
Centrum současného 
umění DOX si Vás dovoluje 
pozvat na zahájení výstavy 
ve čtvrtek 13. 11. 2014  /  19:00
Poupětova 1, Praha 7

DOX Centre for Contemporary Art 
requests the pleasure of your company 
at the opening of the exhibition 
on Thursday, November 13, 2014  /  7 pm
Poupětova 1, Prague 7

Performance: 
Činoherák Ústí
Farma v jeskyni / Farm in the Cave (to be confirmed) 
Thiago Gonçalves (Lanchonete.org) 

Tato pozvánka platí pro dvě osoby. 
This Invitation admits two. 
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Adham Bakry, Štěpánka Bláhovcová, Libia Castro & Ólafur Ólafsson, 
Paolo Cirio, Jiří Černický, Raphael Daibert, Nicolò Degiorgis, Department 
for Public Appearances, Hannes Egger, Ulrich Egger, Harun Farocki, 
Julia Frank, Isabel Gandia, Thiago Gonçalves, Haukur Már Helgason, 
Siggi Hofer, Peter Holzknecht, Jakob de Chirico, Radek Jandera, 
Peter Kaser, Grzegorz Klaman, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva a ateliér 
Interaktivní média FUD UJEP, Daniel Latorre, Kristina Leko, Todd Lester, 
Mančaft, Paolo Mennea, Monsters, Gabriela Oberkofler, Trevor Paglen, 
Franz Pichler, Laura Poitras, Pro kompot, Ebadur Rahman, Jakub Szczęsny, 
Felipe Targa, Michaela Thelenová, Sofie Thorsen, Peter Tribus, 
Leandro Viana, Lorena Vicini

Hlavní kurátor / Head Curator: Jaroslav Anděl 
Spolukurátoři / Co-Curators: Haimo Perkmann, 
Michal Koleček & Zdena Kolečková, Daniel Latorre, Todd Lester 



  MODY  

  DEMOKRACIE  

  MODES  

  OF DEMOCRACY  

Masivní sledování a mizející soukromí, 

úspěchy populistických politiků a návrat 

autoritářských režimů v Evropě i jinde 

ve světě. Dochází k ústupu demokracie, 

je demokracie v ohrožení? Otázka 

je výzvou k diskusi o stavu a dalším 

vývoji demokracie. Mody demokracie 

představují inspirativní i varovné 

příběhy demokracie, odehrávající se 

na různých úrovních – od městské čtvrti, 

města a velkoměsta k autonomní oblasti, 

malému a velkému státu, nakonec ke 

globálnímu měřítku. Současně ukazují, 

jak lokální demokratickou praxi dnes 

formují globální trendy a naopak, a tím 

upozorňují na rodící se formy transna-

cionální demokracie. Výstava zahrnuje 

jednotlivá umělecká díla i celé soubory 

prací různých autorů z pěti světadílů.

Surveillance and the invasion of privacy, 

the successes of populist politicians 

and the return of authoritarian regimes 

in Europe and elsewhere. Is democracy 

in retreat? This question is a call for 

debate on the state of democracy and 

its future. Modes of Democracy presents 

inspirational as well as cautionary 

accounts of democracy in operation 

at various levels – from city neighbor-

hoods, towns and cities, small and large 

states, all the way up to the global scale. 

It also shows how local democratic 

practice is today being shaped by global 

trends and vice versa, providing insights 

into an emerging idea of transnational 

democracy. The exhibition comprises 

both single artworks and entire sets 

of works by artists from fi ve continents.

  demokracie  

Demokracie je forma vlády, na níž 

se všichni plnoprávní občané podílejí 

rovnou měrou — buď přímo, nebo 

prostřednictvím zvolených zástupců 

nepřímo — v návrzích, vypracování 

a ustavení zákonů, podle nichž je 

jejich společnost spravována. zdroj: Wikipedia.org

  democracy  

Democracy is a form of government 

in which all eligible citizens are meant 

to participate equally — either directly 

or, through elected representatives, 

indirectly — in the proposal, 

development and establishment 

of the laws by which their society 

is run. Source: Wikipedia.org

 PROGRAM PRO VEŘEJNOST  PUBLIC EVENTS 

This project has been funded with support from 
the European Commission. This publication 
[communication] refl ects the views only of the 
author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.

The “Iceland: A Constitution Created on the Principle 
of Crowd-sourcing” case study has been supported 
by the Bilateral Fund at a National Level under the 
EEA and Norway Grants 2009—2014.

15/11/2014 

Umělci a demokracie. Diskuze k zahájení výstavy 

za účasti vystavujících umělců a kurátorů. 

Paolo Cirio, Hannes Egger, Ebadur Rahman, 

Daniel Latorre, Haimo Perkmann, Thiago Gonçalves, 

Michal Koleček & Zdena Kolečková. Moderuje hlavní 

kurátor výstavy Jaroslav Anděl. 

11/11/2014 

Daniel Latorre, Wise City. Workshop o placemakingu 

s americkým průkopníkem digitálního placemakingu.

20/11/2014 

NE industriálním výrobcům potravin a neeticky 

fungujícím řetězcům! Návštěva KPZ Kuchyňka. 

27/11/2014 

Činoherák Ústí: Kulturní exkurze na představení 

Kráska z Leenane irského dramatika Martina McDonagha 

v novém působišti divadla.

21/11/—22/11/2014   /   12/12—13/12/2014    

Víkendové workshopy pečení „domácího“ chleba 

s členy komunitní zahrady Prazelenina na dvoře 

centra DOX. 

 CAFÉ LIBERTÉ  — nabízí šanci setkat se se zvídavými 

lidmi a osvobodit se od myšlenkových schémat 

během střetnutí praktika s teoretikem při odpolední 

kávě nebo čaji každou neděli v kavárně centra DOX.  

START: 16:00 

23/11/2014 

Kvalita potravin v ČR. B. Mrázková, Ekumenická 

Akademie Praha; R. Vaněk, ředitel Pražského kulinárního 

institutu. Moderuje T. Uhnák.

30/11/2014 

Kauza Činoherní studio. F. Nuckolls, Činoherák Ústí; 

O. Císař, Sociologický ústav AV ČR. Moderuje kurátor 

výstavy J. Anděl.

7/12/2014 

Intelectual property: The fi fth horseman 

of infocalypse. O. Profant, Pirátská strana;  

Z. Stuchlíková, advokátka, SLegal; 

moderuje M. Leskovjan, FairArt.

Další témata na rok 2015: e-demokracie a přímá 

demokracie, data žurnalismus a otevřené vládnutí,  

občané a lobbisté aneb tvorba zákonů v ČR, 

právní stát v ČR a další.

Kompletní program najdete na www.dox.cz

15/11/2014 

Artists and democracy. Discussion to mark 

the exhibition opening with the participation 

of featured artists and curators. Paolo Cirio, Hannes 

Egger, Ebadur Rahman, Daniel Latorre, Haimo Perkmann, 

Thiago Gonçalves, Michal Koleček & Zdena Kolečková.

Moderated by head curator Jaroslav Anděl.

11/11/2014 

Daniel Latorre, The Wise City. Placemaking workshop 

with an American digital placemaking pioneer.

20/11/2014 

NO to industrial food producers and unethical 

chains! Visit to the Kuchyňka community garden.

27/11/2014 

Činoherák Ústí (Drama Studio): A cultural excursion 

to a theater performance The Beauty Queen of Leenan 

by Irish playwright Martin McDonagh.

21/11/—22/11/2014   /   12/12—13/12/2014    

Weekend “homemade” bread baking workshops 

with members of the Prazelenina community garden 

in the DOX Centre courtyard. 

 CAFÉ  LIBERTÉ  — off ers the chance to meet 

inquisitive people and free your mind from 

stereotypical thinking at an encounter between 

a practitioner and a theoretician over Sunday 

afternoon coff ee or tea in the DOX café. 

START: 4 p.m.

23/11/2014 

Food quality in the Czech Republic. B. Mrázková, 

Ecumenical Academy of Prague; R. Vaněk, director 

of the Prague Culinary Institute. Moderated by T. Uhnák.

30/11/2014 

The Činoherní Studio aff air, Ústí nad Labem. 

F. Nuckolls, Činoherák Ústí; O. Císař, Institute 

of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech 

Republic. Moderated by head curator Jaroslav Anděl.

7/12/2014 

Intellectual property: The fi fth horseman of the 

infocalypse. O. Profant, Pirate Party; Z. Stuchlíková, 

lawyer. Moderated by M. Leskovjan, FairArt.

Other themes in 2015: e-democracy and direct demo-

cracy, data journalism and open government, citizens 

and lobbyists, the rule of law in Czech Republic, and more. 

You can fi nd the complete program at www.dox.cz


