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A R T B L O K

Na začátku roku jsem psala o své 
cestě do  Londýna a  tamějším 
projektu Condo, který iniciovala 
skupina privátních galerií jako 

alternativu k mezinárodní prezenci a účasti 
na veletrzích. Podstatou celé akce byly vý‑
stavy se zahraničním přesahem a kooperace 
s kolegy galeristy. Podobné formáty v rámci 
galerijní praxe nejsou novinkou. Původně 
vzešly ze základní spolupráce mezi galeris‑
ty ve společné čtvrti s večerem spojených 
vernisáží a postupně se vyvinuly do podoby 
takzvaných gallery night či weekendů v řadě 
důležitých měst současného umění.

V poslední době se míra interakce zin‑
tenzivnila v závislosti na nerovných pod‑
mínkách mezi galeriemi malé a střední 
velikosti a těmi, jež se posunuly do horních 
pater globálního trhu s uměním a v podstatě 
se staly svébytnými výstavními institucemi 
konkurujícími prestižním muzeím.

Aktuálně se galeristé domlouvají na do‑
časných „výměnách“ svých prostor a využí‑
vají přitom nejen zavedené jméno a adresu, 
ale také kompletní infrastrukturu publika, 
médií a v neposlední řadě okruhu sběrate‑
lů. Obdobně se stále hojněji vyskytují různé 
pop‑up galerijní akce, jež těží z momentál‑
ních událostí v daných lokalitách. Některá 
města se snaží o výraznější institucionální 
rámec jako curated by. ve Vídni, kde si ga‑
leristé zvou mezinárodní kurátory, aby pro 
ně připravili výstavy s kritickým přesahem 
a novými jmény.

Zmíněné projekty vznikají s jasným cílem, 
aby se posílilo povědomí o činnosti galerií 
a o jejich roli při podpoře umělecké tvorby. 
Naše galerijní scéna je, jak ji pro mě nedáv‑
no pojmenoval jeden český kritik, skromná 
a hybridní. To znamená, že existuje jen men‑
ší skupina dostatečně profesionálních galerií 
a velká řada neostře definovaných subjektů. 

To si uvědomují sami galeristé a již delší dobu 
probíhá diskuse na téma, jak lokální veřejnos‑
ti osvětlit svou práci a zároveň mít možnost 
komunikovat se zahraničními kolegy profe‑
sionálně relevantní projekt. 

Výsledkem je první ročník události s ná‑
zvem Berlínský model 2018, kdy prostory 
pražských galerií v průběhu března až květ‑
na okupují Berlíňané. Sešlo se na pět desí‑
tek umělců, galeristů, kurátorů a zástupců 
korporátních a veřejných sbírek, jejichž 
prostřednictvím se nabízí ucelenější pohled 
na jednu z evropských scén.

Pro nás to znamená, že na základě vzájem‑
né zkušenosti pak dokážeme jasněji defino‑
vat svoji vlastní podobu a najít pevnou pozici 
mezi metropolemi jako Brusel nebo Londýn, 
jež budou v příštích ročnících následovat. ■ 

Autorka je historičkou umění & galeristkou, 
www.drdovagallery.com
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Najít rovnováhu mezi vysokým výnosem
a rozumným rizikem je nesnadný cíl.
V Evropě se skrývá mnoho neobjevených
investičních příležitostí s velkým potenciá-
lem – zanedbaných průmyslových podni-
ků. My je už 20 let vyhledáváme, stavíme
na nohy a našim investorům přinášíme
nadprůměrné zhodnocení. Private equity
investice jsou ideální příležitostí pro inves-
tory s dlouhodobou vizí, kteří chtějí budo-
vat vlastní portfolio. Příležitostí pro vás.

Investice do restrukturalizací
patří k nejvýnosnějším na trhu
Do fondu Jet 1 se rozhodlo investovat více než 100 investorů.
Za dva roky s námi dosáhli na 16% zhodnocení per annum.
Už 20 let totiž investujeme jen do těch projektů, kterým
bezpodmínečně věříme. Ty pak řídíme a riziko máme
pod kontrolou.

Stejnou investiční příležitost nabízíme i vám.
Otevíráme fond kvalifikovaných investorů Jet 2.
Investicí do fondů Jet získáte
• nadprůměrný výnos investice
• možnost využít 20 let zkušeností v private equity
• know-how úspěšného řízení průmyslových podniků
• diverzifikaci svého portfolia

Investice, která chybí
ve vašem portfoliu

Investujte s námi na
www.fondjet2.cz

Jet2
Otevíráme
fond

Kde ostatní vidí
průmysl, my vidíme
investiční příležitost
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Berlínští umělci se představují 
mimo jiné v pražské Polansky 
Gallery, vpravo pak záběr 
z vídeňské Charim Galerie.




