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Detailní popis projektu: 

Poslední dvě desetiletí se na pražské i české umělecké scéně 
nesou v duchu vzniku, trvání i zániku řady experimentálních 
galerijních projektů realizovaných často v nestandardních a ko-
morních prostorách. Jejich potenciál jako laboratoří současného 
umění, v nichž se prostřednictvím výstavních realizací formo-
valo několik generací výtvarných umělců, je v českém kontextu 
rozhodně nezanedbatelný. 

Jednou z nejaktivnějších institucí na tomto poli je už od roku 
2011 nepochybně Berlinskej Model. Na rozdíl od řady atelié-
rových, sklepních či půdních prostor však přišel s poněkud od-
lišnou koncepcí – s rovněž komorním, ale multifunkčním a do 
okolního urbánního prostředí výlohou otevřeným prostorem. Již 
od svých počátků tento prostor začal kolem sebe prostřednic-
tvím často pořádaných jednodenních vernisážových akcí budo-
vat mnohavrstevnou komunitu, která se postupně rekrutovala 
z několika generací.

Celá idea Berlinskýho Modelu je postavená na socializaci růz-
norodých návštěvníků (umělců, kolemjdoucích, místních oby-
vatel) nejen prostřednictvím vernisážových večerů, ale i jejich 

využitím přilehlého posezení, kde každý z vystavujících umělců 
připraví nějaký kulinářský zážitek. Tento pro celý projekt důle-
žitý sociální rozměr, umožňuje i větší otevřenost vůči jinak čas-
to k progresivnímu současnému umění nedůvěřivému publiku. 
Současně si však za celou dobu tento mnohaletý provoz, kdy 
zde proběhlo kolem 300 výstavních realizací, udržuje vysokou 
úroveň výběru prezentovaných umělců, která utváří velice re-
prezentativní přehled toho nejzajímavějšího z mladších genera-
cí zdejší výtvarné scény. Ten zahrnuje široké spektrum aktuál-
ních tendencí, což celý projekt odlišuje od jiných většinou více 
specificky zaměřených alternativních galerijních prostor. I to je 
spojené s celkovým pojetím Berlinskýho Modelu jakožto ote-
vřené a dynamické sociální platformy, která svým významem na 
pražské umělecké scéně je schopna doplňovat a v něčem i sup-
lovat úlohu mnohem větších a formálnějších institucí. Přestože 
největším přínosem tohoto projektu je jeho progresivní aktuál-
nost, neustále otevřená na uměleckou scénu nastupujícím pří-
slušníkům i té nejmladší generace, jeho mnohaletý provoz už 
se současně stal zásadní součástí historie pražského i českého 
uměleckého dění. Historie, která ukazuje plasticky tvůrčí vý-
chodiska daných uměleckých generací a může být i zajímavým 
úvodem k pochopení jejich dalšího vývoje. 

Viktor Čech



Představte si, že existujete v paralelním fantasy světě Dračího doupěte, s mýtickými říšemi, ruinami k prozkoumání, skřety a čer-
nokněžníky. Máte všechny své vlastnosti a ctíte svoje přístupy k umělecké práci. Pokud byste mohl/a přirovnat sebe a svou umě-
leckou praxi k postavě Dungeons and Dragons (Dračí doupě), které povolání byste si vybrali a proč? Statečný bojovník, expe-
rimentující čaroděj anebo mazaný zloděj, případně nějaké jiné? Jaký druh umělecké praxe nebo přístupu, který používáte, byste 
přisoudili povolání, které jste si vybrali, a proč?

#Druid #Barbarian 
#Wizard #Bard 
#Enchanter #Tinkerer





Aukce       změna klimatu

Stop burning fossils!!!

3 knihy s originálním dinosauřím obalem od Michela Gabriela
budou vydraženy ve veřejné dražbě a výtěžek bude věnován 
na boj proti globálnímu oteplování.

Michele Gabriele 
– Tangled Depictions
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„Připravovaná publikace by nemě-
la být jen pouhým katalogem, mapu-
jícím provoz jedné instituce, ale sou-
časně i jakousi sondou do recentního 
uměleckého dění odehrávajícího se na 
průsečíku jeho různorodých poloh.“ 

(Viktor Čech)


