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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 9 
 
 

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  

asistent ředitele   Ďatko Peter  

 

3. Organizační struktura 

 

Účetní jednotka má jedno pracoviště - 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 2019 
  

 
 

Návštěvnost výstav GFJ v roce 2019 byla celkem 1724 osob.  

 
 

7. Výstavy 

 

01  

DAN TRANTINA, obrazy 

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

11.01. - 10.02.2019 

Návštěvnost 204 os. 

 

Výstava Dana Trantiny byla do programu GFJ zařazena jako samostatný prezentační projekt autora 

generace 90.tých let. Je jedním z významných představitelů Načeradského školy. Dan Trantina 

studoval v přelomových letech 1986 - 1992 na pražské AVU. První jeho významnější výstavy se 

odehrály právě v letech devadesátých - Moravská galerie Brno (1992), Galerie Caesar Olomouc 

(1997). V letech 2006-2007 působil umělecky v Los Angeles. V letech 2009-2011 žil a tvořil v 

Mnichově v umělecké kolonii Domag Ateliers. Od roku 2015 se datuje Trantinova autorská 

spolupráce v rámci projektu Gesamteentartete Kunstwerke, jedním z jehož výsledků byla kupříkladu 

společná socha Tragédie jako fraška pro bruselský parlament. V roce 2016 tvoří tři měsíce na ostrově 

Saint Thomas v karibské rezidenci Medy Mládek. V roce 2018 získal trvalou uměleckou agentáž ve 

Spojených státech amerických, kde připravuje další projekty. - Trantinův projev představuje zvláštní 

syntézu gestické malby a expresivní abstrakce s cítěnými závazky vůči reálné předloze či námětu. V 

každém Trantinově obraze upoutá především energie a dynamismus. Stopy tvůrčího procesu a myšlení 

jsou mnohdy výraznějším výsledkem než námět samotný. Nemluvíme tady o formalismu, mluvíme o 

síle autorova projevu, o výrazné autenticitě, o nutnosti malby, její schopnosti opustit limity obrazu, 

prostoupit prostor kolem něj. - Témata Trantinovy malby mají těžiště v nejrůznějších oblastech – 

zabývá se portrétem, figurou, zátiším i krajinou. Výslednicí procesu tedy není samotné vršení 

barevných vrstev, mísení skvrn, stříkaných nebo roztíraných barev doplněných strukturami a lepením 
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dalších materiálů na plátno či jinou podložku malby. Vedle svobodné intuitivní malby je proces řízen 

směrem k dosažení konkrétního znázornění a udržuje si tedy svůj významový cíl. Trantina inklinuje 

od počátku k ironizaci námětu a pracuje s konfrontací, nevyhýbá se erotice ani lyrizaci. Nejaktuálnější 

Trantinovy obrazy se věnují „společenskému“ portrétu a hlavě vůbec jako symbolu osobnosti. 

Navazují svým způsobem na jeho starší práce cyklu Idoly a Bohové z let 2008-2010. Výstava 

obsahovala 34 obrazů a kreseb z let 2014-2019 s důrazem na nejaktuálnější autorovu tvorbu. - 

Dotace MKČR byla použita na ubytování autora při instalaci, transport výstavy, realizaci 

doprovodných propagačních materiálů výstavy  (plakáty, banner), výlep plakátů, fotodokumentace 

výstavy. – Dle tržeb ze vstupného a monitoringu počtu návštěvníků byla na této výstavě zaznamenána 

návštěvnost v počtu 204 osob. Celková tržba za výstavu činila 920,- Kč (zahrnuje vstupné, prodej 

katalogů a reklamních předmětů GFJ). Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny 

informace o výstavě (místo konání, termín akce, doprovodný text, obrazová příloha) na 

facebookových a webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz a v kulturních přehledech lokálního 

tisku. – Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech bylo zjištěno 5 (Kutnohorské 

listy, kutnahora.cz, svoboda.info.cz, Obzory kutnohorska). 

 

02 

BLACK MILKS současná ostravská scéna  

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

15.02. – 15.03.2019 

Návštěvnost 243 os. 

 

Výstavní projekt Black Milks v GFJ byl koncipován jako úvodní projekt ke stejnojmenné výstavě v 

Českém centru v Berlíně. Tato reprezentativní přehlídka tvorby umělců ostravské scény, kam byli 

zařazeni signifikantní autoři všech dnes aktivních generací – Balabán, Lysáček, Surůvka (80.léta), 

Koudela, Lasotová, Sumec (90.léta). Forman, Kowolowski, Kuděla, Rodek, Samková, Štenclová 

(poč.21.stol.). Výstava zohledňuje sociologicky ekonomické vlivy, které způsobily výjimečnost 

prostředí, které umožnilo takovou koncentraci výrazných uměleckých osobností. Trvalá výstavní 

spolupráce s autory mimo pražské centrum, tzn. také s autory severní Moravy byla logickým základem 

k zařazení tohoto projektu do dramaturgie GFJ. Rozsáhlá podoba „berlínského“ projektu (13.6.-

15.9.2019) byla zjednodušena a přizpůsobena prostorovým možnostem výstavních prostor GFJ. 

Kurátorem výstavy byl PhDr.Tomáš Koudela. Komisařem výstavy A.Rezler (GFJ). 

Dotace MKČR byla použita na cestovné, ubytování autorů a kurátora při instalaci, realizaci 

doprovodných propagačních materiálů výstavy (plakáty, banner), výlep plakátů, fotodokumentace 

výstavy, poštovné. - Dle tržeb ze vstupného a monitoringu celkového počtu osob byla zaznamenána 

návštěvnost výstavy v počtu 243 osob (vernisáž 64, dospělí 81, školy 66, neplatící 59, dospělí 33, 

mládež 21). Celková tržba za výstavu činila 1.700,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a 

reklamních předmětů GFJ). - Po zahájení výstavy byly zpřístupněny informace o výstavě (místo 

konání, termín akce, doprovodný text, obrazová příloha) na webových stránkách galerie 

www.gfj.kh.cz, fb profilu galerie a v kulturních přehledech lokálního tisku. - Ohlasů a anotací v tisku 

a na webových kulturních portálech bylo zjištěno celkem 5 (web kutnahora.cz, svoboda.info, 

Kutnohorský deník, Obzory Kutnohorska). 

 

03  

KATEŘINA BARABÁŠOVÁ / Normální blázni, kresby, obrazy 

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

22.03.-28.04.2019 

Návštěvnost 232 os. 

 

Kateřina Barabášová absolvovala obor výtvarná tvorba na Univerzitě Palackého v Olomouci. 

Prezentuje své malířské dílo od roku 2009 a to zejména v Ostravě, v Olomouci a v Praze. Výjevy 

Kateřiny Barabášové vypadají jako divoké sny plné démonických postav, amébovitých útvarů, 

zvířecích ataků, pekelných předobrazů. Opírají se o zcela reálné až banální příhody a osobní 

zkušenosti, popisují situace s normálními lidmi, vyprávějí jejich příběhy. Používá četné kresebné 

záznamy svých představ jako podklad pro definitivní práci s barvou na plátně, jejíž výslednou 
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doménou je expresivní figuralismus. Zkratkovitost malby, výrazná barevnost, přítomnost mystických 

postav odkazuje na příbuznost s dílem Josefa Váchala. Váchalův démonický svět vznikal na základě 

sofistikované znalosti hermetických věd. Barabášová reaguje na současnou situaci úpadku morálky v 

pokročilé industriální společnosti postkomunistického politického systému. Její plátna zaujmou svými 

příběhy a rituály a také svou zábavností. Kateřina Barabášová patří k talentům současné mladé malby.  

Dotace MKČR byla použita na náklady spojené s realizací výstavy, tj. cestovní náhrady, transport 

výstavy, plakáty, výlep plakátů, banner, ubytování autorky – jiné položky byly pokryty z příspěvku 

zřizovatele. –  

Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny informace o výstavě (místo konání, termín akce, 

doprovodný text, obrazová příloha) na webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz a v kulturních 

přehledech lokálního tisku. Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech byly zjištěno 

10 (web kolin.cz, kutnahora.cz, Kutnohorský deník, Kutnohorské listy, unesco-czech.cz, 

svoboda.info). - Celková návštěvnost výstavy 232 osob (vernisáž 56, dospělí 21, mládež 31, školy 70, 

neplatící 54). Celková tržba 2.410,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů 

GFJ). 

 

04 

ZDENĚK DANĚK / Daněk v lese, malba 

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

03.05.-23.06.2019 

Návštěvnost 332 os. 

 

Realistické tendence si neustále udržují svou pozici na současné scéně, a to zejména díky existenci 

ateliéru malby Zdeňka Berana, který vyprodukoval celou řadu dnes již etablovaných mladých autorů 

vybavených precizní znalostí formy, kresebnými i malířskými dovednostmi (např. Gemrot, Kašpar, 

Honz). Stejně tak sem patří i Zdeněk Daněk, který krom ateliéru Beranova na pražské akademii prošel 

i ateliérem Pavla Nešlehy a Jiřího Bárty na VŠUP. Daněk je krajinářem navazujícím na hluboce 

zakotvenou tradici tohoto typu malby v českém umění. Jeho přístup k vlastní tvorbě je ovšem ryze 

osobní, autentický. GFJ dlouhodobě sleduje, dokumentuje a prezentuje tvorbu v celé její šíři, 

výjimkou nejsou ani tyto realistická linie. - V mnohém se Daňkova tvorba blíží vlastně víc konceptu i 

když pracuje s klasickou výtvarnou technikou. Není uchvácen romantickou rozervaností a zajímá ho 

malba a její proces, možnosti, které nabízí. Technika je jen další podmínkou pro znázornění cíle. 

Úvodní Daňkovo období malby v letech 1995-2000 prokázalo, že je schopen pracovat také s figurou, 

věnoval se i zvířecí tématice. Věnuje se vedle volné tvorby také knižní ilustraci, kde je figura 

samozřejmostí. - Výstava Daněk v lese zachycuje část autorovy tvorby z let 2001-2019, kde se 

objevuje několik oddělených samostatných cyklů – „zelené obrazy“, ryze krajinářská díla malovaná v 

plenéru, komparační „dvojíce obrazů“, kdy jeden je lícem a druhý představuje reversní postup malby. 

Další příklad toho, že autora zajímají veškeré prvky malby, jejich skladba, barevné vrstvy a detaily ve 

vzájemném působení, dalším cyklem je série „otáčených obrazů“ plenérových záznamů lesa, kde 

Daněk zachycuje čtyři fáze podstaty vegetace. - Další koncept představuje cyklus obrazů nazvaný Test 

citlivosti. Nenápadná zátiší se skrytým přemalovaným významem. Na pomezí krajinomalby a ilustrace 

bychom řadili jiné Daňkovy malby s katastrofickým příběhem, komentující střet člověka a civilizace s 

přírodou. - Kuriózním příkladem jiného Daňkova výzkumu je metoda improvizace na poli kresby, kdy 

během jediného dne vytvořil kolem šedesáti takřka automatických kreseb, které pak složil do několika 

a prezentuje je ve formě velkoplošného digitálního tisku na pvc plátně. - Zdeněk Daněk patří ke 

generaci současných mladých malířů, kteří navazují vlastním způsobem na tradice malby, ale uplatňují 

nové způsoby myšlení odpovídající této době.  

Dotace MKČR byla použita na náklady spojené s realizací výstavy, tj. cestovní náhrady, transport 

výstavy, plakáty, výlep plakátů, banner, ubytování autora – jiné položky byly pokryty z příspěvku 

zřizovatele. –  

Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny informace o výstavě (místo konání, termín akce, 

doprovodný text, obrazová příloha) na webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz a v kulturních 

přehledech lokálního tisku. Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech bylo zjištěno 

9 (web svoboda.info, czechot.cz, kutnahora.cz, museums.cz, informuji.cz, Kutnohorské listy). - 
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Celková návštěvnost výstavy 332 osob (vernisáž 70, dospělí 24, mládež 30, školy 52, neplatící 156). 

Celková tržba 1.040,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ). 

 

04 

JENEWEIN Felix 1857-1905 / ze sbírek GFJ  

01.07.-25.08.2019 

Návštěvnost 120 os. 

 

Každoročně vystavovaná část sbírkového fondu získaného do vlastnictví města Kutné Hory závětí 

Marie Jeneweinové, vdovy po malíři Felixi Jeneweinovi byla opět vybrána tak aby poskytovala obraz 

o hlavních údobích autorovy tvorby. Výběr kreseb a skic je doplněn autentickým nábytkem 

Jeneweinovým podle návrhu architekta Jana Kastnera a také konvolutem osobních Jeneweinových 

předmětů. - Dotace MKČR byla použita na náklady spojené s realizací výstavy, tj. plakáty, výlep 

plakátů, banner – jiné položky byly pokryty z příspěvku zřizovatele.  

Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny informace o výstavě (místo konání, termín akce) 

na webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz a v kulturních přehledech lokálního tisku. 

Monitoringem denního tisku a kulturních webu byly zjištěny 2 anotace (svoboda.info; kutnahora.cz). 

Celková návštěvnost výstavy 120 osob (dospělí 42, mládež 38, neplatící 40). Celková tržba 1680,- Kč 

(zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ). 

 

05 

XIX.SYMPOZIUM SOUČ.VÝTV.UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA  

Dan TRANTINA, Anna OSADNIK, Martin FROULÍK, Ivo SUMEC, Jan VYTISKA  

09.09.-27.10.2019  

Návštěvnost 448 os. 

 

Výstava z výsledků XXIX.ročníku workshopu sympozia byla připravena na září. Došlo k týdennímu 

časovému posunu zahájení, vzhledem k tomu, že tři z pěti umělců museli odjet do zahraničí v době 

původně plánovaného dat. Pozvání k letošní účasti na sympoziu přijali Martin Froulík, Anna Osadnik, 

Ivo Sumec, Dan Trantina a Jan Vytiska. Většina z nich se v Galerii Felixe Jeneweina již prezentovala, 

a to buď samostatně nebo v rámci ucelenějších společných výstavy. Novým jménem je zde Martin 

Froulík absolvent Fakulty umění ostravské univerzity. Od roku 2006 je aktivní posilou výtvarné 

ostravské scény. Froulík prvotně tíhne k abstrakci, reálné tvary a struktury, které se na obrazech 

zmnožují prostřednictvím výřezu šablony pak nehmatatelný emocionální dojem z působení abstraktní 

malby ukotvují svým narativním symbolistickým efektem. Kompilací těchto postupů vytváří nové 

kontexty mezi zobrazovaným. Tvorba Anny Osadnik z Polska se nezávisle odvíjí v několika 

tématických cyklech související s různými výtvarnými médii, v malbě jsou to expresivní cykly zvířat 

nebo se pohybuje v abstraktní rovině, v grafice rozvíjí multiply – tisky propojené s podkladovou 

plochou tvořenou zmnožením použitých segmentů komerčního grafického designu. Výrazným 

představitelem současné ostravské malby je Ivo Sumec. Používá jednoduché obyčejné předměty se 

symbolickým významem – batoh, hrnek, židle. Je zaujat strukturami povrchů a materiálů, do plochy 

malby zapojuje písek, popel, omítku, nejrůznější drtě, hlínu i trávu. K nejsilnějším patří jeho 

velkoformátové malby z posledních dvou let s jednoduchým motivem připomínající působivou 

estetiku japonské kaligrafie nebo gestické malby Pierra Soulagese. Dalším účastníkem byl Dan 

Trantina - na sympoziu se věnoval ve svém hlavním díle Baron Samedi potkal v Kutné Hoře přítele 

(2019) exotickému náboženství woodoo a jedné z jeho postav, kterou paradoxně umístil do místního 

prostředí. U Trantiny konfrontačně vyznívá nejen mísení domácí a exportované náboženské platformy, 

ale vlastně i ostrý předěl mezi Jeneweinovým realismem a abstrakcí Trantinovou. Jan Vytiska pracuje 

s šokujícími iracionálními výjevy, opírá se o kulturní základy a folklorní tradice nabízející narativní 

linie pro možné mísení starého a nového. Předkládá jiný hodnotový systém, způsob myšlení a postoje 

odlišné od kultury dominantní. Přemístění mimo pražské centrum a zkušenost s ryzími základy 

valašských folklorních tradic, architektury, zvyků, masopustních masek a rejů, reziduální prastaré 

životní praxe. Vytiska pracuje s markanty, strukturou dřeva, s postavami vlčích lidí, s rohatými 

pekelníky, detaily vyhřezlých očí hořícími domy, pustou krajinou, velehorskými panoramaty, 

erotickou tématikou, církevní a okultní symbolikou, stejně jako se streetartově letristickou symbolikou 
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současnosti. Během sympozia bylo vytvořeno 28 nových děl. - Ohlasů a anotací v tisku a na webových 

kulturních portálech byly zjištěno 6 (Kutnohorské listy, Kutnohorský deník, Svoboda.info, Czechot, 

Kutná Hora.cz). - 

Návštěvnost výstavy dosáhla 448 osob. Celková tržba 780,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a 

reklamních předmětů GFJ).  

 

06 

JAROSLAV KOLÉŠEK / Křehké zbraně, sochy 

GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro 

08.11.-31.12.2019 

Jaroslav Koléšek, sochař a pedagog, který pendluje mezi Valašskem a Ostravou. Žije a tvoří ve 

Valašském Meziříčí. V letech 1992-1997 Jaroslav Koléšek studoval v ateliéru sochařství na katedře 

výtvarné tvorby PF Ostravské univerzity (M. Kotrba, S. Hanzík). Doktorská studia absolvoval na 

Akadémii umení v Banskej Bystrici v roce 2012. Od roku 2014 působí jako docent na Fakultě umění 

Ostravské univerzity, kde od roku 2011 vede Ateliér a Katedru sochařství. Je laureátem Ceny Václava 

Chada (2003, III. Zlínský salon mladých) a Ceny Rudolfa Schlattauera (2010). Koléškovy plastiky 

jsou místem střetu a splynutí principů vzniku a zániku života – jejich vzájemné 

propojenosti. Symbolizují síly přetvářející životní prostor, a to především vnitřním napětím, 

vycházejícím z využívání paralel a kontrastů mezi technicistní a organickou morfologií. V GFJ byl 

vystaven průřez tvorbou z let 2000-2019, který zachycoval vývoj autora a jeho práci s nejrůznějšími 

materiály, beton, polyester, sklo, bronz. Sklo se vyskytuje v jeho tvorbě od r.2004 a kombinuje ho 

s betonem a s kovem. Typicky koléškovským spojením významů jsou hybridní variace personifikací 

helikoptéry a spermie. Dobře zřejmé je i ve tvarech ponorek, kde podmořská loď zastupuje živou 

bytost a jejich dublování a vzájemné pozice symbolizují lidské vztahy. V názvech Koléškových soch 

vnímáme humorný odstup k závažnosti témat, která zpracovává. Současně se ale snaží vyjádřit 

k ohrožení světa zbraňovými systémy, které ve skutečnosti jakoukoliv emocionalitu a něhu naprosto 

postrádají. 

Dotace MKČR byla použita na náklady spojené s realizací výstavy, tj. pozvánky, plakáty, výlep, 

banner, ubytování autorů, transport, popisky děl, fotodokumentace – jiné položky byly pokryty 

z příspěvku zřizovatele. –  

Bezprostředně po zahájení výstavy byly zpřístupněny informace o výstavě (místo konání, termín akce, 

doprovodný text, obrazová příloha) na webových stránkách galerie www.gfj.kh.cz, na facebookovém 

profilu GFJ a v kulturních přehledech lokálního tisku. Ohlasů a anotací v tisku a na webových 

kulturních portálech byly zjištěny 7 (web kutnohorskelisty.cz, artalk.cz, unesco-czech.cz, Art and 

Antiques). - Celková návštěvnost výstavy 145 osob (vernisáž 45, dospělí 15, mládež 49, neplatící 34). 

 

 

DOPROVODNÉ AKCE  

KATEŘINA BARABÁŠOVÁ / KŘEST KATALOGU a KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 

Sankturinovský dům – nádvoří a výstavní prostory v 1. a 2.patře, Palackého nám.377, Kutná Hora 

10.4.2018 / 17-19 hod. 

 

ZDENĚK DANĚK / XIX.MUZEJNÍ NOC GFJ 2019 

Sankturinovský dům – nádvoří a výstavní prostory v 1. a 2.patře, Palackého nám.377, Kutná Hora 

18.5.2018 / 16-22 hod. 

Doprovodnou akcí výstavy bylo uspořádání XIX.Muzejní noci GFJ 2018. Symbolické vstupné 1.- Kč 

veřejnosti ten den umožňovalo vstup na výstavu, keramickou dílnu pro děti, shlédnout představení 

divadla Víti Marčíka ml., koncerty skupin Lyndon Town a Ty syčáci, a v nočních hodinách fire show 

na nádvoří. Součástí programu byly komentované prohlídky výstavy s autorem. Návštěvnost 264 osob. 

- Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech bylo zjištěno 11 (web web akce.cz, web 

amg.cz, web czechot.cz, facebook GFJ, web idnes.cz, web kutnahora.cz, web kutnohorsko.cz, web 

regiony.cz, web svoboda.info.cz, Tep regionu, Obzory Kutnohorska).  

 

XIX SYMPOZIUM JENEWEIN / koncert GARAGE a Tony Ducháček 

Palackého nám.377, Kutná Hora 

http://www.gfj.kh.cz/
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13.9.2019 / 18-21 hod 

Koncert legendární pražské undergroundové kapely Garage a Tony Ducháček doplnil hudebně 

zahájení vernisáže XIX Sympozia Jenewein Kutná Hora. Koncert byl bez vstupného. Vizuálně 

odhadovaný počet posluchačů – 200 os. 

 

Plánované akce roku 2019 proběhly v souladu s projektem, na který GFJ žádala finanční podporu MK 

ČR. Z poskytnuté částky byly financovány přímé náklady spojené s realizací výše uvedené části 

výstavního programu.  

 

 

8. Sbírky 

 

Přírůstky sbírek v roce 2019 
___________________________________________________________________________ 
inv.č.  autor, název, rok technika, rozměr               způsob nabytí 

 

VU 789 G BARTA, Jiří: Alchymistická dílna, 2017  

  komb.technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou, papír, 62,6 x 45,4 cm               N/2017 

 

VU 790 G BARTA, Jiří: Symboly alchymie. 2017                 N/2017  

  Putrefakce. Havraní hlava.  

komb.technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou, papír, 62,6 x 45,4 cm 

 

VU 791 G BARTA, Jiří: Symboly alchymie, 2017                 N/2017 

  Král a královna. Slunce a měsíc. Duha. Athanor.   

komb.technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou - papír, 62,6 x 45,4 cm 

 

VU 792 G BARTA, Jiří: Alchymistická knihovna a symboly kohouta a slepice, 2017            N /2017

  komb.technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou, papír, 62,6 x 45,4 cm   4000,- 

 

VU 793 G BARTA, Jiří: Symboly alchymie,  2017                N/2017 

  1.Prima materia. 2.Uroboros, 3.Filosofické vejce, 4.Noc, 

komb.technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou, 62,6 x 45,4 cm   

  

VU 794 G BARTA, Jiří: Noc je vejce světla – den, 2016               N/2017 

  Noc je vejce světla – noc, půda,  

Střídání světla a tmy - návrh prostorové instalace a animace (projekce) 

kombinovaná technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou, 31,1 x 45,4 cm 

 

VU 795 G BARTA, Jiří: Noc je vejce světla – detail knihy, půda, 2016             N/2017 

  návrh prostorové instalace, digitální tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 796 G BARTA, Jiří: Metalurgie. Divadelní scéna, sklep, 2016                           N/2017 

  Střídání světla a tmy. návrh prostorové instalace a animace (projekce) 

komb.technika - koláž, dig.tisk, kresba tužkou, papír, 31,1 x 45,4 cm 

 

VU 797 G BARTA, Jiří: Havíři v dole. sklep, 2016                             N/2017 

  návrh projekce - mapping, digitální tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 798 G BARTA, Jiří: Těžba rudy – realistická varianta, sklípek, 2016                          N/2017 

  návrh prostorové instalace a animace (projekce) 

komb.technika - dig.tisk, kresba tužkou, papír, 31,1 x 45,4 cm 

 

VU 799 G BARTA, Jiří: Alchymistická dílna. Zdi, 1.p.věž, 2016                           N/2017 

  návrh koláže z alchym.rukopisů, reliefy, 3D objekty 

komb.technika - dig.tisk, kresba tužkou, papír, 31,1 x 45,4 cm 

 

VU 800 G BARTA, Jiří: Nekonečné schodiště, věž, 2016                            N/2017 
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  návrh animace, projekce na reálné schodiště 

komb.technika - dig.tisk, kresba tužkou, papír, 31,2 x 22,6 cm 

 

VU 801 G BARTA, Jiří: Těžba rudy. Vchod do dolů, sklípek, 2016                          N/2017 

  návrh prostorové instalace, realistická varianta 

komb.technika - dig.tisk, kresba tužkou, papír, 45,4 x 31,3 cm 

 

VU 802 G BARTA, Jiří: Paví ocas. Fáze alchymistického díla, 2016                          N/2017 

  návrh prostorové instalace, animace 

dig.tisk, papír, 21 x 29,7 cm 

 

VU 803 G BARTA, Jiří: Athanor. Varianta 2, 1.p.věž, 2016                           N/2017 

  návrh instalace v laboratoři, animace v retortě 

dig.tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 804 G BARTA, Jiří: Putrefakce,  2016                            N/2017 

  Fáze alchymistického díla, 1.p.chodba, návrh prostorové instalace  

dig.tisk, papír, 19 x 27 cm 

 

VU 805 G BARTA, Jiří: Alchymistická laboratoř, 2016                          N/2017 

  Athanor – varianta 1, 1.p.věž, návrh prostorové instalace, animace 

dig.tisk, papír, 45,4 x 31,5 cm 

 

VU 806 G BARTA, Jiří: Horníci. Portál, Umělá stěna, sklep, 2016                         N/2017 

  návrh videomappingu a prostorové instalace, animace 

dig.tisk, papír, 45,4 x 31,3 cm 

 

VU 807 G BARTA, Jiří: Co je nahoře, je i dole. Oratoř, 2.p. věž, 2016                        N/2017 

  návrh prostorové instalace a animace 

dig.tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 808 G BARTA, Jiří: Andělské pero. Oratoř, 2.p. věž, 2016  1000,-               N/2017 

  návrh prostorové instalace a animace 

dig.tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 809 G BARTA, Jiří: Rozpouštějící se kniha. Oratoř, 2.p. věž, 2016                          N/2017 

  návrh prostorové instalace a animace 

dig.tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 810 G BARTA, Jiří: Zazděný vchod. Poustevna, půda, věž, 2016                           N/2017 

  návrh projekce. prostorová iluze 

dig.tisk, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 811 G BARTA, Jiří: Metalurgie. Lazar Ercker, Kniha o prubířství, 2016                          N/2017 

  sklep - návrh prostorové instalace, animace 

dig.tisk, papír, 45,4 x 31,3 cm 

 

VU 812 G BARTA, Jiří: Plamínek. Instalace stěn - varianta, půda – věž, 2016                        N/2017 

  návrh prostorové instalace, animace 

dig.tisk, papír, 45,4 x 31,3 cm 

 

VU 813 G BARTA, Jiří: Observatoř – varianta 1, varianta 2, půda – věž, 2016                       N/2017 

  návrh prostorové instalace, animace 

dig.tisk, papír, 31,2 x 45,4 cm  

 

VU 814 G  CZIROKOVÁ Renata, Zjevení 1, 2015                N/2019 

   uhel, HDF deska, 150 x 175 cm 

 

VU 815 G  CZIROKOVÁ Renata,  Posed 1, 2015                N/2019 

  uhel, papír, 21 x 29,7 cm 
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VU 816 G  CZIROKOVÁ Renata,Posed 3, 2015                N/2019 

   uhel, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 817 G  CZIROKOVÁ Renata, Posed 6, 2015                N/2019 

  uhel, papír, 29,7 x 21 cm 

 

VU 818 G  FROULÍK Martin, Sponka, 2019                S/2019 

  akryl, plátno 80 x 70 cm 

 

VU 819 G  FROULÍK Martin, Na bílém oři, 2019                S/2019 

  komb.tech., plátno, 150 x 149,3 cm 

 

VU 820 G  OSADNIK Anna, Cyklus kutnohorských prací I, 2019              S/2019 

  komb.tech, plátno, 130,3 x 150 cm 

 

VU 821 G  OSADNIK Anna, Bez názvu, 2019                S/2019 

  akryl, plátno, 40 x 50 cm 

 

VU 822 G  SUMEC Ivo, Batoh, 2019                 S/2019 

  akryl, plátno, 80 x 70 cm 

 

VU 823 G  SUMEC Ivo, Zátiší. Pneu a kyblík, 2019                S/2019 

  akyl, plátno, 120,5 x 150,2 cm 

 

VU 824 G  VYTISKA Jan, Koník a smrt, 2019                S/2019 

  akryl, plátno, 130 x 150 cm 

 

VU 825 G  VYTISKA Jan, Selka v kroji, 2019                S/2019 

  akryl, plátno, 70 x 90 cm 

 

VU 826 G  TRANTINA Dan, Sebezpyt, 2019      S/2019 

  olej, plátno, 130,5 x 150,5 cm 

 

VU 827 G  TRANTINA Dan, Zvířátko, 2019       S/2019 

  olej, plátno, 80 x 70,5 cm 

 

VU 828 G KRČIL Josef, Důl Kašpar, 1950                   D/2019 

  olej, plátno, 94 x 77, 2 cm, sign., dat.    

 

VU 829  G KRČIL Josef, Želízkem a mlátkem. Odbíhač, 1950                            D/2019 

  kresba uhlem, papír, 44 x 31,3 cm 

 

Pozn.: N = nákup; S = dar autora ze sympozia 

 

 

10. Seznam pracovníků (k 31.12.2019) 
 

REZLER Aleš, ředitel galerie 

ĎATKO Peter, asistent ředitel  

 

dozor galerie 

CHYBOVÁ Lenka  

POKORNÝ Rudolf 

BUREŠOVÁ Jana  

GLOSEROVÁ Monika 

                                   Mgr. Aleš Rezler 

                                        ředitel GFJ 


