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A r t b l o k

První vernisáže se konaly ve středu 
11. září, vše ale propuká druhý den. 
Pokud ještě nemáte plán na víkend, 
jeďte do německé metropole. Ber‑

lin Art Week každoročně patří k nejzají‑
mavějším událostem v oblasti současného 
umění. Stále platí, že syrový charakter měs‑
ta byl pro umělce vždy přitažlivý. Po pádu 
zdi vdechla mezinárodní umělecká scéna 
Berlínu novou duši a neustále přetváří jeho 
podobu. Nejen v závislosti na ekonomic‑
kých podmínkách, ale především preferen‑
cích samotných umělců, kurátorů a dalších 
účastníků kulturního provozu se každých 
několik let posouvá oblíbenost městských 
částí. Tato dynamika je bezesporu ojedině‑
lým rysem berlínské umělecké scény.

Nejjednodušší způsob, jak prozkoumat 
hustou síť galerijních ulic, navštívit osvěd‑
čené instituce, zastavit se v privátních sbír‑
kách a užít si lokální atmosféru, je na kole! 
První zastávkou může být Muzeum součas‑
ného umění v budově Hamburger Bahnhof, 
kde probíhá výstava finalistů Ceny Národní 

galerie a dnes se oznámí její vítěz. Jedná se 
o prestižní ocenění umělců do 40 let žijí‑
cích v Německu. Při bližším prozkoumání 
předešlých ročníků narazíte na německého 
autora jen zřídka. To jen dokazuje, že Berlín je 
mezinárodně vnímán jako důležité centrum 
současného umění. Také veletrh Art Berlin 
v industriálních prostorách bývalého letiště 
Tempelhof je reprezentativní přehlídkou 
lokálních galerií vedle řady zahraničních 
kolegů. 

Nejočekávanější událostí jsou však ver‑
nisáže v privátních galeriích naplánované 
na páteční večer. Bez zmíněného bicyklu 
nemáte šanci objet všechny a to by byla ško‑
da! Neměli byste minout zahájení výstavy 
slovenského konceptualisty Romana Ondá‑
ka u Esther Schipper na Potsdamer Strasse. 
Další exponovanou lokalitou je Kreuzberg, 
kde se mimo jiné otevírá sólo show mladé‑
ho čínského umělce Zhou Siweia u Krau‑
pa‑Tuskany Zeidler. Jistě se nespletete, když 
se vydáte do Mitte na slavnou galerijní ulici 
Lindenstrasse. Nedávno se sem přestěhova‑

la skvělá galerie KOW. Lehce mimo trasu se 
nachází galerie König v odsvěceném kostele 
z 60. let v brutalistické architektuře.

V Berlíně sídlí také řada unikátních privát‑
ních sbírek s institucionálním charakterem. 
Ta Julia Stoschekové patří k nejvýraznějším 
a zaměřuje se primárně na time‑based media, 
tedy na umění, které je podmíněno techno‑
logií a má časový rozměr, resp. trvá v čase! 
Poprvé v Evropě představuje WangShui bez 
bližšího určení studio, které pracuje s haptic‑
kou vizuálností pohyblivého obrazu.

Když nadejde čas sesednout z kola, je pří‑
hodnou lokalitou Prenzlauer Berg. Oblast ko‑
lem Torstrasse a Auguststrasse má příjemně 
nenucenou atmosféru a nikdy není od věci 
zajít ještě do Kunst‑Werke!
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1/ Sbírka Julie Stoschekové představí 
poprvé v Evropě studio WangShui  
2/ Dílo slovenského konceptualisty bude 
k vidění u Esther Schipper
3/+4/ Berlínský týden umění
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