUM PRO DĚTI

Architektura a umění vytváří každodenní životní prostor pro kohokoliv z nás. Pohybujeme se  prostředí, které jsme sami vytvořili a jehož kvalita 
výrazným způsobem ovlivňuje to, jak se chováme a jak přemýšlíme. Architektura a umění hraje zásadní roli v utváření vztahu k okolí již ve 
velmi raném věku. Přesto nejsou děti na českých školách v dostatečné míře vedeny k rozvoji základního povědomí o kvalitě prostředí, k rozvoji 
představivosti, estetického a prostorového vnímání, pochopení tvorby urbánního prostředí a utváření vztahu k veřejnému prostoru měst a kra-
jiny jako prostoru pro život. Nedostatečná informovanost, osvěta a vzdělávání v této problematice se pak v dospělosti podílejí na rozhodnutích, 
která negativně ovlivňují životní prostředí, kvalitu života a společnost. Naopak pozitivní příklady a vzdělání vedou k výrazně lepším výsledkům.
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Výstavní činnost je od roku 2008 atraktivně doplňována galerijní edukací formou specifických vzdělávacích programů. Cílovou skupinou jsou všechny stupně škol, hendikepované děti a 
rodiče s dětmi. Díky systematické práci, individuálnímu přístupu a hlavně jedinečnosti propojení výstavy se vzděláním a s rozvojem komunikačních i praktických dovedností dětí získala 
tato činnost velký ohlas. Požadavky škol a veřejnosti však není možné v celé míře uspokojit, neboť jak prostorová kapacita, tak i personální obsazení v jedné osobě, je v současné době 
zcela nevyhovující. Malý prostor se velmi často stává limitujícím faktorem pro další druhy výchovných aktivit, jako jsou aktivity pohybové či komunikační.



Edukační programy / Doba trvání cca 60 – 90 minut, určené pro všechny typy škol, organizované skupiny, dospělé i hendikepované – probíhají ve výstavě autora, jsou doplněné o řadu 
otázek a úkolů, účastníci hledají odpovědi, formulují své postřehy a získané informace zaznamenávají; poté své zážitky zpracovávají ve výtvarné části 
    
PRO MŠ A 1. STUPEŇ ZŠ / PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ / PRO 2. STUPEŇ ZŠ A SŠ



OTEVŘENÁ PLATFORMA

V posledních letech se v řadě měst otevírají prostory, které slouží k moderované diskusi o veřejném prostoru a veřejných stavbách.  Velmi 
často jsou spojené s kanceláří městského architekta, řešení témata se ale netýkají jen architektury, ale i sociologie, ekonomie nebo ekologie. 
Příkladem je například pražské Centrum architektury a městského plánování neboli CAMP, které dalo za cíl zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji 
Prahy. Chce být základním zdrojem přehledných a dostupných informací o přítomnosti a budoucnosti hlavního města a fungovat jako otevřená 
platforma, „základní tábor“ pro každého, kdo má zájem o společné plánování a rozvíjení města – od prvních nápadů přes projekty v procesu 
přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích. Takový prostor v Českých Budějovicích chybí.
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Alternativou je polyfunkční, vzdělávací a komunikační centrum pro současné umění a otevřený kulturní prostor. Centrum, kde by se těsně setkávaly veškeré druhy vizuálního umění, 
architektura, hudba, film, performativní umění a široká škála edukativních programů, workshopů a podpůrných aktivit. Centrum jako nové místo vhodné pro vzdělávání, výzkum, 
nové nápady, umělecký růst, spolupráci, nové zkušenosti, experimenty, seberealizaci, alternativní trávení volného času, diskuse a komunikace, propojení s městem a jeho komunitami, 
subkulturami, institucemi a aktivními občany, neutrální „meeting point“ sloužící sloužící pro účely centra, prostor pro široké spektrum uměleckých intervencí (performance, pohybové, 
autorské a experimentální divadlo, tanec...atd). 



PODSTATA OBNOVY - “VYČIŠTĚNÍ”

Když člověk zjisti, že je sem možné dostat i skvěle tvůrce z druhé strany zeměkoule, už není cesty zpět. K úplné spokojenosti z pohledu návštěvníka 
chybí už jen změna současného stavu domu, ve kterém výstavy probíhají. Zasloužil by si pořádnou rekonstrukci, důstojnější vstup, přehlednější 
parter a naplň pro další patra. 

Adam Gebrian, kritik architektury 
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Je nutné prostor vyčistit a odstranit popřípadě schovat, zabudovat, přemístit veškeré instalace. Očistit stěny, sloupy a stropy od obkladů, nevhodných dlažeb, podhledů apod. Vymítit veškeré 
rušivé elementy v prostoru vstupu domu (reklamy, nápisy…) Je nutné se dostat na jádro geometrie domu. Znovuobjevit podstatu stavby / KONCEPT NÁVRHU - ATELIÉR PROJEKTIL

Foto: Kočárovna Litomyšl - Jan Šépka / Galerie Benedikta Rejta - Emil Přikryl 



DŮM UMĚNÍ - REFERENCE / PR

Výstavy pořádané v Domě umění České Budějovice jsou pravidelně prezentovány v českém i celosvětovém odborném tisku i na webových 
stránkách, které patří k nejsledovanějším zdrojům informacím v současném architektonickém a uměleckém světě. Řada výstav, které zde 
proběhly, byly často jedinou možností jak vidět unikátní instalace od špičkových umělců a architektů v České republice, navíc často připravené 
přímo a pouze pro tento prostor. Součástí výstav jsou i přednášky a workshopy, které umožnují osobní kontakt s elitou uměleckého světa, 
možnost diskuse a také srovnání současné české a mezinárodní scény. To vše jsou základní a velmi dobré předpoklady pro diskusi o současné 
kultuře a jejím přesahu do všech oblastí lidského života.
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„ ... pokud jde o uvádění světového výtvarného uměni v Česku, existuje velký deficit. Instituce, které by tak měly činit, toz různých důvodů nedělají vůbec, nebo ne dostatečně. Vzniká tak 
trochu bizarní situace, kdy nejsvětovější českou výstavní instituci je Dům uměni v Českych Budějovicich, kde už sedm let existuje jasny výstavní program.“  Tomaš Pospiszyl, teoretik uměni

“ ... vyznačuje se jeho dramaturgie stupňující se touhou předložit tomuto prostředí, co by mohlo a může být jinak. Právě v tomto duchu lze chápat i jeho nejnovější záměr připojit ke galerii 
další prostory budovy Domu umění a oživit myšlenku multifunkčního kulturního centra. A i když tato myšlenka opět zní jako science fiction, při pohledu na dosavadní postup Michala Škody 
je o ní třeba uvažovat jako o seriózním plánu.“ Jiří Ptáček

“ ... v posledních letech se galerii daří uskutečňovat i výstavy velkých jmen globálního světa uměni, jakými jsou Martin Creed, Carsten Nicolai, Christopher Williams, Lawrence Weiner, Liam 
Gillick, Heimo Zobernig, Imi Knoebel nebo Florian Pumhosl. Galerie má takové jméno, že sem tyhle lidi dokážeme dostat, a to i za podmínek, na které by jinde nepřistoupili.“ Michal Škoda 

“ ... jeho 150 m2 patří mezi výstavně nejčistší prostorz u nás, i kdzž původně nevznikl pro prezentaci výtvarného umění. O co decentnější a vytříbenější je interiér galerie, o to větší kontrast 
zažívá návštěvník cestou do ní - nevzhledný vstup a ani další detaily nenaznačují, že za jedněmí z dveří by se mohla skrývat galerie výtvarného umění.” Terezie Nekvindová

“... tím, že nám ukazuji (výstavy) věci, kterým nerozumíme, umožňuji nám se změnit.”  Karel Císař, kurátor, teoretik umění



Napsali o nás

TÝDEN.cz, Únor 2017
iDNES.cz, Leden 2017
denik.cz, Leden 2017

MAGAZYNSZUM.PL, Listopad 2016
ČESKÝ ROZHLAS, Listopad 2016
LIDOVKY.CZ, Říjen 2016

AAD Architektur Ausstellungen Deutschland, Říjen 2016
DIVISARE JOURNAL, Říjen 2016
WALLPAPER, Říjen 2016

TÝDEN.CZ, Říjen 2016
ČESKÝ ROZHLAS RADIO WAVE, Říjen 2016
BMIAA, Říjen 2016

IDNES, Říjen 2016
Umělec zakryl kašnu ..., Září 2016
Nejnavštěvovanější výstavy roku 2016, Září 2016
Kulturní událost roku 2016, Září 2016
Jan Šépka, Září 2016
Šépka architekti/ Jan Šépka, Září 2016
Náš veřejný prostor, Září 2016
Vnímání, Září 2016
Úspěšní v jižních Čechách, Září 2016
Události v regionech, Září 2016
Jan Šépka Vnímání, Září 2016
TVjecko, Září 2016
Studio ČT24 , Září 2016
Samsonova kaše..., Září 2016
V zakryté kašně jedni viděli ...., Září 2016
Samsonova kašna v Českých Budějovicích, Září 2016
Vnímání, Září 2016
Zakrytá kašna táhne...., Září 2016
Události v kultuře, Září 2016
Události v regionech, Září 2016
ČT České Budějovice, Září 2016
Návrat hravé architektury, Září 2016
Jan Šépka , Září 2016
K Samsonovi šlo po lávce šest tisíc lidí.., Září 2016

Jan Šépka, Září 2016
Zakrytá kašna přilákala tisíce lidí..., Září 2016
Samsonovu kašnu zakrývají dřevěné stěny, Září 2016
Vnímání, Září 2016
Projekt Vnímání, Září 2016
Samsonova kašna zmizela za černou stěnou..., Září 2016
Kašna oddělena od náměstí..., Září 2016
O vnímání městského prostoru..., Září 2016
Budějovická kašna bude skryta..., Září 2016
K Samsonovi poprvé po schodech, Září 2016
Samsonova kašna zmizela za zdí ..., Září 2016
Vnímání, Září 2016
Události v regionech, Září 2016
Symbol Budějovic zmizel za stěnou, Září 2016
Začne projekt Vnímání, Září 2016
Dominanta náměstí zmizí z očí, Září 2016
Vnímání dominanty města, Září 2016
Diskuse k výstavě, Září 2016
Samsonovu kašnu zakryje umělecký projekt, Září 2016
Instalace v Domě umění, Září 2016
Projekt Vnímání, Září 2016
Samsonovu kašnu zakryjí obří stěnou, Září 2016
Symbol Budějovic zmizí za stěnou, Září 2016
Kašna schovaná za zdí, Září 2016

S. Scully, Červen 2016
Světový počin: Sean Scully vystavuje v Českých Budějovicích
Uznávaný abstraktní malíř Sean Scully..., Červen 2016
S. Scully miluje pruhy..., Červen 2016

A. Kratochvíl - Nenápadné momenty, Květen 2016
A. Kratochvíl - Okamžiky, Květen 2016
Neznámé abstraktní fotografie - A. Kratochvíl, Květen 2016

Marte. Marte - Na východ od ráje , Březen 2016

O zrcadlení, Únor 2016
v zajetí zrcadel, Únor 2016
Obraz je vlastně uložená vzpomínka, Leden 2016
W. Tillmans, Listopad 2015

Wolfgang Tillmans představuje své fotografické a designové 
práce, Listopad 2015
W. Tillmans - Radio Wave, Listopad 2015
Wolfgang Tillmans - Fotografie, Listopad 2015
Wolfgang Tillmans v České republice, Listopad 2015
Wolfgang Tillmans v Českých Budějovicích, Listopad 2015
Fotograf Wolfgang Tillmans , Listopad 2015

Architektura v galeriích, Říjen 2015
Chilské čtvercové variace, Říjen 2015
Rozhovor, Říjen 2015
Pezo Von Ellrichshausen Designs A Building 
PEZO VON ELLRICHSHAUSEN, Říjen 2015
Architektura v galeriích, Říjen 2015
Chilské čtvercové variace, Říjen 2015
Rozhovor, Říjen 2015
Pezo Von Ellrichshausen Designs A Building Made Up Of 
100 Circles, Říjen 2015
PEZO VON ELLRICHSHAUSEN, Říjen 2015
Finite Format / Konečný formát, Říjen 2015
Infinite Motive, Říjen 2015
Pezo von Ellrichshausen designs a new building consisting 
of 100 sectors, Říjen 2015
about exhibition, Říjen 2015
projekt v du, Říjen 2015
pezo von ellrichshausen, Říjen 2015

kreativní hrací plocha v domě umění, Září 2015
první interaktivní výstava v du, Září 2015
hravá výstava v domě umění, Září 2015
K přednášce a výstavě RCR Arquitectes, Duben 2015
V Domě umění končí výstava fotografa - archiváře

...

...

...

...

...



Většina přednášek významných hostů se koná mimo prostor Domu umění - ve studentském kostele sv.Rodiny nebo v kulturním domě Slávie - a to z jednoduchého důvodu: prostor DU 
je pro velký zájem posluchačů na podobné akce příliš malý. Není to na škodu, je to naopak příležitost ukázat současnou architekturu a umění na neobvyklých místech a zpřístupnit ji 
veřejnosti. Přesto jsou právě takovéto akce, které kapacitně přesahují současné prostory galerie, velkou výzvou pro hledání obsahu pro většinu dosud veřejnosti nepřístupných prostorů 
Domu umění.  Na fotografii Adam Caruso a jeho první přednáška po udělení nejprestižnější britské ceny za architekturu RIBA Stirling Prize / říjen 2016.



     Adam Caruso měl v  Českých Budějovicích 
vernisáž a přednášku pouhý týden po udělení 
neprestižnější britské ceny za architekturu RIBA 
Stirling Prize. Odkaz na DU se samozřejmě obje-
vil i na jeho webu. Na samotnou výstavu přijela 
řada českých i zahraničních hostů.

          Výstava Jana Šépky dostala fotografii budě-
jovického náměstí na první stránky řady význ-
amných webů o architektuře.

     Takeshi Hosaka patří mezi nejznámější japonské architekty. Jeho instalace 
v Budějovích vznikla ve spolupráci s Fakultoru umění a architektury v Liberci 
přímo pro tento prostor.

Výstava Marte Marte Appearing Sculptural byla nejprve prezentována v 
německém Kolíně, poté v Budějovicích a nakonec na benátském Bienále.



Město České Budějovice by se na základě svých strategických dokumentů a veřejné diskuse mělo rozhodnout, zda po více než dvaceti 
letech novodobé existence Domu umění půjde cestou opravy současného domu nebo ve spolupráci s krajskými organizacemi začne 
připravovat stavbu nové galerie. 

První varianta je v tuto chvíli postavená na reálných programových, ekonomických a časových souvislostech i poptávce veřejnosti.
Druhá varianta je otázkou budoucnosti bez jakékoliv jistoty. Třetí variantou je zachování současného stavu ...

> CENTRUM SOUČASNÉHO 
UMĚNÍ A ARCHITEKTURY


