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„Máš umělecké 
střevo?“
„Máš umělecké střevo?“ („MUS?“) je soutěž určená žákům 
středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění.  
Cílem soutěže je nabídnout studentům možnost uplatnit 
své tvůrčí schopnosti a zájmy, příležitost sdílet své názory 
a diskutovat o nich nebo si jen vyzkoušet společnou práci 
na celoročním projektu.

Jde také o možnost seznámit studenty a jejich pedagogy 
se současnou výtvarnou scénou a galerijními institucemi.

Od roku 2012 je soutěž součástí doprovodných aktivit Ceny 
Jindřicha Chalupeckého.

„Máš umělecké střevo?“ je samostatnou a nezávislou 
platformou určenou především studentům a pedagogům 
středních škol a gymnázií, na jejímž organizování se podílí 
nejvýznamnější státní i soukromé galerie v České republice.



Finále „MUS?“ 2009/2010 
GASK v Kutné Hoře

Historie soutěže
Soutěž vznikla v roce 2009 jako edukační projekt lektorského 
centra GASK v Kutné Hoře. Od té doby se do jejího 
pořádání zapojily nejvýznamnější české galerijní instituce: 
Národní Galerie v Praze, Centrum současného umění DOX, 
Meet Factory nebo Moravská galerie v Brně. 

Porotu odborníků tvoří umělci, teoretici umění a pedagogové. 
V předchozích letech v porotě zasedli teoretici Marie 
Bergmanová, Radomíra Sedláková, Ondřej Chrobák, Karin 
Kottová nebo Silvie Šeborová, umělci Michal Pěchouček, 
Pavel Sterec, Markéta Kinterová, Jan Fabián, Milena 
Dopitová, Marek Meduna nebo Filip Cenek. Putovní cenu 
zhotovila sochařka Pavla Sceranková, autorem loga je 
výtvarník Jiří Franta. 

Soutěž každým rokem dokazuje rostoucí zájem jak ze strany 
škol a studentů, tak ze strany galerijních institucí. Uplynulých 
ročníků se zúčastnily desítky škol z celé republiky – mezi 
soutěžícími jsou školy z Čech i Moravy, vítězi ceny jsou školy 
z Mnichova Hradiště, Jihlavy i Prahy.



„MUS?“ v rámci GASKtour 2009/2010 
Středočeský kraj

Finále „MUS?“ 2009/2010 
GASK v Kutné Hoře



Finále „MUS?“ 2010/2011 
Národní galerie v Praze



Cena pro vítěze soutěže, autorka Pavla Sceranková 
GASK v Kutné Hoře

Každoročně oslovíme díky naší databázi naprostou většinu 
středních škol a gymnázií v celé ČR (přes 1300 škol a na 
510 000 studentů) a projekt jim představíme. Přihlášeným 
školám nabízíme ve spolupráci se zúčastněnými institucemi 
výjimečné programy a dílny, které jim přibližují téma soutěže. 
To je každý rok jiné a postupně představuje nejzajímavější 
otázky, které spojují historii a současnost výtvarného umění. 

Skupiny studentů pracují během školního ročníku na svých 
projektech. Ty poté zasílají na společnou adresu galerie, 
pořádající finále soutěže. Finále soutěže probíhá každý 
rok v jedné z významných českých galerií. V rámci finále 
odborná porota vyslechne prezentaci jednotlivých projektů 
a na základě hlasování vybere ten nejzajímavější. 

Vítěz soutěže převezme putovní Cenu Uměleckého střeva.

Komu je soutěž 
určena?



Finále „MUS?“ 2011/2012 
Centrum současného umění DOX v Praze



Finále „MUS?“ 2012/2013 
Moravská galerie v Brně

Cíl soutěže
Cílem soutěže je nabídnout studentům možnost uplatnit své 
tvůrčí schopnosti a zájmy v kontextu prostředí, ve kterém žijí, 
příležitost sdílet své názory a diskutovat o nich, pracovat na 
dlouhodobém projektu, který se dotkne jejich každodenního 
života a objeví pro ně nové věci. 

Dalším cílem je představit současné umění jako partnera 
pro objevování nových souvislostí a pro vnímání umění jako 
nezbytné součásti našeho života. Jde také o možnost seznámit 
se kvalitněji se současnou výtvarnou scénou a galerijními 
institucemi. Věříme, že tyto informace pozitivně ovlivní studenty 
při dalším výběru škol nebo třeba jako aktivizující prvek v jejich 
běžném životě.

„Soutěž můžeme vnímat jako ‚přípravku’ budoucích laureátů 
této nejprestižnější umělecké ceny u nás,“ říká předsedkyně 
Společnosti CJCH Lenka Lindaurová.



Finále „MUS?“ 2012/2013 
Moravská galerie v Brně



Wacom Workshop - Digitální tvorba komiksů - 2013 
Centrum současného umění DOX v Praze

Workshopy
Pořadatelé soutěže „MUS?“ připravují každoročně výtvarné 
dílny a workshopy pro studenty a jejich pedagogy. Ty vznikají 
ve spolupráci s galeriemi nebo i školami. Dílny připravují 
odborní lektoři pořádatelských galerií, ve svých programech 
kombinují informace o probíhajících výstavách, provozu 
galerie a především nabízí speciální program, který tematicky 
navazuje na hlavní téma soutěže „MUS?“. K tomu využívají 
spolupráci se společnostmi, které soutěž pro studenty dlouho-
době podporují.

Společnost Wacom se podílela na uspořádání několika 
workshopů, kdy představila studentům nejsoučasnější grafické 
tablety a nejužívanější programy. Ty si v praxi vyzkoušeli 
desítky studentů pod dohledem specializovaných odborníků 
nebo třeba umělce a ilustrátora Jiřího Franty. Snahou těchto 
výtvarných dílen je připravit studenty na práci se současnými 
technologiemi a také představit jejich využití pro práci 
ve školách. Společnost Wacom se tak chce aktivně podílet 
na zlepšení techologického vybavení škol a podporovat 
vzdělávání studentů v oboru IT technologií.

Společnosti Wacom a Amos Software navíc věnovaly vítězné 
škole grafické tablety jako vybavení výtvarného ateliéru, znač-
ka Horsefeathers oblečení v hodnotě patnáct tisíc korun a mož-
nost realizace vlastní limitované kolekce. Celoroční aktivity 
„MUS?“ a finále soutěže finančně podporuje společnost J&T.



www.artalk.cz/2013/05/24/umelecke-strevo-v-mg/
www.artalk.cz/2012/05/25/tz-vyhlaseni-vysledku-tretiho-rocniku-souteze-mas-umelecke-strevo/

Ohlasy
Od prvního ročníku se soutěži daří prezentovat se také v mé-
diích. Tištěná média doplňují odkazy na internetových serve-
rech, informační bannery umisťujeme na stránky galerií. Soutěž 
„MUS?“ má webové stránky i profil na facebooku.

Texty shrnující jednotlivé ročníky se objevují na stránkách novin 
i časopisů (mezi mediální partnery patří renomovaný časopis 
Art + Antiques), fotografie jsou umístěny na Artalk.cz, chystáme 
spolupráci s kanálem ČT Art.

V budoucnu bychom rádi v médiích získali prostor, který 
by o našich akcích informoval pravidelně a který by vyplnil 
prázdné místo v edukační činnosti v rámci současného 
výtvarného umění.



Partneři projektu
Spolupracující instituce 

Národní galerie v Praze, Moravská galerie, Centrum současného umění DOX

Podpora galerijních institucí 

Galerie hlavního města Prahy, Tranzitdisplay, MeetFactory

Mediální podpora 

Art + Antiques, Artalk.cz

Podpora a sponzoring 

Horsefeathers, Wacom, AMOS Software

Podpora soutěže 

Cena Jindřicha Chalupeckého
Generální partner 

J&T Banka

Jiří Franta pro finále „MUS?“ 2012/2013 
Moravská galerie v Brně



www.umeleckestrevo.cz
www.facebook.com/umeleckestrevo


