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AMohlo by se zdát, že návrat do „původní“ přítomnosti před vypuknutím koronavirové 
epidemie je kdykoli možný. Je však obtížné si představit, co se bude dít v příštích 
měsících, a dokonce v následujících letech. 

Připravila: Lucie Drdová
Foto: archiv galerií Nová budoucnost s  největší pravděpodobností již přichází s  lavinou digitálního obsahu, který proniká do 

našich domovů v průběhu všeobecného zpomalení. Zažíváme dva silné momenty současně – zastavení se  
i akcelerace. Je to napětí mezi těmito protichůdnými energiemi, které nyní vede naše jednání. 

Také svět umění, jeho institucí a trhu je chycen v této tenzi. Nelze s větší jistotou odhadnout, jaké budou ekonomické 
dopady v důsledku globální pandemie, a je evidetní, že se dosavadní modely fungování a infrastruktura promění. 
V  prvních týdnech se po vlně postupného uzavírání kulturních institucí po celém světě ještě predikovalo, že se  

Veletrh Frieze London 2019 Bienále v Benátkách

horizontu
Na

událostí

situace opět stabilizuje a případně dojde k podobnému vývoji jako po krizi 
v letech 2008 a 2009, kdy se trh opět pozitivně rozběhl. Nyní je však víc 
než pravděpodobné, že nastane zcela odlišný vývoj. První zprávy mluvily 
především o ekonomické situaci velkých institucí a kulturních politikách 
jednotlivých zemí. Podle relevantních studií se v řadě případů ukázalo, že 
muzea operují s nevelkými rozpočty a nedisponují víc než dvouměsíčním 
provozním kapitálem. Jedni z  prvních, kdo nečekal na pokyny místních 
vlád a jednal okamžitě, bylo turínské Castello di Rivoli, newyorské Metro-
politní muzeum nebo londýnská galerie Tate.  

Bezprostředně následovaly obavy privátních galeristů, že náhlý útlum 
trhu neustojí mnoho z  nich a jedním dechem dodávali, že bude složité 
trh opět oživit a nelze predikovat, jak se zachovají sběratelé. To souviselo 
s promptním přeskládáváním celoročního kalendáře významných událostí 
světa současného umění. První veletrhy jako Art Basel Hongkong vyšly 
raději s  online prezentací, ty následující jako Frieze New York konání 
zcela zrušily. U dalších se nejdříve ohlásily podzimní termíny, jenže ak-
tuálně ani ty nejsou jisté. Nejvýznamnější veletrh Art Basel, který letos 
slaví 50. výročí, se posunul z června na září. Poslední informace však mluví 
o možnosti přesunutí na rok 2021. Nejde totiž jen o faktickou produční 
záležitost a prostupnost hranic, ale také o náklady vystavovatelů-galeristů 
v  momentálně těžko předvídatelném období, akviziční rozpočty muzeí, 
složitě odhadnutelné chování sběratelů či přísliby sponzorů. 

B

Obchody se přesouvají do digitálního prostředí. Galerie se primárně 
snaží udržet svoji klientelu a zpřístupňují umělecká díla ve formě viewing 
rooms. Chytrým tahem se ukázala být nabídka newyorského galeristy Da- 
vida Zwirnera. Svoji rozvinutou digitální platformu poskytl několika kole-
gům, aby vzápětí prohlásil, že to je možná budoucí cesta, jak nahradit ve-
letrhy. Evidentně se úloha veletrhů a jejich fungování bude muset velice 
rychle adaptovat na složitou situaci. Jsou to finančně nejnáročnější, ale 
zároveň v posledních dvou desetiletích fenomenální platformy pro prodej 
umění a především profesionální networking. Jednoznačně se ukazuje, že 
spolupráce či aliance různých subjektů dají naději na další pokračování. 
Dokonce i dřívější rivalové rychle spojují své síly. Aukční dům Sotheby’s, 
který podobně jako další síně musel posunout termíny aukcí, se rozhodl 
pro radikální krok. Pod názvem Sotheby’Gallery Network spustil virtuální 
trh pro nejvýznamnější privátní galerie Luhring Augustine, Sperone  
Westwater nebo Gavin Brown’s Enterprise. Aukční dům se tváří, že posky-
tuje prostor pro galerie, které nemohou uspořádat výstavy nebo se prez-
entovat na veletrhu, ale zároveň si nárokuje exkluzivitu nabízených děl 
a svoji provizi. 

Jen skutečně nejsilnější hráči si dokážou pomoci sami. Galerie Hauser 
& Wirth, která vznikla na počátku 90. let v Curychu a během tří deseti-
letí se rozrostla do Londýna, New Yorku, Los Angeles, Hongkongu nebo 
Somersetu, v důsledku současné situace vytvořila virtuální simulaci pros-
tor a výstavy nově vznikajícího centra umění na Menorce, které fakticky  
otevře v příštím roce. 
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New Museum v New Yorku vyzvalo mezinárodní umělce, aby 
vytvořili nová digitální díla v reakci na globální situaci. Projekt 
„First Look: We=Link“ vznikl ve spolupráci se společností 
Rhizome a šanghajským Chronus Art Center.

C
Ačkoli se francouzské galerie znovu otevírají během května, dlouho očekávaná akce 
umělce Christo, kdy se chystá zabalit pařížský Arc de Triomphe, se posouvá na příští rok. 
Projekt iniciuje Centre G. Pompidou.

Muzejní instituce musí reagovat na poněkud odlišné výzvy. Od prvotního momentu 
se snaží překlenout období sociální distance prostřednictvím virtuálních programů 
a projektů. První etapou bylo zpřístupnění vlastních sbírek a  probíhajících výstav, 
neboť u řady z nich bylo jasné, že je nebude možné prodloužit (viz. Orbis Pictus). 
Další fází byla postupná aktivizace a zapojení vlastního publika. Vznikla řada kreativ-
ních projektů, se kterými přicházejí kurátoři a muzejní edukativní oddělení, která 
zprostředkovávají zážitek z umění a umělecké tvorby. Virtuální interakce a vzájemný 
dialog mezi uměním, umělci a veřejností podnítil zcela nové formáty. Jednoznačně se 
však ukazuje, že jsme schopní přemýšlet v globálním kontextu, ale primární význam je 
v součinnosti s lokální komunitou. 

Další zasaženou oblastí jsou velké mezinárodní přehlídky typu bienále, které jsou 
spojené s  globálním turismem. Profesionálové světa umění navykli jistému typu 
nomádství, kdy se přesunují od jedné události na druhou v rychlém sledu. Vyhledá-
vají a mapují nejaktuálnější a progresivní umělecké osobnosti. Navzdory silné krit-
ice v  souvislosti s  ekologickou krizí se současně vyzdvihují benefity kreativních 
průmyslů pro lokální ekonomiku. Ať se již jedná o bienále v Liverpoolu, Sao Paulu 

nebo Gwangju, které aktuálně řeší své termíny, jedno- 
značně určující bude jednání benátského bienále, které 
by se mělo tradičně otevřít přesně za rok. A to nejen 
v  oblasti organizačních parametrů a  hospodářských 
konsekvencí, ale především zvolením nových témat. Lze 
s jistotou předpokládat, že stávající kurátorské koncepce 
se musí nutně přehodnotit.

Nejvíce však palčivá situace dopadá na samotné umělce. 
Jejich finanční realita je silně závislá na součinnosti celého 
systému. Je evidentní, že prostředí, ve kterém umění 
vzniká, se mění a s  tím pochopitelně dochází k přehod-
nocení dosavadní umělecké praxe. Řada nadací či orga-
nizací vyhlásily nejrůznější programy podpor; podepisují 
se petice vyzývající vlády ke zřízení speciálních fondů, ale 
faktická pomoc spíš vázne. S největší pravděpodobností 
se dočkáme sociální a finanční tísně, která povede k výra-
znému zmenšení stávajícího systému, a to nejen v počtu 
institucí, výstav a dalších událostí světa umění, ale právě 
i samotných tvůrců. Jednoznačně se stávající pořádky 
posunují do intimnější sféry, která poskytuje prostor pro 
kritickou sebereflexi tolik potřebnou pro další vývoj. 
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