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A r t b l o k

David Zwirner, jeden z nejuzná‑
vanějších galeristů současnosti, 
v nedávném rozhovoru mimo ji‑
né vzpomíná na své začátky. Syn 

slavného otce Rudolfa, který hrál zásadní 
roli při formování galerijního prostředí 
v Německu v 70. letech, si před čtvrt stoletím 
otevřel vlastní prostor v New Yorku. A tehdy 
se mu do ruky dostal výroční katalog jiného 
slavného galeristy Konrada Fischera, který 
vyšel k tehdejšímu 25. výročí düsseldorfské 
galerie. 

Když se sečtou obě tyto historie, je to půl 
století zkušeností, které se jednoznačně sho‑
dují v základních principech, jak vést gale‑
rii se současným uměním. Dobře si vyberte 
umělce, dělejte kvalitní autorské výstavy 
a jen občas skupinové. Buďte vždy loajální 
ke svým umělcům a pracujte tak, aby umělci 
jednali loajálně vůči galerii.

Zní to jednoduše, ale v době, kdy se umě‑
lecký svět nesmírně rozrůstá a jeho dosavad‑
ní praxe globalizuje, je premisa o mnohale‑
tém svazku, který vede ke kontinuální pod‑
poře umělecké kariéry, zpochybňována. Je to 

v rámci naší činnosti nový fenomén, i když ne 
nepřekvapivý. Rychlost dnešní společnosti 
výrazně podmiňuje kariéry mladých umělců 
a pro ně je obtížné nevnímat, co se na trhu 
aktuálně odehrává. V ateliéru pak reagují 
na rozličné dikce publika nebo očekávání 
a nemusí pracovat na dobrém díle.

Trh umělcům nepomáhá! Určuje jejich 
cenu a nezřídka se stává, že jde dokonce 
proti nim, respektive může je nezvratně 
poškodit. Jako příklad lze opět uvést Davi‑
da Zwirnera a belgického malíře Luca Tu‑
ymanse, který má aktuálně jednu ze svých 
nejlepších výstav v Palazzo Grassi v Benát‑
kách. Trvalo dvě desetiletí spolupráce a úsilí, 
než ceny Tuymansových obrazů překonaly 
hranici milionu dolarů. Dnes jsme svědky 
ka riér, které se v podobných částkách pohy‑
bují během dvou let, a to často i bez institu‑
cionálního kontextu.

Oním kontextem nemyslím jen velká mu‑
zea, ale každou dílčí výstavu v kvalitní malé 
instituci, spolupráci s dobrým teoretikem 
a také širokou galerijní síť. Na úrovni naší 
praxe privátních galerií je vzájemná sou‑

činnost velice důležitá. Správná koordinace 
aktivit vede k podpoře tvorby námi zastou‑
pených umělců. Strategie každé galerie se liší 
a v posledních letech došlo ke vzniku několi‑
ka platforem, které tento aspekt zvýrazňují. 

Letos poprvé se bude obdobná přehlídka 
mezinárodních galerií pod názvem Friend 
of a Friend Prague 2019 konat také u nás. 
FOAF byla původně iniciována ve Varšavě 
a poté, co se připojil Berlín, zve své kolegy 
do svých prostor i devět pražských galerií. 
Prvního ročníku se zúčastní londýnský Flat 
Time House, Waldburger Wouters z Bru‑
selu, tokijský XYZ collective nebo Conti‑
nua ze San Gimignana, Pekingu a Havany. 
Ve světle současné praxe se nakonec ukáže, 
že středobodem každé galerie jsou v posled‑
ku sami umělci.

FOAF Prague 2019
30. srpna – 1. září
www.foaf.cz

Autorka je historička umění a galeristka, 
www.drdovagallery.com
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Měsíček lékařský je pěstován
v zahradách léčivých rostlin

Schwäbisch Gmünd, v jižním Německu.
Ročně se sklízí na 4 000 kg květů.

Měsíčkový kojenecký krém
na opruzeniny je celosvětově

nejprodávanějším produktem Weledy.

Ročně se po celém světě prodá
12 745 144 produktů měsíčkové řady.

Mezi fanoušky měsíčku lékařského
od Weledy se řadí i celebrity jako

Jessica Alba, Victoria Beckham,
Demi Moore, Gwyneth Paltrow

a další slavné maminky.

Schwäbisch Gmünd, v jižním Německu. 

Měsíčkový kojenecký krém
na opruzeniny

Skin Food je produkt doporučovaný
vizážisty po celém světě díky

své výživné textuře
a mnohostrannému využití.

V ČR si krém oblíbila přední fashion
a celebrity make-up artistka

HRISTINA GEORGIEVSKÁ,
která ho používá pro své klienty

jako podkladovou bázi.

„Skin Food
je zázračný
pomocník,
udělá krásnou
pleť a jeho
bylinková vůně

nabíjí energií.”

Multifunkční krém
Skin Food

nabíjí energií.”

WELEDA
KRÁSA Z PŘÍRODY, KTERÁ PŘEKONÁVÁ ČAS

Světu zase začínají vládnout přírodní produkty.
Zelená vlna se line napříč všemi regály s potravinami,

dekoracemi a v neposlední radě i kosmetikou.
Tímto se dostáváme ke značce, která je trhu již téměř 100 let.

* Zdroj: Výzkum pro značku Weleda; Nielsen Admosphere, a. s.; N 722; Matky s dětmi ve věku 0-3 roky, s alespoň středoškolským vzděláním, z obcí nad 20 tis. obyvatel; Český národní panel; srpen-září 2018.

Všechny produkty WELEDA vyrábí s úctou k přírodě. Vše začíná kvalitní půdou a pěstováním rostlin přirozeným způsobem. I když
má společnost své vlastní zahrady, s ohledem na široký sortiment, není z kapacitních důvodů možné pěstovat vše tam. Proto
v rámci fair trade spolupráce podporuje i drobné farmáře, kteří dodržují podmínky ekologického zemědělství. www.weleda.cz

· Weleda je historicky první značkou přírodní
kosmetiky, která je stále na trhu?

· 83 % z rostlinných surovin, které Weleda využívá,
je buď vypěstováno v ekologickém zemědělství
nebo pochází z ekologicky kontrolovaných zdrojů z
volné přírody?

· Weleda je nositelem certifikátu UEBT (Union of
Ethical Bio Trade) a jako jedna z prvních umístila
značku UEBT na své produkty?

· Své zastoupení má ve více než 50 zemích na pěti
kontinentech?

· Ve svém současném portfoliu má téměř 140
produktů kompletní péče o ženy, muže a děti?

· Je nejdoporučovanější značkou dětské kosmetiky
v České republice?*

· Do roku 2022 se zavázala zvýšit poměr rostlinných
zdrojů pěstovaných biodynamicky na 30 %?

· Weleda vznikla už v roce 1921?

· V Čechách vznikla jedna z prvních zastoupení
Weledy a to už v roce 1926!

VĚDĚLI
JSTE, ŽE…

Ikon
y

W
eledy

PROC_NE_232x297.indd 1 23.07.19 7:30

PN002464-2

Hynek Alt: Untitled 
(Young Day)

Luc Tuymans

David Zwirner 
Gallery




