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Připravil: xxx
Foto: xxx

Umění pro život, 
život pro umění

Život Mileny Kalinovské by vydal na dlouhý román a také by byl obrazem vývoje současného 
umění posledních desetiletí. Výjimečná profesionálka a kurátorka se zkušeností z renomovaných 
institucí v Evropě a Spojených státech působila mezi lety 2015 a 2018 také na pozici ředitelky 

sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze. 

Nikdy jsem si nepřestala 
uvědomovat, že pocházím 
z Československa. Odrážel se  
v tom pocit, že přežít plně 
v zahraničí není jednoduché  
a stojí to mnoho úsilí.

Při setkání s touto noblesní ženou a dámou vás okamžitě obstoupí její neutu- 
chající energie a životní zvídavost, které jí nikdy nedovolily polevit. Po emigraci 
ve velmi mladém věku do Londýna a studiu literatury a dějin umění se záhy 
stala úspěšnou kurátorkou a ředitelkou výstav progresivní instituce Riverside 
Studios. Za svoji činnost byla nominována na prestižní cenu Turner Prize, 
a to jako jeden ze dvou historicky jediných ne-umělců, respektive teoretiků. 
Dokázala se prosadit i na druhé straně Atlantiku, kde její kariéra stoupala 
v institucionálním kontextu, kdy působila v newyorském New Museum, Insti-
tutu současného umění v Bostonu, a především na pozici ředitelky veřejných 
programů a edukace v Hirshhorn Museum ve Washingtonu. Zároveň působila 
jako nezávislá kurátorka a spolupodílela se mimo jiné na koncepci Gwangju 
Biennale v roce 2004 v Jižní Koreji. 

Milenu pojí dlouholeté přátelství s  Medou Mládkovou, se kterou ještě ve 
Washingtonu společně budovaly její nadaci a později koncepci Musea Kampa. 
Milena se měla stát jeho ředitelkou a také vykonavatelkou poslední vůle Medy 
Mládkové. Situace paní Medy se změnila a Milenu do Prahy nakonec přivedla 
až nabídka Jiřího Fajta, když po mnoha letech „resuscitoval“ Národní galerii.

Je možná až příliš drzé vztahovat její profesionalitu k naší zemi. Sice odsud 
vzešla, ale její znalosti a zkušenosti formovaly mezinárodní osobnosti a pros-
tředí. Můžeme jen litovat, že její působení v Praze trvalo pouze tři roky, neboť 
erudice Mileny Kalinovské a síť jejích kontaktů by naší umělecké scéně přine-
sly mnoho benefitů. Avšak i za relativně krátké období dokázala připravit 
výstavy mezinárodně uznávaných umělců současnosti Antonyho Gormleyho 
nebo Gerharda Richtera a dohodnout výstavu význačného sochaře 20. století 
Alberta Giacomettiho. Zároveň neopomněla významné české umělce, které 
sledovala celou svou profesní dráhu, Jiřího Koláře a Magdalénu Jetelovou. Do 
sbírky Národní galerie se jí podařilo přivést dar polaroidů Andy Warhola z jeho 
newyorské nadace. Umožnila také důležitý nákup raných prací Jiřího Koláře 
a další akvizice a dary mimo jiné od Magdaleny Jetelové a Kateřiny Šedé.

Pro mě osobně je životní událostí být nablízku takové osobnosti. Velice si 
vážím vzájemné přízně a tento rozhovor vznikl před několika málo týdny mezi 
Washingtonem, kde Milena žije se svojí rodinou, a blíže neurčeným místem 
v Evropě. 

Mileno, na čem aktuálně pracujete?
Dokončuji kratší text o Stanislavu Kolíbalovi. Požádal mě, abych napsala před- 
mluvu k jeho novému katalogu jeho rozhovoru. Vždy je důležité vycházet z ú- 
střední myšlenky tvorby daného umělce. U Kolíbala beru v úvahu jeho vztah 
k Constantinu Brâncuși, Albertu Giacomettimu a Alexanderu Calderovi, kteří 
jeho sochařské a prostorové uvažovaní nejvíce ovlivnili. Také pro něj byl vel- 
mi důležitý R. M. Rilke, lyrický a mystický básník, jehož českou publikaci ilustro-
val v 90. letech. 

Můžete blíže popsat své působení v  Hirshhorn Museu ve Washingtonu, 
kde jste víc než jedno desetiletí vedla oddělení programů pro veřejnost 
a edukace? V předchozích institucích jste působila především jako odborný 
kurátor.
Moje působení v Hirshhorn Museum začalo nejdříve podrobnou rok trvající 
analýzou celé instituce, ke které mě vyzval tehdejší ředitel. Vypracovala jsem 
obsáhlou studii napříč všemi odděleními. Cílem bylo jasně ukázat, jak tato in-
stituce může lépe fungovat a za jakých podmínek vzniká optimální situace. To 
znamenalo, že jsem zkoumala, do jaké míry mají jejich výstavy dopad na sbírky, 
jak je kolekce prezentována, a to především ve vztahu k divákům. Důležitou 
součástí byla agenda vzdělávacích programů oslovující různé druhy publika.

Jaké byla vaše motivace k takové analýze?
Chtěla jsem rozumět tomu, s  jakými povinnostmi pracují velké instituce 
a muzea. Motivovalo mě poznání, jak se vytváří a udržují sbírky, jak vypadá 
politika zápůjček, jaký formát mají archivy a jakým způsobem se získávají 
nové akvizice, neboť jsme v  té době společně s Medou Mládkovou připra-
vovaly projekt její nadace a Musea Kampa v Praze a chtěla jsem přinést nutné 
znalosti. Pro Hirshhorn vznikl hodnotný dokument, z něhož jeho vedení vy-
cházelo několik let, a já jsem byla poté vyzvána, abych se stala ředitelkou 
Public Programs and Education. 

Přesto jste nepostrádala svoji dosavadní roli kurátora současného umění?
Je pravda, že o něco později jsem dostala také nabídku, abych pracovala jako 
kurátorka a během svého působení jsem uspořádala výstavu, a především 
řadu performance. Jedna z nich ve spolupráci s Hiroshim Sugimotem získala 
mezinárodní uznání. Má stávající pozice byla velice zajímavá, protože jsem 
společně s hlavním kurátorem analyzovala a vybírala díla navrhovaná k možné 
akvizici. Sama jsem uskutečnila několik nákupů a darů, mimo jiné nákup de-
seti raných prací Jiřího Koláře, a zasedala jsem v nákupních komisích. Jako 
ředitelka oddělení jsem byla neustále v kontaktu s členy správní rady, kteří 
jsou nejdůležitější složkou fungování instituce. Pracovala jsem se Smithsonian  
Institution, jehož je muzeum součástí, na mezinárodních programech a zúčast-
nila jsem se založení rezidenčního programu pro umělce s dopadem na celou 
instituci. Hirshhorn a podobně založená muzea pracují velice systematicky 
a mají svoji jasnou vizi. Skutečnost, že jsem se na ní podílela, pro mě byla zcela 
mimořádná.

Milena Malinovská a Antony Gormley

Milena Malinovská
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Působení v  Hirshornu vás muselo tedy velice dobře připravit na pozici 
ředitelky sbírky moderního a současného umění v Národní galerii v Praze, 
kterou jste zastávala mezi lety 2015 a 2018.
Ano, to je samozřejmě pravda. Ačkoli situace Národní galerie v Praze (dále 
NG) je odlišná. Vztah NG směrem k  ministerstvu kultury je bohužel ve-
lice svazující a netransparentní i pro vlastní zaměstnance. Tyto elementy 
jsou výrazně dominantní a znesnadňují dialog uvnitř galerie, což má také 
dopad na odbornou práci. Předpokládám, že NG není jediná instituce, 
která se snaží najít cestu mezi nepružnými předpisy a zákony, které jsou 
vytvořeny a schváleny lidmi, kteří často postrádají nutné znalosti z praxe. 
Ministerstvo kultury má významnou pozici a může mít výrazný dopad na 
kulturu. Připomeňme si období T. G. Masaryka a jeho současníků, kterým 
šlo o posílení pozice sbírky NG v  evropském měřítku. Podařilo se jim 
vytvořit národní poklad světového významu. Tehdy uvolnili 6 milionů ko-
run na nákup takzvané francouzské sbírky, která má dnes tržní hodnotu 
45 miliard. Má tudíž alespoň pětkrát větší hodnotu než veškeré zlato 
spravované Českou národní bankou! Otázkou je, co je hlavním cílem 
nyní? O co by měl usilovat v této oblasti parlament a  ministerstvo kul-
tury? NG by měla mít například separátní rozpočet na francouzskou 
sbírku, na její údržbu a podobně. Dle mého názoru by měla disponovat mi- 
nimální částkou 225 milionů korun ročně. Mimochodem, významná díla 
čes-kých umělců od začátku 20. století až po 70. léta jsou stále k dispozici 
za, ve světovém měřítku, relativně přijatelné ceny. Jak z  uměleckého, tak   

není možné vybudovat perspektivní instituci s  vizí a kvalitním programem. 
Tento systém je však v NG znovu a znovu rozbíjen. Myslím si, že česká situace 
je velice zpolitizovaná.

Zajímala by mě ona vize muzejní instituce, jak vzniká?
Za prvé je důležité, že vize vzniká uvnitř dané instituce. Zásadní je role 
ředitele, který ji formuluje společně s ostatními zaměstnanci, a to především 
s kurátory, ale pochopitelně si může přizvat externí poradce. Přibližně pět let 
poté, co jsem vypracovala svoji analýzu pro Hirshhorn, vznikla další studie, 

která se zaměřovala nejen na vlastní fungování, ale primárně na pregnant-
nější či přísnější formulaci vize. Na této studii se podíleli všichni zaměstnanci 
a „trustees“ – studie byla řízena a zpracována specifickou profesionální fir-
mou. Vznikl dokument čítající desítky stran, který nakonec schvalovalo vedení 
Smithsonian Institution. Proto, aby všichni zaměstnanci dokázali misi formulo-
vat, se hlavní myšlenka včetně strategie musela v rámci interní komunikace 
vejít na dvě stránky. Dokonce jsme ji zestručnili na tři zásadní slova „art artists 
audiences“ a vždy jsme pracovali tak, ať už se jednalo o výstavu, katalog nebo 
program, aby tyto tři složky byly v souladu. 

V čem taková strategie spočívá?
Vždy je nutné si uvědomit, kdo je konzumentem našich kulturních služeb. 
Vznikají výstavy zaměřené paušálně na všechny, ale současně se musí kon-
cipovat výstavy pro jasně definované cílové skupiny jako mladé publikum, 
potencionální diváky, informované diváky, školy a podobně. Vždy je důležité 
mít na paměti, proč tomu tak je a co je cílem dané výstavy. Na základě těchto 
parametrů se následně rozhoduje o financích, které se vyčlení nejen na sa-
motnou výstavu, ale také katalog nebo propagaci a podobně. Například 
výstava mladé umělkyně či umělce má zákonitě nižší návštěvnost. Jak si tedy 
odůvodnit záměr takové výstavy? Jako instituce vytváříme mapu toho, co se 
ve společnosti a v  umění v  danou dobu děje. Vytváříme situaci, kde před-
stavujeme daného umělce návštěvníkům. Zároveň navazujeme s  umělcem 
vztah na počátku jeho kariéry a získáváme jeho díla buď přímo, nebo pros-
třednictvím jeho galerie do sbírky. Během dalších let sledujeme jeho vývoj, 
zařazujeme jeho dílo do výstav, propagujeme ho doma a v zahraničí – tak 
začíná spolupráce, která má potencionální dopad nejen na jeho tvůrčí vývoj, 
ale především kredibilitu instituce a všeobecně na informovanost o umění 
a kultuře.

Jaký by měl být ředitel pražské NG?
Ředitelé mají obrovský dopad na vizi, a tudíž na dynamiku instituce. Z mého 
pohledu má české ministerstvo kultury na NG požadavky, které tuto insti-
tuci nutí vytvářet „pseudo“ misi, aby této představě vyhovovala. Ředitelé 
světových institucí, NG je jednou z nich, jsou informovaní a aktivně se podílejí 
na společných formulacích ohledně funkce a zodpovědností muzeí. Jsou 
společně s  kurátory členy organizace ICOM, kde právě dochází k  profe-
sionální výměně názorů a společným rozhodnutím. Národní galerie v Londýně 
nebo Washingtonu netápou a nejsou podřízeny administrativní struktuře 
neodpovídající dnešním požadavkům. Osobně si myslím, že NG by mohla mít 
mezinárodního ředitele. Bohužel zde panuje všeobecný názor, že ředitel musí 

mluvit česky. Jenže ve světovém prostředí se snažíme hledat osobnosti, které 
rozumí kontextu, ve kterém muzea existuji. NG je jedna z největších evrop-
ských institucí a nemůže hrát pouze lokální roli. 

Když jste původně přirovnávala Londýn 80. let k  české scéně, platí to 
i v oblasti řízení institucí?
V době, kdy byla Magdaléna Jetelová přizvána k výstavě New Art v roce 1983 
v Tate Gallery, byl Michael Compton, ředitel výstav a edukace, jeden z mála 
britských kurátorů s mezinárodním renomé. Byla jsem velice mladá, když jsme 
se poznali a debatovali o britských a zahraničních umělcích. Jemu vůbec 
nepřišlo divné, že někdo z Prahy se má podílet na londýnské umělecké scéně. 
Od té doby v Tate Modern fungovali zahraniční ředitelé jako Švéd Lars Nittve 
či Belgičan Chris Derkon. Newyorské Metropolitní museum řídí Rakušan Max 
Hollein. Tate má aktuálně ve vedení ženu obdobně jako Národní galerie ve 
Washingtonu. 

Napříč vaším kurátorským portfoliem se opakovaně objevuje pár jmen jako 
Antony Gormley, Richard Deacon nebo Magdaléna Jetelová a Jiří Kolář. 
Byla jste si vědoma, že vedle koncipování kvalitních výstav jim svojí činností 
pomáháte v profesionálním růstu a budování mezinárodní pozice?
Nikdy jsem si nepřestala uvědomovat, že pocházím z  Československa. 
Odrážel se v  tom pocit, že přežít plně v  zahraničí není jednoduché a stojí 
to mnoho úsilí. Člověk se drží cíle, který vznikl někdy v raném věku, a s ním  
postupně vzniká i touha se  napojit na sílu, která ho původně formovala. 

finančního hlediska by bylo pro ministerstvo kultury strategické doporučit 
parlamentu, aby se uvolnila větší část prostředků k agresivním nákupům do 
sbírek, a to nejen do sbírek NG.

Vnímáte nějaký výrazný nedostatek či handicap české výtvarné scény?
Česká scéna není natolik odlišná od situace v jiných zemích. Vzpomínám si, 
když jsem byla v 80. letech v Anglii, Londýn ještě nebyl centrem vizuálního 
umění. Naopak byl opomíjen, důležitými metropolemi byly New York nebo 
německý Düsseldorf. Londýn měl skvělou pověst v oblasti opery a divadla. 
Touha stát se součástí uměleckého světa rostla v době, kdy jsem byla ve-
lice aktivní a  pracovala jsem v  Riverside Studios. Byli jsme sice menší ex-
perimentální místo, ale podporovala nás Tate a my zase ji. Vlastně všechny 
instituce vzájemně kooperovaly, neboť společně usilovaly o zvýšení svého re-
nomé. Měli jsme společný cíl, z Londýna vytvořit metropoli vizuálního umění. 

Jak v této souvislosti vnímáte Prahu?
Praha má téměř všechny předpoklady, aby se rovněž mohla stát metropolí 
umění, ale především NG pokulhává, protože nemá pevnou mezinárodní po-
zici. Osobně si myslím, že za období Jiřího Fajta jsme se k této pozici přib-
ližovali. Lidé si však neuvědomují, že ředitel potřebuje minimálně 10 až 15 let, 
aby mohl mít skutečný dopad na instituci a to, co se kolem ní děje. Ředitel 
sbírky potřebuje 10 let úporné práce s kurátory a s ředitelem na realizaci vize, 
kterou společně vytvoří. Za kratší období nebo dokonce jen několik málo let 

Milena Malinovská a Lawrence Weiner

Jako instituce vytváříme mapu toho, co se 
ve společnosti a v umění děje. Navazujeme 
s umělcem vztah na počátku kariéry a během 
dalších let sledujeme jeho tvůrčí vývoj.
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Sledovala jsem touto perspektivou talentované umělce z domova, kteří se 
automaticky nezařazovali mezinárodně mezi své vrstevníky. S  Jiří Kolářem 
to bylo životní setkání v  mnoha ohledech. Už velice záhy jsem měla zájem 
o umění, které jsem jako dítě vnímala v kostelech. Má rodina se pohybovala 
kolem filmu. Tatínek pracoval s režisérem Jiřím Weissem, později s Milošem 
Formanem. Ovšem na výtvarné umění jsem přímé napojení neměla a v době 
mého mládí se v ČSSR téměř nedalo nikde vidět. Hledala jsem ho především 

v knihách a časopisech, někdy se něco dalo vidět v malých divadlech. Až v 60. 
letech se začaly objevovat výstavy. Vybavuji si, jak jsem šla kolem Špálovy 
galerie na Národní třídě a uvnitř byly různé objekty jako necky a valcha po-
lepené kolážemi a velké množství lidí. Byl to pro mě naprostý šok a tehdy jsem 
pochopila, že takhle vypadá současné umění – jednalo se o výstavu Jiřího 
Koláře. Pro mě to znamenalo totální objev a nadšení. Koláře jsem znovu pot-
kala v Paříži na výstavě Adrieny Šimotové, ale to už jsem žila v Londýně. On 
mě tehdy pozval k sobě a ukazoval mi své práce. Bylo to záhy po jeho emigraci 
a bydlel v  bytě jednoho významného francouzského spisovatele. Bytostně 

jsem si uvědomovala, v jak složité situaci se nacházel. Neuvěřitelně otevřeně 
se mnou mluvil. Věnoval mi hned jednu práci, svůj autoportrét. Když potkáte 
výjimečnou osobnost, tak v podstatě již neodejdete, ona se stane součástí 
našeho bytí. Neustále nad ní přemýšlíte.

Jak jste se poznaly s Magdalénou Jetelovou?
Mám dojem, že nejdříve mě na Magdalénu upozornil Jindřich Chalupecký, 
se kterým jsme si z Londýna dopisovali. Poprvé jsme se potkaly s Magdale-
nou na zmíněné výstavě v Tate Gallery v roce 1983. Její práce mě naprosto 
fascinovaly svou současností a unikátností. Magdaléna na mě působila jako 
výjimečná umělkyně a zároveň velice zranitelný člověk. Dokázala jsem se na ni 
napojit a okamžitě jsem ji chtěla zapojit do programu Riverside Studios, pro-
tože mi bylo jasné, jak perfektně zapadne mezi ostatní vystavované umělce. 
Ona tenkrát také uvažovala o odchodu z  Československa a bylo to pro ni 
komplikované období. Neměla jsem však pocit, že bych pro ni dělala něco 
jiného než pro ostatní umělce. Náš vztah se však vyvíjel a její kariéra a pos-
tupovala výborně ve spolupráci s mnoha významnými kurátory. Když jsem se 
v  roce 1986 přestěhovala do Států, seznámila jsem svou známou, kurátorku 
z MoMA, s Magdaléniným dílem. V MoMA měli takzvaný project room, kde 
prosazovali současné umění. Magdaléniny sochy okamžitě zaujaly a stala se 
první mezinárodní umělkyní, která se v tomto programu objevila. Byla to další 
spolupráce, která nás ještě více sblížila.

Předpokládám, že dnes opět usilujete o zviditelnění dalšího umělce.
Ano, v  současné době například usiluji o vytvoření výstavy české fotografky 
Markéty Luskačové ve Spojených státech. Nedávno měla výstavu v Tate Britain 
a mám dojem, že by mohla uspět v americké instituci.  

Milena Malinovská a Gerhard Richter

Už velice záhy jsem měla zájem o umění, 
které jsem jako dítě vnímala v kostelech.  
Má rodina se pohybovala kolem filmu.


