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Předmět činnosti

pořádání výstav, veletrhů apod.,
vydavatelské a nakladatelské činnosti,
pronájem nemovitostí

DOX je nové Centrum současného umění, architektury a designu v Praze, jehož
posláním je představovat veřejnosti současné umění v českém a mezinárodním
kontextu.
DOX je nezávislá nezisková organizace, která zahájila svou činnost v říjnu 2008.

Záměr
•

Umístit Českou republiku na mezinárodní mapu současné umělecké

scény
•

Vybudovat v Praze otevřené mezinárodní centrum současného umění
architektury a designu

•

Vytvořit dynamické fórum pro společenskou interakci

Poslání
•

Představovat a prosazovat současné umění v kontextu

témat, jež

mění dnešní svět
•

Spolupracovat s organizacemi a jednotlivci, kteří pracují jako
průkopníci v oblasti kultury a umění

•

Podporovat působení umělců v dnešní společnosti a vytvářet
prostředí,
v němž

umělecká díla otevírají sdílený prostor, kde se rozdílné

zkušenosti
střetávají, rozvíjejí a inspirují

Místo
Centrum DOX se nachází v Holešovicích, dynamické pražské čtvrti, která
v současné době prochází zásadní přeměnou. Blízkost centra města a spojení
bývalých industriálních budov s rezidenční a komerční zástavbou dělá
z Holešovic předního kandidáta na nové pražské centrum. Ohlas, který tato
čtvrť vzbuzuje u designérů, architektů, reklamních agentur a tvořivých lidí
obecně, připomíná rozvoj jiných bývalých industriálních čtvrtí, jako jsou
Docklands v Londýně, SoHo v New Yorku, Holmen v Kodani nebo Docklands
v Amsterdamu.

Vybudování centra DOX vytváří nejen předpoklad pro fungování nové instituce a
plnění jejího poslání a cílů, ale svými prostorovými kvalitami také komunikuje její
vizi: vytvořit prostředí, v němž umění transformuje každodenní zkušenost a dává
vzniknout novým spojením. Posláním je představovat a prosazovat současné
umění v kontextu témat, jež mění dnešní svět a současně podporovat prezentaci
české umělecké scény v mezinárodním prostředí – poskytnout platformu pro
dialog mezi místní a mezinárodní uměleckou scénou. Tento záměr demonstruje i
mezinárodní odborná rada centra DOX, do níž se podařilo získat ředitele a hlavní
kurátory předních mezinárodních institucí včetně ředitele Tate Modern Vincenta
Todolího, nebo započatá spolupráce s podobně zaměřenými institucemi na celém
světě, například se Scottish National Gallery of Modern Art v Edinburgu a
Kunstmuseum Wolfsburg.
Ambicí je rozvíjet výměnu a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a
obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře, filmu, videu či
novým médiím, stejně jako iniciovat dialog mezi uměním a jinými obory lidské
aktivity, včetně vzdělávání, vědy, průmyslu a podnikání. Dlouhodobým cílem je
vytvořit prostředí, jež umožňuje střetání, rozvíjení a inspiraci rozdílných pohledů.
Naplňovat uvedená poslání se rovná vytvoření nové úspěšně fungující instituce,
jejímž předpokladem je dlouhodobé zajištění jejího financování. Dosažení tohoto
cíle je ještě mnohem náročnější než realizace vlastní stavby centra DOX, neboť je
k němu zapotřebí nejen jednoho či několika jednotlivců, ale podpory a spolupráce
různých domácích institucí a celého kulturního prostředí. Proto je otevření centra
DOX nejen významným přínosem české veřejnosti, který by měl inspirovat další
jednotlivce k podobným činům, ale v první řadě závazkem a výzvou adresovanou
celé řadě společnosti k podpoře a spolupráci na tomto historicky významném
projektu.

PŘEHLED ČINNOSTI V ROCE 2008
Doprovodné akce v roce 2008
Arts Management Symposium 2008
23. 4. – 24. 4. 2008
Ve dnech 23. a 24. dubna 2008 se v Praze uskutečnilo symposium věnované
uměleckému managementu. Hlavním protagonistou setkání byl přední americký
odborník pan Michael Kaiser, prezident Kennedyho centra ve Washingtonu, D.
C., který velkou část své profesionální kariéry věnoval problematice řízení
uměleckých institucí a projektů. Dvoudenní cyklus přednášek a diskusí byl
věnován aktuálním tématům každodenního fungování kulturních organizací
(zejména se jednalo o strategické plánování, fundraising, propagaci a spolupráci
s médii).
Hlavními pořadateli symposia bylo Kennedyho centrum a Ministerstvo kultury ČR

Cyklus diskuzí
červen – září 2008
V připravených prostorech centra DOX, které bylo oficiálně otevřeno v říjnu
2008, probíhal od června do září roku 2008 cyklus diskuzí (vždy jednou za 14
dní) na téma potřeby vytvoření chybějícího prostoru v rámci Prahy i celé České
republiky, které by prezentovalo současné umění v kontextu aktuálních
společenských témat.
Diskuzí se zúčastnily přední osobnosti současné české umělecké scény: Petr
Motyčka, David Černý, Dominik Lang nebo Bára Šlapetová spolu s Lukášem
Rittsteinem.
V rozmezí červen – září proběhly v rámci diskuzí také dvě performance umělecké
skupiny Pode Bal prezentující současná politická kontroverzní témata.

Výstavy v roce 2008
DESIGNBLOK 2008
7. – 12. 10. 2008
Designblok je každoroční přehlídka světového a českého designu, která se koná
formou samostatných výstav a prezentací v galeriích a prodejních místech. Dění
v konkrétních místech se odehrává v produkci jednotlivých subjektů.
Desátý jubilejní ročník proběhl ve dnech 7. - 12. října 2008 ve dvou centrech
doprovodného programu – v Superstudio Corso a v centru DOX, které poprvé
hostilo Designblok Fashion Week.

VÍTEJTE V KAPITALISMU!
19.10. 2008–8.2. 2009
Oficiální činnost centra DOX byla zahájena pásmem 4 souběžně probíhajících
výstav. Každá z nich byla tvořena monumentální instalací jejichž autory byli –
José-María Cano, Michael Bielicky a Kamila Richter (ve spolupráci s Dirkem
Reinboldem), Matej Krén, a konečně Jiří Hůla ve spolupráci s Dominikem
Langem.
VÍTEJTE V KAPITALISMU!
19.10. 2008–8.2. 2009
Expozice, jež svůj název propůjčila celému pásmu výstav, svým tématem
vytvořila pro otevření centra DOX pregnantní kontext, jímž je spojení
umění se světem médií a kapitálu. Tvoří ji několik obrazových souborů
španělského malíře Josého-Maríi Cana, jejichž tématem je symbolika světa
finančních transakcí, dotýkajících se nejrůznějších oblastí našeho života.

FALLING TIMES
19.10. 2008–8.2. 2009
Videoinstalace Michaela Bielického a Kamily B. Richter (ve spolupráci
s Dirkem Reinboldem) pomocí počítačového programu v reálném čase
vizualizuje nepřetržitý tok zpráv z celého světa. Autoři instalace používají
interaktivní program, aby divákovi umožnili vstupovat do tohoto toku, a
tak upozornili na znečišťování informačního prostředí a přispěli k diskusi o
info-ekologii, zejména o úloze zpráv a informací obecně v současné
společnosti.

SEDIMENT
19.10. 2008–8.2. 2009
Slovenský umělec Matej Krén je autorem monumentální instalace
Sediment, kterou tvoří obrovská zakřivená zeď postavená z knih. Autor ve
svém projevu spojuje novým a šokujícím způsobem materiální a
symbolický svět a vytváří tak znepokojivou fyzickou skutečnost.

ARCHIV
19.10. 2008–8.2. 2009
Unikátní Archiv Jiřího Hůly vznikal od roku 1984 ve formě dokumentace
uměleckých aktivit v českých zemích. Tato dokumentace je v centru DOX
však prezentována nejen jako archiv fyzických dokumentů a otevřený
informační systém ukládání a vyhledávání dat, ale především jako
umělecký projekt založený na utopické myšlence nekonečně otevřeného
univerza, ukrývajícího se ve hmotě potištěného papíru. DOX požádal
mladého umělce Dominika Langa o vytvoření instalace Archivu tak, aby
tyto skryté umělecké aspirace vystoupily na povrch.

Briefs - Výstava umělecké skupiny Pode Bal
21. 12. 2008 - 1. 2. 2009
Výstava mapovala 10 let činnosti skupiny Pode Bal. Na výstavě byly k vidění
i ukázky z nerealizovaných projektů. Skupina Pode Bal je pravděpodobně
nejprovokativnější a nejmedializovanější česká výtvarná skupina. Poprvé tato
skupina výrazně rozvířila hladinu roku 2000 výstavou Malík urvi. Tehdy Pode Bal
vystavil 36 portrétů špičkových politiků a společensky činných osob, které
zaujímali významné posty a zároveň se zdiskreditovali během totality spoluprací
s StB nebo funkcemi v KSČ.

