
Manuál 

Manuál pro zacházení s pohyblivým obrazem formuluje soubor zásad, 
které bude galerie následovat při spolupráci s umělci a umělkyněmi 
a při nakládání s audiovizuálními díly. Archivaci, produkci a distribuci 
audiovizuálních děl v galerijním prostředí mnohdy provází řada nejistot 
a nejasností. Ke vzniku tohoto manuálu vedla potřeba vyjasnit si 
podmínky spolupráce mezi etc. galerií a umělci a umělkyněmi, kteří 
pracují s pohyblivým obrazem.

Manuál vznikl s ohledem na praxi zacházení s uměleckými díly, kterou 
lze charakterizovat pod pojmem commons. V momentě zveřejnění 
uměleckého díla, jehož vznik či prezentace jsou finančně podpořeny 
z veřejných zdrojů, se výsledky umělecké činnosti stávají obecně 
sdílenými statky, které mohou být dále sdíleny a spravovány, v rámci 
komunity a ve veřejném zájmu. I při takovém postupu lze férově 
ohodnocovat autory a autorky za jejich práci.

Manuál je formulován s vědomím souvisejících dokumentů a souborů 
pravidel, k nimž se etc. galerie zavázala, jmenovitě s vědomím Kodexu 
feministické umělecké instituce a Manuálu pro kulturní instituce 
v době klimatické změny. 

Vznik manuálu je spojen s programovým blokem Neklid obrazu II: 
Meze pohybu, který pro etc. galerii připravili Matěj Strnad, Anna 
Remešová a Kryštof Pešek. V rámci tohoto programu byla v galerii 
zřízena mediatéka a došlo k uspořádání dvou veřejných diskuzí, které 
byly vybraným tématům manuálu věnovány. Diskuzí se zúčastnili: 
Tomáš Hlaváček, Alžběta Bačíková, Lucie Rosenfeldová, Jiří Žák, 
Vjera Borozan, František Zachoval, Sylva Poláková, Ondřej Chrobák, 
Michal Novotný a Jitka Hlaváčková. Na vzniku manuálu se dále 
podíleli: Kryštof Pešek, Markéta Jonášová, Hana Janečková, Lenka 
Střeláková, Matěj Strnad a Anna Remešová. Součástí programového 
bloku Neklid obrazu II: Meze pohybu bylo i zřízení mediatéky, jejíž 
zdrojový kód je pod licencí svobodného softwaru GPL 3.0 k dispozici 
v repozitáři: https://github.com/K0F/etcetera. 

http://feministinstitution.cz/kodex/
http://feministinstitution.cz/kodex/
http://umeniproklima.cz/manual-pro-kulturni-instituce-v-dobe-klimaticke-zmeny/
http://umeniproklima.cz/manual-pro-kulturni-instituce-v-dobe-klimaticke-zmeny/
https://github.com/K0F/etcetera
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Galerie podporuje vznik nových děl formou výstav, projekcí či 
rezidencí. Nezaujímá roli producentskou, respektive investiční, 
potažmo obchodní. Před počátkem spolupráce galerie s autory 
a autorkami dojedná podmínky v oblastech uvedených níže. 
Preferovaný a standardně navrhovaný způsob řešení ze strany galerie 
je uveden ve druhé části manuálu. Tím, že písemně sjedná podmínky 
spolupráce, sleduje galerie zaručení férovosti vzájemného jednání.

Oblasti, které mají být předmětem dohody mezi institucí a autory 
a autorkami:

• autorství díla, případně kolektivní autorství a spoluautorství  
 (srov. autorský zákon a v něm definovaná audiovizuální díla,  
 respektive audiovizuální díla užitá), stav případných práv třetích  
 stran
• adekvátní finanční ohodnocení (umělec/kyně dostane za svou  
 práci honorář)
• zařazení díla do mediatéky offline/online
• možnost budoucích prezentací díla v galerii nebo v rámci akcí  
 organizovaných galerií (např. putovní projekce)
• možnost zveřejňovat dokumentaci z produkce a vystavení díla,  
 resp. dokumentaci díla samého
• požadované a preferované způsoby prezentace díla 
• postup v případě zájmu třetích stran (zápůjčky, zprostředkování  
 kontaktu apod.)
• dlouhodobé uložení díla

2
Galerie usiluje o co nejširší dostupnost umění pohyblivého obrazu 
a zároveň férovost a udržitelnost souvisejících postupů a praktik. 
Aktivity v oblasti pohyblivého obrazu vycházejí z programu a aktuální 
výstavní koncepce galerie, nejsou brány jako samoúčelné ani 
mediálně-specifické. Galerie vedle samotných prací pečuje také 
o kontext jejich vzniku a prezentace.

Autorství díla: galerie společně s autory a autorkami adekvátně 
zohledňuje případné spoluautory a spoluautorky díla, včetně práv 
třetích stran a děl audiovizuálně užitých.

Adekvátní finanční ohodnocení: autorům a autorkám náleží za 
každé vystavení/prezentování díla honorář. Galerie upřednostňuje 
ekonomický model postavený na distribuci a prezentaci oproti modelu 
omezených edic, který je postaven na komodifikaci uměleckých 
děl. Při jednání o honorářích galerie usiluje o finanční ohodnocování 



autorů a autorek rovným způsobem, nehledě na jejich původ či status.
Přítomnost díla v mediatéce: galerie prezentuje díla ve své mediatéce 
zřízené pro referenční účely. Galerie tak činí v zájmu co nejširší 
dostupnosti umění pohyblivého obrazu a s přesvědčením, že při 
zvoleném modelu šíření a distribuce nedochází k devalvaci hodnoty 
zveřejněných děl. Přístup k mediatéce je zdarma a po předchozí 
domluvě. Galerie usiluje o online zpřístupnění těch děl, na jejichž 
vzniku se podílela.

Současná verze offline mediatéky (tzn. verze užívaná v etc. galerii od 
května 2019) je vydána pod licencí svobodného softwaru GPL 3.0. 
Software je nezávislý na prezentovaných dílech a jako takový je tedy 
volně šiřitelný i potažmo recyklovatelný pro další použití v repozitáři: 
https://github.com/K0F/etcetera

Možnost další prezentace díla galerií: galerie se snaží zajistit možnost 
opětovného vystavení, respektive projekce díla, s ohledem na 
požadované a preferované způsoby jeho prezentace. Před opětovným 
vystavením, respektive opětovnou projekcí, kontaktuje galerie autora.
Možnost zveřejňovat dokumentaci: galerie si vyhrazuje právo pořizovat 
a šířit audiovizuální dokumentaci instalace a prezentace vystavených, 
respektive promítaných děl.

Požadované a preferované způsoby prezentace díla: galerie zohledňuje 
koncepční a technické parametry prezentace audiovizuálních děl, 
např. projekční formáty, způsob prezentace (projekce / obrazovka), 
možnost zařazení do projekčního pásma, reprodukci zvukové složky 
a podobně.

Postup v případě zájmu třetích stran: galerie zprostředkovává 
v případě zájmu třetí strany kontakt s autorem či autorkou, jejichž 
souhlas a vypořádání jsou nezbytné pro zápůjčku díla. Galerie takto 
postupuje i v případě děl, na jejichž vzniku se finančně či produkčně 
nepodílela.

Dlouhodobé uložení díla: galerie se necítí schopna sama zaručit 
dlouhodobé uchování děl, která má ve správě. Vlastními silami však 
usiluje o zajištění dostupnosti zejména těch děl, na jejichž vzniku 
se podílela a za něž tak nese zvláštní zodpovědnost. Stejně tak se 
dlouhodobě zasazuje o systematické řešení související problematiky, 
kterou vnímá jako primárně příslušející státním a veřejným institucím 
muzejního typu. 

https://github.com/K0F/etcetera


Manual 

 
Manual for Handling Moving Image formulates a set of principles for 
the gallery to follow when collaborating with artists and handling 
audiovisual works. The processes of archiving, production, and 
distribution of audiovisual works in the gallery environment are often 
accompanied by a number of uncertainties and ambiguities. The 
creation of this manual was instigated by a need to clarify the terms 
of collaboration between etc. gallery and artists working with moving 
image.

The manual was created with regard to a practice of approaching 
art works which can be described using the term “commons”. Upon 
publication of an art work whose production or presentation was 
financially supported by public funding, the results of artistic activity 
become universally shared property which can be shared and 
managed further within communities and in the public interest. Even 
within such a process, artists can be compensated fairly for their 
work.

The manual is formulated with a knowledge of the related documents 
and sets of rules of which etc. gallery is a signatory, namely the Codex 
of the Feminist Art Institution and the Manual for Cultural Institutions 
During Times of Climate Change.

The creation of the manual is linked to a programming block, Restless 
Image II: Limits of Motion, which Matěj Strnad, Anna Remešová, 
and Kryštof Pešek prepared for etc. gallery. Within this programme, 
a media library was established in the gallery and two public debates 
were organised on selected topics from the manual. The participants 
in these discussions were Tomáš Hlaváček, Alžběta Bačíková, Lucie 
Rosenfeldová, Jiří Žák, Vjera Borozan, František Zachoval, Sylva 
Poláková, Ondřej Chrobák, Michal Novotný, and Jitka Hlaváčková. 
Further participants in the creation of the manual were Kryštof 
Pešek, Markéta Jonášová, Hana Janečková, Lenka Střeláková, Matěj 
Strnad, and Anna Remešová. Part of the Restless Image II: Limits of 
Motion programming block was the establishment of a media library 
whose source code is available in our repository, licensed as GPL 3.0 
free software: https://github.com/K0F/etcetera. 

http://feministinstitution.cz/code-of-practice/
http://feministinstitution.cz/code-of-practice/
http://umeniproklima.cz/manual-pro-kulturni-instituce-v-dobe-klimaticke-zmeny/
http://umeniproklima.cz/manual-pro-kulturni-instituce-v-dobe-klimaticke-zmeny/
https://github.com/K0F/etcetera
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The gallery supports the creation of new works through exhibitions, 
screenings, or residencies. It does not take on a producer’s role, i.e. 
investment and, by extension, commercial participation. Before the 
beginning of the collaboration, the gallery will agree to terms with the 
artists in the areas listed below. The preferred approach (suggested 
as a new standard) from the gallery’s side is presented in the second 
part of the manual. By putting the conditions down in writing, the 
gallery aims to ensure mutual fairness in negotiations.

Areas which should form part of the agreement between the 
institutions and the artists:

• authorship of the work, or collective authorship and  
 co-authorship if need be (including the authorship of any third  
 parties), the conditions of any potential rights for third parties
• adequate financial compensation (the artist will receive a fee  
 for their work)
• offline or online inclusion in the media library
• the possibility of future presentation of the work in the gallery  
 or within the framework of events organised by the gallery  
 (e.g. touring screenings)
• the possibility of publishing documentation from the production  
 and presentation of the work, as well as documentation of the  
 work itself
• required and preferred conditions for the work’s presentation
• due process in the case of third party interest (loans, contact  
 mediation, etc.)
• long-term storage of the work

2
The gallery aims for the broadest possible availability of moving image 
art, as well as fairness and sustainability in related procedures and 
practices.

Activities in the area of moving image arise from the programme and 
current exhibition concept of the gallery. They are not taken to have 
a purpose in themselves nor to be media-specific. In addition to 
the works themselves, the gallery also attends to their creation and 
presentation.

Authorship: together with the artists, the gallery adequately takes into 
consideration any potential co-authors, including third-party rights 
and any other audiovisual works used.



Adequate financial compensation: the artists are due a fee for any 
exhibiting/presentation of the work. The gallery favours an economic 
model built on distribution and presentation, as opposed to a limited 
edition model, which is built on the commodification of art works. 
When negotiating fees, the gallery aims to financially compensate the 
artists equally regardless of their origin or status.

The work’s inclusion in the media library: the gallery presents works in 
its media library, established for reference purposes. The gallery does 
so in the interest of the broadest possible availability of moving image 
art and with the conviction that the selected method of dissemination 
and distribution does not lead to a devaluation of the published 
works. Access to the media library is free after prior arrangement. The 
gallery aims to make available online all the works on whose creation 
it participated.

The current version of the offline media library (i.e. the version in use 
at etc. gallery since May 2019) is published under the free software 
GPL 3.0 license. The software is independent of the presented works 
and is thus free to share as such, as well as to recycle for further use 
in the repository: https://github.com/K0F/etcetera

Options for further presentation of the work by the gallery: the gallery 
attempts to ensure the possibility of further exhibition or screenings 
of the work with reference to the required and preferred possibilities 
for its presentation. Before repeated exhibition or screenings, the 
gallery will contact the artist.

Options for publishing documentation: the gallery reserves the right 
to make and distribute audiovisual documentation of the installation 
and presentation of the exhibited or screened works.

Required and preferred modes of presentation: the gallery takes 
into account the conceptual and technical parameters for the 
presentation of audiovisual works, such as projection formats, 
methods of presentation (screening or screen), the possibilities 
of inclusion in a screening programme, playback of the audio 
component, and the like.

Due process in the case of third party interest: the gallery mediates 
contact with the artist, whose agreement and proper settlement are 
indispensable in order for the work to be loaned. The gallery also 
proceeds in this manner in the case of works on whose production it 
did not participate (financially or otherwise).

Long-term storage of the work: the gallery does not feel capable 
of ensuring long-term storage for the works which it has in its 
administration. However, it aims to make available particularly those 
works on the production of which it participated, and for which it 

https://github.com/K0F/etcetera


thus bears special responsibility. It also continually advocates for 
systematic solutions in preservation of audiovisual works, which 
it sees as primarily appertaining to state and public institutions of 
a museum nature.


