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V důsledku nepříznivé pandemické situace, která přetrvávala po většinu roku 2021, byla 

většina kulturně-vzdělávacího programu platformy Fresh Eye realizována online formou. 

Prostřednictvím živých přenosů, jež byly vysílány na YouTube kanálu Fresh Eye a přenášeny 

na webové stránky platformy, se uskutečnilo 6 přednáškových večerních programů a 

dvoudenní série 6 mezinárodních workshopů. Na základě statistik, jež jsou k dispozici 

prostřednictvím analytik portálů YouTube, měly jednotlivé programy následující počet 

zhlédnutí: 

• leden 2021: Obraz versus chudoba = 188 zhlédnutí + 156 samostatně uveřejněná 

přednáška D. Prokopa 

• únor 2021: Obraz versus queer = 237 zhlédnutí 

• březen 2021: Obraz versus čas = 126 zhlédnutí 

• duben 2021: Painting versus political = 210 zhlédnutí 

• květen 2021: Obraz versus zvuk (doplněný o 24 filmový stream zdarma) = 177 

zhlédnutí 

• říjen 2021: Obraz versus kritika = 60 zhlédnutí 

• listopad 2021: WAVE I a II workshopy = 526 zhlédnutí 

V uplynulém roce se podařilo realizovat 2 filmové projekce doplněné o úvodní umělecké 

performance. Promítání dokumentárních snímků je součástí dlouhodobé spolupráce 

platformy Fresh Eye s projektem ArtMap a cyklem Dokumentární pondělí v rámci již 

zavedeného cyklu Kulturní války. Oba večery se odehrály v pražském kině Světozor. 

• červen 2021: Varda podle Agnés s performancí Adély Součkové = 60 diváků 

• září 2021: Beyond the Visible – Hilma af Klint s performancí Kateřiny Zochové = 100 

diváků  

Počet návštěvníků programu celkem: 2 428 diváků 

1 680 online diváků YouTube + 2100 diváků Vimeo + 160 diváků filmových offline projekcí 

Návštěvnost webových stránek platformy www.fresh-eye.cz a www.fresh-eye.org vychází z 

údajů zprostředkovaných službou Google Analytics. Stránky navštívilo ve dnech od 1. 1. do 

31. 12. 2021 celkem 8353 uživatelů. Celkově došlo k zobrazení stránek v 21 534 případech.  

 

Speciální programy v roce 2021 a přesun platformy do online prostředí 

 

I navzdory pandemické situaci byla platforma schopná profesionálně fungovat a veškerý 

přednáškový program v rozsahu 6 přednáškových večerů a 6 mezinárodních workshopů 

přesunula online na projektové stránky www.fresh-eye.cz. Dvě plánované filmové projekce s 

performativními uměleckými úvody se uskutečnily fyzicky v prostorách velkého sálu kina 

Světozor.  

 

V online prostředí Fresh Eye domácímu publiku zprostředkoval setkání s 10 zahraničními 

hosty. Konkrétně v průběhu roku 2021 v programu vystoupili: vizuální antropolog Blake 

Kendall, filozof Mika Hannula, malířka Onya McCausland, malíř Birgir Birgisson, umělecký 

kritik Gergely Nagy, vizuální umělkyně Bahar Behbahani, filozofka Francesca Martinéz 
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Tagliavia, socioložka rasy Alana Lentin, politická aktivistka Houria Bouteldja a teoretik 

vizuální kultury Nicholas Mirzoeff.  

 

Skupinu výrazných zahraničních přednášejících doplnili domácí autoři a autorky, mezi nimiž 

se v roce 2021 představilo 12 českých přednášejících: sociolog Daniel Prokop, mediální 

teoretička Irena Reifová, marketingová specialistka Lucie Stejskalová, kritička současného 

umění Natálie Drtinová, herní žurnalista Ondřej Trhoň, teoretička, historička a kurátorka umění 

Eva Skopalová, historik filmu Tomáš Hála, historička architektury Klára Brůhová, umělkyně a 

režisérka Johana Ožvold, kurátor a historik nových médií Miloš Vojtěchovský. O umělecké 

performance, které zajistily úvod ke dvěma filmovým projekcím, se postaraly vizuální 

umělkyně Adéla Součková a Kateřina Zochová. 

 

Také v roce 2021 platforma Fresh Eye realizovala mezioborové spolupráce s dalšími 

kulturními institucemi a projekty. V květnu 2021 nabídla jako součást programu Obraz versus 

zvuk (Johana Ožvold a Miloš Vojtěchovský) na 24 hodin zdarma dostupný stream snímku 

režisérky Johany Ožvold „The Sound Is Innocent“, a to ve spolupráci s portálem DAFilms.cz. 

V říjnu 2021 platforma realizovala doprovodný program k Ceně Věry Jirousové, jímž se stala 

přednáška maďarského kritika umění Gergelyho Nagyho („Obraz versus kritika“). 

 

Nejzásadnějším programem roku 2021 se stala série dvoudenních workshopů ve spolupráci s 

teoretikem a kritikem vizuální kultury Nicholasem Mirzoeffem. Online workshopy WAVE 

Workshops on Activism and Visuality in Europe se odehrály ve dnech 19. a 20. 11. 2021 od 

9.30 do 21.00 hodin. V říjnu 2021 byla vyhlášena mezinárodní výzva pro účast na workshopech, 

na jejímž základě bylo vybráno 12 účastníků a účastnic z ČR, Polska, Nizozemska, Chorvatska 

a Rumunska. Tito účastníci společně sdíleli zkušenosti, projekty a strategie v oblasti vizuálního 

aktivismu. Měli také možnost participovat na 4 workshopech pod vedením vizuální umělkyně 

Bahar Behbahani, filozofky Francescy Martinéz Tagliavia, socioložky rasy Alany Lentin a 

teoretičky vizuální kultury Andrey Průchová Hrůzové. Tyto workshopy byly nahrány a 

zveřejněny online na webových stránkách projektu pro širokou veřejnost. Po oba dva dny byly 

široké veřejnosti a účastníkům nabídnuty živě streamované přednášky politické aktivistky 

Houriy Bouteldji a kritika Nicholase Mirzoeffa. Pro potřeby komunikace projektu vznikly také 

samostatné stránky www.wave-workshops.org. 

 

Dle plánu byl pravidelně v průběhu 10 měsíců (letní pauza) nabídnut formou newsletteru 

informační zpravodaj Buďte v obraze v rozsahu 10 vydání. Byly také realizovány 

samostatné webové stránky pro sérii workshopů WAVE Workshops on Activism and Visuality 

in Europe www.wave-workshops.org. 

 

Do online archivu přednášek bylo přidáno 21 video záznamů namísto původně plánovaného 

počtu 10 videí. V rámci programu Obraz versus zvuk byl navíc na portálu DAFilms.cz po dobu 

24 hodin zdarma dostupný snímek „The Sound Is Innocent“ přednášející režisérky Johany 

Ožvold. 

 

Do textového online archivu tematicky spjatého s programem přednášek bylo přidáno 15 textů 

namísto plánovaných 16 obsahů. Důvodem snížení počtu textů je doplnění pouze jednoho textu 

k programu Obraz versus kritika, jenž by byl relevantní pro středoevropský kontext (viz výše).  

 

V roce 2021 se nepodařilo z důvodu nepříznivé pandemické situace realizovat 10 

vzdělávacích workshopů pro žáky základních a studenty středních škol a edukativní setkání 

pro seniory. Vzhledem k nedostatečnému finančními zázemí projektu nemohla být 
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realizována produkce podcastového vysílání Fresh Eye On Air a druhý ročník studentské 

soutěže. 

 

Přínos projektu veřejnosti 

 

Přestože platforma nedisponuje přesnými demografickými údaji zohledňujícími složení online 

publika, jež v roce 2021 v návštěvnosti nabízeného programu převážilo, lze říci, že cílovou 

skupinu projektu představovali především studenti vysokých škol uměleckého a 

humanitního zaměření, pedagogové vysokých a středních škol a profesionálové z oblastí 

vizuálního umění, kreativních průmyslů, kultury a médií. Ti dlouhodobě tvoří 

nejvýznamnější skupiny diváků přednáškových večerů, čemuž odpovídají online statistiky 

dostupné na sociální síti Facebook a přímá zkušenost z přednáškových večerů a mediálního 

monitoringu propagačních kampaní. Díky důrazu platformy na zprostředkování výstupů 

vzdělávacích aktivit online a zdarma prostřednictvím webových stránek fresh-eye.cz a 

platforem Vimeo a YouTube docházelo po celý rok nejen k oslovení pražského publika, ale 

vzdělávací obsah byl šířen také mezi zájemce z celé České republiky. Vzhledem k realizaci 

většiny programu v online prostředí a s mezinárodními hosty, a tedy v anglickém jazyce, došlo 

též k významné prezentaci a rozšíření programu do zahraničí.  

 

Na základě spolupráce s filmovým cyklem Dokumentární pondělí kina Světozor a informačním 

portálem ArtMap na realizaci populárně-naučných projekcí došlo v roce 2021 k dalšímu 

specifickému oslovení filmového kulturního publika. Filmoví diváci byli zapojeni také do 

květnového programu „Obraz versus zvuk“, kterému předcházel zdarma dostupný 24-hodinový 

stream snímku přednášející režisérky Johany Ožvold „The Sound Is Innocent“. Spojení projekcí 

s úvodními performancemi českých vizuálních umělkyň (Adéla Součková, Kateřina Zochová) 

dovolilo navázat bližší kontakt platformy se zástupci českého performativního umění a jeho 

publikem. Diváci se zájmem o výtvarnou kritiku a současné umění byli osloveni 

prostřednictvím spolupráce s Cenou Věry Jirousové, jež vyústila v živě streamovanou 

přednášku maďarského kritika Gergelyho Nagyho „Obraz versus kritika“.  

 

Zásadním způsobem byla v roce 2021 oslovena skupina umělců, teoretiků a kurátorů, kteří se 

věnují oblasti vizuální aktivismu v prostředí středoevropského regionu. Na základě výzvy k 

účasti k projektu WAVE Workshops on Activism and Visuality in Europe bylo vybráno 12 

mezinárodních účastníků, kteří participovali na dvoudenním programu, jehož hlavní částí byly 

workshopy a přednášky, které byly zaznamenány a uveřejněny na webových stránkách 

platformy a samostatných webových stránkách projektu. 

 

V Praze dne 21. 1. 2022                                          Mgr. Andrea Průchová Hrůzová Ph.D. 


