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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 1 6 
 
 

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 2016 
  

 
 
Návštěvnost výstav a doprovodných akcí GFJ v roce 2016 byla celkem 2477 osob 
 
 
7. Výstavy 
 
 
01 ALDIN POPAJA (1971)  
Od roku 2010 došlo k formálnímu obratu v Popajově malbě směrem k abstrakci, která se 

opírá o reálné prvky. Popaja se ale opět vztahuje k vlastní historické 
a kulturní identitě. Používá symboliku, která se nachází na 
kamenných středověkých náhrobcích charakteristických pro oblast 
Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, Černé Hory a Srbska. Tyto 
náhrobky jsou kulturní a historické poklady balkánského 
středověku. Spolu s epitafy, jak se nazývají texty různých tvarů 
a kreseb, které jsou na nich vyryty, představují jedinečný jev jak 
v Evropě, tak ve světě. Ze 70.000 historických náhrobků 
existujících v balkánském regionu jich bylo 60.000 nalezeno na 

území Bosny a Hercegoviny. Aldin Popaja se odkazuje vědomě k dílu Mako Dizdara, použil 
název jeho básnické sbírky jako název cyklu svých obrazů z posledních pěti let. Přímo v 
oblasti města Jajce odkud Popaja pochází se nachází 31 nekropolí s přibližně 360 náhrobky. 
Najdeme na nich symboly náboženské, jako jsou kříž, lilie, půlměsíc, prsten, hvězda, ale jsou 
zde i světské pro tanec, lov, rytířský turnaj, aj. Popaja tuto specifickou symboliku používá 
jako univerzální symboly. Dává jim jinou kontextovou vazbu a přiřazuje jim nové estetické 
významy. Výstavě byla poskytnuta záštita Danky Savič velvyslankyně Bosny a Hercegoviny 
v České republice. Velvyslanectví také získalo finanční podporu vydání katalogu výstavy a 
paní velvyslankyně se zasadila velmi aktivně o uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
bosenským městem Jajce a Kutnou Horou. V průběhu trvání výstavy proběhl ještě křest 
katalogu výstavy za přítomnosti velvyslankyně BiH, doprovázený komentovanou prohlídkou 
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výstavy s autorem, četbou z bosenské literatury, ochutnávkou bosenských vín, koncertem. 
Čtyři další komentované prohlídky výstavy byly připraveny pro kutnohorské školy. Popajova 
výstava přispěla jednoznačně k rozvoji mezinárodních společensko kulturních vztahů. 
Návštěvnost výstavy byla 497 osob. 
 
 
02 JIŘÍ KA ČER (1952)  
patří mezi významné solitéry současné české sochařské scény. Od plnoobjemové sochy 

v 80.letech přešel k reliéfu a zkouší metody otisků lidského těla. 
Poslední práce, které mají ještě vazbu lidskému tělu jsou 
vlastně z doby po akademii. To, čím se práce Jiřího Kačera 
vydělují z běžného standartu, je jednak dokonalá znalost 
klasického sochařského materiálu, tj. kamene a pak naprostý 
odklon od antropomorfního obsahu. Paradoxně k tomu přispěly 
jeho experimenty s otisky těla, které vykazovaly všechny znaky 
estetiky uměleckého díla a současně vyznívaly jako stopy 

existence. Od přímých otisků těla došel Jiří Kačer k otiskům, jež byly ale vytvořeny jinou 
technikou, sekáním do kamene. Obsah sdělení byl zachován, forma a materiál se změnila. 
Nakonec se mění i obsah a hlavním tématem je geopaleontologická paměť přírody. Od 
devadesátých let je dílo Jiřího Kačera čistou tvarovou a strukturální abstrakcí. V základu se 
opírá o skutečné pozůstatky vyhynulé fauny a flory, z fosilií živočichů a rostlin, struktury 
jejich otisků. Autor ale pracuje s touto inspirací volně a vytváří samostatná a svébytná díla, 
která jsou plně schopná působit v jejich estetické rovině. Návštěvnost výstavy 267 osob. 
 
03 RICHARD NESTLER   
Zakončil studium na AVU v Praze v roce 2012 diplomovou prací na téma Stroj. Jeho obrazy – 

portréty strojů - reagovaly na situaci, jak rychle zastarávají 
technologie, navzdory zachované funkci jsou překonané a často i 
zapomenuté a nečitelné. Je absolutní devizou Nestlerovy práce 
vůbec, že se vyznačuje neobyčejnou citlivostí pro to, aby byl 
schopen popisovat metaforicky cosi úplně jiného než maluje. Přes 
reálnou zřetelnost uchopuje zcela abstraktní prvky jako je cit, vjem, 
nálada. Návštěvnost výstavy 216 osob. 
 
 

 
04 FELIX JENEWEIN (1857 – 1905) 

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. Dílo si dokázalo i po sto letech udržet hodnotu mírou 
své neobvyklé autenticity a umělecké kvality. Výstava, kterou se 
každoročně naplňuje podmínka Marie Jeneweinové, která práce Felixe 
Jeneweina odkázala městu, je vždy vzorkem nejpodstatnějších prací, 
které jsou v kutnohorských fondech. V letošním roce byl termín jejího 
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trvání oproti plánovanému zkrácen zhruba o  měsíc. Důvodem byla nabídka převzetí výstavy 
Anny Szprynger z Polska, která byla vybavena propagačním materiálem a transport výstavy 
byl zajištěn ze strany spolupořadatele. Návštěvnost výstavy 80 osob. 

 
05 ANNA SZPRYNGER  
polská umělkyně z Varšavy. Studovala grafiku a malbu na Vysoké škole výtvarných umění v 

městě Kazimierz Dolny a na Universitě Marie Curie-Sklodowské v 
Lublinu. Uskutečnila více jak patnáct samostatných výstav, mimo 
jiné v Národním muzeu v Gdaňsku (2014), Galerii El v Elblongu 
(2014), ve Státní galerii umění v Sopotech (2012) a v Galerii Xx1 
ve Varšavě (2008). Zúčastnila se více než třiceti skupinových 
výstav. V roce 2013 získala Prix Marin na pařížském salónu 
Réalités Nouvelles. Nejznámější jsou její černá plátna, na kterých 
pomocí bílých, velmi tenkých linek, základního jejího výtvarného 
znaku, komponuje prostorové struktury. Některé z nich připomínají 
útvary inspirované krajinou, na jiných jako bychom viděli svislé 

praskliny na povrchu plátna, skrze které pronikají jemné paprsky světla. Obrazy Anny 
Szprynger mají minimalistickou formu, která se vyznačuje velkou pečlivostí provedení. 
Kritici oprávněně poukazují, že metoda Anny Szprynger je srovnatelná s konceptuální 
strategii Romana Opałky, což ji mimo jiné řadí mezi nejzajímavější mladé polské umělce. 
Výstava se konala pod záštitou Její Excelence paní Grażyny Bernatowicz, velvyslankyně 
Polské republiky v České republice. Realizována byla za finanční podpory Ministerstva 
kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky ve spolupráci s Kabinetem 
architektury v Ostravě a s Galerií výtvarného umění v Ostravě. Kurátorem výstavy byl Tadeáš 
Goryczka. Návštěvnost výstavy 91 osob. 

 
06 XVI. SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UM ĚNÍ JENEWEIN – 
KUTNÁ HORA 2016 
XVI. ročník sympozia Jenewein - Kutná Hora byl, co se týká výrazu jednotlivých autorů, 

velice různorodý a stejně tak byla rozdílná i jejich umělecká 
autenticita koncepční. Záměrem bylo samozřejmě docílit alespoň v 
tomto omezeném vzorku současné malířské scény podobně 
variantního účinku, který je schopna představovat ve svém plném a 
nejširším celku. Přes záměrné uvolnění z daných schémat 
jeneweinovských, jakkoliv se zdají svazující, jsou jejich obsahy 
natolik široké, že jsou vždy otevřené citlivosti pro sympozium 
vybíraných autorů. - Adam KAŠPAR (1993), nejmladší účastník 

letošního sympozia, je od roku 2012 studentem ateliéru Malba 4 Martina Mainera na pražské 
AVU. Na první pohled zaujme brilantními schopnostmi vyjádření na poli realistické malby, 
které prvoplánově evokují významnou část české krajinářské malby 19. století. Nemá problém 
s velkoformátovými pracemi a výjevy lesa nebo horských krajin. Adam Kašpar je především 
krajinářem. S tématy Jeneweinova díla se vyrovnal tak, že se soustředil na detaily historické 
architektury a minulost Jeneweinova rodného města, které formovalo jeho uměleckou citlivost 
a pak samozřejmě také na nejbližší přírodní okolí města, zejména malebné údolí říčky 
Vrchlice. - Miroslav ŠEDA (1991) prošel od roku 2012, kdy vstoupil do ateliéru Kresby 
Jiřího Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze, jednoznačně výrazným vývojem. Z 
komplikované divoké abstraktní formy, často preferující beztvarou autonomii barvy, se 
vyvinula do vlastního řádu, který organizuje plochu figurální konkrétností. Témata Miroslava 
Šedy se vztahují k osobní autorově empirii a jeho interního vnímání soudobého světa. Šeda 
nepředkládá optimistickou vizi světa, naopak reflektuje jeho negativní verzi v krystalické 
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podobě pomocí eskalovaného depresivního scénáře. Malířská výpověď Miroslava Šedy je v 
její aktuální verzi spojením výrazné obrysové formy, symbolistického kontroverzního jazyka, 
barevné gestikulace, exprese a účelově používaného detailu. - Jan RYBNÍČEK (1988) 
studoval malbu v ateliéru Martina Mainera v Brně na Fakultě výtvarných umění, odkud přešel 
v roce 2012 na akademii výtvarných umění v Mnichově. Zde studuje u Markuse Oehlena. 
Malba Jana Rybníčka výrazně čerpá ze světa přírody a uplatňuje inspiraci zoomorfologickými 
tématy. Nejde ovšem ani tak o přesnou nápodobu toho kterého zvířete nebo jeho části. 
Prohlásíme-li, že je Rybníček figuralistou, platí to jen z části a možná v době, kdy ho zajímala 
figura před třemi lety pro její skryté narativní využití. Té se mu dostává ale i u témat zvířecích 
postav, která dospívají až do verzí mýtických monster. Rybníčkova forma je výrazně od 
počátku expresivní, umožňuje mu vyšší stupeň dramatizace obsahu a zároveň nabízí volnost 
jeho malbě. - Jan VLČEK (1977)  je jméno, které se v Galerii Felixe Jeneweina objevilo na 
konci minulého roku v souvislosti s výstavou Ponořit! Dive! Tauchen! ponorky ve výtvarném 
umění. Kromě toho, že byl nejstarším z účastníků letošního sympozia, je jeho umělecký 
koncept zcela odlišný od většiny toho, co se na soudobé malířské scéně objevuje. Jeho delší 
praxe způsobuje, že jeho prezentační biografie je bohatší než ostatních účastníků sympozia. 
Také prošel během uměleckého studia vícero ateliéry. Studium na Pedagogické fakultě 
Západočeské univerzity přerušil v roce 1999 a vstoupil na pražskou AVU do Intermediální 
školy Milana Knížáka. Studium, které zahrnovalo krátkou jednoletou studijní odbočku v 
ateliéru Nová média 2 Veroniky Bromové (2003 - 2004) dokončil v roce 2005. Jan Vlček 
pracuje s obsahy, které se váží k historii a současnosti vojenství, pracuje s militantními 
symboly a vizuálními zkratkami, které souvisí se streetartovou formou. Používá nejrůznější 
kombinované techniky ve spojení klasické malby, spreje, kresby ohněm - vzníceným střelným 
prachem. Součástí vernisáže bylo vystoupení kapely The Bladderstones, které pokračovalo 
koncertem v hudebním klubu Česká 1. Návštěvnost výstavy 396 osob. 
 
 
07 FRANTIŠEK MATOUŠEK 
Od začátku Matouškova působení na výtvarné scéně, se mluví o jeho autentické formě, o 

volbě džínoviny jako média výtvarného sdělení ve spojení 
s malbou. Matoušek narušuje strukturu tkaniny a odpárává 
režněbílý útek od osnovy obarvené indigem, tímto složitým a 
pracným způsobem dosahuje podobných vizuálních účinků, které 
imitují moderní digitální procesy, kdy kresbu nebo celé téma 
skládají jednotlivé pixely na monitoru nebo tištěné ploše. Jeho 
portréty v druhé polovině devadesátých let demýtizují postavy pop 
kultury a hvězdy showbiznysu, přiřazuje jim zcela jinou pozici 
stylizovanou do dokumentačního záznamu. Tyto obsahy ale brzy 

střídají mnohem intimnější náměty z jeho osobního života, portréty členů rodiny, přátel, dětí. 
Zpracovává záznamy svých cest do zahraničí (Itálie, Norsko, New York, Španělsko, 
Chorvatsko, aj.), obrazy fungují jako vizuální zápisy pocitů z cizího prostředí nebo naopak 
jeho náhledy na důvěrně známou krajinu městského prostředí, kde žil, nebo krajiny a přírodu 
v níž mohl trávit chvíle odpočinku s rodinou. Úspornou barevnost denimu brzy doplňuje 
barevnou vrstvou a Matouškovy obrazy se stávají dokonalou symbiózou malby a podkladu. 
Odpáráváním obnažuje struktury ve čtvercovém rastru, nebo vertikálním či horizontálním s 
měkkou textilní geometrií nebo až rozvolněnou vegetativní splývavostí, kterou umožňuje 
masivnější vrstva denimu a klasické lněné plátno malířské ji nedovoluje. Barva se prosazuje u 
Matouška brzy po roce 2000 a dala jeho obrazům jiný řád a rozměr. Svým charakterem jsou 
plátna mnohdy na pomezí gobelínů a malby, alespoň vizuálně. I náměty jakoby se odkazovaly 
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k historizujícím tendencím. Výstava v GFJ byla výběrem obrazů z let 2011 – 2016 s akcentem 
na auktuálnější část tvorby.  Návštěvnost výstavy 188 osob. 
 
08 PŘÍRŮSTKY SBÍREK 
Výstava přírůstků sbírek byla koncipována jako výběr ze stěžejních prací, které vznikly 

v Kutné Hoře během sympozií současného umění s jeneweinovskou 
tématikou v letech 2000-2015. Je příkladem výsledků práce 
inspirovaných Jeneweinovými obsahy a tématikou v nejširším 
možném rozpětí. Konala se ve stejné době jako výstava 
z Jeneweinova fondu ve správě GFJ a záměrně se překrývala 
s termínem konání workshopu stávajícího sympozia tak, aby umělci 
pozvaní na konkrétní ročník sympozia měli možnost komparace jak 
s pracemi Jeneweinovými z přelomu 19. a 20. století tak i s díly 
svých současníků. Vzhledem k omezenému prostoru, který arkády 

Vlašského dvora sousedící s výstavními prostory galerie nabízí, je vždy výběr z nových 
sbírkových fondů komornějšího charakteru. Pro výstavu přírůstků nebyl produkován speciální 
propagační materiál, stejně jako sezónní výstava Jeneweinova se konala bez vernisáže. 
V červenci 2016 mohli návštěvníci na arkádách vidět díla, která byla získána do sbírek galerie 
v letech 1996-2015 -  Igora Korpaczewského, Jiřího Petrboka, Romana Trabury, Stanislava 
Diviše, Ondřeje Malečka, Igora Grimmicha, Martina Krajce, Vladimíra Skrepla a jana 
Gemrota. Návštěvnost byla společná s výstavou z díla Felixe Jeneweina. 
 
09 VI.MUZEJNÍ NOC GFJ 
Muzejní noc v Kutné Hoře probíhala v roce 2016 ve všech kulturních institucích, muzeích a 

galeriích souběžně. Je součástí Festivalu muzejních nocí, které se 
konají celorepublikově a těší se značnému zájmu veřejnosti. 
Tradičně byl nejbohatší a divácky nejatraktivnější a nejpestřejší 
program Galerie Felixe Jeneweina. Přilákal celkem 530 
návštěvníků v jediném dni. Přes dvě třetiny programu bylo 
zaměřeno na mladší věkovou skupinu a zejména rodiče s dětmi. 
Vedle tvořivé keramické dílny pro děti a dospělé, to byly 
divadelní představení, kejklíři, loutkové divadlo, blues rockový 

koncert a na závěr ukázky ze studentské produkce z pražské FAMU. V průběhu muzejní noci 
probíhaly v prostorách galerie komentované prohlídky za účasti autora probíhající výstavy - 
Richard Nestler, obrazy. Vstupné pro veřejnost bylo symbolické 1,- Kč. Návštěvnost 530 
osob 

 
10 SYMPOZIUM workshop 
Workshop sympozia proběhl jako umělecká dílna prvních 14 dní 
v červenci. Zúčastnil se ho plánovaný počet umělců, s tím, že 
původně vyzvaný Leoš Suchan, z osobních důvodů účast odřekl a 
nahradil ho Miroslav Šeda. Tvůrčí prostory pro workshop 
zapůjčilo město Kutná Hora bezplatně v budově bývalé firmy 
Aeros Staněk v Nádražní ulici v Kutné Hoře. Nicméně náklady na 

realizaci workshopu byly nemalé a zahrnovaly položky jako energie, vodu,  úklid v tvůrčích 
prostorech, transport materiálu, výtvarný materiál, ubytování účastníků a v neposlední řadě 
autorské honoráře. 
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8. Sbírky 
 

Přírůstky sbírek v roce 2016 
___________________________________________________________________________ 

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

 
 
VU 755/G  KAŠPAR Adam: Gotika I, 2016     38.000,-  S/2016 
01/16    olej, plátno, 45 x 35 cm  
 
VU 756/G  KAŠPAR Adam: Kristalinikum I, 2016    18.000,-  S/2016 
02/16  olej, plátno, 30 x 20 cm  
 
VU 757/G  KAŠPAR Adam: Kristalinikum III, 2016    18.000,-  S/2016 
03/16  olej, plátno, 30 x 20 cm  
 
VU 758/G  RYBNÍČEK Jan: Šašek, 2016     50.000,-  S/2016 
04/16  akryl a sprej na plátně, 150 x 130 cm  
 
VU 759/G RYBNÍČEK Jan: Hýření, 2016     30.000,-  S/2016 
05/16  lak na plátně, 70 x 80 cm  
 
VU 760/G ŠEDA Miroslav: Fredy, 2016     50.000,-  S/2016 
06/16  olej, plátno, 130 x 150 cm  
 
VU 761/G  ŠEDA Miroslav: Maminka, 2016     27.000,-  S/2016 
07/16  olej, plátno, 80 x 70 cm / 27.000,- 
 
VU 762/G VLČEK Jan: Ammo, 2016     30.000,-  S/2016 
08/16  akryl, plátno, 80 x 150 cm 

sign., dat., název na rubu  
 
VU 763/G VLČEK Jan: Ammo II, 2016     20.000,-  S/2016 
09/16  akryl, plátno, 30 x 50 cm, sign., dat., název na rubu  
 
VU 764/G  PAULUSSEN Richard: Vor der Schicht / Před šichtou, 1895  7.000,-  S/2016 
10/16  (podle F.Jeneweina) světlotisk, papír, list 45,8 x 37,2 cm,  

motiv 39,2 x 31,6 cm, vyd.1902  
 
 
V roce 2015 bylo získáno 10 nových sbírkových předmětů, které byly vytvořeny v červenci 2016 
během tvůrčího workshopu XVI.Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora. 
Jeneweinův světlotisk z dílny R.Paulussena byl zakoupen „per rollam“. 
 
10. Seznam pracovníků (k 31.12.2016) 
 
Rezler Aleš, Mgr. 
Pospíšilová Marcela 
Chybová Lenka 
Hořejš Miroslav (do 01.06.2016) 
Šustová Světlana (od 22.08.2016) 
Pokorný Rudolf 
 

                                   Mgr. Aleš Rezler 
                                        ředitel GFJ 


