GALERIE FELIXE JENEWEINA MĚSTA KUTNĚ HORY

VÝROČNÍ ZPRÁVA
ZA 1. - 12. 2020
1. Základní informace o účetní jednotce
Název:
Právní forma:

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory (dále jen GFJ)
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
asistent ředitele

Mgr. Rezler Aleš
Ďatko Peter

3. Organizační struktura
Účetní jednotka má jedno pracoviště - Sankturinovský dům, Palackého nám. 377, Kutná Hora
Od 11/2020 náhradní výstavní prostory po dobu rekonstrukce objektu Dům U havířů – 1.patro,
Šultysova 154, Kutná Hora. Skladové prostory – nebyt.prostor v Tebis, puškinská 641, Kutná Hora,
nebyt.prostory – Zelenkova vila, Masarykova 453, 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 2020

Návštěvnost výstav GFJ v roce 2020 byla celkem 829 osob. Online prohlídky: Jiří Kuděla. Prázdné
pole věc – youtube 142 shlédnutí; Přírůstky sbírek GFJ 2017-2019 – youtube 306 shlédnutí;
Slaninková, Marek / Too Faced – Instagram 188 zobrazení; Youtube 240 shlédnutí; Jan Vybíral. Made
in Italy - Instagram 155 zobrazení, youtube 286 shlédnutí. Petr Bařinka Ve dne v noci Instagram - 130
zobrazení, youtube 159 shlédnutí.
7. Výstavy
01
ONDŘEJ ROUBÍK, MARTIN MATOUŠEK / Otevřené řady, obrazy
GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro
17.01. - 22.02.2020
Návštěvnost 88 osob.
Po sochařské prezentaci Jaroslava Koléška na konci roku 2019 zařadila Galerie Felixe Jeneweina do
plánu na úvod následujícího roku výstavu ryze malířskou a pokračuje
tak v dlouhodobé koncepci sledování vývoje současné malby. Martin
Matoušek (1976) se věnuje abstrakci, Ondřej Roubík (1988)
představuje malbu vyloženě realistickou, která sází na znalost kresby.
Přátelské vazby a oboustranná znalost práce, způsobila spojení obou
umělců ve společném projektu. Matoušek se v rámci abstrakce
koncentruje na význam prostředí, podstatu místa a řeší malbou v prvé
řadě prostor. Roubík sleduje konkrétní symbolické vazby na příběh
zobrazované postavy, psychologickou demonstraci a vnímání času.
Spojnicí oběma je intuitivní a impulsivní způsob práce, oba staví obraz na jednom základu, ať už jím
je bod, výraz, pohyb, gesto, pocit, detail, psychologie barev nebo výpovědní schopnost daného
osobního okamžiku. Vpolovině léta roku 2019 vznikla druhá jejich série společných prací - cyklus
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Zahrady. Zahrady jsou obrazy navozující atmosféru různých životních fází, ve stinných loubích
vegetace bezstarostnost mládí a počátečních vztahů muže a ženy, přes pracovní zralost k vyšším
stádiím vztahovým. Matouškovou úlohou zde byla monumentální výstavba prostoru, který by
odpovídal závažnosti těchto námětů. Oba autorské přístupy vzájemně komunikují odlišné
technologické přístupy a materiály – beton, syntetické barvy, olej. Ve výsledku pak definují malbu
jako neomezené médium. Zatímco Zahrady sledují námět vývojový, První jejich cyklus Přání (2019)
se zaměřil vyloženě na fenomén dětství, na pozici dítěte ve světě dospělých, kde musí samo hledat
vlastní úlohu a smysl, postavení, funkci a dojít sebeuvědomění.
Dotace MKČR byla použita na ubytování autorů, transport výstavy, realizaci doprovodných
propagačních materiálů výstavy (plakáty, pozvánky, banner), výlep plakátů. – Dle tržeb ze vstupného
a monitoringu počtu návštěvníků byla na této výstavě zaznamenána návštěvnost v počtu 143 osob.
Celková tržba za výstavu činila 425,- 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 6 (artmap.cz, kutanhora.cz, svoboda.info, Kutnohorské listy, arttour.cz, ceskenovinky1.eu).
02
JIŔÍ KUDĚLA / PRÁZDNÉ POLE; VĚC, obrazy
GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro
28.02. – 26.04.2020
Návštěvnost 88 osob.
Jiří Kuděla je osobností současné malířské scény v Ostravě. Od roku 2007
působí jako odborný asistent v ateliéru Malba II Františka Kowolovského
na Fakultě umění Ostravské univerzity. Výběr jeho prací v GFJ vymezoval
úsek let 2008 až 2020. Charakteristickými jeho tématy jsou portrét, prostor
a krajina. A to přesně v tomto pořadí důležitosti. Na první pohled je zřejmé,
že autor čerpá a je poučen z nejrůznějších vlivů evropského moderního
umění,
počínaje kubismem, modernismem, modernistickým
symbolismem. Z toho plyne také značný ústup od realistických forem
směrem k výrazné znakovosti. Ta má ovšem výhodu reagovat aktuálním
způsobem na současnou dobu a mísit výhody současné malby s
významovými složkami. Reagovat na portrét vlastními postupy. Kuděla jen málokdy sleduje reálnou
podobu osobnosti a popisuje její psychiku zástupnými manévry, koncentruje se na význam barvy,
pracuje se šablonami a sprejem. Maluje akrylem na plátno nebo dřevo. K nejpozoruhodnějším jeho
výsledkům patří práce, kde se objevuje široká stopa štětce obsahující škálu od nejsvětlejších po
nejtmavší valéry. Má funkci hlavní významové kresebné linie nebo přímo skládá zobrazovanou formu.
Náznaky tendence k využívání znaků gestické malby bychom našli u Kuděly, ale již v roce 2009.
Kudělova výstava byla první, kterou zachytila koronavorová kolize téměř v počátku jejího konání.
Výstava byla zpřístupněna online záznamem na zřízeném kanálu GFJ na youtube. Půl str. inzerce byla
v čas.Art and Antique Dotace MKČR byla použita na transport výstavy, tisk propagačních materiálů
(pozvánky, plakáty, banner), výlep plakátů, ubytování autora, výrobu videozáznamu k výstavě. - Dle
tržeb ze vstupného a monitoringu celkového počtu osob byla zaznamenána návštěvnost výstavy
v počtu 88 osob (vernisáž 50, dospělí 4, školy 19, neplatící 15). Celková tržba za výstavu činila 230,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
fu.osu.cz, kutnahora.cz, svoboda.info, cze-cot.cz, Kutnohorské listy).

03
PŘÍRŮSTKY SBÍREK GFJ 2017-2019
GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro
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02.05.-21.06.2020
Návštěvnost 126 osob.
K základním činnostem každé galerijní instituce patří práce s vlastními
sbírkovými fondy a jejich expoziční využívání a další zpracovávání. V
letech 1996-2019 se sbírkový fond Galerie Felixe Jeneweina města
Kutné Hory rozrostl o víc jak dvě stě nových položek. Část z nich je
nyní předkládána veřejnosti jako vzorek, jehož cílem je osvědčit v
jakém duchu byla sbírkotvorná koncepce galerie v průběhu téměř 25 let
naplňována. - V předchozích letech byly tyto prezentace nových
sbírkových fondů rozčleněny do tří základních celků, které zároveň
odpovídaly třem hlavním liniím sbírkotvorné koncepce Galerie Felixe
Jeneweina - 1. dary a nákupy z let 1996-2019, 2. část sbírkového fondu
autorů regionu, 3. nové sbírkové fondy získané díky darům umělců
účastníků jeneweinovského sympozia. - Výstava je příspěvkem k oslavám 25. výročí zápisu Kutné
Hory na Listinu světového dědictví UNESCO, je připomínkou 25 let výročí obnovené činnosti GFJ a
současně je výstavou jubilejní vzhledem k 20 letému trvání nejvýznamnější aktivity GFJ – sympozia
současného výtvarného umění Jenenewein - Kutná Hora. - Poslední výstavou toho druhu byla
prezentace nových sbírkových fondů galerie v r.2017. - Termín zahájení výstavy byl dodržen bez
ohledu na coronavirová omezení provozu, souběžně byl spuštěn online záznam výstavy na youtube, po
uvolnění omezení byla výstava zahájena oficiálně za přítomnosti veřejnosti. - 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 facebooku a instagramu GFJ a
v kulturních přehledech lokálního tisku. Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních portálech
byly zjištěno 6 (web findglocal.com, fu.osus.cz, kutnahora.cz, svoboda.info, Kutnohorské listy). Celková návštěvnost výstavy 126 osob (vernisáž 26, dospělí 59, mládež, školy 19, neplatící 22).
Celková tržba 1.370,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ).
04
JENEWEIN Felix 1857-1905 / ze sbírek GFJ
GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro
01.07.-19.08.2020
Návštěvnost 140 osob.
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 160 osob (dospělí 27, mládež 24, neplatící 109). Celková tržba 1.330,- Kč
(zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ).
05
XX.SYMPOZIUM SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ JENEWEIN – KUTNÁ HORA
Jozef ČIŽMÁR, Jiří KUDĚLA, Adriana SARNOVÁ, Gabriela SLANINKOVÁ, Leoš SUCHAN
GFJ Sankturinovský dům, Palackého nám.377, Kutná Hora; 1. a 2.patro
28.08.-30.09.2020
Návštěvnost 332 osob.
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V roce 2020 slavilo jeneweinovské sympozium 20 let svého trvání. Bylo
zařazeno také do oficiálního programu oslav 25 let výročí zápisu Kutné
Hory na Listinu světového dědictví UNESCO. Jozef Čižmár v malbě i
plastice pracuje s kontrastem. Výrazně inklinuje k jasné realistické
formě, dlouhodobě zpracovává téma dětství, které dekonstruuje a opět
sestavuje do nových souvislostí a významů, humorných nebo tragických,
reálných či fantaskních. Pracuje s manipulovanou digitální fotografií,
která mu umožňuje reálnou anatomii měnit a postavu kombinovat s
nejrůznějšími atributy. Netvoří komplikované figurální kompozice, ale
každý z obrazů se věnuje jedné ústřední postavě, kterou podává hladkou
čistou malbou. Deformace anatomické asociují souběžně i představy
poruch mentálních. - Charakteristickými tématy Jiřího Kuděly jsou
portrét, prostor a krajina. Autor čerpá z nejrůznějších vlivů evropského
moderního umění, ustupuje od realistických forem směrem k výrazné
znakovosti. Postupoval tak celou dobu sympozia - u dvou
Jeneweinových portrétů a pak i u dalších dvou prací Hlava a Rentgen.
První je minimalistická malba akrylem na zkorodované kovové desce,
která pracuje s kruhovou siluetou hlavy, poslední pak rozkládá zjednodušený tvar lidské lebky do
mřížkového rastru. - Adriana Sarnová se zabývá každodenností. Její výrazně introvertní malba
zachycuje psychické nálady, mezilidské vztahy, vypjaté osobní okamžiky, stavy úzkosti, smutku,
zklamání, osamělosti. Nálady související s běžnými životními zkušenostmi. U Sarnové se prolíná
minulost s přítomností, děje se mohou opakovat nebo zmizet stejně jako v životě. - Gabriela
Slaninková se zaměřila kromě kresby a figury především na portrét a velkoformátovou malbu.
Nevěnuje se jen tváři, psychologii, výrazu, gestu postavy, maluje situaci a přesný okamžik. Od
stylizovaných krajinných kompozic, autoprojekcí, emocionálních symbolů, postoupila k jinému
způsobu fázování časových sekvencí a sice malbou, která se charakterizuje tématicky jako individuální
socializace prostřednictvím osobních zážitků v různých situacích pracovních, volnočasových nebo jen
bezděčných okamžiků. - Pátým účastníkem sympozia byl Leoš Suchan. Suchan nezapírá příslušnost k
Beranově ateliéru, je zaujat realistickým či spíše hyperrealistickým způsobem vyjadřování, které mísí
účelově s volnou expresivní malbou. Na sympoziu mu zdrojový materiál poskytly Jeneweinovy
přípravné skici a vytvořil sérii téměř monochromatických drapérií a cyklus Oken, které se vztahují k
dílenskému pracovnímu prostředí sympozionistů. - Ohlasů a anotací v tisku a na webových kulturních
portálech byly zjištěno 6 (Kutnohorské listy, Kutnohorský deník, Svoboda.info, Czechot, Kutná
Hora.cz). Půl str. inzerce byla v čas.Art and Antique. - Návštěvnost výstavy dosáhla 278 osob.
Celková tržba 790,- Kč (zahrnovala vstupné, prodej katalogů a reklamních předmětů GFJ).
06
JIŘÍ MAREK, GABRIELA SLANINKOVÁ / TOO FACED, obrazy
GFJ Dům U havířů, Šultysova 154/2, Kutná Hora; 1. a 2.patro
13.11.-31.12.2020
V měsíci říjnu bylo plánované přerušení výstavní činnosti z důvodu stěhování sídla i výstavních
prostor galerie. První výstavou na novém působišti byla výstava dvojice autorů Marek – Slaninková /
Too Faced. Jiří Marek (*1991, Brno) studoval v letech 2011-2014 na Akademii výtvarných umění v
Praze v ateliéru malby u prof. Jiřího Sopka, v roce 2014 přešel do ateliéru kresby Jiřího Petrboka. Jeho
projev se vyznačuje vážnou hravostí, výběrem civilních běžných témat s
osobní intimitou ať jimi jsou střechy domů, zátiší domácího stolu, části
interiérů, městská zákoutí nebo nejrůznější detaily. Jiří Marek má sklon
ke zvláštní lomené barevnosti, opozitní ke koloristickému jemnému
detailu, kterým vizuálně stabilizuje plochu plátna. Vyjadřuje se
realistickou malbou, kterou kombinuje s expresivně pojatými až
abstraktními zkratkami prostoru. Výsledkem je malba s důrazem na
nosné detaily, které jako by levitovaly v nereálném prostředí.
Iracionální situace v Markových obrazech připomínají surealistické
principy výstavby obrazu, v jeho případě na hranici mezi metafyzikou a
fantaskní imaginací. – Gabriela Slaninková (*1993, Čáslav) byla po
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absolvování Střední průmyslové školy oděvní v Praze (2008–2012) přijata do ateliéru kresby Jiřího
Petrboka na Akademii výtvarných umění v Praze. Slaninková se zaměřila kromě kresby a figury
především na portrét a velkoformátovou malbu. Nevěnuje se jen tváři, psychologii, výrazu, gestu
postavy, maluje situaci a přesný okamžik. Od stylizovaných krajinných kompozic s tyranosaurem,
hračkami My Little Ponny a autoprojekcí v podobě princezny, přes cyklus emocionálních symbolů
srdcí postoupila k jinému způsobu fázování časových sekvencí a sice malbou, která se charakterizuje
tématicky jako individuální socializace prostřednictvím osobních zážitků v různých situacích
pracovních, volnočasových nebo jen bezděčných okamžiků. V posledních jejích pracích najdeme
prvky magického realismu. Slaninková se zaměřuje na detail podobně jako Marek. Důležitá je u ní i
eufemistická barevnost vycházející z aktuálních textilních módních trendů, související se
zobrazováním generačních postav, tento časový prvek je svým způsobem znakem aktuálnosti.
K výstavě proběhla pouze jediná anonce v denním tisku (Kutnohorské listy). Půl str. inzerce byla
v čas.Art and Antique.
DOPROVODNÉ AKCE
Původně plánovaná doprovodná akce k výstavě Přírůstky sbírek (0506/2020) – Muzejní noc GFJ byla zrušena, jakmile koordinátor města
naplánoval komplexní termín Muzejních nocí všech kulturních institucí
v Kutné Hoře na 14.listopadu 2020, nepočítal ale s tím, že od 12.října
2020 nařízení vlády uzavře muzea a galerie až téměř do konce roku.
Jedinou větší doprovodnou akcí byla 28.8.2020 série koncertů „Rock a
blues z Polska a Čech“ kapel One Roast and the Others (CZ), Hot
Tamales (PL) a Detox (PL) na Palackého náměstí v centru historické
části města k zahájení 20.ročníku sympozia současného výtvarného
umění, kterou galerie přispěla k oslavám 25 výročí zápisu města Kutné
Hory na listinu světového dědictví UNESCO.

DOPADY KORONAVIROVÉ PANDEMIE na návštěvnost GFJ jsou
razantní. Necelých 800 osob celkové návštěvnosti za rok 2020 je
výmluvným číslem. Propad návštěvnosti je více než 50% vůči
obvyklým číslům za standartního „nepandemického“ provozu. K této situaci nepřispělo ani stěhování
galerie do náhradních výstavních a administrativních prostor v Šultysově ulici (říjen 2020). Galerie
řeší informovanost veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí facebook, Instagram, web stránky GFJ,
youtube kanál GFJ. Z nichž nejsledovanější je Instagram GFJ (1.133 sledujících osob). Videozáznamy
a upoutávky k výstavám mají průměr sledovanosti 200 osob u každého 5 min. videostreamu.. Nejširší
veřejnosti jsou dostupné na webu GFJ a youtube.
Plánované akce roku 2020 přesto proběhly v souladu s projektem Celoroční výstavní plán GFJ 2020,
který byl podáván na MKČR se žádostí o poskytnutí dotace. Z poskytnuté částky byly financovány
přímé náklady spojené

8. Sbírky

Přírůstky sbírek v roce 2020
___________________________________________________________________________
inv.č.

autor, název, rok technika, rozměr

způsob nabytí

VU 830 G

ČIŽMÁR Jozef, Kudla, 2020
akryl, plátno, 260 x 150 cm

S/2020

VU 831 G

ČIŽMÁR Jozef, Svatozář, 2020
akryl, plátno, 70 x 50 cm

S/2020
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VU 832 G
;

KUDĚLA Jiří, Kutnohorská madona II, 2020
akryl, plátno, 155 x 130 cm

S/2020

VU 833 G

KUDĚLA Jiří, Z kostnice, Rentgen, 2020
akryl, plátno, 70 x 80 cm

S/2020

VU 834 G

SARNOVÁ Adriana, Džíska, 2020
akryl, plátno, 80 x 70 cm

S/2020

VU 835 G

SARNOVÁ Adriana, Svědci, 2020
akryl, plátno, 40 x 30 cm

S/2020

VU 836 G

SARNOVÁ Adriana, Zjevení, 2020
akryl, plátno, 150 x 130 cm

S/2020

VU 837 G

SLANINKOVÁ Gabriela, Holy End, 2020
akryl, plátno, 150 x 130 cm

S/2020

VU 838 G

SLANINKOVÁ Gabriela, Rain on you, 2020
akryl. plátno, 40 x 30 cm

S/2020

VU 839 G

SUCHAN Leoš, Okno I, 2020
akryl, plátno, 150 x 130 cm

S/2020

VU 840 G

SUCHAN Leoš, Taška, 2020
olej, plátno, 60 x 80 cm

S/2020

Pozn.: N = nákup; S = dar autora ze sympozia
V roce 2020 bylo získáno 11 nových sbírkových předmětů, zčásti vytvořených v červenci 2020 během
tvůrčího workshopu XX.Sympozia současného výtvarného umění Jenewein – Kutná Hora.

10. Seznam pracovníků (k 31.12.2018)
REZLER Aleš, ředitel galerie
ĎATKO Peter, asistent ředitel
dozor galerie
CHYBOVÁ Lenka
POKORNÝ Rudolf
BUREŠOVÁ Jana
GLOSEROVÁ Monika (1.1-6.11.2020)
Mgr. Aleš Rezler

ředitel GFJ
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