
Výroční zpráva INI PROJECT, z.s. 2020

Nazev projektu: Celorocni cinnost INI Project v roce 2020 

Naklady projektu
Celkové naklady 
(v Kc)

Umělecké honoraře 
(vcetně OON)  1)

456 953

z toho:  
- smlouvy 419 453,00
- faktury 37 500,00
- OON 2)  
Dalši naklady celkem 
(vcetně OON)

556 732

z toho:  
1. naklady na projekt přimé 458 251
z toho (dle vašeho projektu):  
- najem na prostor
  na realizaci projektu

154 000,00

- naklady na propagaci 5 178,00
- cestovné a ubytovani 8 176,44
- autorské poplatky  
- spotřeba materialu 11 718,00
- předtiskova úprava  
- naklady na tisk  
- OON  3)  
- koordinace, produkce 270 700,00
- odborné poradenstvi 8 479,00
2. nepřimé (režijni) naklady  
4)

98 480

- najem kancelařských prostor  
- kancelařské potřeby 710,70
- spoje (poštovné, telefony, 
internet)

6 487,00

- energie 65 956,00
- hosting 3 254,52
- pojištěni, bankovni poplatky,
ostatni

22 072,00

Mzdy stalých zaměstnanců  
  
N a k l a d y   c e l k e m 1 013 685

 



ZDROJE FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Příjmy z realizace projektu
1) vstupné 3 685,00
2) účastnické, konferenční poplatky, kurzovné

3) prodej časopisů 
    a) volný prodej
    b) předplatné
4) prodej publikací, hudebnin, CD, DVD
5) prodej dalších tiskovin (programy, katalogy, plakáty)

6) prodej vystavovaného exponátu*
7) příjmy z reklamy (např. u internetových portálů)
8) ostatní příjmy (specifikujte)

Další zdroje
9) vlastní finanční vklad žadatele
10) sponzoři (na základě smlouvy o reklamě apod.)

11) dary (na základě darovací smlouvy, potvrzení o přijetí daru) 225 000,00

12) dotace od města, obce 300 000,00
13) dotace od kraje              
14) dotace od Ministerstva kultury – OULK 450 000,00

15) dotace od Státního fondu kultury 35 000,00
16) dotace od ústředních orgánů (mimo MK)
17) zahraniční zdroje (Culture 2000, ambasády, kulturní centra...)

18) ostatní příjmy (specifikujte)

Zdroje financování celkem 1 013 685



INI Project/PROSTOR 

Program PROSTORU probihal nepřetržitě během celého roku. Dvouměsicni rytmus projektů urcil, že na 
konci roku se můžeme ohlédnout za 6 projekty. INI Project je nezavisla platforma působici v oblasti 
soucasného uměni, jejiž charakteristikou je hledani netradicnich formatů jeho prezentace a podpory. Prostor 
INI už přes rok sidli na adrese Jeronýmova 88, ktera svou dispozici osciluje mezi ateliérem a galerii. 
Program PROSTORU se věnuje akcim umělců a teoretiků, které maji procesualni charakter a odehravaji se 
ještě před vystavenim hotového dila nebo paralelně s autorovou výstavni cinnosti. V ramci PROSTORU 
mohou umělci ci kuratoři konfrontovat své aktualni zaměry s veřejnosti, zvat si sem hosty, kteři je inspiruji a
volně jej přetvařet napřiklad v dilnu, studovnu, kancelař nebo kuchyni. 

Během roku 2020 se nam podařilo realizovat tyto projekty: 

Mia jadrná v kooperaci s Magdaleninou prádelnou / 1. 1. 29. 9. 2020 

Rezidence Mii Jadrné byla původně naplanovana jako samostatna rezidence ve které se autorka měla 
věnovat technice Art Protis. Na přelomu roku, kdy vrcholila zima a organizaci Jakodoma se stale nedařilo 
najit nahradni prostory pro své fungovani a k přeckani těchto studených měsiců pro své klientky bez 
domova, došlo k setkani umělkyně Magdaleny Kwitkowské, organizatorky projektu Magdalenina pradelna 
(ktera se odehrala v INI PROSTORU na konci roku 2019) a Mii Jadrné. Obě autorky se dohodly na spojeni 
jejich rezidenci a potažmo prodlouženi casu, kdy mohly ženy bez domova zůstat v prostorach INI a podilet 
se na novém projektu. Toto spojeni ostatně nebylo nahodné. Jadrna už v předchozich letech pracovala s 
klientkami Jakodoma a spoluprace se děla v logické navaznosti na tyto aktivity. 

Ostatně samotna technika Art Protis je pro Jadrnou prostředek k zachyceni okamžiku a upcyklaci 
zbytkových latek. Do stroje pokladala jinak nepoužitelné ústřižky. Textil, vlnu, ale i latky potisknuté 
vlastnimi fotografiemi. Slo ji o to, ukazat potencial této techniky pro oděvni design ale také poukazat na 
(ne)ekologické aspekty modniho průmyslu. S tim se poji i jeji fungovani s klientkami organizace Jakodoma 
– Jadrna pro ně a zaroven s nimi sbirala použité textilni latky a kusy obleceni, které nasledně přešivaly a 
upravovaly na miru. Toto obleceni a textil tak dostalo nový život a Jadrna tak vytvořila během své rezidence 
novou kolekci obleceni z těchto textilii. INI PROSTOR se během rezidence proměnil na laboratoř zkoumani 
ekologických aspektů mody a renovace textilii, způsobem který byl použivaný v ceskoslovensku v 50 – 60. 
letech. 

Zaroven v PROSTORU probihaly i nadale workshopy žen bez domova, které byly připravovany jak interně 
tak i pro veřejnost v oteviraci době INI PROSTORU (kazdý den od 12 do 20 hod. a o víkendech nonstop). 
Spolecných akci (Pockam si na tebe, neboj myslim na to, leden 2021, Dame tady v tomhle zasadne na tebe, 
únor 2021) se zúcastnil napřiklad ateliér intermédii z Akademie výtvarných uměni v Praze pod vedenim 
Tomaše Vanka, umělec Tomaš Džadon nebo Tomaš Kajanek a dalši. 

Mia Jadrna je absolventka Atelieru modni tvorby na prazske UMPRUM. Je soucasti projektu Textile 
Mountain – prvni ekologicke galanterie u nas. Venuje se upcyklacy mody a ekologickemu pojeti mody. 

01. 03. – 31. 05. 2020 Michal Cáb, Marek Hlaváč, Tomás Kajánek, Matej Smrkovský Ovčí techno 

Ovci techno a jiné přiběhy je nazev rezidence umělecko-hudebniho uskupeni v podani Michala Caba, Marka 
Hlavace, Tomaše Kajanka a Matěje Smrkovského. Během rezidence proběhla série převažně zvukových 
udalosti/přiběhů s různými tématy. Volné uskupeni trojice těchto autorů funguje na alternativni sound artové 
scéně už několik let. Sound art chapou nejen v mezich technologické vymoženosti nových médii, ale 
předevšim jako možnost propojeni zvuku a spolecenské sféry. V jejich rezidenci se otiskli témata utopie, 
mýtů, kolektivně sdilených archetypů a spiše tušených než explicitně vyjadřených pravd. Autoři připravili 
specialni site-specific instalaci a performance, ktera byla uzpůsobena (castecně online a castecně v prostoru 
INI) tehdy se nově šiřici epidemii Covid-19. Z PROSTORU INI vzniklo studio, které hudebně i vizualně 
expandovalo do online prostředi a do kterého mohli nasledně vstupovat také navštěvnici. 

28. brezen 20:00 Príbeh č. 1: Isolation Music (online stream) 

Prvni akce kolektvu se stala zaroven spolecnou improvizaci ctyř lidi v karanténě. Zivě streamovaný koncert 
probihal ze ctyř různých pokojů. Volna improvizace/noise/live coding/live patching. Stream byl zveřejněn na
této adrese: http://marekhlavac.net/isolation.html 

12.4. 20:00 Príbeh č. 2: From the Distance/Music is Obsolete (online stream) 



Druha akce kolektivu se stala participativni online streamovaným koncertem a prezentaci jejich manifestu. 
Tato udalost se nesla v duchu urcité reminiscence sitového entuziasmu devadesatých let aktualizovaného v 
době obecné karantény.Odkaz na stream byl na této adrese: 

http://marekhlavac.net/pa/index.php 

Marek Hlavac připravil internetově-participativni koncert se třemi castmi: 'Collective Granulation', 'Fragile 
Music No.2 (Distanced Version)' a 'Approaching the Inhuman', Poté proběhla video-prezentace kolektivniho 
manifestu 'Music is Obsolete' vyzdvihujici socialni aspekt hudby nad jeji formalni stranku. 

27.5. 19:00 Ovčí techno 

Posledni zavěrecna oteviracka karanténni rezidence mohla proběhnout už živě přimo v INI PROSTORU. 
Sampler různých praci, které vznikly po cas izolace. Během vecera zazněl kompromizovaný techno set, 
noise impro, letni hity a několik dalšich zvukových performanci. K viděni byl také mural a pleteniny ve 
spolupraci s umělkyni Zuzanou Sevcikovou a Bronislavou Orlickou. 

Michal Cab se venuje divadelni hudbe, live codingu a hre na modularni syntezator, Marek Hlavac se zajima 
o zvuk v socialnim prostredi a moznosti participace publika, Tomas Kajanek prozkoumava uzivateli 
vytvareny obsah internetu a hraje noisovou hudbu, Matej Smrkovsky kresli. 

01. 06. – 07. 09. 2020 Denisa Langrová, Ruta Putramentaite, Jonás Richter Something for the body 
something for the soul 

Trio autorů - Denisa Langrova, Ruta Putramentaite, Jonaš Richter pracuje s emocionalnim nabojem 
kolektivniho zpěvu a jeho schopnosti vytvařet spolecně sdilený prostor. Kolektiv se věnuje otazkam vztahu 
vzajemného ovlivnovani jedince, spolecnosti a techniky. Umělce spojuje zajem o zvuk a jeho propojeni s 
dalšimi spolecenskými tématy jako je napřiklad klimaticka úzkost. Pro PROSTOR INI si připravili několik 
inscenovaných situaci ve kterých se stalo ústřednim prvkem volné prolinani spolecných zvukových podcastů,
ekologie a asistované terapie. 

6.6. 14:00 - 19:00 ~something for the body something for the soul~ 

Během své rezidence kolektiv přetvořil rozhovory nahravané s přizvanými hosty INI PROSTORU v 
imaginativni narativ. Uvodni vecer formou poslechového vecera připomněl některé starši projekty a na 
rozpracovaném materialu představil také některa východiska budouci prace. Kromě toho proběhla i živa 
performance Ruty Putramentaite - Earth/ Water/ Air/ Fire is leaving your body variation #1 & #2. 

25. 6. 17:00 Workshop radikálního dýchání a kolektivního zpevu 

Druhý komponovaný vecer měl podobu kurzu kolektivniho zpěvu s revolucnim nadechem. Ucastnic měli 
možnost se spolecně s autory pokusit hledat cesty, jak použit svůj hlas a dech jako nastroj k tvořeni lepšiho 
světa. Nejprve pomoci rytmických cviceni pozorovali fyziologické i politické aspekty vlastniho dechu. Poté 
spolecným zpěvem nechali těla rezonovat na frekvencich emancipacni teorie i poezie. 

7. 9. 2020 19:00 Splývat spolu nebo vubec ne 

Posledni vecer měl podobu release party debutového alba Sboru družstva život. Sbor družstva život pracuje s
emocionalnim nabojem kolektivniho zpěvu a jeho schopnosti vytvařet sdilený prostor a vznikl během 
rezidence v INI PROSTORU. Družstvo zpracovalo fragmenty akademických textů, ale také folkových nebo 
popových pisni, které rekontextualizovali a vytvořili z nich mozaiku možných cest z problémů soucasnosti. 
Zavěrecným dilem rezidence kolektivu tak bylo jejich prvni studiové album s hity jako Supermarkety nebo 
Davej ber, ale i na nový cyklus pisni k pohadce o Býci kryse, na kterém se podileli autoři jako umělec a 
enviromentalista Tomaš Uhnak ci socioložka Tereza Stockelova. 

Link na online poslech alba: https://sbordruzstvazivot.bandcamp.com/releases? 
fbclid=IwAR391iXhiCr_81cmVs5_2yO0LlqzkhAbRvONPCpjsvR8d8BELbsDiVZxhpI 

Denisa Langrova (*1996) momentalne studuje ve tretim rocniku na UMPRUM v atelieru socharstvi Edith 
Jerabkove a Dominika Langa. Jeji tvorba prochazi jak vnitrnimi prostory, tak vnejsimi. Stejne tak reflektuje 
osobni jako politicke a naopak. Hlavnimi tematy jeji tvorby jsou ekofeminismus, mezidruhove vztahy, utopie 
a laska. 

Ruta Putramentaite (*1989) pochazi z Litvy, studovala fotografii na Middlesex university v Londyne. 
Momentalne studuje na prazske UMPRUM (atelier socharstvi Edith Jerabkove a Dominika Langa). Ve sve 
soucasne praxi se venuje vytvareni socharskych, zvukovych nebo video instalaci, mnohdy s performativnim 



presahem. Pohybuje se tak na hrane osobni a kolektivni vypovedi vztahujici se k tematum envirometalni 
krize a ekologie mysli. 

Jonas Richter (*1983) je absolventem atelieru socharstvi na prazske UMPRUM. Jeho prace, se zabyvaji 
jazykem a limity komunikace ve vztahu k technologiim. Tvori zvukove instalace, casto pracuje take s mediem 
fotografie a pohyblivym obrazem. V posledni dobe se venuje zkoumanim lidskeho hlasu v cele jeho skale 
utvareni - od textu, fyzicke performance, pres zvukove zpracovani, az po predstaveni hlasu v ruznem 
kontextu. Venuje se take vlastni hudebni tvorbe, v poslednich 15 letech prevazne se svym otcem v projektu 
Richter & syn. 

1. 7. - 30. 7. 2020 Trojan Tactics Toulouse - Praha - Berlín - Tiraspol - Soul Kulturní velvyslanectví 

Umělecký kolektiv Trojan Tactics fungoval v prostoru INI galerie v průběhu měsice cervence jako projekt 
„Toulouse - Praha - Berlin - Tiraspol - Soul Kulturni velvyslanectvi“. Kromě zprostředkovani mezinarodni 
výměny a laboratorniho konceptu galerijniho prostoru představil také termotisk, kavarnu, laserové graffiti a 
mnoho dalšiho. Cilem rezidence bylo otevřit galerijni prostor jako spolecnou kancelař pro interakci – což 
bylo umožněné a úspěšné také v ramci zrovna uvolněných vladnich opatřeni spojených s pandemii Covid-19.
Programem provazeli Jana Doudova, Viktor Vejvoda a dalši hosté. Program vznikl ve spolupraci s curatorial 
collaborative (curatorialcollaborative.net) 

9. 7. 2020, 18:00 hod., Trojan Tactics Studio // Corona Cocktail 

Výstava s nazvem Corona Coctail reflektovala soucasnou globalni krizi a představila umělecka dila, ktera 
zachycuji různé zkušenosti se situaci pandemie. Umělecka dila od mezinarodnich umělců byla osobnimi 
výpovědmi a nashromažděnými materialy fyzické a online reality. Výstava zkoumala nové přistupy 
vzajemné interakce a poukazovala na strukturalni problémy, kterým celime. 

Tato udalost se stala soucasti třetiho vydani “Zižkovských prvnich ctvrtků”, které se konali ve ctvrtek 9. 
cervence 2020 od 18:00 v galeriich 35m2, City Surfer Office, INI Project, hunt kastner, litost, Nau Gallery, 
NEVAN CONTEMPO a Schokolo. 

Vystavujici umělci: Melanie Garland, Gemini Kim a Jaemin Paik a Cholhee Han, Park Ki Hyun, Sebastien 
Mazauric, Jakub Valenta, Viktor Vejvoda. 

29. 7. 2020, 19:00hod., Reverse Mantra Vinyl release party & Trojan Tactics open studio 

Projekt Reverse Mantra byl křestem holografické desky navržené umělkyni Gabrielou Těthalovou, hostem 
kolektivu. Nazev odkazuje na zvuk a opakovani - „mantra“ jako pisen nebo basen a meditativni stav mysli v 
maliřském procesu, „zvrat“ souvisi s bodem, kdy je řad narušen, aby vytvořil něco nového a 
nepředvidatelného. Skladbu složila Pia Achternkamp na zakladě spolecných hudebnich improvizovaných 
setkani v INI PROSTORU. ( gabrielatethalova.art, piaachternkamp.com) 

Otevřené studio Trojan Tactics představil během vecera také výstupy Samizdat Publishing, Indoor Laser 
Grafite Constellation a Cardamon Street Coffee Bar, 12 cm Deep (trojantactics.tumblr.com). Program byl 
doprovazen hudbou Pii Achternkamp a dj AJE. 

1. 9. 2020 – 30. 10. 2020 Mutací proti podmanení Alexandra Vajd a Vjera Borozan 

Autorky podzimni rezidence Alexandra Vajt a Vjera Borozan program koncipovaly jako zkoumani 
problematiky procesu identifikace a zkoumani pocitů přislušnosti ci sounaležitosti s nimi spojených. Od 
zacatku usilovaly o to, reflektovat problematiku z konkrétnich pozic, pozic umělkyně a teoreticky uměni, 
které je tematizuji prostřednictvim svých praci. Původnim cilem bylo zjištovat jaké konkrétni pocity, 
myšlenkové pochody, psychologické ci socialni aspekty se aktualně skrývaji v jadru těchto procesů. Co pro 
ně sounaležitost ci přislušnost přesně představuji, jak je proživaji/ žiji? Co pro ně/nas znamena někam ci k 
někomu patřit nebo se k něcemu hlasit? Být nějakým způsobem situovaný, zařazený, vyprofilovaný? Co a 
jak nas spojuje/rozděluje? V soucasné době, kdy se problematika identit ožehavým tématem, nebezpecnou 
zbrani na bitevnim poli kulturnich i jiných valek a nastrojem polarizace spolecnosti, proměnuji se zaroven i 
samotné procesy a způsoby identifikace, jejich proživani a sdileni. Autorky předevšim zajimalo, jak o tom 
všem spolecně přemýšlet a diskutovat, aniž by se jejich debaty stavaly kontraproduktivni. Cela rezidence 
byla postavena jako osobni proces proměny autorek. Jeho průběh a vývoj autorky zpracovavaly formou jim 
vlastni – fotografickým denikem Alexandry Vajd a texty Vjery Borozan. V průběhu rezidence měly původně
aktivity probihat paralelně ve třech programových liniich. Nepolevujici pandemie Covid-19 ale mnoha 
způsoby komplikovala realizaci původnich planů a programu založených castecně také na participaci hostů, 



jež se na něm měli spolupodilet a v procesu spolecné diskusi vytvařet jeho finalni podobu. Většina 
planovaných aktivit založena na fyzické úcasti a prožitku participantu projektu tak proběhla v menšim 
měřitku, uzavřena veřejnosti pro samotné autorky (jejich zprostředkovani veřejnosti pak bylo skrze 
dokumentaci) nebo byla akce naplanované a připravované ale jejich uvedeni je přesunuto na dobu, kdy se 
otevřou znovu kulturni instituce a polevi soucasna pandemicka situace. 

V průběhu rezidence autorky osobně podstoupily řadu výcviků, diskusi a konzultaci, ktera je měla seznamit s
celou škalou metod užitecných v procesu hledani odpovědi na výše zminěné otazky. Podařilo jim i přes 
nepřiznivou situaci absolvovat řadu sezeni s odborniky (konzultace venující se práci s hlasem kteoru 
vedla Ivana Vostárková, konzultace práce s telem vyuzívající Alexandrovu metodu, kterou vedl M. 
Janicki, konzultace metabolickeho balancu s Jankou Novou a konzultaci práce s dechem vedene 
Holosem). Na tyto zkušenosti ziskané v průběhu setkavani autorky chtěji navazat také v budoucnu. Což je 
jednim z důvodů, proc jejich rezidence nekonci po dvou měsicich, jak bylo zvykem, ale organicky bude 
prochazet i dalšim programem v INI PROSTORU. Z techto akcí vznikal zminovaný deník a fotografický 
cyklus. 

Jednim z předpřipravených vecerů je Dancefloor Solidarities Davida Verbuče. Během rezidence proběhla 
jeho prvni výzkumna cast a nyni můžeme ocekavat i prezentaci jeho výsledků v podobě přednašky a 
performance. Dalši aktivitou v programovém bloku měla být přednaška JUDr. Petry Masopust Sachove a 
workshop psychologa a terapeuta Jakuba Cerneho. Autorky se s Jakubem Cerným opakovaně setkavaly a 
diskutovali o svém procesu znovuhledani identity a sama sebe, emocich které tento proces obnaši ale také o 
nadchazejici udalosti. V soucasnosti stale cekame na vhodnou přiležitost pro realizaci workshopu, jež je už 
předpřipravený a naplanovaný. 

Alexandra Vajd 

Se narodila 1971 v Mariboru, Slovinsko. Absolvovala Fakultu veterinarni mediciny na Univerzite v Lublani 
a bakalarske a magisterske studium na Katedre fotografie, FAMU v Praze. V letech 2004 az 2006 studovala 
na State University of New York at New Paltz diky stipendiu Fulbrightovy nadace. V roce 2008 se 
habilitovala na docentku na Akademii vytvarnych umeni v Lublani, kde dosud prednasi. Zaroven pusobi na 
Akademii vizualnich umeni v Lublani a or roku 2008 vede atelier fotografie na prazske UMPRUM. 

Vjera Borozan 

Se narodila 1971 v Cerne Hore. Vystudovala dejiny umeni a teorii na Filozoficke fakulte Univerzity Karlovy 
v Praze a ziskala zde titul Ph.D. Od roku 2011 prednasela soucasne umeni na Fakulte vytvarnych umeni v 
Brne a zaroven na Vysoke skole umeleckoprumyslove v Praze. Spolupracovala s iniciativou tranzit.cz (2005-
2011) a od roku 2011 byla vedouci online platformy Artycok.TV. Mezi lety 2017 – 2018 pusobila jako 
reditelka Narodniho muzea Cerne Hory. V soucasnosti prednasi umeni 19. a 20. stoleti na Katedre teorie a 
dejin umeni prazske Akademie vytvarnych umeni. 

1. 10. - 31. 12. 2020 / Seminár fasismu s Vojtechem  Marcem

V ramci probihajiciho rezidencniho působeni Vojtěcha Marce v INI PROJECT proběhl projekt s pracovnim 
nazvem Seminař fašismu. Projekt byl nejvice zasažen restrikcemi spojenými s pandemii Covid -19, proto byl
upraven tak aby mohl probihat castecně online a castecně formou dokumentace budoucich udalosti, které 
volně probihaji i během roku 2021. Forma seminarniho cteni představuje zavedený prostředek 
sebevzdělavani, stejně jako skupinové i individualni sebeidentifikace jeho úcastniků. Cetba fašistických 
autorů a autorek proto poskytuje nejen urcité poznani, ale také přiležitost pro přehodnoceni oněch 
identifikacnich mechanismů a jejich role v ramci soudobých identitarnich politik. Marc fašismus nenahliži 
primarně jako teoretický předmět reflexe a kritiky, na němž by se ověřovaly zavedené psychologizujici 
postupy. Rezidence měla za cil podchytit jeho zvracenost, stejně jako jeho přitažlivost. Takovou zakladni osu
doplnuji dilci otazky i širši ramce. Je politika racionalni projekt, který vylucuje všechno iracionalni, at už se 
jedna o afekty, emoce, fikce anebo spiritualitu? Měla by jim vůbec být? A co dělat, když to nejde? Jak s tim 
souvisi nedůvěra v politiku a nedůvěra ve vědu? Vedla smrt autora ke zrozeni autoritaře? Lze Reichův 
orgonový akumulator použit v taženi proti jim popsané masové psychologii fašismu? Je fašismus 
iracionalismem, jak tvrdil Eco v jednom ze 14 bodů, jimiž charakterizoval Ur-fašismus? Poji se s nachylnosti
k pověrecnosti, jak uvaděl Adorno v jednom z bodů urcujicich tzv. F škalu? Nakolik se dnes da s těmito 
body pocitat? A hlavně, může nam zodpovidani takových otazek napomoct žit nefašisticky? 

Zajemci o úcast v seminaři se hlasili po veřejné výzvě na adresu semifasismus@email.cz. Dalši směřovani 
seminaře se urcuje kolektivně v mailových vlaknech, kde tak zaroven dochazi k sitovani (vzhledem k 



momentalně nepřiznivé epidemiologické situaci). Připrava seminaře spocivala ve studiu přislušné literatury a
nasledném výběru vhodných titulů a pasaži pro seminarni cteni. Paralelně proběhlo navazani kontaktů se 
zaujatými neodborniky i vybranými experty, kteři se zhosti role moderatorů ci konzultantů. 

S ohledem na přesvědceni o významu osobni konfrontace dalši setkani proběhnou přimo v prostoru INI, až 
to protiepidemicka opatřeni dovoli. Prakticka cviceni zaměřena na přehodnocovani vztahu faktů a fikci, a 
potažmo jejich politických rozměrů, probihaji průběžně online. 

Přehled připravených kurzů: 1) Kurz fašistické psychologie a průběžna rekonstrukce f-škaly (Autoritařské 
osobnostni testy s Vaclavem Magidem.). - Nutnost a marnost kritiky. Fašismus jako předmět výzkumu a 
jinak. Neidentické myšleni identit. 2) Kurz prorokovani post-utopického radikalismu (Jak necist Alexandra 
Dugina? S Adamem Borzicem, Olgou Pavlovou a Ondřejem Slacalkem.) - Politiky faktů a politiky fikci. Co 
se ucit a co odnaucovat? 3) Kurz konspirovani a herniho designu (QAnon a dalši) - Kontrovani konspiraci, 
nebo kontra-konspirace? Dilci výstup: zaznam interaktivni přednašky: Funfactography S01E01: 
https://soundcloud.com/guest-lectures-famu/episode- 2, s Martinem Konecným, Matějem J. Pavlikem a 
Maxem Vajtem. - Skupinové samostudium: Staré mýty, novi mytologové / nové mýty, staři mytologové 
(Julius Evola, Alain de Benoist, Sebastian Jahic, Savitri Devi, Miguel Serrano...) - Politika jako LARP? 4) 
Zavěrecna výstava reprodukci fašistického uměni v INI [Od degenerovaného uměni ke kulturnim valkam] - 
Výstavni prostor nebude po dobu trvani výstavy přistupný (s ohledem na nežadouci šiřeni nedemokratických
a autoritařských ideji – ze stejného důvodu nebude výstava dokumentovana). 

Vojtech Marc je historik soucasneho umeni. Je absolventem Atelieru bez vedouciho. Pusobi jako vyzkumnik 
na poli mimosmyslove estetiky. Pracuje jako clen kuratorske skupiny v galerii Fotograf. V ramci 
doktorskeho studia na UMPRUM v Praze se zabyva chemizaci kultury v socialistickem Ceskoslovensku. 

CENA VERY JIROUSOVE 

Cena Věry Jirousové, oceněni zacinajicim a etablovaným kritikům, je udělovano bienalně – v roce 2020 se 
tedy neudělovalo. Tento rok jsme se zaměřili na rozšiřovani působnosti (kontakty se zahranicim) a vlastni 
transformaci vedouci k osamostatněni projektu, který bude fungovat nezavisle na INI Project, z. s. od roku 
2022 jako Cena Věry Jirousové, z. s. I přes pandemickou situaci roku 2020 se nam však podařilo uspořadat 
několik on-line aktivit, které se vztahovaly k letošnimu tématu udržitelnosti. 

Založili jsme platformu Blog na webu Ceny Věry Jirousové, kde jsou a budou publikovany teoretické texty o
výtvarné kritice. Anežka Bartlova připravila na blog text Udrzitelnost vytvarne publicistiky, na kterém 
spolupracovala s Annou Remešovou (Artalk.cz), Janem Bělickem (A2larm.cz) a Kateřinou Smejkalovou 
(Friedrich- Ebert-Stiftung CR). 

Dalšim textem na Blogu je rozhovor s Jarrettem Earnestem, americkým kritikem uměni, který přibližuje 
svou knihu (What it Means to Write About Art /2018/ - Co to znamena psat o uměni). Jarrett Earnest je kritik,
kurator a umělc. Dlouhodobě přispiva do newyorského casopisu Brooklyn Rail a pořada výstavy napřiklad 
ve vyhlašené Zwirner Gallery, NY. 

Také jsme uspořadali on-line workshop o výtvarné kritice, 15. 10. 2020, akce proběhla v ramci festivalu 4+4 
dny v pohybu. 

Workshop probihal přes platformu Zoom, diky technickému zazemi festivalu 4+4 dny v pohybu, který 
pomohl s technickým zajištěnim. On-line streamovani probihalo na platformě Youtube, kde je také video 
uloženo (https://www.youtube.com/watch?v=TlZ1eQY5fsw ). Ucastnici se přihlašovali prostřednictvim e-
mailové registrace workshop@cenavj.cz, nebo přes Messenger a Instagram. Celkem se do zoomové udalosti 
e-mailem a zpravami přihlasilo přes 40 lidi. Video na Youtube on-line sledovalo v době udalosti dalšich 22 
osob. K12. lednu 2021 ma video na Youtube celkem 223 shlédnuti, z toho je 96 unikatnich přistupů: z toho 
lze vyvodit, že sledujici video navštivili vice než jedenkrat, tedy opakovaně se k zaznamu vraci. Tomu 
napovida i konstantni zajem o video. 

UMA AUDIOGUIDE 

UMA Audioguide je online platformou, ktera zprostředkovava široké veřejnosti rozhovory o výstavach 
soucasného uměni v nekomercnich výstavnich prostorech. 



Projekt pokracoval v roce 2020 předevšim ve vytvařeni těchto rozhovorů, audioguidu. Ty nataceli a střihali 
odborni editoři rekrutujici se z řad studentů a absolventů dějin uměni, výtvarné kritiky a dalšich spřizněných 
oborů. Rozhovory vznikaly ve spolupraci s jednadvaceti vybranými nezavislými galeriemi v Praze, Brně a 
Usti nad Labem. 

Přirozena a nenucena forma dialogu s umělcem (připadně kuratorem) přinaši kontext, který mnohdy v 
tiskové zpravě ci kuratorském textu chybi, ci je laickému publiku těžko srozumitelný - jedna se napřiklad o 
inspiraci umělce, souvislosti s jeho dalši tvorbou, vhled do koncepce výstavy nebo procesu jejiho vzniku. 
Větši informovanost divaka pak dopomaha k jeho snadnějši orientaci, co se týce soucasné umělecké scény. 
Tyto audioguidy mohou být cenným prostředkem i pro dalši umělce ci pomoci galeriim k reflexi jejich 
cinnosti. 

Projekt je ze své podstaty vazaný na galerijni provoz, který byl v minulém roce znacně omezený. Přesto se v 
roce 2020 se podařilo zveřejnit 60 nahrávek, které jsou zdarma přistupné na Soundcloudu a Spotify. A v 
těch připadech, kdy se výstavy nuceně přesunuly do virtualniho prostoru, byly naše audioguidy o to vitanějši 
a potřebnějši, jako dalši způsob, jak divakům výstavy zpřistupnit. Také jsme se pokusili experimentovat s 
delšim formatem rozhovorů, který by mohl do budoucna lépe vyhovovat pravě takovým připadům, kdy je 
výstava fyzicky nepřistupna. Vedle této běžné cinnosti, mapovani výstav ve vybraných galeriich, které se 
projekt věnuje, jsme se zaroven v neobvyklé situaci lonského roku snažili hledat dalši smysluplné cesty, jak 
uměleckou scénu přibližovat veřejnosti. Vznikl tak třeba rozhovor s umělci na rezidenci v Meetfactory, kteři 
svůj pobyt využivali k tvorbě, ale už ji v důsledku protiepidemických opatřeni neměli možnost prezentovat. 

UMA Audioguide vypsal v roce 2020 výberove rízení na nové editory a editorky, v němž jsme měli 
možnost vybirat z velkého množstvi uchazeců a obměnit a rozšiřit tak naš tým o nové kvalitni cleny 
(předevšim v Praze a v Ostravě). Výhodou je, že tým UMA Audioguide je poměrně flexibilni skupina s 
mirně se obměnujicim lektorským zazemim, kde je možné předavat zkušenosti nastoupivšim editorům a 
editorkam, kteři soucasně přinaši do kolektivu nové napady. Mezi klady patři rovněž to, že prace je 
rozdělovana individualně na zakladě casových možnosti a zajmu spolupracovniků, kteři spolu nemusi být v 
podstatě vůbec kontaktu. I tak je ovšem naši snahou organizovat celorepublikova setkani, aby bylo možné 
udržet kompaktnost celku. Z tohoto důvodu se jako nezbytné ukazuji pozice koordinatorek projektu. V roce 
2020 se uskutecnilo jedno online setkani, při kterém proběhlo interni školeni, jak vzdálene nahrávat 
rozhovory přes k tomu urcenou online podcastovou platformu Zencastr. Během roku se totiž online 
nahravani stavalo v podstatě jedinou formou, jak bylo možné rozhovory pořidit a bylo třeba se tomu 
přizpůsobit. 

UMA Audioguide se také snaži podle svých financnich a pracovnich možnosti editorů zařazovat mezi své 
partnerské galerie dalši instituce, které produkuji kvalitni výstavy. V roce 2020 jsme navazali spolupraci s 
dvěma galeriemi. V Praze je to galerie Fotografic, ktera se soustředuje na prezentaci soucasné fotografie. 
Zatim byl zveřejněn podcast o samotné galerii a jejim fungovani. 

V ramci snahy zapojit UMA Audioguide i do uměleckého děni mimo Prahu jsme v minulém roce navazali 
spolupraci s ostravským centrem soucasného uměni Plato. Prvni nahravka z Plata ma naplanované 
zveřejněni v únoru 2021. 

V ramci propagace jsme se zaměřili na zintenzivněni spravy socialnich siti, konkrétně Facebookové stranky. 
Také jsme se snažili v tomto směru prohloubit spolupraci s partnerskými galeriemi. Velmi kladně také 
hodnotime to, že jsme se mohli stat medialnimi partnery Fotograf festivalu. Nicméně úcinna propagace je 
něco, na cem bychom se chtěli v přištim roce pracovat ještě mnohem vice. 

Projekt UMA Audioguide v roce 2020 prokazal, že je platnou soucasti umělecké scény a může velmi dobře 
fungovat jako nastroj k přibliženi výstav a uměni k divakovi. Také se dokazal přizpůsobit novým 
podminkam diktovaným pandemii. Způsob online nahravani, který bylo kvůli tomu nutné zavést, přinaši 
nové výzvy, ale otevira i nové možnosti, jak uvažovat o budoucnosti projektu, kdy už třeba neni nezbytné 
tolik vazat jednotlivé editory ke konkrétnim městům, kde působi. 

partnerske galerie: 

PRAHA: Galerie 35m2 Galerie Artwall Galerie Entrance etc. galerie Galerie Ferdinanda Baumanna 
Fotograf Gallery Galerie Fotografic Galerie FUTURA Galerie Jeleni Karlin Studios Galerie Kurzor 
MeetFactory (Galerie MeetFactory a Galerie Kostka) Galerie Mimochodem Pragovka Gallery 

BRNO: Industra Art OFF/FORMAT 



USTI N. LABEM: Dům uměni Galerie Emila Filly Galerie Hranicař 

OSTRAVA: Plato 

Vzhledem k velkému množstvi akci všech tři projektů (INI PROSTOR, Ceny Věry Jirousové, Uma 
Audioguide), které se uskutecnily castecně živě a castecně online, je možné vypocitat, že se jedna o asi 5000 
– 7000 navštěvniků (online i živě), z toho se jedna o zhruba 1000 navštěvniků všech živých akci během roku
2020. 

_____________________________________________________________________________ 

INI PROSTOR se stal důležitou soucasti pražské umělecké scény, ktera svou dispozici osciluje 
mezi ateliérem a galerii. Program PROSTORU se věnuje akcim umělců a teoretiků, které maji 
procesualni charakter a odehravaji se ještě před vystavenim hotového dila nebo paralelně s 
autorovou výstavni cinnosti. Proto nam tento procesualni model představuje nejen hotova umělecka
dila ale dava možnost vidět do zakulisi jejich vzniku, jakési mentalni mapy rezidentů. Cena Věry 
Jirousové je prestižni nezavislou cenou pro soucasné umělecké kritiky v Cesku. Historie ceny a 
dlouhý seznam kritiků uměni, kteři ji prošli, jakož i clenů poroty nebo organizatorů, svědci o 
výjimecném postaveni Ceny. Diky soustavné cinnosti a řadě doprovodných programů přinaši 
mnohé nové impulsy do ceské kritiky ale zaroven svými aktivitami prohlubuje zajem o obor i mezi 
mladými studenty teorie uměni a dalšimi zajemci. Tento rok obohacený jeji produkcni a kuratorský 
tým a cena tak restartovala a zintenzivněla svoji cinnost – např. Byl založený blog zaměřujici se na 
reflexy kritiky u nas a ve světě a nabizi tak unikatni možnost se soustředěně věnovat kritice uměni. 
UMA audioguide svými aktivitami mapuje výstavy výtvarných umělců a pomaha pojmenovavat 
aktualni tendence a směry na scéně soucasného uměni nejen v Cesku. 

_____________________________________________________________________________  

Minulý rok a souvisejici aktivity v něm, pro nas byly přiležitosti k zhodnoceni vlastni cinnosti a 
jejich dlouhodobých cilů. INI PROSTOR hostoval řadu projektů, které se musely proměnovat a 
fluidně uzpůsobovat soucasnému životu v pandémii, nejen provozně ale také tak, aby měl smysl pro
navštěvniky/ divaky/ posluchace a úcastniky. 

Stejně tak i CVJ po ceremonialu vyhlašovani svých laureatů prošla zpětnou reflexi své cinnosti a 
jeji reorganizace je nyni předmětem diskuzi organizatorů. K tomu byl svolan i kulatý stůl složený ze
zastupců z dalšich kulturnich instituci a cena prodělala obměnu pracovniho kolektivu. K diskuzim o
budoucim směřovani byla přiznana cela řada odborniku z odborné obce a zastupců výtvarných 
instituci (Artalk, Artycok.tv, Skutek etc.) 

UMA Audioguid uspořadal dvě celorepublikové setkani svých lektorů a na zakladě dosavadni 
cinnosti vytvořil plan školeni a dalšich aktivit k zdokonaleni nahravek a samotné online 

platfromy, kde jsou podcasty k dispozici posluchacům. Stejně i UMA Audioguide přibrala ke 
svému fungovani nové spolupracoviky. 

____________________________________________________________________________ 

Všechny aktivity, doprovodné programy a předevšim online nahravky UMA Audioguide jsou 
dostupné širokému publiku. INI PROSTOR se snaži oslovovat předevšim menšiny a vyloucené 
skupiny obyvatel (např. lidi bez domova, LGBT komunitu, migranty etc). Dostupnost akci je vždy 
bezbariérova. Podobný přistup je uplatnovan i pro akce CVJ. Veškerý program je zdarma, je tak 
dostupný všem. UMA audioguide (jako i ostani projekty během pandemie) je už svou podstatou 
dostupný všem na internetu a pomoci srozumitelného jazyka se snaži uměni přibližit i širokému 
publiku zajemců o soucasné uměni. 

INI PROJECT je nedilnou soucasti soucasného provozu uměni. Pomoci svých tři projektů se stal 
projektem, který spojuje teoretické, umělecké i vzdělavaci aktivity. Jako takový ziskal pozornost a 
stal se už etablovanou platformou. V poslednich letech se navic podařilo zlepšit rozpocty, které 



umožnuje kvalitnějši a profesionalnějši přistup k realizaci našich aktivit. Diky tomu jsme mohli 
oslovit dalši spolupracovniky a uspořadat řadu diskuzi, které se věnuji reflexi našich aktivit ve 
snaze zlepšovat naši cinnost. Navic všechny tři projekty se ukazaly nejen svou povahou ale také 
flexibilnosti, jak bylo prokazano během roku 2020, schopnost ustat a naplnit své cile i během 
narocného obdobi pandemie. 

 

Zpracoval: Karina Kottova Dne: 26.1.2021 

Granty a dotace pridelene INI Projectu v roce 2020: 

Celorocni program INI Project v roce 2020 MKCR   450,000 Kc 

Celorocni program INI Project v roce 2020 HMP   300,000 Kc 



Mutaci proti podmaněni              SFK   15,000 Kc 

UMA Audioguide                       SFK   20,000 Kc 


