31. 8. 2011
Národní galerie v Praze
Dne 31. 8. 2011 byl ukončen pracovní vztah pana profesora Milana Knížáka s Národní galerií v Praze.
Prof. Knížák byl ve funkci generálního ředitele NG téměř dvanáct let, a to v době od 1. 7. 1999 až do
31. 5. 2011, kdy byl ministrem kultury MUDr. Jiřím Besserem z funkce odvolán. Poté byl k 1. 6. 2011
generálním ředitelem Národní galerie jmenován Vladimír Rösel.
K očekávanému a ministrem kultury požadovanému protokolárnímu předání stavu Národní galerie
novému generálnímu řediteli ke dni 31. 8. 2011 bohužel prozatím nedošlo, a to vzhledem k tomu, že
profesor Knížák byl od 22. 8. do 30. 8. 2011 ve stavu zdravotní neschopnosti.
Vedení Národní galerie v Praze s panem profesorem Knížákem nepředpokládá další spolupráci nad
rámec jeho původní historicky deklarované kurátorské účasti na výstavě Volný čas, která bude
zahájena vernisáží 5. 8. 2011 ve Veletržním paláci.
Generální ředitel NG Vladimír Rösel předal představitelům MK ČR zprávu o stavu NG na základě
svého tří měsíčního působení ve funkci. Zjištěné závazky a nedostatky instituce budou předmětem
jednání MK ČR s NG, a to v návaznosti na plnění dalších základních funkcí NG včetně řešení
rozpočtu pro rok 2012 a hospodaření instituce po zbytek roku 2011. Výše závazků instituce podléhá
schválení MK ČR, tj. výše a způsob vyrovnání závazků instituce bude předmětem jednání o
hospodaření roku 2011. Vzhledem k zjištěné aktuální výši závazků a k nedostatkům v řízení instituce
připraví současné vedení NG návrh reorganizace a představí představitelům MK ČR možnosti
provedení restrukturalizace.
Do konce roku 2011 proběhnou výstavy připravené a nasmlouvané předchozím vedením NG. Ještě do
závěru roku 2011 předpokládá současné vedení NG realizovat dílčí změny v charakteru využití
prostoru Veletržního paláce, a jak bude možné, také i programové struktury. Dochází mimo jiné také
ke jmenování nové komise pro výběr Ceny 333. Konkrétní podoba výstavního plánu na rok 2012 bude
upravena podle rozpočtových možností, které jsou v jednání s MK ČR, a prezentována samostatně.
NG přeje panu prof. Knížákovi po jeho dlouholetém působení ve vedení NG mnoho dalších úspěchů
v jeho umělecké a pedagogické činnosti.
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