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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně je institucí zřizovanou Jihomoravským krajem, která se specializuje 
výhradně na výtvarné umění. Proto je jejím cílem stát se moderním, polyfunkčním centrem výtvarného 
umění v regionu, které bude profesionálně, efektivně a vstřícně poskytovat vedle sbírkotvorné a výstavní 
činnosti i metodickou a odbornou pomoc široké odborné a laické veřejnosti v oblasti výtvarné kultury. 
K tomuto cíli směřovala i činnost instituce v uplynulém roce. 
 
Výstavní činnost roku 2012 byla postavena na třech stěžejních výstavních projektech. Počátek roku byl 
věnován prezentaci slovenského výtvarného umění a představil dvěma výstavami vývoj umění na 
Slovensku ve 20. století. Jednak výstavou „Slovensko–Slovakia“ z Muzea umění v Olomouci a druhou 
výstavou z Liptovskej Galérie P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši –„Moderna je moderná“, na níž 
navázala v rámci mezinárodního projektu výstavní a vzdělávací spolupráce naše výměnná výstava „Od 
reality k abstrakci“. Nejrozsáhlejším a nejnáročnějším projektem sledovaného roku byla bezesporu 
příprava a realizace výstavy „Jakub Obrovský – Umělecký odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně“. K výstavě byl vydán sbírkový katalog a doprovodné propagační tisky. Třetím výstavním 
pilířem loňského roku byl rozsáhlý projekt „Fotokošt“, k němuž se v tomto ročníku připojila i naše 
galerie. Jedná se fotografické výstavy zahájené v jeden den ve všech výstavních prostorách ve městě 
Hodoníně. Na přípravě projektu spolupracují Masarykovo muzeum, Městská knihovna, Dům kultury, 
Kino a Občanské sdružení „Fotokošt“. 
 
Významným odborným počinem galerie bylo rovněž pokračování mezinárodního projektu „Porta 
culturae“ a uspořádání malířského sympozia, tentokrát Velký formát, které bylo pořádáno ve spolupráci 
s dalšími dvěma kraji v České republice a Dolním Rakouskem. Další ročník „Dnů otevřených ateliérů “ byl 
již rozšířen na celý Jihomoravský kraj a lze konstatovat, že se dostal do povědomí a má předpoklad 
k dalšímu nárůstu zúčastněných autorů v dalších letech. Tato akce se rovněž setkala s příznivým ohlasem u 
veřejnosti, o čemž svědčí poměrně vysoká návštěvnost. 
 
V loňském roce byly rovněž položeny základy k dlouhodobému projektu „Talenty“, jenž by měl realizací 
výstav talentovaných studentů hodonínské střední umělecké školy posílit vazby mezi oběma institucemi a 
zejména motivovat studenty k vlastní tvůrčí práci. Vzhledem k tomu, že projekt je koncipován tak, aby se 
sami studenti aktivně podíleli na vlastní realizaci, umožní jim získat praktické zkušenosti s prezentací 
výtvarného umění. 
 
Mimořádnou se stala rovněž prezentace malířského díla ak. mal. Jaroslava Pecky, kdy byla iniciátorem a 
donátorem jeho rodná obec Lužice.  
 
V rámci rozšiřování a upevňování mezinárodní spolupráce byla v uplynulém roce podepsána rámcová 
dohoda o spolupráci ve výstavní, odborné a vzdělávací oblasti na období 2013 – 2016 s dlouholetým 
partnerem Liptovskou Galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši. Nadále byly udržovány 
pracovní kontakty se Záhorskou Galériou Jána Mudrocha v Senici na přípravě a realizaci výstav 
v následujících letech. Nově byla navázána spolupráce na výstavních projektech v Muzeu v Čenstochové a 
fakultě umění Univerzity Jana Dlugoša tamtéž.  
 
 
I. 1. Sbírkotvorná činnost 
 
Jednou z hlavních náplní Galerie výtvarného umění v Hodoníně dle zřizovací listiny schválené 
zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne 17. 9. 2009 je získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale 
uchovávat, odborně spravovat, zpracovávat, konzervovat, restaurovat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky 
muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví. K 31. prosinci 2012 spravovala galerie celkem 5 472 
sbírkových předmětů. 
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I. 1. 1. Akvizice 
 
V roce 2012 se nekonalo zasedání nákupní komise, neboť finanční prostředky byly vyčerpány na 
proplacení výtvarných děl schválených nákupní komisí v předchozím roce, tak aby mohly být následně 
zařazeny do sbírky. Koncem roku 2012 však byla zakoupena díla, u nichž hrozilo, že by došlo k jejich 
úniku a ztrátě a budou dodatečně schválena na jednání nákupní komise v příštím roce. 
 
Seznam uměleckých předmětů schválených nákupní komisí v roce 2011 a zakoupených v roce 2012: 
• Cecilie Marková, Červený květ, olej, lepenka, 50 x 40 cm, cena 10 000 Kč 
• Cecilie Marková, Bílá květ, pastel, černý papír, 62 x 45 cm, cena 5 000 Kč 
• Cecilie Marková, Okrový květ, pastel, černý papír, 62 x 45 cm, cena 5 000 Kč 
• Cecilie Marková, Bez názvu, 1983, olej, plátno, 90 x 60 cm, cena 15 000 Kč 
• Rostislav Košťál, kolekce černobílých fotografií v počtu 22 kusů, celková cena 110 000 Kč 
 
Seznam uměleckých předmětů zakoupených na základě rozhodnutí ředitele: 
• Kolekce výtvarných prací akademického malíře Miroslava Bravence 

o Barevné Rorschachovy hry I., 2010, kombinovaná technika (balakryl, olej), papír, 570 x 850 
mm, značeno vpravo dole Mir. Bravenec 10, cena 6 000 Kč (vzadu popsáno autorem) 

o Barevné Rorschachovy hry III, 2010, kombinovaná technika (balakryl, olej), papír, 850 x 570 
mm, značeno vpravo dole Mir. Bravenec 10, cena 6 000 Kč (vzadu popsáno autorem) 

o Kuchyňské imprese I, 2003, kombinovaná technika, papír, 1000 x 615 mm, značeno vpravo 
dole Mir. Bravenec 03, cena 6 000 Kč 

o Drátěný plotek, 2003, kombinovaná technika, papír, 1000 x 700 mm, značeno vpravo dole 
Mir. Bravenec 03, cena 5 000 Kč 

o Bez názvu I., nedatováno, nesignováno, kombinovaná technika, papír, 1000 x 700 mm, cena 
5 000 Kč 

o Bez názvu II., 2008, kombinovaná technika, papír, 1000 x 700 mm, značeno vpravo dole Mir. 
Bravenec 2008, cena 5 000 Kč 

o Bez názvu III., nedatováno, nesignováno, kombinovaná technika (frotáž), papír, 1000 x 700 
mm, cena 5 000 Kč (vzadu popsáno autorem) 

o Bez názvu IV., nedatováno, nesignováno, kombinovaná technika (frotáž), papír, 1000 x 700 
mm, cena 5 000 Kč 

o Bez názvu V., 2011, kombinovaná technika (frotáž), papír, 700 x 1000 mm, značeno vpravo 
dole tužkou Mir. Bravenec 11 (vzadu popsáno autorem), cena 5 000 Kč 

o Bez názvu VI., 2011, kombinovaná technika (frotáž), papír, 700 x 1000 mm, značeno vpravo 
dole Mir. Bravenec 11 (vzadu popsáno autorem), cena 5 000 Kč 

o Grafika jednoho dne - kolekce grafických listů vytvořených během 24 hodin, 5. 7. 1992, 
monotypy, frotáže, hlubotisky, papír, 521 x 385 mm, 60 kusů, cena 60 000 Kč 

• František Daněk-Sedláček: Lavor – mrtvé rameno řeky Moravy, 37 x 49,7 cm, olej, lepenka, značeno 
vlevo dole Daněk-Sedláček 1946, cena 8 000 Kč 

• František Daněk-Sedláček, Pohled na Štramberk, 30 x 35cm, kolorovaná perokresba, papír, značeno 
vlevo dole Daněk-Sedláček 1948, cena 4 000 Kč 

 
Celkem byly v roce 2012 nakoupeny do sbírky umělecké předměty za 270 000 Kč. 
Nově bylo do sbírky Galerie výtvarného umění v Hodoníně v roce 2012 zapsáno 107 sbírkových 
předmětů, včetně předmětů schválených nákupní komisí v roce 2011, ale proplacených až v roce 2012. 
 
 
I. 1. 2. Péče o sbírky – uložení, evidence, restaurování, revize 

 
Standardně bylo prováděno pravidelné měření teploty a vlhkosti v depozitářích a také ve výstavních 
prostorách. Výkyvy vlhkosti v depozitářích byly regulovány dle možností 3 odvlhčovači, přičemž jeden byl 
nově zakoupen v roce 2012 a dále byly zakoupeny přístroje s funkcí dataloggeru na měření vlhkosti a 
teploty v depozitářích. Získané údaje byly zpracovány do grafů. Výpočty hodnot jsou prováděny 
prostřednictvím programu EXCEL 2010. 
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Okno v depozitáři grafiky bylo potaženo folií s UV filtrem, čímž se zlepšily podmínky pro práci 
s papírovými sbírkami. Stejně tak byla opatřena foliemi s UV filtrem okna u balkonu ve výstavním sálu a 
světlíky v grafickém kabinetu. 
Byla prováděna údržba průchodnosti pat komínů pro zajištění přirozeného provětrávání depozitáře malby, 
i nadále však přetrvává akutní potřeba nového depozitáře jak z prostorových, tak zejména klimatických 
důvodů a výskytu plísní. 
 
Během roku byla provedena digitalizace podsbírky fotografie, ve sledovaném období bylo vyhotoveno 802 
digitálních záznamů. Ke konci roku 2012 tak měla galerie v počítačové databázi Demus 01 zapsáno 4 722 
sbírkových předmětů. Koncem roku byl zakoupen správci sbírky nový počítač, neboť stávající výpočetní 
technika již nestačila požadavkům. Díky nové technice se galerie mohla zapojit do pilotního projektu 
testování nové verze programu DEMUS a správce sbírky tak zpracovává data ve spolupráci s firmou 
Citem. 
 
Galerie výtvarného umění jako člen Rady galerií ČR se podílí na společném projektu zveřejnění sbírek 
členských organizací formou jejich digitalizace a prezentace na webu. Pro společný programu PROMUS 
bylo vyhotoveno 802 záznamů. Celkem se Galerie výtvarného umění prezentuje v tomto programu 2573 
sbírkovými předměty. 
 
V roce 2012 se pokračovalo v odlévání sádrových modelů plastik z pozůstalosti sochaře Franty Úprky, aby 
byly zachovány vzhledem ke své umělecké hodnotě pro další generace a zabránilo se jejich ztrátě z důvodu 
nevhodného materiálu pro dlouhodobé uchovávání. Ve výběrovém řízení byla vybrána firma Anea, 
zastoupená panem Jiřím Šilhanem z Prahy. Do bronzu byla odlita následující díla: P 231 Sekáč, P 3 
Maměnka, P 171 Kolomazník, P 225 Děvčica s liliemi, P 154 Jezdec z Jízdy králů, P 208 Smutná píseň 
z Podluží, P 159 Chudá snídaně, P 168 Léto a jedno dílo Jakuba Obrovského P 285 Početí s bohem. 
Celková vynaložená částka na odlévání činila 356 000 Kč. 
 
Koncem roku 2012 proběhla inventarizace části sbírek. Inventarizována byla podsbírka grafiky od čísla G 
701 -  G 1423, celkem bylo inventarizováno 723 sbírkových předmětů. Všechny sbírkové předměty byly 
dohledány. Zjištěné nedostatky byly napraveny, podrobnosti uvádí zpráva o inventarizaci zpracovaná 
inventarizační komisí. 
 
Galerie rovněž zapůjčovala výtvarná díla ze své sbírky na výstavy partnerským institucím, zapůjčeno bylo 
113 výtvarných prací spravovaných hodonínskou galerií. Dále bylo poskytnuto 239 sbírkových předmětů 
z podsbírky fotografie pro badatelské účely. Bylo vypracováno 21 soupisů a rešerší jako odpovědi na 
dotazy zaslané e-mailem. 
 
 
I. 2. Prezentace 
 
Výstavní činnost Galerie výtvarného umění v Hodoníně se odvíjela podle výstavního plánu na rok 2012. 
Celkem se uskutečnilo 13 výstav v prostorách galerie a jeden výstavní projekt byl realizován v rámci 
přeshraniční spolupráce s Galériou Petra Michala Bohúňa v Liptovském Mikuláši. Nejvýznamnějším 
výstavním počinem roku 2012 byla výstava připravení při příležitosti 130. výročí narození malíře a sochaře 
Jakuba Obrovského.  
 
 
I. 2. 1. Přehled uskutečněných výstav 
 
Slovensko – Slovakia  
Termín: 18. ledna – 18. března 2012 
Autorka výstavy a úvodní slovo: Mgr. Katarína Gatialová, hudební program: Ĺudová hudba Miroslava 
Dudíka z Bratislavy. 
Olomoucké muzeum umění se již několik let systematicky věnuje budování sbírky středoevropského 
umění, jejíž součástí jsou také díla slovenských autorů. Výstava Slovensko/Slovakia je kurátorským 
výběrem z výtvarných děl, která se do sbírek muzea podařilo získat za celou dobu jeho existence. Díla 
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nejsou uspořádána chronologicky, ale spíše seřazena do pomyslné sestavy jednotlivých motivů, okruhů a 
témat, typických pro moderní slovenské výtvarné umění. Ve výběru se opakovaně objevuje motiv přírody 
a hor, častým motivem je lidská figura, která se mnohdy stává jen odosobněným vizuálním znakem. Na 
výstavě jsou mnohá přelomová, zásadní a ikonická díla slovenského umění a jsou zde zastoupeni také 
významní slovenští autoři jako např. Rudolf Fila, Josef 
Jankovič, Jana Želibská, Juraj Meliš, Klára Bočkayová, 
Dezider Tóth, Rudolf Sikora a další.      
Návštěvnost výstavy: 629 osob 
 
Slovensko – Slovakia  
Termín: 18. ledna – 18. března 2012 
Autorka výstavy: PhDr. Ilona Tunklová, hudební 
program: Ĺudová hudba Miroslava Dudíka z Bratislavy. 
Komorní výstava instalovaná v grafickém kabinetu 
doplňovala výstavu olomouckou. Byla připravena ze 
sbírky kresby a grafiky Galerie výtvarného umění v Hodoníně a ukázala, že rovněž hodonínské sbírky 
obsahují zajímavé exponáty slovenského výtvarného umění. 
Návštěvnost výstavy: 629 osob 
 
Moderna je moderná 
Termín: 18. ledna – 18. března 2012 
Autorka výstavy a úvodní slovo: Mgr. Zuzana Gažíková, hudební program: Ĺudová hudba Miroslava 
Dudíka z Bratislavy 
Liptovská galéria P. M. Bohúňa přivezla do Galerie výtvarného umění v Hodoníně výstavu děl umelců, 
jejichž podstatná čast tvorby se rozvíjela v 1. polovici 20. století. Peter Július Kern, Gustáv Malý, Jozef 
Kolár, Anton Jasush, Július Jakoby, Martin Benka, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Imrich Weiner-Kráľ, 
Jan Hála, Janko Alexy, Zolo Palugyay, Miloš. A. Bazovský, Ján Želibský, Cyprián Majerník, Eugen Nevan, 
Július Nemčík, Ester Martinčeková-Šimerová, Ján Mudroch, Bedrich Hoffstädter, Ladislav Čemický, 
Eugen Lehotský. 34 děl významných představitelů slovenské výtvarné moderny, která ve své tvorbě 
osobitým způsobem reflektuje vývoj v evropském umění, je malým vzorkem ze sbírek Liptovské galerie. 
Většina z nich je součástí stálé expozice.  
V případě slovensko – českého projektu přeshraniční spolupráce „Umenie nepozná hranice“ tato kolekce 
poskytla také dostatek inspirace a možností v oblasti galerijní pedagogiky. Během trvání výstavy Liptovská 
galéria zrealizovala několik typů edukačních aktivit, které přinesly novou kvalitu zážitků, pro různé věkové 
skupiny. Právě výměna know-how v této oblasti mezi oběma spolupracujícími institucemi byla hlavním 
cílem celého projektu. V druhé části projektu, v březnu až květnu 2012 podobným způsobem 
prezentovala výběr ze svých sbírek a aktivit hodonínská galerie v Liptovském Mikuláši. 
Návštěvnost výstavy: 629 osob 
 

Jaroslav Pecka 
Termín: 4 dubna – 27. května 2012 
Autor výstavy: Mgr. Josef Fantura, úvodní slovo: Prof. RNDr. Zdenek 
Johan, CSc. a PhDr. Jan Kříž 
hudební program: Lužičtí mužáci a Dětská cimbálová muzika z Lužic 
Svou abstraktní malířkou tvorbou se v obou sálech horního patra 
hodonínské galerie představil lužický rodák pan Jaroslav Pecka (1928). 
V letech 1954–1960 vystudoval Vysokou uměleckoprůmyslovou školu 
v Praze v ateliéru Františka Muziky, kde nějaký čas působil jako asistent. 
Od roku 1965 byl ve svobodném povolání a věnoval se zejména práci 
v oblasti grafiky, vytvářel kalendáře, značky, knihy, plakáty, za něž získal i 

řadu ocenění. Deset let se věnoval grafickým úpravám různých časopisů, např. 100+1 ZZ, Panorama aj. O 
své malířské, ale zejména grafické tvorbě, která nebyla na výstavě představena, pohovořil autor na besedě, 
která se uskutečnila v galerii ve čtvrtek 10. května v 17.00 hodin. Účastnici besedy tak měli jedinečnou 
možnost seznámit se nejen se samotným autorem, ale dozvědět se něco více o jeho tvorbě a uvidět i 
ukázky z dalšího oboru jeho bohaté tvůrčí činnosti 
Návštěvnost výstavy: 1 080 osob 
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Jan Kudláček – Pohádková blata 
Termín: 4. dubna – 27. května 2012 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Jan Buchta 
Dětský ateliér Galerie výtvarného umění v Hodoníně připravil výstavu 
předního českého ilustrátora ak. mal. Jana Kudláčka. Jeho dílo, které 
již přes padesát let zdobí knihy pro děti, je plné něžného a přesto 
intenzivního svitu pohádkových zákoutí našeho světa. Příroda zde 
odkrývá barevná tajemství prozářená světlem bytostí oslovujících 
diváka svou laskavostí.  
Jan Kudláček se narodil 3. září před 84 lety ve vesnici Dolní Dubňany 
u Moravského Krumlova v malebné krajině tří řek a domova českých 
básníků Otokara Březiny, Jakuba Demla a Vítězslava Nezvala. Životní 
zájem ho pak přivádí na Státní grafickou školu a později na Akademii výtvarného umění v Praze.  
Pracuje se stříkanou technikou. Z dekorativního pozadí se mu vynořují plejády hvězd, květů či broušených 
plošek drahokamů. Obraz je mnohdy pojat až monochromaticky s přirozenými barevnými akcenty 
neútočící na divákovu pozornost hlučností, ale podporující celý obraz harmonií. K výstavě byl také pro 
děti od 4 do 12 let připraven hravý výtvarný program seznamující s vystavenými ilustracemi i 
s nejrůznějšími bytostmi skrytými pod zčeřenou vodní hladinou. 
Návštěvnost výstavy: 1 080 osob 
 
„Talenty“ - Stanislav Košulič – Metamorfózy   
Termín: 26 dubna – 27. května 2012 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Petr Bulava, hudební program: Pert Kapec – basová kytara 
Svými kresbami se v prostorách Dětského ateliéru představil mladý student Střední průmyslové a 
umělecké školy v Hodoníně Stanislav Košulič. Šlo o první výstavu nového společného projektu galerie a 
školy, který by měl i do budoucna představovat talentované studenty a studentky. Autorem projektu je 
Mgr. Petr Bulava, pedagog SPPŠ, který také výstavu zahájil. Neformální vernisáž doplnil svým hudebním 
vystoupením na basovou kytaru student SPPŠ Petr Kapec. 
Návštěvnost výstavy: 555 osob 
 

Jakub Obrovský – Umělecký odkaz ve sbírce Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně 
Termín: 13. června – 2. září 2012 
Autorka výstavy a úvodní slovo: PhDr. Ilona Tunklová, hudební 
program: Ensemble Damian 
Jakub Obrovský (1882 – 1949) patřil k výrazným osobnostem českého 
výtvarného umění na počátku 20. století, zejména k představitelům tzv. 
akademické malby. Byl všestranným umělcem, věnoval se tvorbě 
malířské i sochařské a byl také literárně činný. Dlouhá léta pedagogicky 
působil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde zastával i funkci 
rektora. V loňském roce jsme si připomněli 130. výročí od jeho narození. 

Při této příležitosti představila Galerie výtvarného umění v Hodoníně jeho umělecký odkaz věnovaný 
Sdružení výtvarných umělců moravských, který se v současné době nachází ve sbírkách hodonínské 
galerie. Návštěvníci mohli opět po letech shlédnout  téměř celou rozsáhlou kolekci maleb, plastik a kreseb 
tohoto nesmírně zajímavého autora, s jehož díly se mohou setkat i v prostorách hodonínské radnice nebo 
ve veřejném prostoru. Expozice byla doplněna 
dokumentačními fotografiemi z archivu galerie i ze 
soukromí.  
V hudebním programu vernisáže zazněly v podání 
Ensemble Damian ukázky z nově vzniklé opery „Voda a 
vzduch“ inspirované životem Jakuba Obrovského. Tato 
opera, jejímž autorem je mladý hudební skladatel Tomáš 
Hanzlík, měla světovou premiéru v poslední den trvání 
výstavy přímo v prostorách hodonínské galerie mezi 
vystavenými díly Jakuba Obrovského. 
Návštěvnost výstavy: 1 167 osob 
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Výsledky mezinárodního sympozia Velký formát v rámci projektu Porta culturae 
Termín: 8. srpna – 2. září 2012 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura 
Výstava připravená v prostorách části stálé expozice představila výtvarná díla účastníků mezinárodního 
malířského sympozia Velký formát. Svá díla prezentovali: Mgr. Art. Petr Bulava, MgA. Petr Raška, MgA. 
Roman Šafránek, Oldřich Štěpánek, MgA. Ladislav Kouba, Mgr. ak. mal. Michal Rádl, MgA. Jaroslav 
Grodl, Mgr. et MgA. Jakub Tomáš, Mag. Art. Annemarie Ambrozy, Mag. Art. Hanna Scheibenpflug 
Návštěvnost výstavy: 554 osob 

 
Fotokošt: Václav Jirásek – Industria, Arkadiusz Gola – 
Ženy v dolech, Filip Singer – coal miners-ukraine, 
pollution-azerbaijan 
Termín: 15. září – 28. října 2012 
Autor výstavy: Petr Drábek, Petr Omelka, úvodní slovo: Mgr. 
Jiří Siostrzonek, PhD. 
Třetí ročník mezinárodního fotografického festivalu Fotokošt 
2012 představuje současnou tvorbu portrétní a dokumentární 
tvůrčí fotografie. Festival navazuje na předchozí dva ročníky. 
První ročník proběhl v roce 2010 formou jednotlivých výstav 

v galerijních prostorách města, druhý ročník naopak vykročil blíž k lidem a na Masarykově náměstí za 
doprovodu hudby a komentáře představil projekce toho nejlepšího ze současné světové fotografické 
tvorby. Letošní třetí ročník představil autory ve všech významných výstavních prostorách města 
Hodonína. 
Návštěvnost výstavy: 574 osob 
 
Výsledky mezinárodního workshopu Vladimíra Židlického 
Termín: 15. září – 28. října 2012 
Autor výstavy: Mgr. Josef Fantura 
Komorní výstava instalovaná v grafickém kabinetu představila fotografie účastníků mezinárodního 
sympozia organizovaného pod vedením fotografa Vladimíra Židlického 
Návštěvnost výstavy: 574 osob 
 
„Talenty“ - Marek Tischler – Ztracená architektura 
Termín: 3. října – 28. října 2012 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Petr Bulava 
V letošním roce zahájila Galerie výtvarného umění v Hodoníně ve spolupráci se Střední uměleckou a 
průmyslovou školou v Hodoníně společný projekt „Talenty“, jehož odborným garantem je pedagog této 
školy Mgr. Petr Bulava. Cílem projektu je představit veřejnosti talentované žáky této školy. Jako druhý 
v pořadí se v letošním roce svou tvorbou představil žák 4. ročníku oboru malby Marek Tischler. 
Návštěvnost výstavy: 352 osob 

 
Sdružení výtvarných umělců moravských a hosté 
Termín: 14. listopadu 2012 – 6. ledna 2013 
Autor výstavy a úvodní slovo: PaedDr. Milan Raška 
Pravidelná členská výstava obnoveného spolku představila kromě výtvarných prací 
členů spolku i řadu zajímavých výtvarných děl renomovaných výtvarníků, kteří se 
výstavy zúčastnili jako hosté. K vidění byla díla provedená v nejrůznějších 
technikách a materiálech, žánrech i názorových pojetí. 
Návštěvnost výstavy: 618 osob 

 
Jiří Zimčík – Komiks 
Termín: 14. listopadu 2012 – 3. února 2013 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Jan Buchta 
Malá přehlídka obrazů Jiřího Zimčíka je čtvrtou výstavou moravských komiksových autorů v Hodonínské 
galerii. Galerie představila Zimčíkovu specifickou část tvorby - koláže z barevných papírů - která se 
objevuje v jeho tvorbě v posledních letech, vedle klasicky kreslených komiksových příběhů. Můžeme 
vnímat souvislost mezi touto jeho tvorbou a jeho středoškolským vzděláním v truhlářském oboru. 
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Přesnost řezu, trpělivost v plánování a sestavování i do určité míry kvalita 
hmoty vrstvených kartonů mohou být schopnosti, které souvisí s jeho 
zkušenostmi s prací se dřevem. Uherskohradišťský rodák, který v současné 
době žije s rodinou v Brně, debutoval v komiksovém fanzinu Pot příběhem 
Vyvolený. Další jeho práce můžeme nalézt v magazínu Aargh!, revue Labyrint, 
antologiích Inseminárot či Kontrabant, ukrajinském měsíčníku K9, rumunské 
publikaci Anthology nebo italském sborníku No Words.  
Návštěvnost výstavy: 618 osob 
 
 
I. 2. 2. Výstavní projekty připravené pro jiné instituce 
 
V roce 2012 byl připraven společný výstavní projekt s Liptovskou galériou Petra Michala Bohúňa 
v Liptovském Mikuláši. Projekt byl financován Evropskou unií v rámci projektu příhraniční spolupráce. 
Obě galerie nejen prezentovaly výtvarná díla ze svých sbírek, ale uskutečnili rovněž v partnerské instituci 
edukační programy pro školy. Galerie výtvarného umění v Hodoníně představila pod názvem „Od reality 
k abstrakci“ výstavu výtvarných prací autorů tvořících na Jižní Moravě od konce 19. století po 
současnost. 
K výstavě byl připraven program „Barva, linie, tvar“ pro školní kolektivy, který byl rovněž v Liptovském 
Mikuláši galerijním pedagogem Mgr. Janem Buchtou prezentován. Výstavu shlédlo 475 návštěvníků a 
během výstavy bylo uspořádáno 17 programů, kterých se zúčastnilo 240 dětí. 
 
I. 3. Interpretace – kulturně výchovná činnost, programy pro děti a mládež, 
nevýstavní aktivity galerie a akce mimo galerii 
 
I. 3. 1. Přehled akcí 
 
Slovensko – Slovakia 
Termín: 15. března 2012 
Komentovaná prohlídka výstavou Slovensko/Slovakia. Se zasvěceným výkladem provedla návštěvníky 
výstavou autorka projektu Mgr. Katarína Gatialová z Muzea umění v Olomouci. Prohlídky se zúčastnilo 
15 osob. 
 

Absolventské koncerty ZUŠ v Hodoníně 
Termín: 18. dubna 2012, 16. května 2012  
Galerie pronajímá své prostory Základní umělecké škole pro pořádání absolventských koncertů svých 
žáků. Jejich návštěvníci tak mají kromě zážitků hudebních i možnost seznámení se s výtvarným uměním a 
stávají se někteří z nich potenciálními návštěvníky výstav výtvarného umění. 
 

Beseda s Jaroslavem Peckou 
Termín: 10. května 2012 
Svou abstraktní malířkou tvorbou se v obou sálech horního patra 
hodonínské galerie představil lužický rodák Jaroslav Pecka (1928). 
V letech 1954–1960 vystudoval Vysokou uměleckoprůmyslovou 
školu v Praze v ateliéru Františka Muziky, kde nějaký čas působil 
jako asistent. Od roku 1965 byl ve svobodném povolání a věnoval 
se zejména práci v oblasti grafiky, vytvářel kalendáře, značky, 
knihy, plakáty, za něž získal i řadu ocenění. Deset let se věnoval 

grafickým úpravám různých časopisů, např. 100+1 ZZ, Panorama aj. O své malířské, ale zejména grafické 
tvorbě, která nebyla na výstavě představena, pohovořil autor na besedě., kde představil i řadu ukázek své 
grafické tvorby. Účastnici besedy tak měli jedinečnou možnost seznámit se nejen se samotným autorem, 
ale dozvědět se něco více o jeho tvorbě a uvidět i ukázky z dalšího oboru jeho bohaté tvůrčí činnosti. 
Besedy se zúčastnilo 35 osob. 
 

Muzejní noc  - Pohádková noc v galerii 
Termín: 25. května 2012 
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Hodonínská galerie připravila ve svých prostorách Muzejní noc s bohatým programem. Pro malé i velké 
návštěvníky byly přichystány výtvarné dílny, při nichž si mohly vyzkoušet své dovednosti a seznámit se 
s novými netradičními technikami. Stejně tak více generační bylo i pohádkové představení loutkového 
divadla Jana Hrubce. Připraveno bylo i oblíbené malování na zahradě a přednáška o dětské ilustrační 
tvorbě. V hudební části vystoupila skupina Flash band z Břeclavi. 
Na všechny akce, výstavy a stálou expozici byl po dobu konání Muzejní noci volný vstup do galerie. 
Akce se zúčastnilo 302 osob. 
 

           
 

Hodonínské smyčcové kvarteto 
Termín: 14. června 2012 
Tradiční koncert hodonínského hudebního tělesa se setkal jako vždy s mimořádným ohlasem a byl zcela 
vyprodán. Návštěvníci koncertu si během přestávky prohlédli právě probíhající výstavy v galerii. 
 
Sympozium Velký formát 
Termín: 30. července – 8. srpna 2012 
V rámci projektu Porta culturae bylo hodonínskou galerií 
uspořádáno mezinárodní malířské sympozium, jehož se 
účastnili výtvarní umělci z Jihomoravského kraje, Kraje 
Vysočina, Jihočeského kraje a Dolního Rakouska. Celkem 
se jej účastnilo 10 autorů: Mgr. Art. Petr Bulava, MgA. Petr 
Raška, MgA. Roman Šafránek, Oldřich Štěpánek, MgA. 
Ladislav Kouba, Mgr. ak. mal. Michal Rádl, MgA. Jaroslav 
Grodl, Mgr. et MgA. Jakub Tomáš, Mag. Art. Annemarie 
Ambrozy, Mag. Art. Hanna Scheibenpflug 

 
Voda a vzduch – scénické nastudování opery 
souborem Ensemble Damian 
Termín: 2. září 2012 
Zajímavá osobnost umělce Jakuba Obrovského, jeho 
deníky a vlastnoručně psaný životopis, stejně tak jako jeho 
umělecká tvorba, inspirovaly mladého hudebního skladatele 
Tomáše Hanzlíka z Olomouce k napsání opery. Opera nese 
název podle jednoho z obrazů Jakuba Obrovského „Voda a 
vzduch“ a byla uvedena ve světové premiéře v poslední den 
trvání výstavy v hodonínské galerii. Tomáš Hanzlík je 
uměleckým vedoucím souboru Ensemble Damian, který 

působí při Katedře hudební výchovy Univerzity Palackého v Olomouci a který tuto operu nastudoval. 
Soubor se věnuje scénickému provádění barokních i soudobých kantát, oratorií a oper. Jejich cílem není 
suchá historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru 
diváků. Operu zhlédlo 62 diváků. 
 
Dny otevřených ateliérů 

Termín: 22. a 23. září 2012 
V roce 2012 se uskutečnil druhý ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihomoravském 
kraji. Své ateliéry veřejnosti otevřelo 41 výtvarníků z celého Jihomoravského kraje. 
Návštěvníci se tak mohli osobně setkat s umělci v jejich tvůrčím prostředí a poznat 
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blíže proces vzniku jejich uměleckých děl, což napomáhá také k jejich lepšímu porozumění. Lidé tak mohli 
nahlédnout do tajů sítotiskové, litografické či keramické dílny, navštívit malířské a sochařské ateliéry či 
expozici soukromé fotografické galerie. Po oba dny byly rovněž zdarma přístupné expozice a výstavy 
v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Přestože se jednalo o teprve druhý ročník, takže akce není ještě 
ve veřejnosti tak všeobecně známá a zavedená, setkala se s velmi příznivým ohlasem a zájmem. Po oba 
dny využilo možnosti návštěvy ateliérů 2 311 návštěvníků.  
 
Hodonínské smyčcové kvarteto 
Termín: 18. října 2012 
Tradiční podzimní koncert v krásných a akusticky vhodných prostorách pro komorná vystoupení 
uskutečnilo Hodonínské smyčcové kvarteto. Návštěvníci koncertu si během přestávky prohlédli 
probíhající výstavy v galerii. 
 
Poznávací zájezdy po otevřených ateliérech v Rakousku a 
v Jihočeském kraji 
Termín: 14. října a 20. října 2012 
Galerie výtvarného umění spolupořádala poznávací zájezdy do 
ateliérů výtvarníků z partnerských krajů projektu Porta culturae. 
Zájezdů se zúčastnilo 20 a 13 osob. 
 
Vánoce s Hodonínským smyčcovým kvartetem 
Termín: 6. prosince 2012 
Tradiční adventní koncert zakončení vánočními koledami přilákal opět početné publikum, které si 
prohlédlo i výstavy připravené hodonínskou galerií. 
 
 
I. 3. 2. Programy pro děti a mládež 
 

 
 
V Galerii výtvarného umění v Hodoníně již několik let funguje Dětský ateliér, který nabízí všem dětským 
věkovým skupinám speciálně určené programy navazující jak na stálou expozici, tak na probíhající výstavy 
(výčet jednotlivých programů je uveden níže).  
 
V měsíci lednu až březnu byla v naší galerii realizována výstava Moderna je moderná ve spolupráci s 
Liptovskou galerií P. M. Bohúňa, jako součást mezinárodního projektu, jehož součástí byla také výměna 
edukačních programů. Slovenská galerie připravila a realizovala edukační programy k výstavě z jejich 
sbírek v naší galerii a naše galerie vytvořila a realizovala program ve slovenské galerii, kterého se zúčastnilo 
17 školních skupin. 

 
V následujícím výstavním termínu byla uvedena přehlídka ilustrací Jana 
Kudláčka – Pohádková blata, ke které byl vytvořen stejnojmenný 
interaktivní program pro děti, kde se mohly seznámit s roztodivnými 
živočichy a bytostmi našich vod. 
Současně byla v naší galerii instalována souborná výstava obrazů Jaroslava 
Pecky, ke které byly prováděny komentované prohlídky a interaktivní 
programy o písmu. 
 
25. května pak proběhla tradiční Muzejní noc, která se opět setkala 
s velmi dobrou odezvou u návštěvníků.  Její součástí byly výtvarné dílny 
(smaltování, plstění, drátky a korálky, malování šátků, twist a organza, 
drhání, malování na kamínky), loutkové divadlo Jana Hrubce - 
představení Honza a drak, tradiční malování obřích lampionů na zahradě 
galerie, přednáška Česká knižní ilustrace (Mgr. Hana Nováková, ředitelka 
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GVU v Havlíčkově Brodě) i jazzový koncert kapely Flash band. K tomuto datu galerie zaznamenala 
největší počet návštěv webových stránek z tohoto roku.  

 
V období od 15. září do 28. října se galerie zúčastnila mezinárodního 
festivalu tvůrčí fotografie Fotokošt, k němuž byl připraven R. 
Košutkovou  animační program pro děti s názvem „Montérková siesta“, 
jenž aktivní formou seznámil s vystavenými fotografiemi V. Jiráska, A. 
Goly, F. Singera. Zároveň se účastníci mohli zamýšlet nad svým 
budoucím povoláním. 
 
V závěru roku byl vystaven menší soubor komiksového autora - 

Jiřího Zimčíka z Brna, který se zabývá barevnými kolážemi. K této výstavě byl školám nabídnut program o 
této netradiční výtvarné technice.  
 
Pro školy byly v prosinci přichystány adventní výtvarné dílny s názvem „Ornament jako dárek“ (R. 
Košutková). Architektura a ornamentální výzdoba galerie inspirovala děti k vlastním návrhům textilu, 
blahopřání, vánočních ozdob nebo balicího papíru. 
Školy se účastnily také programu ke stálé expozici galerie „Oblékni secesi“ (R. Košutková). 
 
V závěru roku byl také dokončen dlouhodobý program pro děti 
s názvem „Barva linie a tvar“ aneb Jak výtvarník míchá své opojné 
nápoje (J. Buchta). Realizace tohoto rozsáhlejšího programu byla 
podpořena ze dvou grantů i z rozpočtu galerie. Bylo tak možno pořídit 
originální pedagogické pomůcky, které obohatili repertoár nabízený 
Dětským ateliérem. Programu se ke konci roku zúčastnilo několik 
školních skupin, které si rozmanitost programu pochvalovali. 
 
Přehled nabízených programů pro děti a mládež: 

• Pexeso v galerii 
(věk 4 - 8 let) 
Pro nejmenší je připravený hravý program Pexeso v galerii. Děti si v průběhu programu zahrají svou oblíbenou 
hru – pexeso. Obrázky pexesa je seznámí se základními pojmy ve výtvarném umění, jako je např. obraz, socha, 
malíř, paleta, štětec apod. Poté si prohlédnou originály děl ve stálé expozici nebo na výstavách a nakreslí si 
svůj „obraz“. 
 
• Přemluvte obrazy a sochy, aby ožily 
(věk 6 - 10 let) 
Program je určen skupinám dětí ve věku od 6 do 10 let a klade si za cíl naučit děti vnímat a prožívat umělecká 
díla. Hravou formou se děti seznámí s vystavenými exponáty, vyzkouší si praktické činnosti a osvojí si základní 
termíny ve výtvarném umění. Prohlídka je doplněna pracovními listy, které si pak účastníci odnesou domů 
a mohou je dále používat. 
 
• Hry s ornamenty 
(věk 10 - 18 let) 
Program je zaměřen na poznávání architektury a výzdoby budovy galerie. Ornament bude účastníkům 
programu představen pomocí několika tvořivých úkolů: budou objevovat ornament na fotografiích z přírody, 
zkusí si navrhnout svůj vlastní šátek, vyrobí si originální obal na knihu nebo sešit. K programu jsou připraveny 
pracovní listy. 
 
• Kabinet abstrakce 
(věk 7 – 18 let) 
Abstraktní – nepředmětný výtvarný projev je úžasně rozmanitý a naprosto svobodný. Často, ač se snažíme 
sebevíc, těmto osobním záznamům a experimentům malířů a sochařů nerozumíme. Budeme zkoušet nacházet 
skryté významy obrazů, odhadovat pocity a nálady umělců. Program v galerii je zaměřený na poznávání 
vystavených abstraktních děl pomocí vlastní výtvarné činnosti a pozorování. 
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• Piknik s impresionisty 
(věk 9 – 18 let) 
Čeká vás prohlídka vystavených děl, ale také malířský piknik na zahradě, pracovní listy s úkoly, malování 
originálních pohlednic. Program je zaměřený na pochopení hlavních principů impresionismu, na vnímání 
a prožívání děl malířů spolku SVUM ovlivněných tímto výtvarným směrem. Během návštěvy galerie si zkusíte 
malířskou techniku impresionistů a dokážete štětcem zachytit své dojmy – momentky – pohledy na krajinu 
a lidi. 
 
• Franta a socha s patinou 
(věk 7 - 14 let) 
K vystavenému dílu sochaře Franty Úprky je připravena dílna plná humoru a umění. Od prvního nápadu, 
načrtnutí skici do skicáků, vytvoření konstrukce, budeme pokračovat a tak jako Franta modelovat, „zápasit“ 
s materiálem, nářadím, až nám vznikne originální model nebo přímo „plastika“. Na závěr ji můžeme upravit 
krásnou povrchovou úpravou – patinou. Svoji sochu si z galerie odneseme domů. Účastníci programu obdrží 
pracovní listy s dalšími úkoly.  

• Pohádky a hádanky 
(věk od 4 let až po dospělé) 
Pro tento program vydal Dětský ateliér publikaci - knížečku. Má 36 stran a je 
složena z 18 stran obrázků upravených z ilustrací Josefa Kremláčka na 
omalovánky a 15 stran plných hádanek pro děti i dospělé (hádanky jsou 
označeny stupněm obtížnosti). 
V programu, ve kterém se s knížečkou pracuje, je dětem vyprávěn pohádkový 
příběh nebo jej samy vymýšlí podle obrázků, seskupují se v živé ilustrace 
pohádkového děje nebo pantomimicky znázorňují důležité scény příběhu, 
vymalovávají, kreslí a sestavují pohádkovou knihu a také hledají odpovědi na 
zapeklité hádanky - vždy podle věku skupiny od mateřské školky po dospělé. 
 
• Komiksový příběh 
(věk od 6 let) 
Dětský ateliér galerie započal v roce 2009 výstavní řadu drobných prezentací komiksových autorů. K těmto 
výstavám byl postupně vytvořen program zaměřený na stavbu příběhu komiksovými tvůrci. Děti tak sbírají 
střípky rozbitého komiksového příběhu, vymýšlejí jeho scénář, dokreslují jeho pokračování i nečekaný závěr.  
 
• Barva – linie – tvar 
(věk 10 – 18 let) 
Program seznamuje děti II. stupně ZŠ a středoškoláky se základním výtvarným materiálem, jakým je barva a to 
z celého spektra pohledů – z hlediska jeho původu a chemického složení s exkurzem do historie, z pohledu 
estetického a symbolického, z hlediska fyzikálních vlastností světla či fyziologie lidského oka a jeho vnímání 
barev. K programu jsou vytvořeny pracovní listy a pořízeny zajímavé edukační pomůcky demonstrující 
zkoumané děje. 
 
 
I. 3. 3. Návštěvnost výstav, kulturních akcí a programů pro děti a mládež 
 
Celková návštěvnost expozic, výstav a kulturních akcí galerie v roce 2012 byla 4 465 osob. Z toho platících bylo 
1 540 osob, za snížené vstupné (děti, mládež a senioři) navštívilo galerii 1 087 osob, neplatících 2 528 osob. 
Kulturně výchovné akce navštívilo 397 osob. Za sledovaný rok navštívilo galerii celkem 52 dětských kolektivů, 
které se zúčastnily 34 programů Dětského ateliéru, celkem se jich zúčastnilo 619 dětí.  
 
Nejvíce navštěvovanou byla výstava malíře Jakuba Obrovského, kterou shlédlo celkem 1 167 osob, včetně 
návštěvníků Muzejní noci, která se setkala rovněž s velkým zájmem veřejnosti, navštívilo ji 302 osob. Mimo 
vlastní budovu připravila galerie projekt „Dny otevřených ateliérů“ o který projevilo zájem 2 311 osob. 
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Roční statistika návštěvnosti 2012: 

název výstavy, akce, termín 

expozice, 
výstavy, 

doprovodné 
programy 

kulturně 
výchovné 

akce 

návštěvnost 
celkem 

Slovensko/Slovakia, 18. 1. – 18. 3. 2012 
Moderna je moderná 18. 1. – 18. 3. 2012 
Komentovaná prohlídka k výstavě Slovensko/Slovakia 
s kurátorkou Katarínou Gatialovou, 15. 3. 2012, 15 osob 
Doprovodné programy Dětský ateliér, 5x, počet účastníků 100 
žáků 

629  629 

Jaroslav Pecka – Obrazy, 4. 4. – 27. 5. 2012 
Jan Kudláček – Pohádková blata, 4. 4. – 27. 5. 2012 
Stanislav Košulič – kresby, 24. 4. - 27. 5. 2012 
Komentovaná prohlídka s autorem J. Peckou, 10. 5. 2012, 35 
osob 
Doprovodný program Dětský ateliér: 16x  Pohádková blata + 
13x komentovaná prohlídka pro školy k výstavě J. Pecky, 281 
dětí 
1x komentovaná prohlídka ke stálé expozici a historii SVUM, 12 
seniorů 

1 080  1 080 

Muzejní noc 2012, 25. 5. 2012  302 302 

Jakub Obrovský – Umělcův odkaz ve sbírce GVU v Hodoníně,  
13. 6. – 2. 9. 2012 
Velký formát 2012 – výstava 8. 8. – 2. 9. 2012 
Doprovodný program Dětský ateliér: 3x, 41 dětí 

1 167  1 167 

Opera „Voda a vzduch“, 2. 9. 2012  62 62 

Fotokošt, 15. 9. - 28. 10. 2012 
Marek Tischler – Ztracená architektura, 3. 10. – 28. 10. 2012 
Doprovodný program Dětský ateliér: 3x, 55 dětí 
Dny otevřených ateliérů, 22. - 23. 9., 25 osob 

574  574 

Poznávací zájezd – Dny otevřených ateliérů, Rakousko, 14. 10. 
2012 
Poznávací zájezd – Dny otevřených ateliérů, Jižní Čechy, 21. 10. 
2012 

 
20 
13 

33 

SVUM a hosté, 14. 11. – 31. 12. 2012 
Jiří Zimčík - komiks, 14. 11. – 31. 12. 2012  
Doprovodný program Dětský ateliér: 7x, 142 dětí 
Komentovaná prohlídka ke stálé expozici a historii SVUM, 12 
seniorů 

618  618 

Celkem:  4 068 397 4 465 
 
Pro srovnání uvádíme návštěvnost v letech 2007-2012: 
 

 
 
Poznámka: V grafu je uveden celkový počet návštěvníků na akcích pořádaných v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, tj. 
návštěvníci expozic a výstav, kulturně výchovných akcí a akcí s volným vstupem. 
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Shrnutí návštěvnosti v roce 2012 dle jednotlivých kategorií: 

Kategorie 
Počet 

návštěvníků 

Expozice + výstavy 4 068 
Kulturně výchovné akce 95 
Konference, semináře, sympozia* 10 
Akce s volným vstupem** 302 
Výstavy připravované pro jiné galerie*** 715 

Ostatní**** 2 311 

Celkem 7 501 
 
Poznámky: 
* Jedná se o účastníky mezinárodního malířského sympozia „Velký formát“ 
** Návštěvníci akce „Muzejní noc“ 
*** Výstava „Od reality k abstrakci“ připravená pro Galériu P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši 
**** Návštěvnost akce „Dny otevřených ateliérů“ 
 
 
I. 4. Vědeckovýzkumná činnost 
 
I. 4. 1. Sympozia 

 
V rámci projektu Porta culturae připravila Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně mezinárodní malířské sympozium Velký 
formát 2012. Sympozium se uskutečnilo v termínu 30. 7. – 8. 8. 
2012. Projektu se zúčastnilo 8 výtvarníků z České republiky (z 
Jihočeského kraje, z kraje Vysočina a z Jihomoravského kraje) a 2 
výtvarníci z Dolního Rakouska. Celkem tedy deset autorů – Mgr. 
Art. Petr Bulava, MgA. Petr Raška, MgA. Roman Šafránek, 
Oldřich Štěpánek, MgA. Ladislav Kouba, Mgr. ak. mal. Michal 
Rádl, MgA. Jaroslav Grodl, Mgr. et MgA. Jakub Tomáš, Mag. 

Art. Annemarie Ambrozy a Mag. Art. Hanna Scheibenpflug. 
Výsledky práce všech autorů byly představeny veřejnosti 
výstavou v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, jejíž 
slavnostní vernisáž se konala 8. 8. 2012 a zúčastnilo se jí 122 
osob. Mezi nimi také zástupci projektových partnerů 
z Jihočeského kraje a z Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě. 
Výstavu shlédlo 432 návštěvníků a po jejím skončení byly 
vybrány dva obrazy od každého autora a ponechány jako 
základ unikátního souboru uměleckých děl v majetku 
Jihomoravského kraje. Kurátorem projektu i výstavy byl Mgr. 
Josef Fantura, ředitel Galerie výtvarného umění v Hodoníně.  
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně se stala také v roce 2012 partnerem při organizační přípravě 
výstavy Bzenecký výtvarný podzim, která se uskutečnila v termínu 21. 9. – 7. 10. 2012 na zámku 
v Bzenci. Na této mezinárodní přehlídce současného umění byla představena i díla vzniklá na sympoziu 
Velký formát pořádaného hodonínskou galerií. Pozitivní ohlas byl vyjádřen i 1 800 návštěvníky tohoto 
bzeneckého uměleckého salonu. 
 
 
I. 4. 2. Odborná, ediční a publikační činnost 
 
• Pracovníci galerie odborně připravili tyto projekty: 

Mgr. Josef Fantura – Jaroslav Pecka - obrazy, Výstava výsledků sympozia Velký formát, Dny 
otevřených ateliérů, Výsledky workshopu V. Židlického v rámci projektu Fotokošt; 
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PhDr. Ilona Tunklová – Slovensko – Slovakia (ze sbírek GVU Hodonín), Od reality k abstrakci - 
výstava ze sbírek GVU Hodonín v Liptovském Mikuláši, Jakub Obrovský – Umělcův odkaz ve sbírce 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně, spolupráce na přípravě projektu Talenty; 
Mgr. Jan Buchta – Jan Kudláček – Pohádková blata, Jiří Zimčík – komiks, příprava Muzejní noci, 
spolupráce na projektu Talenty; 
Mgr. Pavel Šútora – manipulace se sbírkovými předměty v depozitáři, průběžné provádění záznamů a 
digitalizace sbírek, transporty a instalace výstav, zajištění provozu služebního vozidla; 
David Vašina – grafické zpracování pozvánek, plakátů a bannerů, výroba poutače před galerií, 
transporty a instalace výstav. 

 
• K akci „Dny otevřených ateliérů“ byla vydána informační brožura, autor fotografií Mgr. Josef Fantura, 

grafická úprava David Vašina. 
 

• Při příležitosti výstavy Jakuba Obrovského – Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně byla vydána publikace zpracovávající tento odkaz – autorka PhDr. Ilona Tunklová. 
Grafická úprava MgA. Peter Žúrek. 

 
• Mgr. Janem Buchtou byl připraven nový program Dětského ateliéru: Barva – linie – tvar, který byl 

úspěšně předveden při výměnném projektu s Liptovskou galériou P. M. Bohúňa v Liptovském 
Mikuláši. 

 
• Informačnímu centru Zvonice – Soláň byla poskytnuta odborná pomoc při přípravě výstavy Joži 

Uprky – PhDr. Ilona Tunklová pomohla vytipovat výtvarná díla z veřejných institucí k zapůjčení. 
 

• Galerie výtvarného umění v Hodoníně je členkou profesního sdružení Rady galerií České republiky, 
kde se v průběhu celého roku aktivně podílela na práci komory ředitelů, komory odborných 
pracovníků a komory edukačních pracovníků. 

 
• Semináře pro archivní a spisovou službu (novela zákona a vyhlášky) se zúčastnila pracovnice Zdeňka 

Mašková. Mgr. Jan Buchta se zúčastnil závěrečné části rekvalifikačního kurzu z Evropských fondů 
udržitelného rozvoje pořádané Radou galerií a Unií zaměstnavatelských svazů – Konzervátor papírů, 
což obohatilo jeho znalosti v této oblasti a přispěje ke zkvalitnění práce v oblasti knihovnictví i práci 
s výtvarnými díly na papíře. 

 
 
I. 4. 3. Konzultace pro veřejnost 

 
Služeb Galerie výtvarného umění v Hodoníně využili i badatelé, kteří studovali díla z depozitáře a také 
materiály z archivu galerie v rámci své studijní a odborné práce. Za sledované období to bylo 5 badatelů, 
zejména studentů, kteří připravovali své diplomové práce. Zároveň bylo odpovídáno e-mailovou poštou a 
zpracovány seznamy a rešerše o dílech z majetku galerie pro kolegy z jiných institucí a různé badatele. 
 
Své služby poskytovala galerie veřejnosti i nadále formou odborných konzultací buď při osobních 
návštěvách, telefonicky nebo elektronickou poštou. Největší část dotazů se týkala stanovení hodnoty 
uměleckých děl. Veřejnost také zajímal výstavní program jiných kulturních zařízení a dotazovali se i na 
konkrétní autory.  
 
Galerie je rovněž kontaktním místem Unie výtvarných umělců ČR a zprostředkovává informace tohoto 
profesního sdružení jednotlivým výtvarníkům. 
 
 
I. 5. Propagace 
 
• Ke všem výstavám byly vydávány tištěné pozvánky, které byly rozesílány dle aktualizovaného adresáře 

-  grafické zpracování David Vašina, Jan Buchta. Zároveň bylo využíváno k zasílání pozvánek a 
informací o pořádaných kulturních akcích i e-mailové pošty; 
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• v rámci zvýšení informovanosti veřejnosti byly tištěny v menších nákladech informativní plakáty 

k výstavám (grafické řešení David Vašina), které byly distribuovány v městě Hodoníně (Informační 
centrum, Lázně Hodonín atd.);  

 
• na každou výstavu byl zhotoven ručně malovaný poutač instalovaný před galerií a vytištěny 

informační bannery umístěné na plotě zahrady galerie; 
 

• v průběhu celého roku byly Mgr. Janem Buchtou pravidelně aktualizovány informace na webových 
stránkách galerie www.gvuhodonin.cz.  Inzerovány zde byly jednotlivé kulturní akce, publikovány 
články k výstavám, vytvářeny nové galerie fotografií z vernisáží a koncertů. Stránky byly oživeny 
animovanými pohledy na díla expozice a také o odkazy na partnerské organizace Jihomoravského 
kraje. Byl také zřízen archiv výstav a ostatních akcí pořádaných galerií. Počet návštěv galerijních 
stránek za sledovaný rok 6 949; 

 
• od února 2012 je Galerie výtvarného umění v Hodoníně na facebooku, kde má 64 přátel (rubrika to se 

mi líbí), kteří jsou informování o všech akcích, které galerie pořádá; 
 

• pravidelně byla veřejnost informována o činnosti galerie přes celostátní i regionální média, kterým byly 
zasílány tiskové zprávy - Ateliér, MF Dnes, Deník Rovnost, Hodonínský deník, Slovácko atd. 
Jednotlivé akce byly prezentovány také v radiích (Radio Dyje, Radio Jih, Český rozhlas 3 Vltava) i 
místní kabelové televizi. Navázána byla spolupráce s časopisem Art & Antique a  Xantypa. Informace 
o výstavách byly zveřejňovány v tištěné brožuře Galerie České republiky. Zveřejněné články jsou 
archivovány ve výstřižkové knize; 

• k rozšíření nabídky upomínkových předmětů pro návštěvníky, byly vytištěny pohlednice Jakuba 
Obrovského; 

 
• galerie se účastnila se svými publikacemi podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě a na 

veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně byla zastoupena svými propagačními tiskovinami i 
osobně ředitelem Mgr. J. Fanturou. 

 
 
I. 6. Standardy dostupnosti veřejných služeb 
 
V roce 2004 vešla v platnost novela zákona 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, která 
doplňuje tento zákon mimo jiné o „Standardy“. Galerie výtvarného umění v roce 2011 splňovala všechna 
kritéria daná zákonem, s výjimkou standardu fyzické dostupnosti, který ukládá, pokud to charakter stavby 
dovolí, odstraňování architektonických a jiných bariér znemožňujících osobám s omezenou schopností 
pohybu užívání standardizovaných veřejných služeb. Vzhledem k charakteru budovy galerie (kulturní 
památka) by si tato úprava vyžádala velké finanční prostředky. 
 
Standard časové dostupnosti - § 10a(2) 
Galerie je otevřena celoročně, úterý – pátek 9.00 – 17.00 hod, sobota – neděle 13.00 – 17.00 hod, pondělí 
– zavírací den 
 
Standard ekonomické dostupnosti - §10a(3) 
Vstupné plné: 30,- Kč,  
snížené vstupné: 20,- Kč -  děti od šesti let do patnácti let, důchodci 
po předložení platných průkazů:       -  studenti SŠ, VŠ 

- členové celostátního KPVU 
- držitelé průkazu ZTP, ZTP-P 
- držitelé karty ISIC, IYTC (GO 25), ITIC 

EUROBEDS, EURO 26 Karta mládeže ČR 
Snížené vstupné 10,- Kč – skupinové návštěvy žáků ZŠ a studentů SŠ s pedagogickým doprovodem 
(skupina čítající alespoň pět osob včetně pedagogického doprovodu) 
Volný vstup: děti do 6 let 
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Po předložení platných průkazů:      -   členové KPG při GVU v Hodoníně 
- držitelé karty ICOM 
- studenti uměleckých škol s výtvarným zaměřením 
- členové Asociace výtvarných pedagogů 
- pracovníci muzeí a galerií 
- profesionální výtvarní umělci (členové UVU ČR) 
- členové Uměleckohistorické společnosti 
- členové Č.s. INSEA 

 
Za poplatek 50,- Kč lze pro skupinu objednat odborný výklad, nebo lektorovaný program Dětského 
ateliéru. 
První středu v měsíci je bezplatný vstup pro všechny návštěvníky. 
 
Galerie je zapojena do projektů Jihomoravského kraje Rodinný pas (držitelům je poskytnuta 50% sleva) a 
Senior pas (držitelé platí snížené vstupné 25,- Kč a během roku jsou pro ně stanoveny dny s bezplatným 
vstupem – v roce 2012 se jednalo o tyto dny: 7. 3., 15. 5., 11. 7., 23. 10. a 13. 12.). 
 
Standardy §10a(2) c): 
Veškeré informace o činnosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně jsou dostupné na internetové adrese: 
www.gvuhodonin.cz.  Zde je zveřejňována i zpráva o činnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 
II. 1.  Výnosy (v tis. Kč) 
  

Galerie výtvarného umění v Hodoníně v roce 2012 
hospodařila s finančními prostředky v celkové výši Kč: 

6 917 

• příspěvek na provoz od zřizovatele 6 105 

• účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (nákup 
uměleckých sbírek a odlévání sádrových plastik) 

500 

• účelová dotace z Města Hodonína 39 

• výnosy z prodeje katalogů 116 

• výnosy ze vstupného 48 

• výnosy z pronájmu 13 

• zúčtování fondů 55 

• jiné ostatní výnosy 41 

 
II. 2.  Náklady (v tis. Kč) 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně měla v roce 2012 
náklady v celkové výši Kč: 

6 892 

• spotřeba materiálu 192 

• spotřeba energií 415 

• aktivace oběžného majetku (sklad katalogů) - 10 

• změna stavu zásob vlastní výroby 9 

• opravy a udržování 147 

• cestovné 49 

• náklady na reprezentaci 1 

• ostatní služby: z toho 901 

� tiskařské a grafické práce 191 

� odlévání sádrových plastik 356 

• osobní náklady 4 204 

• odpisy dlouhodobého majetku 563 

• jiné ostatní náklady 25 

• náklady z drobného dlouhodobého majetku 396 

� nákup uměleckých sbírek 270 

 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně vykázala v roce 
2012 zlepšený výsledek hospodaření ve výši: 

25 

Výsledek hospodaření bude po schválení zřizovatele rozdělen do fondu 
odměn a do rezervního fondu. 

 
 


