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Kunsthalle Praha bude spravovat významnou
uměleckou sbírku manželů Zemanových
Nově vznikající instituce pro moderní a současné umění Kunsthalle Praha převezme v září
2019 do správy sbírku manželů Zemanových. Ta patří mezi nejvýznamnější privátní sbírky
v České republice po roce 1989. Kunsthalle Praha dnem jejího převzetí zahájí dlouhodobé
a rozsáhlé studium, jehož cílem je sbírku zprostředkovat veřejnosti.
Eva Kunstová spolu se svým zesnulým manželem Petrem Zemanem vytvořili v průběhu uplynulých
čtyřiceti let unikátní sbírku českého moderního a současného umění. Díky velkorysosti a osobním
vztahům s umělci se jim podařilo získat i některá velmi vzácná díla českých autorů zejména z
druhé poloviny 20. století. „Jsem ráda, že jsem našla instituci, která se odborně postará o celý
soubor děl, který jsme s mým mužem nashromáždili,“ uvádí paní Eva Kunstová.
Vedle moderního, poválečného a současného českého umění, které je ve sbírce zastoupeno
stovkami obrazů a desítkami soch, objektů a děl na papíře, sbírali manželé Zemanovi také
domorodé umění z různých oblastí afrického kontinentu a lidové umění z Nepálu i vybraných
evropských regionů.
„Rozhodnutí paní Kunstové svěřit Kunsthalle Praha správu sbírky, kterou spolu s manželem s
láskou budovali dlouhá léta, je pro nás velkou poctou a zároveň velkým závazkem. Jsme rádi, že
můžeme sbírce poskytnout veškerou potřebnou péči a zároveň chceme věnovat maximální úsilí její
konzervaci a dalšímu výzkumu ve spolupráci s místními i zahraničními odborníky a institucemi.
Výstupy tohoto procesu zpřístupníme veřejnosti nejen prostřednictvím publikací a přednášek, ale
také digitalizací sbírky. V rámci výstavního programu Kunsthalle Praha se navíc uskuteční výstava
věnovaná sběratelskému příběhu manželů Zemanových,“ vysvětluje ředitelka Kunsthalle Praha
Ivana Goossen.
Kunsthalle Praha je otevřena jednání a spolupráci s městem Žatec, kde měla být sbírka původně
umístěna.
S ohledem na krátkou dobu, která uplynula od skonu pana Petra Zemana, prosíme média, aby o
tématu informovala citlivě s ohledem na věk a zdravotní stav paní Evy Kunstové.

Kunsthalle Praha je neziskovou a nevládní institucí založenou PFF (The Pudil Family
Foundation). V roce 2021 otevře v budově Zengerovy transformační stanice na pražském Klárově
nový prostor pro české a mezinárodní umění. Posláním Kunsthalle Praha je přispět k hlubšímu
porozumění českému a mezinárodnímu umění 20. a 21. století a oslovit živým aktuálním
programem nejširší veřejnost. Cílem je vytvořit kulturní instituci, zakládající si na odbornosti a
mezioborové spolupráci, a otevřený prostor, který začleňuje umělecké a kulturní zážitky do
každodenního života. Mimo to buduje reprezentativní uměleckou sbírku, a to i za pomocí
dlouhodobých zápůjček od spřízněných institucí a jednotlivců.
Kontakt pro média: Nikola Lörinczová, nikola.lorinczova@piaristi.cz, 605 560 277
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