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G A L E R I E   F E L I X E   J E N E W E I N A   M Ě S T A   K U T N Ě   H O R Y 

V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A 
 
 

Z A   1 .   -   1 2 .   2 0 15 
 
 

1. Základní informace o účetní jednotce 
 
Název:     Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (dále jen GFJ)  
Právní forma:  Příspěvková organizace, která vystupuje v právních vztazích svým 

jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů plynoucí.  
Sídlo:     Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora  
Identifikační číslo organizace: 71006206 
 
 
2. Řídící struktura  
 
Složení řídících orgánů:  Galerie je řízena ředitelem a jeho zástupkyní. 
 
Hierarchie řízení   
ředitel    Mgr. Rezler Aleš  
asistentka ředitele  Pospíšilová Marcela  
 
 
3. Organizační struktura  
 
Účetní jednotka je rozdělena na dvě pracoviště, které nemají řídící pracovníky 

1. Vlašský dvůr, Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora 
2. Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora 
 
 
 

 
4. Profesní struktura a objemy vyplacených mzdových prostředků 
 

 
 
 
 
5. Základní účetní informace 
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6.Provozně výrobní ukazatelé 
 
TABULKA VYKAZUJÍCÍ ČINNOST GFJ MĚSTA KUTNÉ HORY V ROCE 2015 
  

 
 
Návštěvnost výstav a doprovodných akcí GFJ v roce 2015 byla celkem 1650 osob. Kromě 
návštěvnosti výstav (tabulka výše) byla sledována návštěvnost doprovodných akcí GFJ: 
komentovaná prohlídka výstavy Jiřího Petrboka (45 os.); komentovaná prohlídka výstavy 
Pavel Jestřáb (83 osob), komentovaná prohlídka výstavy Ponořit! (62 os.); doprovodné akce 
výstavy polské umělkyně Anny Osadnik – tj.výstava Františky Lachmanové-Loubat a 
Muzejní noci (320 os.). 
 
 
7. Výstavy 
 
01 JIŘÍ PETRBOK / PO PITV Ě - obrazy  

Jiří Petrbok je významným představitelem současné české malby a zároveň 
představitelem generace, která se na naší umělecké scéně začala 
prezentovat na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Od poloviny 
devadesátých let dvacátého století je Petrbokovo dílo prostoupeno 
přítomností hmatatelného pocitu frustrace z reálného života. Konec 
osmdesátých let, kdy se obecně projevuje v malbě postmoderna, vsunul do 
Petrbokových tvůrčích principů modul pracovat s obecně známými 
zástupnými symboly. Jejich nová vizuální funkce je v Petrbokových 
obrazech a kresbách krystalickou esencí metaforické podstaty 
zobrazovaného a udržela se u něj až do současnosti. Jiří Petrbok dnes 
záměrně využívá jako model předlohy svých děl výsledek působení jiných 
umělců - Damiena Hirsta, Krištofa Kintery, Marka Quinna, Jeffa Koonse, 
Maurizia Catellana, Cindy Sherman nebo bratří Jakea a Dina Chapmanů, 

kteří operují s mutacemi ženských postav, persiflážemi, pornografií, nacistickými symboly a 
postavami. V Galerii Felixe Jeneweina (9. 1. - 22. 2. 2015) a v Galerii města Kolína (14. 1. - 28. 3. 
2015) proběhly souběžně Petrbokovy prezentace „Po pitvě“ a „Pitva draka“ odkazující se názvem ke 
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dvěma klíčovým obrazům Srdce a Červený drak - personifikacím základních principů Petrbokovy 
malířské osobnosti. K oběma výstavám byl vydán společný katalog dokumentující současnou fázi 
autorovy tvorby z let 2013-2014. Anonce, informace a články k výstavě se objevily v tisku a na 
kulturních webech regionálního charakteru i jiných (kutnohorskodnes.cz, Kutnohorské listy, artalk.cz, 
kamdnesvyrazime.cz). Celkem návštěvnost 202 osob. 
 
02 PAVEL JESTŘÁB / DRUŽBA - malby, sochy, videa 

Pavel Jestřáb (*1979), rodák z Dubňan u Hodonína, se věnuje 
malbě, kresbě, videu a instalacím. Studoval v letech 2000 – 2005 
na Ostravské univerzitě, od roku 2010 studuje na VŠUP v Praze v 
Ateliéru intermediální konfrontace u Jiřího Davida; v roce 2014 
absolvoval stáž na National Taiwan University of Arts, na 
Katedře čínského malířství a kaligrafie. V červenci loňského roku 
se účastnil XIV. ročníku Sympozia současného výtvarného umění 
Jenewein – Kutná Hora, kde bezprostředně po návratu z Taiwanu 
implantoval do religiózního prostředí Slovácka cizorodý exotický 
prvek, ale současně vizuálně vlastní kulturu exportoval na 

východ. Po návratu Pavla Jestřába z Taiwanu bylo zřejmé, že jeho tamní studium přispělo k vyšší 
snaze o kultivaci projevu a eliminaci barvy. Tento koncept dovedl počátkem roku 2015 k empirické 
verzi. Inspirován cestami folklorního souboru do přímořských lokalit pod záminkou přátelských styků 
s evropskými zeměmi, nazval vlastní individuální projekt Družba a vydal se ve slováckém národním 
kroji do Thajska. Zde navštívil dvě kulturní centra, Bangkok a „královské“ město Hua Hin, a snažil se 
zde kopírovat rituály, které obvykle folklorní soubor vykonává na slovácké vsi během roku - jízdu na 
koni při hodech, jízdu králů, ranní nedělní mši, každodenní večerní mši nebo pohřeb. Průběh cesty a 
provádění rituálů filmově dokumentoval. Devět videozáznamů s vypovídající schopností zásadně 
rámuje instalace třiceti téměř totožných inkoustových kreseb na rýžovém papíře. Jeho vizuální repetice 
je zároveň kaligrafickým hledáním dokonalosti a výrazem snahy o postupnou objektivizaci osobního 
tématu. Anonce, informace a články k výstavě se objevily v tisku a na kulturních webech regionálního 
charakteru i jiných (www.svoboda.info; www.kutnohorskelisty.cz; https://cs-cz.facebook.com; 
www.art-tour.cz; www.obzorykutnohorska.cz; www.gfj.kh.cz; www.isenior.cz; www.dobryinfo.cz; 
www.kutnahora.info). Celkem návštěvnost 104 osob. 
 
03 ANNA OSADNIK OSA (PL) / grafika, keramika 

Anna Osadnik „OSA“ se narodila v roce 1971 v Tarnovských Horách. V 
roce 1995 vystudovala obor malba a volná grafika na Akademii výtvarných 
umění ve Wroclawi. V letech 1992-2014 se prezentovala na více než 40 
samostatných výstavách. Věnuje se volné grafice, malbě, keramice, 
recyclingu, instalacím a objektům. Za nejdůležitější část své tvorby 
považuje sochařskou práci v technice keramiky. Ve zpracování povrchu 
hlav se uplatňují její malířské schopnosti. Hlavy Anny Osadnik ustupují od 
ambicí přesné anatomie, jsou vždy expresivní nadsázkou a vychází ze 
směsi evropské sochařské tradice a primitivistické zkratky a 
monumentality. Vedle keramických soch vzniká od roku 1997 souběžně 
jednotný koncept malířského a grafického cyklu LofP - Line of Prospects 
(Linie horizontů). Řeší obecně existenciální otázku a reaguje na smysl 
společnosti, její spotřební vizuální produkce. S grafickou tvorbou Anny 
Osadnik je spojen také cyklus velkoformátových grafik tištěných tělem. 

Linorytová matrice s naválenou tiskařskou barvou je překryta papírem a metodou monotypu, otiskem 
lidského těla vzniká figurální monumentální grafika. Výstava se konala pod čestnou záštitou 
velvyslankyně Polské republiky v ČR paní Graźyny Bernatowicz. Cílem bylo uspořádat výstavu 
z regionu jednoho z partnerských měst Kutné Hory v zahraničí, v tomto případě tedy z polského města 
Tarnovské Hory v Horním Slezsku. Repríza výstavy byla zařazena také do programu Rabasovy galerie 
v Rakovníce. Anonce, informace a články k výstavě se objevily v tisku a na kulturních webech 
regionálního charakteru i jiných (obzorykutnohorska.cz, kutnohorskelisty.cz, facebook.com, 
kutnahora.prubezne.cz, kutnahora.info, unesco-czech.cz, czecot.cz, destinace.kutnahora.cz, kh.cz, 
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ikutnahora.cz, cz-museums.cz, middleczech.kr-stredocesky.cz, historickasidla.cz, idatabaze.cz, 
kalendarakci.atlasceska.cz, evensi.cz, dobryinfo.cz). Celkem návštěvnost 452 osob. 
 
04 FELIX JENEWEIN (1857-1905), STUDIE A DEFINITIVY 

Malíř a kreslíř Felix Jenewein, významný kutnohorský rodák, 
studoval malířství v Praze v letech 1873 - 1879 na pražské 
akademii u Jana Swertse, v letech 1879 - 1880 u profesora 
Josefa Trenkwalda ve Vídni. Jenewein, malíř figurálních 
historických a náboženských výjevů, příslušník, tzv. generace 
Národního divadla, navazoval svou vypjatou náboženskou 
malbou na příklad prerafaelistů a nazarénů. Jedna 
z pozoruhodných postav českého malířství přelomu 19. a 20. 
století. - Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory 
každoročně připravuje výstavu ze sbírkového fondu získaného 
odkazem městu Kutná Hora v r.1941. Veřejnosti je umožněno 

vidět vždy vybranou část Jeneweinovského souboru ve snaze alespoň zčásti vyhovět podmínce závěti 
paní Marie Jeneweinové, díky níž město Jeneweinův sbírkový fond získalo. V celistvosti sbírku nelze 
vystavit z prostorových důvodů vůbec. Výběr vystavené části sbírky (cca 60 prací) je volen tak, aby 
dokumentoval nejdůležitější časové úseky Jeneweinovy umělecké tvorby. Celkem návštěvnost 61 
osob. 

 
05 XIV. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UM ĚNÍ JENEWEIN-
KUTNÁ HORA 
RICHARD NESTLER, MILAN PERI Č, ONDŘEJ ROUBÍK, LUBOŠ VETENGL 
Galerií Felixe Jeneweina města Kutné Hory pořádaný letní malířský workshop XV. Sympozia 

současného výtvarného umění JENEWEIN – Kutná Hora se 
konal v Nádražní ulici v bývalém sídle zámečnictví firmy 
Staněk. Sympozium se konalo v termínu 1. – 14. července 
2015 a účastnili se ho čtyři umělci – Richard Nestler, Milan 
Perič, Ondřej Roubík a Luboš Vetengl. Letošní rok je rokem 
jubilejním jak pro město Kutnou Horu, tak pro Galerii Felixe 
Jeneweina. V prosinci 1995 byla Kutná Hora zapsána na 
listinu světového dědictví UNESCO a od listopadu 1995 
prakticky začala příprava obnovené činnosti Jeneweinovy 
galerie. Sympozium je pořádáno z iniciativy Galerie Felixe 
Jeneweina města Kutné Hory ve spolupráci s městem Kutná 
Hora a koná se na téma Reflexe Jeneweinova díla v 
současném výtvarném umění s následujícími podtématy: 

náboženský historismus a exaltovanost, mortalita, religiozita a její morální a duchovní potence, 
existencionalismus ve výtvarných oborech malba, kresba a kombinované techniky. Význam celého 
projektu se neustále kumuluje každým uplynulým ročníkem. Za patnáct let existence sympozia vznikl 
sbírkový soubor, který mapuje systematicky současnou malířskou tvorbu a je obsahově ojedinělý. 
Celkem návštěvnost 153 osob. Články v tisku byly zaznamenány v Kutnohorských listech, Obzorech 
Kutnohorska, Kutnohorském deníku a na webech poskytujících informace v oblasti kultury evensi.cz; 
isenior.cz, destinace.kutahora.cz. 
 
06 PONOŘIT! DIVE & TAUCHEN! / ponorky ve výtvarném um ění 
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Běžnou součástí umělecké praxe je vyhledávání ne zcela 
všedních témat či obsahů z nejrůznějších oblastí života. 
Logicky upoutává pozornost svět techniky jako produktu 
lidské civilizace a důkazu její vyspělosti. Mezi stroje 
nejrůznějšího účelu patří i námořní plavidla. Velice 
specifickým druhem jsou podmořské lodě. V českém 
výtvarném umění byl ponorkami nejvíce fascinován 
tvarovostí a designem kloubícím se s jeho zvláštním účelem a 
schopností Kamil Lhoták nebo Zdeněk Burian. Souviselo to 
samozřejmě s tím, že oba získávali jako ilustrátoři zakázky 
výtvarného doprovodu pro dějově atraktivní dobrodružnou a 

válečnou literaturu. Nicméně zaujetí specifickým tématem způsobilo i to, že se mu věnovali i v oblasti 
volné tvorby. U Lhotáka tím více, že jako člen Skupiny 42 řešil programově vztah člověka a 
civilizace. Sporadicky, na tuto tématiku navazuje řada současných umělců a výstava Ponořit! je 
pokusem o analýzu právě této současné situace. Nejzajímavější je, že tato díla vznikají dnes spontánně 
a nikoliv na základě společenské objednávky, jako tomu bylo v předchozích letech u ilustrátorů 
dobových časopisů pro mládež (Vpřed, Polnice, Širým světem) případně pro technicko- historická 
nakladatelství typu Naše vojsko mezi něž patřili Gustav Krum, Jaromír Vraštil, František Junek, 
Zdeněk Burian. Ke spolupráci na realizaci výstavy Ponořit! byli vyzváni autoři od nejmladší umělecké 
generace až po generaci střední - Renata Cziroková, Jiří David, Jan Gemrot, Ondřej Kopal, Igor 
Korpaczewski, Jiří Mezřický, Jiří Petrbok, Petr Ptáček, Jaroslav Koléšek, Jan Vlček. Zastoupeny byly 
práce v médiích malby, kresby, grafiky i plastiky. Celkem návštěvnost 232 osob (k 31.12.2015). 
Články v tisku byly zaznamenány v Kutnohorských listech, Obzorech Kutnohorska, Kutnohorském 
deníku, čas.Ateliér a na webech poskytujících informace v oblasti kultury svoboda.info, kutnahora.cz, 
unesco-czech.cz, kolinskypres.cz, cz-museums.cz,  ad.. 
 
DOPROVODNÉ AKCE 2015 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY - JI ŘÍ PETRBOK / PO PITV Ě 
Prohlídka s autorem výstavy proběhla v pondělí 26.1.2015. Na nabídku galerie reagovali vyučující 
Gymnázia Jiřího Ortena a ZUŠ v Kutné Hoře. Účast 45 osob. 
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY - PAVEL JEST ŘÁB / DRUŽBA - malby, 
sochy, videa 
Prohlídka s autorem výstavy proběhla v pondělí 26.1.2015. Na nabídku galerie reagovali vyučující 
Gymnázia Jiřího Ortena, ZŠ Kamenná stezka a ZUŠ v Kutné Hoře. Účast 83 osob. 
 
FRANTIŠKA LACHMANOVÁ – LOUBAT / ilustrace, komiks  
Františka Lachmanová - Loubat (*1986) je studentka ateliéru ilustrace a grafiky na VŠUP v Praze, 
ilustruje knihy a je autorkou noirového komiksu Sick Town, s kterým v roce 2012 vyhrála 
mezinárodní soutěž Art Books Wanted, určenou pro tvůrce autorských knih, grafických děl, 
originálních komiksů, ilustrovaných povídek, fotografických knih a dalších knižních forem. Ukázky 
vyšly v katalogu ke KomiksFEST!u 2011 nebo v časopisu Komfort Mag. Pravidelně kreslí stripy s 
hlavní hrdinkou kustodkou Květou pro web Artalk.cz věnovaný současnému výtvarnému umění. Je 
členkou kapel divoké Šárky a Vobezdud. Spolupracuje s  Karmelitánským nakladatelstvím jako 
autorka přebalů knih. Výstava Františky Lachmanové Loubat byla v GFJ otevřena v souvislosti 
s konáním 5.Muzejní noci GFJ a zpřístupněna veřejnosti na průchozích arkádách Vlašského dvora. 
Celkem návštěvnost 320 osob. 
 
5.MUZEJNÍ NOC GFJ  
doprovodná akce výstavy Anny Osadnik, 15.května 2015, návštěvnost 320 osob. Anonce v tisku - 
Kutnohorský deník, Kutnohorské listy a Obzory Kutnohorska, byla součástí Kutnohorské muzejní 
noci všech kulturních institucích v Kutné Hoře. Program - keramická dílna pro děti, performance 
Jezdci z Apokalypsy - P.Lysáček a spolupracovníci, ohňová show skupina Pa-li-tchi, světelná 
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videoinstalace Blok 4, divadlo Don Quijote - Kejklířské divadlo z Doudleb, happening Anny Osadnik 
tisky tělem, komentovaná prohlídka výstavy s autorkou. Celkem návštěvnost 320 osob. 
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY -  PONO ŘIT! DIVE! TAUCHEN! 
Komentované prohlídky výstavy proběhly s kurátorem výstavy 9.12.2015, 15.12.2015 a 16.12.2015. 
Na nabídku galerie reagovali vyučující Gymnázia Jiřího Ortena a ZUŠ v Kutné Hoře a OSSPŠ Kolín. 
Účast 62 osob. 
 
ODBORNÁ PŘÍPRAVA A REALIZACE KATALOG Ů A VÝSTAV GALERIE 
MĚSTA KOLÍNA 
Na základě dohody o kulturní spolupráci mezi městy Kutná Hora a městem Kolín v oblasti činnosti 
Galerie Felixe Jeneweina a Galerie města Kolína při Městském divadle v Kolíně z r.2013 dochází 
k realizaci společných nebo separátních výstav za přímého podílu kurátora GFJ. V roce 2015 byly 
realizovány tyto výstavy včetně odborné přípravy a redakce katalogů výstav. 
JIŘÍ PETRBOK / PITVA DRAKA, obrazy (14. 1. -  28. 3. 2015); JAN KUBÍČEK 1927-2013 / 
VÝBĚR Z RANÉ TVORBY, grafika, pastely, obrazy, objekty (8. 4. – 27. 6. 2015); FRANTIŠEK K. 
FOLTÝN 1937-2000 / obrazy, plastiky (15. 7. - 26. 9. 2015); JAN GEMROT / 
NESTRUKTUROVANÉ OBSERVACE, obrazy (14.10. – 30.12.2015). 

 

 

 

Zhodnocení projektu 
Výstavní program GFJ 2015 byl realizován v plánovaném rozsahu. Katalogy výstav byly vydány 
k výstavě Jiřího Petrboka a k XV.Sympoziu Jenewein - Kutná Hora. Ke všem výstavám byly vytištěny 
plakáty a zajištěn výlep, propagace v tisku, pozvánky rozesílány elektronickou formou. Získaná dotace 
ze Státního fondu kultury ČR byla použita na částečné pokrytí honorářů účastníků XV.ročníku 
Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora, v nich byly zahrnuty náklady na 
výtvarný materiál a odměnu za vytvořená díla. Celkový počet návštěvníků 01-12/2015 činil 2.043 
osob. 
 
8. Sbírky 
 

Přírůstky sbírek v roce 2015 
___________________________________________________________________________ 

inv.č.  autor, název, rok technika, rozměr     cena          způsob nabytí 
přír.čís. 

 
VU 748 G NESTLER, Richard: Suicidal tendency, 2015   45.000,-  S/2015 
01/15  olej, plátno 150 x 130 cm 
  
VU 749 G PERIČ Milan: Don't worry, 2015    25.000,-  S/2015 
02/15  akryl, plátno, 70 x 80 cm 
  
VU 750 G  ROUBÍK Ondřej: Návštěva 2015    20.000,-  S/2015 
03/15  olej, plátno, 50 x 50 cm 
  
VU 751 G ROUBÍK Ondřej: Potenciál, 2015    25.000,-  S/2015 
04/15  olej, plátno, 70 x 80 cm 
 
VU 752 G VETENGL Luboš: Debata u hořícího keře, 2015   25.000,-  S/2015 
05/15  olej, bronz, plátno, 70 x 80 cm 
  
VU 753 G VETENGL Luboš: Pohřeb sebevraha, 2015   45.000,-  S/2015 
06/15  olej, bronz, plátno, 150 x 130 cm 
 
VU 754/G  NESTLER Richard: Nature Mort, 2015    27.000,-  S/2015 
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07/15  olej, plátno 70 x 80 cm  
 
 
V roce 2015 bylo získáno 7 nových sbírkových předmětů, které byly vytvořeny v červenci 2015 
během tvůrčího workshopu XV.Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. 
Sympozium bylo v tom roce jediným způsobem získávání nových přírůstků sbírek. 
 
10. Seznam pracovníků (k 31.12.2015) 
 
Rezler Aleš, Mgr. 
Pospíšilová Marcela 
Chybová Lenka 
Hořejš Miroslav 
Pokorný Rudolf 
 

                                   Mgr. Aleš Rezler 
                                        ředitel GFJ 


