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I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla i v roce 2013 centrem prezentace výtvarného umění 
v regionu své působnosti. S úspěchem byly realizovány všechny výstavy a mimořádné výstavní 
projekty, a to zejména zahraniční výstava „Martin Benka 1888-1971 výběr z malířského díla k 125. 
výročí narození“ zapůjčená ze sbírek Slovenského národného múzea v Martine – Muzea Martina 
Benku, dále objevná výstava „Hana Wichterlová – Momenty růstu“, kterou jsme prezentovali i 
v Muzeu Prostějovska v Prostějově a Galerii umění v Karlových Varech. K této výstavě vydala galerie 
sdružením prostředků všech zainteresovaných institucí podnětný a hodnotící katalog. Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně se také přihlásila k celospolečenské připomínce Cyrilometodějského 
roku a připravená výstava „Jano Köhler – S láskou k umění a Bohu“, doprovázená vydáním rozsáhlého 
a výpravného katalogu, se dočkala zasloužené pozornosti návštěvníků. Zvláštní pozornost pak sklidily 
edukační programy připravené jako doprovod této výstavy. Objevnou pro širokou veřejnost a 
důležitou pro galerii byla výstava „Umělecký dům v Hodoníně 1913 – 2013“, rekapitulující stoletou 
historii dnešního sídla Galerie výtvarného umění v Hodoníně. Také projekt „Talenty“, nastartovaný 
v roce 2012, pokračoval realizací dvou výstav studentů hodonínské umělecké školy. Výstavní plán pak 
dále naplnily autorské prezentace žijících umělců a to jak regionálních, tak mimoregionálních. 
 
Dalším pilířem činnosti Galerie výtvarného umění v Hodoníně bylo v roce 2013 naplňování projektu 
Porta culturae, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). K milníkům 
plněným již od roku 2011 – a to Mezinárodnímu malířskému sympoziu Malý formát 2013 a Dnům 
otevřených ateliérů, které byly připraveny a proběhly ve dnech 28. a 29. září 2013, se v tomto roce 
přiřadilo spuštění milníku Databanka, jenž bude shromažďovat informace o tvůrčích osobnostech a 
výstavních aktivitách, galeriích a uměleckých školách a spolcích v rámci Jihomoravského kraje. Pro 
tuto aktivitu se konstituoval pracovní tým, který byl dle možností vybaven a instruován tak, aby 
zadané úkoly Databanky mohl plnit. Do konce roku bylo shromážděno necelých 500 záznamů a bylo 
usilováno o prodloužení projektu o půl roku. Toto bylo schváleno. Časové omezení databanky ze tří 
let na jeden rok bude tímto prodloužením projektu částečně saturováno.  
 
V rámci naplňování uzavřené dohody mezi naší galerií a Liptovskou Galérií Petra Michala Bohúňa 
v Liptovském Mikuláši jsme připravili a zrealizovali rozsáhlou výstavu ve Velké síni liptovské galérie „ 
František Hodonský – výběr z ateliéru – malba/socha/grafika“ a to v termínu 24. října 2013 – 16. 
února 2014. 
 
Mimo prostory galerie byla dále naší institucí ze sbírky připravena kolekce obrazů a plastik Jakuba 
Obrovského pro informační středisko Zvonice Soláň. Tím bylo navázáno na úspěšnou spolupráci 
z předchozího roku. Vysoká návštěvnost tohoto beskydského horského střediska přispívá k prezentaci 
sbírek Jihomoravského kraje. 
 
 

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 2013 spravovala galerie 
celkem 5 517 sbírkových předmětů. 

 
I. 1. 1. Akvizice 
 
21. října 2013 se v Galerii výtvarného umění v Hodoníně konalo zasedání nákupní komise. Komise, 
která zasedala ve složení ak. mal. Josef Čoban, PhDr. Josef Chalupa, PhDr. Jaroslav Pelikán, ak. mal. 
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Jan Pospíšil a ak. soch Jiří Vlach, doporučila k zakoupení do sbírky podstatnou část z předkládaných 
výtvarných děl. Konkrétní údaje jsou součástí Zprávy ze zasedání nákupní komise. 
Celkem byly v roce 2013 nakoupeny do sbírky umělecké předměty za 401 000 Kč a zařazeny do sbírky 
dary v hodnotě 159 557, 50 Kč. Seznam všech položek je uveden v příloze č. 1 této Zprávy. 
 

I. 1. 2. Péče o sbírky – uložení, evidence, restaurování, revize 

 
V rámci péče o sbírkové předměty bylo standardně prováděno pravidelné měření teploty a vlhkosti 
v depozitářích a také ve výstavních prostorách. Výkyvy vlhkosti v depozitářích byly regulovány dle 
možností 3 odvlhčovači. Dále bylo prováděno pravidelné měření vlhkosti a teploty v depozitářích 
pomocí přístroje s funkcí dataloggeru. Získané údaje byly zpracovány do grafů. Výpočty hodnot jsou 
prováděny prostřednictvím programu EXCEL 2010. 
Byla prováděna rovněž údržba průchodnosti pat komínů pro zajištění přirozeného provětrávání 
depozitáře malby. Nadále však přetrvává akutní potřeba nového depozitáře jak z prostorových, tak 
zejména klimatických důvodů a výskytu plísní. 
 
Sbírka Galerie výtvarného umění v Hodoníně se dělí na jednotlivé podsbírky: 

• podsbírka malba měla k 31. 12. 2013 633 sbírkových předmětů, z toho 621 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2013 bylo nově zapsáno 12 obrazů, vyřazen nebyl žádný; 

• podsbírka plastika měla k 31. 12. 2013 585 sbírkových předmětů, z toho 584 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2013 byla nově zapsána 1 položka, vyřazena nebyla žádná; 

• podsbírka grafika měla k 31. 12.2013 3 660 sbírkových předmětů, z toho 3 573 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2013 bylo nově zapsáno 5 grafik, vyřazena nebyla žádná; 

• podsbírka fotografie měla k 31. 12. 2013 288 sbírkových předmětů, z toho 261 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2013 bylo nově zapsáno 27 položek, vyřazena nebyla žádná; 

• podsbírka etnografie měla k 31. 12. 2013 351 sbírkových předmětů, z toho 351 v elektronickém 
evidenčním systému, v roce 2013 nebylo nově zapsáno ani vyřazeno žádné dílo. 

 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně jako člen Rady galerií České republiky se podílí na společném 
projektu zveřejnění sbírek členských organizací formou jejich digitalizace a prezentace na webu. Pro 
společný programu PROMUS bylo vyhotoveno 1 432 záznamů. Celkem se galerie prezentuje v tomto 
programu cca 2 500 sbírkovými předměty. 
 
V rámci přípravy výstavy Jano Köhlera byly restaurovány sbírkové předměty tohoto autora. Vzhledem 
k tomu, že galerie nemá vlastní restaurátorské ani konzervátorské pracoviště, byly tyto úkony 
prováděny externě. Obrazy byly restaurovány akademickým malířem Josefem Čobanem a práce na 
papíře Bohumilem Šimečkem. Oba restaurátoři vlastní licenci Ministerstva kultury.  
Kromě sbírkových předmětů Jano Köhlera byly v roce 2013 zrestaurovány také sádrové plastiky 
Franty Úprky a Jakuba Obrovského, které byly v loňském roce odlity do bronzu. Této práce se ujal pan 
Jiří Šilhan.  
Celkem byly v roce 2013 na restaurování vynaloženy finanční prostředky ve výši 83 700 Kč. Seznam 
restaurovaných předmětů je uveden v příloze č. 2. 
 
Koncem roku 2013 proběhla inventarizace části sbírek. Inventarizována byla podsbírka grafiky od 
čísla G 1424 – G 2627, což je více jak 1 204 kusů sbírkových předmětů. Všechny sbírkové předměty 
byly dohledány. Zjištěné nedostatky byly napraveny, podrobnosti uvádí zpráva o inventarizaci 
zpracovaná inventarizační komisí. 
 
Také v roce 2013 galerie zapůjčovala výtvarná díla ze své sbírky na výstavy partnerským institucím; 
zapůjčeno bylo 94 výtvarných prací spravovaných hodonínskou galerií. Bylo vypracováno 27 soupisů a 
rešerší jako odpovědi na dotazy zaslané e-mailem a pro badatele. 
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I. 2. Prezentace 
 
Výstavní činnost Galerie výtvarného umění v Hodoníně se odvíjela podle výstavního plánu na rok 
2013. Pro tento rok byla významná úzká spolupráce na několika projektech se slovenskými partnery, 
což vychází i z polohy města Hodonína na hranicích a dlouhodobé tradice úzké spolupráce galerie 
s partnery. Celkem se uskutečnilo 13 výstav v prostorách galerie a 3 výstavy byly připraveny pro jiné 
subjekty a to jak domácí, tak zahraniční. Při přípravě výstav spolupracovala galerie s dalšími 
institucemi na společných projektech, ať už šlo o převzetí celé koncepce výstavy, jako v případě 
projektu sochařky Hany Wichterlové, která byla připravena hodonínskou galerii a kterou převzaly dvě 
další instituce, nebo účastí na vydání katalogu k výstavě, jako např. u výstavy Alžběty Skálové.  Díky 
dlouhodobé dobré spolupráci se zahraničním partnerem se podařilo prezentovat tvorbu významného 
českého malíře Františka Hodonského v Galérii P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši. Naopak galerie 
získala po své návštěvníky jedinečnou kolekci prací Martina Benky z jeho muzea v Martině. Výstavu 
z vlastních sbírek pak galerie připravila pro Informační centrum Zvonice Soláň. 
 

I. 2. 1. Přehled uskutečněných výstav 

 
Bohumil Bača – Komunikácia maľbou  

Termín: 16. ledna – 10. března 2013 
Autorka výstavy a úvodní slovo: Mgr. Božena Juríčková 
Akademický malíř Bohumil Bača je jasně etablovanou osobností na 
slovenské výtvarné scéně i v prostředí uměleckého školství, neboť je 
zřizovatelem i pedagogem soukromé umělecké školy v Bratislavě. 
Už více jak čtyřicet let, při paralelních různorodých aktivitách, se věnuje 
tvorbě cyklických malířských i kresebných kompozic úzce svázaných 
s tématem života a světa, jež nás obklopuje. Počáteční širokospektrální 
záběr, ovlivněný bezpochyby studiem v ateliéru multimediální malby a 
gobelínu, kde se setkal s nejrůznějšími technikami, postupně 
zkoncentroval do komorní malby. V Hodoníně se představil výběrem ze 

své malířské tvorby posledních dvaceti let, který připravil společně s kurátorkou výstavy. 
 
Rostislav Košťál - fotografie 

Termín: 16. ledna – 10. března 2013 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura 
Významná osobnost současné aranžované fotografie. Představil průřez své dosavadní tvorby u 
příležitosti blížícího se životního jubilea - 70. výročí narození. Autor vstoupil na uměleckou scénu v 
šedesátých letech v legendární skupině EPOS (1967) a od roku 1976 pak ve skupině SETKÁNÍ. 
Doménou Košťálovy tvorby se staly převážně ženské akty aranžované v krajině. Autor zrealizoval řadu 
výstav u nás i v zahraničí (cca 250) a jeho tvorba je zastoupena ve fotografických sbírkách 
významných muzeí, galerií a kolekcích soukromých sběratelů. 
 
Alžběta Skálová – Jak se do lesa volá… 

Termín: 6. února – 10. března 2013 
Autorka výstavy: Mgr. Romana Košutková Navrátilová 
Alžběta Skálová se věnuje grafice, kresbě, světelným objektům, tvorbě textilních 
hraček a především je známá jako ilustrátorka knih pro děti. Na ilustrátorskou 
scénu vstoupila velmi razantně a svými drobnými akvarelovými malbami, 
jednoduchými perokresbami či kolážemi na sebe strhla pozornost jak dětských čtenářů, tak 
dospělých. Není bez zajímavosti, že za ilustrace získala již několik ocenění a nominací zejména v 

soutěžích Nejkrásnější kniha, Zlatá stuha a Magnesia Litera. Ilustrovala celou řadu knih pro děti a 

vytvořila vlastní autorské knihy pro nejmenší čtenáře.  
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Zahájení výstavy ilustrací Alžběty Skálové bylo spojeno se zajímavými zážitkovými dílnami, čtením 
pohádek, výrobou divadélka, vodomalovánkami, skákáním panáka a ochutnávkou čajů a gumových 
medvídků. Každí dítě si s sebou mohlo také přinést svého medvídka. 
 
Martin Benka 1888 - 1971 

Termín: 20. března – 2. června 2013 
Autorka výstavy a úvodní slovo: Mgr. Anna Oláhová 
ze Slovenského národného múzea v Martine 
Téměř po 30 letech, při příležitosti 125. výročí narození umělce, 
byla tvorba Martina Benky, jednoho ze zakladatelů slovenské 
výtvarné moderny první poloviny 20. století, zpřístupněna 
v Galerii výtvarného umění v Hodoníně. Právě tato galerie, již po 
třetí, tentokrát ve spolupráci se Slovenským národním muzeem 
v Martině, představila ze sbírkového fondu Muzea Martina 
Benky mimořádný výběr z výtvarné tvorby tohoto významného 
slovenského malíře a ilustrátora. Reprezentativní výběr více než 
stovky výtvarných děl, několika skicáků, volných kreseb, studií 
krajiny a krojových studií, představily Benkovu malířskou tvorbu 
v nejcharakterističtější podobě. 
Prezentovaná kolekce utvářela celkový obraz o jeho malířském 
zaměření. Byla určitým průřezem Benkovy výtvarné tvorby, jeho 
vývojových etap malířského rukopisu, jako i zastoupení 
jednotlivých témat a lokalit hlavně Slovenska, pravidelně se objevujících v jeho díle. Většina z nich 
zachycovala slovenskou přírodu, monumentální přírodní scenérie ve vzácné souhře s člověkem. 
Benkova výtvarná díla, jejich výjimečnost spočívající nejen v samotném výběru tématiky, ale i 
v nenapodobitelném rytmu tvarů a barev, probouzí v lidech touhu znovu jeho významnou tvorbu 
vidět, poznávat ji.  
 
„Talenty“ – Irena Grmolcová – Tichošlápci  

Termín: 10 dubna – 10. června 2013 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Petr Bulava 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně a Střední škola průmyslová a umělecká v Hodoníně již druhým 
rokem společně připravují projekt Talenty, jehož cílem je prezentovat tvůrčí aktivity studentů této 
školy. Tentokrát představila svoji tvorbu v prostorách Dětského ateliéru galerie studentka třetího 
ročníku oboru grafický design Irena Grmolcová. Vystavený cyklus velmi jemných kreseb s názvem 
Tichošlápci byl pohledem do fantazijní říše „polidštěných“ živočichů, který evokoval společná 
východiska s ilustrátorským dílem Petra Nikla.  
 

Momenty růstu – Sochařské dílo Hany Wichterlové  

Termín: 12. června – 25. srpna 2013 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Jan Buchta 
Výstava připravená Galerií výtvarného umění v Hodoníně, 
Muzeem Prostějovska v Prostějově a Galerií umění v 
Karlových Varech představila průřez celoživotní tvorbou 
Hany Wichterlové, která patří k nejvýznamnějším 
představitelkám českého moderního sochařství, zejména 
meziválečné avantgardy. 
Hana Wichterlová se narodila v Prostějově. Studovala 
sochařství v letech 1919 až 1925 na Akademii výtvarných 

umění v Praze u Jana Štursy. Jejími spolužáky byli Josef Wagner a Vincenc Makovský. V letech 1926 – 
1930 žila v Paříži, kde navštěvovala mimo jiné přednášky Františka Kupky.  
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Výstava připomenula autorčina nejvýznamnější díla zapůjčená z prestižních veřejných sbírek i ze 

soukromí a byl k ní vydán katalog s bohatou obrazovou přílohou. 
 
Tomáš Měšťánek – obrazy / kresby 

Termín: 12. června – 25. srpna 2013 
Autor výstavy: Mgr. Josef Fantura 
Akademický malíř Tomáš Měšťánek představil v Hodoníně po 23 letech 
svou současnou tvorbu. Jeho výtvarná sdělení se stala razantnější a 
naléhavější, virtuózní kresebná zkratka karikující společenský děj je plná 
absurdity, sarkastických postřehů a lehké ironie. To vše v neklidné 
zkratce impulzivního rukopisu, lokálně až neonové barevnosti a 

divadelního nasvětlení zobrazovaných dějů. Tomáš Měšťánek je však stále citlivým, vnímavým a 
urputným komentátorem života. S přesvědčivostí sobě vlastní dokáže ztvárnit osamění jednotlivce 
v davu, nevybíravost v jednání, absurditu přesně zvolených příběhů a situací – „kapesních 
katastrof“. Tomáš Měšťánek se představuje jako autor, jehož lze charakterizovat expresivitou výrazu, 
dynamikou kresby a barevnou nadsázkou, kdy středem jeho zájmu jsou vztahy mezi lidmi, jejich 
vzájemné střety v mezních životních situacích. Střety jich samých se společností, kdy se sami 
nacházejí na jejím okraji.  Tomáš Měšťánek žije a maluje v Uherském Hradišti, kreslí všude, kde se 
ocitne.  
 
Jaroslav Blažek – kresba / grafika 

Termín: 12. června – 25. srpna 2013 
Autor výstavy: Mgr. Josef Fantura 
Umění jihomoravského výtvarníka Jaroslava Blažka je významným osobitým přínosem do proudu 
umění 20. století, které objevovalo v lidovém umění souvislosti s přírodou, lidskými city i otázkami 
života a smrti, mezilidskými vztahy, jež vyjadřovalo silným výrazem prostřednictvím tvaru a barev. V 

Hodoníně byly k vidění jeho grafiky a kresby.   
Jaroslav Blažek se narodil 5. prosince 1927. Před studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v 
letech 1952 – 1958 (u profesorů Holého a Rady) studoval také krátce na Vysoké škole výtvarných 
umění v Bratislavě, kde získal již dobré znalosti malířského řemesla a přišel na akademii mnohem 
lépe připravený než jeho spolužáci. Právě tady v jeho obrazech již najdeme zaujetí pro světlo a slunce 
a živelnou radost z jasnosti barev. Ač zůstává posléze trvale v Praze, neztrácí ani kousíček ze své 

přirozenosti a zdravé venkovské mentality. Nosí v sobě mládí prožité v Kosticích, vzpomínky na 
maminku, rytmus a poezii lidového umění. Tyto nesentimentální, lidsky prosté reminiscence 
přetavuje do osobité výtvarné řeči.  
 
Výsledky mezinárodního sympozia Malý formát v rámci projektu Porta culturae 

Termín: 14. srpna – 25. srpna 2013 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Josef Fantura 
Výstava představila výtvarná díla účastníků mezinárodního 
malířského sympozia Malý formát realizovaného v rámci 
projektu Porta culturae. Svá díla prezentovali Mgr. Renata 
Antošová, MgA. Lenka Pilařová, doc. ak. mal. Karel Pokorný, 
Mgr. Art. Kateřina Václavková-Makarová, Jakub Albín, Michaela 
Žemličková, MgA. Alice Waisserová, Mgr. Zdeněk Šplíchal, Anita 
Windhager a Christian Eichinger. 
 
Jano Köhler – S láskou k umění a Bohu 
Termín: 11. září – 3. listopadu 2013 
Autorka výstavy: PhDr. Ilona Tunklová, úvodní slovo: Mgr. Silvie Malíková 
Po čtyřiceti letech bylo opět hodonínskou galerií připomenuto dílo tvůrce, s jehož tvorbou se 
veřejnost může setkat velmi často, aniž by si přitom mnohdy neuvědomila, že jde o dílo právě tohoto 
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autora. Zároveň zde bylo vůbec poprvé autorovo dílo 
prezentováno v takové šíři a komplexně, tedy včetně jeho 
realizací s církevní tématikou, které před rokem 1989 bylo 
záměrně opomíjeno. Köhlerovou doménou byla zejména tvorba 
nástěnných maleb, sgrafit a mozaik ve veřejném prostoru, 
zvláště výzdoba církevních staveb a to nejen po celé Moravě ale 
i v Čechách.  
K nejznámějším Köhlerovým pracím, vedle výzdoby Domu 

umělců v Hodoníně, patří keramické mozaiky Jurkovičovy Křížové cesty na sv. Hostýně, výzdoba 
zámku a kostela v Prostějově, sgrafitová výzdoba radnic v Tišnově a Pardubicích, mozaika v kostele 
v Olomouci-Hejčíně, nástěnné malby v kapli sv. Kříže v arcibiskupském paláci v Olomouci, výzdoba 
augustiniánské vily v Luhačovicích. Celkem asi 125 realizací ve veřejném prostoru, výběr z nich pak 
výstava v galerii představila pomocí velkoformátových barevných fotografií v interaktivní expozici, 
kde si mohli jak dospělí tak malí návštěvníci „pohrát“ s ornamenty, které neodmyslitelně patří k dílu 
Jano Köhlera. Expozice samozřejmě nabízela také ukázky jeho malířského díla, zejména portréty jeho 
rodiny, blízkých a přátel. Také žánrové obrázky, svěží akvarely a kresby, ilustrace a také mnohé 
doklady jeho prací z oblasti užité grafiky, jako např. ex libris, návrhy 
plakátů, katalogů a drobných tiskovin.  
Asi nejznámější mezi širokou veřejností je Köhlerovo zpodobnění 
slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Barevná litografie vyšla 
v roce 1912, později byla využita k tisku poštovních známek ve velkém 
nákladu a rovněž se s ní setkávali věřící na poutích v podobě tzv. 
svatých obrázků. V roce 2013 probíhaly oslavy 1150. výročí příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu a při této příležitosti se objevovalo 
jeho zpodobnění velmi často. Díky tomu a také výstavám v Bystřici pod 
Hostýnem a Hodoníně se jméno a tvorba Jano Köhlera dostaly do 
zorného úhlu a většího zájmu odborné i laické veřejnosti, což si 
nepochybně zaslouží. 
 
100. výročí otevření Domu umělců v Hodoníně 

Termín: 11. září – 3. listopadu 2013 
Autorka výstavy a úvodní slovo: PhDr. Ilona Tunklová 
V letošním roce si připomíná Galerie výtvarného umění v Hodoníně 100 let od otevření budovy Domu 
umělců, v níž sídlí. Tato jedna z mála architektonických památek města Hodonína je po zásluze 
zapsána na seznamu kulturních památek České republiky. Při příležitosti tohoto výročí připravila 
galerie komorní výstavu, která pomocí dobových dokumentů, plánů a fotografií mapuje historii této 
výjimečné stavby. 
Dům umělců vybudoval spolek Sdružení výtvarných umělců moravských, první český výtvarný spolek 
na Moravě, který byl založen v roce 1907. V jeho řadách se za více jak padesát let jeho působnosti 
vystřídalo mnoho umělců. Spolek vykazoval bohatou výstavní a osvětovou činnost, jejímž 
vyvrcholením bylo právě vybudování spolkové budovy. Ta byla vystavěna v letech 1911–1913 podle 
návrhu architekta Antonína Blažka (1874–1944). Dům umělců patří bezesporu k nejvýznamnějším 
stavbám tohoto brněnského architekta, který se zapsal do urbanistické podoby Hodonína také 
dalšími realizacemi. Samotná budova Domu umělců byla navržena tak, aby splňovala své poslání, 

tedy jako moderní spolková a výstavní prostora a zároveň jako „chrám múz a umění“. Antonín Blažek 
dokázal citlivě spojit nároky na funkční dispozice s historizujícími a secesními prvky a zejména je 
obohatil folklorními motivy typickými pro okolní lidovou architekturu. Stavba je rozvržena do dvou 
obdélníkových křídel, jejichž půdorys tvoří písmeno V. Vertikálně je rozdělena do suterénu a dvou 
podlaží. Dominantu tvoří vstupní malované žudro, které stejně jako sgrafita, vlysy a sdružená okna 
vytváří originální a působivý celek vhodně zapadající do kontextu architektury Jižní Moravy. Celkový 
dojem stavby umocňují interiéry s dřevěnými prvky a rustikálním mobiliářem, ale zejména 
ornamentální výzdoba Jano Köhlera (1873–1941).   
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Sdružení výtvarných umělců moravských - Jubilanti 

Termín: 13. listopad 2013 – 5. leden 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: PaedDr. Milan Raška 
Místo pravidelné členské výstavy obnoveného spolku byl dán tentokrát členy prostor pro prezentaci 
těch autorů, kteří slavili své životní jubileum. Svými díly se veřejnosti představili Jaroslav Jeřábek, 
František Květoň, Oldřich Štěpánek a jako host Josef Ruszelák. 
 

 „Talenty“ – Martin Kyjovský – …WHERE ARE MY EYES?  

Termín: 27. listopad – 26. leden 2014 
Autor výstavy a úvodní slovo: Mgr. Petr Bulava 
V rámci dlouhodobého projektu Talenty představila Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně dalšího z nadějných adeptů umění – studenta Střední 
průmyslové a umělecké školy v Hodoníně Martina Kyjovského. Po 
vernisáži se konala přednáška asistenta ateliéru Malířství 1 Fakulty 
výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně MgA. Tomáše 
Hlavenky, který promluvil o své tvorbě a promítl fotografie svých obrazů 
i projektů ve veřejném prostoru. 

 
I. 2. 2. Výstavní projekty připravené pro jiné instituce 

 
V roce 2013 byla hodonínskou galerií připravena výstava významné české sochařky Hany 
Wichterlové, kterou převzalo Muzeum Prostějovska v Prostějově a Galerie výtvarného umění 
v Karlových Varech. Výstavu připravil a zahájil Mgr. Jan Buchta. 
 
Dále byla hodonínskou institucí z jejích sbírek připravena kolekce obrazů a plastik Jakuba Obrovského 
pro informační středisko Zvonice Soláň. Výstavu připravila a zahájila PhDr. Ilona Tunklová. 
 
Při příležitosti výročí narození malíře Cyrila Mandela byla připravena přednáška s promítáním obrazů 
a dokumentů o životě a díle tohoto významného, ale nedoceněného autora, v jeho rodné obci v 
Kuželově. Přednášku připravil a přednesl Mgr. Josef Fantura. 
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně se stala také partnerem při organizační přípravě výstavy 
Bzenecký výtvarný podzim, která se uskutečnila v termínu 20. 9. – 27. 9. 2013 na zámku v Bzenci. Na 
výstavě byla prezentovaná díla autorů, kteří byli zařazeni do publikace vydané panem Milanem 
Ráčkem, v níž byli zahrnuti vybraní autoři příhraničí Rakousko, Slovensko a Česko. Byl to již druhý díl 
tohoto mezinárodního projektu. 
 
Pro Liptovskou galériu P. M. Bohúňa byla připravena výstava akademického malíře Františka 
Hodonského, výstavu připravil a zahájil Mgr. Josef Fantura. 

 
 

I. 3. Interpretace – kulturně výchovná činnost, programy pro děti a mládež, 

nevýstavní aktivity galerie a akce mimo galerii 
 

I. 3. 1. Přehled akcí 
 

Alžběta Skálová – zážitková dílna 

Termín: 6. února 2012 
V rámci vernisáže výstavy Alžběty Skálové se konala zážitková dílna pro děti za účasti samotné 
autorky. Na programu bylo čtení pohádek, výroba divadélka, pohyblivých medvídků, skákání panáka, 
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vše bylo spojeno s ochutnávkou čaje a gumových medvídků. Děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů 
si přinášely své vlastní medvídky. 
 

Muzejní noc   

Termín: 31. května 2013 
Hodonínská galerie i v roce 2013 
připravila ve svých prostorách Muzejní 
noc s bohatým programem. Tematicky 
se nesla v duchu lidového umění a 
řemesla. Návštěvníci měli možnost 
nejen zhlédnout ukázky tradičních 

řemesel (např. výrobu tradiční lidové obuvi, pletení z kukuřičného šustí, 
výrobu krpců, lidových hudebních nástrojů, tkaní atd.), ale sami si také 
mohli některé dovednosti vyzkoušet pod odhledem zkušených mistrů 
lidového řemesla. Nejen pro děti bylo připraveno pohádkové představení 
loutkového divadla Jana Hrubce a závěr pak patřil hudebnímu vystoupení 
skupiny Njorek. Po celý večer byl do galerie volný vstup a návštěvníci měli možnost prohlédnout si jak 
právě probíhající výstavy, tak také stálou expozici. 
 

Den otevřených dveří - 100 let od otevření budovy galerie 

Termín: 9. října 2013 
K 100. výročí otevření Domu umělců galerie pro své návštěvníky 
připravila výtvarné dílny, skládání origami, program Oblékni 
secesi, ukázky vysypávání ornamentu v prostorách a před 
budovou galerie a ukázku vázání šátku ke svátečnímu kroji. 
Ukázky lidových zvyků předvedly paní Anna Kyliánová z Ježova, 
její snacha Jarmila Kyliánová a paní Marie Daněčková. 
 

 

Přednáška Vojtěcha Paříka „Restaurování Křížové cesty na Hostýně“ 

Termín: 16. října 2013 
Jako doprovodnou akci k výstavě Jano Köhlera připravila Galerie výtvarného umění v Hodoníně 
přednášku akademického sochaře Vojtěcha Paříka o restaurování mozaik Jano Köhlera na 
Jurkovičově Křížové cestě na Svatém Hostýně. Účastnici přednášky a besedy tak měli jedinečnou 
příležitost seznámit se nejen s technologií řezané mozaiky, ale vidět i první čerstvě vypálené kachle, 
které budou následně instalovány na Hostýně. 
 
Přednáška Tomáše Hlavenky „Stále nacházím“  

Termín: 27. listopadu 2013  
Přednáška asistenta Ateliéru malířství 1 Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a amatérského 
mykologa o své práci. Tomáš Hlavenka došel k osobitému a nezvyklému pohledu na svět, jeho tvorba 
působí odlehčeně a groteskně. Zabývá se objekty, prostorovou instalací, landartem a malbou. Vychází 
z tvořivosti chatařů 80. let a krajiny svého dětství, zajímá ho bizarní prostředí krajiny a každodenního 
života. Žije v Brně, pracuje jako asistent malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Je 
předsedou klubu Moravia velociped, v letech 1993 – 2002 reprezentoval ČR ve sportovní chůzi, mimo 
jiné v roce 1996 na Mistrovství světa juniorů v Sydney. V letošním roce kurátorsky zaštítil skupinovou 
výstavu Houby v Brně, na kterou vyzval 19 brněnských umělců několika generací. 
 
Kromě výše uvedených akcí byly pro návštěvníky hodonínské galerie pořádány komentované 
prohlídky výstav (např. k výstavě Hany Wichterlové či Jano Köhlera).  
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Tak jako v uplynulých letech byly také v roce 2013 pronajímány prostory galerie ke koncertním 
vystoupením. Uskutečnily se absolventské koncerty Základní umělecké školy i veřejností velmi 
oblíbené koncerty Hodonínského smyčcového kvarteta. Ty se uskutečnily celkem tři, a to v termínech 
15. května, 23. října a 4. prosince 2013. Návštěvníci koncertů využili také možnost prohlédnout si 
právě probíhající výstavy v galerii. 
 

I. 3. 2. Programy pro děti a mládež 
 

 
 

Dětský ateliér Galerie výtvarného umění v Hodoníně po celý rok nabízel lektorské programy, 
komentované prohlídky a výtvarné dílny pro všechny typy škol, zájmové skupiny a rodiny s dětmi. Ke 
stávajícím programům ke stálé expozici (Hry s ornamenty; Barva, linie, tvar; Pexeso v galerii; 
Přemluvte obrazy a sochy, aby ožily; Piknik s impresionisty; Kabinet abstrakce; Komiksový příběh) byly 
nově připraveny programy Oblékni Secesi, Povídání o barvách (pro MŠ) a Pohádka o šaškovi Janovi.  
 
Ve větší míře se podařilo oslovit a přivézt do galerie také děti mateřských škol. Aktivity podporují 
komunikativní, sociální a personální kompetence malých předškoláků a staly se velmi oblíbenými u 
učitelů i dětí. Programy pro školní skupiny jsou koncipovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím 
programem jednotlivých stupňů vzdělání. Aktivity Dětského ateliéru byly pravidelně představovány 
na poradách ředitelů mateřských a základních škol ve spolupráci s Městem Hodonín, kde ředitelé 
dostávali aktuální nabídky programů nebo se prezentovaly pracovní listy a samotné programy. 
Příspěvek s názvem „Milníky Dětského ateliéru v Galerii výtvarného umění v Hodoníně“ přednesl 
Mgr. Jan Buchta na konferenci Muzeum a škola, aneb Aby věci ožily, která se ve dnech 20. – 22. 
března 2013 uskutečnila v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně.  
 

• 6. února – 10. března 2013 

Výstavní projekt Dětského ateliéru „Alžběta Skálová - Jak 

se do lesa volá…“ 

Ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci připravila lektorka 
(Mgr. Romana Košutková Navrátilová) výstavu ilustrací 
Alžběty Skálové, ke které byl připraven interaktivní 
program s názvem „Jak vzniká autorská kniha pro děti“. 
Netradičně byla pojata také vernisáž výstavy. Za účasti 
autorky ilustrací probíhaly výtvarné dílny a soutěže. 
Výtvarná dílna vedená Alžbětou Skálovou pokračovala také 
na druhý den pro mateřské školy - děti vyráběly hračky a 
prostorová divadélka. 
 

• 27. 3. 2013  

V galerii proběhlo zasedání grantové komise Města Hodonína (kulturní fond a fond školství), na 
které byla činnost Dětského ateliéru prezentována. Tyto komise rozhodují o rozdělování finančních 
prostředků – grantů Města Hodonína a již několik let jsou aktivity Dětského ateliéru z těchto zdrojů 
podporovány. 
 

• 20. 3. – 2. 6. 2013 

K velké výstavě Martina Benky byl přichystán doprovodný program s názvem „Procházka krajinou 

Martina Benky“ pro všechny typy škol doplněný o jednoduchý pracovní list. Tento program byl 
školami hojně navštěvovaný. 
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• 12. 6. – 25. 8. 2013 

K výstavě soch Hany Wichterlové byl připraven program s názvem „Sochařka Hana“ pro školy, který 
představil zajímavou formou práci sochaře (ukázka sochařského nářadí a pomůcek). 
 

• 11. 9. – 3. 11. 2013 

K velké výstavě Jano Köhlera a oslavám 100. výročí otevření 
Domu umělců byl připraven nový doprovodný program 
„Pohádka o šaškovi Janovi“, který opět interaktivní formou 
přiblížil dílo umělce. Do samotné expozice výstavy byly 
integrovány samoobslužné hrací koutky, kde návštěvníci 
skládali mozaiku či kreslili ornamenty. Díky finančním 
prostředkům grantu Města Hodonína a zřizovatele byly 
vydány nové pracovní listy. Program Pohádka o šaškovi 
Janovi byla zařazena do celoroční nabídky programů ke stálé 
expozici. 
Dětský ateliér připravil ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně menší výstavu týkající se secesní 
módy a textilu s názvem „Oblékni Secesi“. K programu se podařilo pořídit také díky grantu města 
nové interaktivní pomůcky – látkové loutky. 
Na oslavu 100. výročí otevření Domu umělců byl připraven Den otevřených dveří pro školy i 
veřejnost s bohatým programem a dílnami.  
V závěru roku probíhaly tradiční adventní dílny a děti mateřských škol hojně navštěvovaly nový 
program Povídání o barvách. 
 

 
 
Přehled nabízených programů pro děti a mládež: 

� Poprvé do galerie 

(věk 3 - 6 let) pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, 60 – 90 min 
Program přibližuje nejmladším návštěvníkům nevšední prostředí galerie. Dětem se formou dialogu 
vysvětlí základní pojmy z výtvarného umění a dozví se, jak se mají v galerii chovat. Program si klade za 
cíl představit galerii jako místo, kam se děti mohou vracet, kde mohou trávit svůj čas a zábavnou 
formou se učit nové věci. Součástí programu jsou hravé výtvarné aktivity, kdy např. vytváří originální 
pozvánku do galerie pro své kamarády, či rodiče. 
 
� Pexeso v galerii 

(věk 4 - 8 let) tvořivý program pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, rozvoj grafomotorických 
schopností, komunikace, 60 – 90 min 
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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“.  
 

� Kolik znáš odstínů? (povídání o barvách) 

(věk 3 - 7 let) pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, 60 – 90 min  
Proč patří obrazy, malování a barvy neoddělitelně k sobě? Kolik znáš barevných odstínů? Proč mají 
některé barvy i svoje zvláštní historické názvy? Co jednotlivé barvy vyjadřují? Jak na nás barvy 
působí? Barvy děti pozorují na originálních obrazech v expozici i na speciálních didaktických 
pomůckách (pigmenty, minerály). 
 
� Přemluvte obrazy a sochy, aby ožily 

(věk 6 - 10 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), 60 – 120 min 
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) propojení předmětů – výtvarná výchova, 
český jazyk (komunikace, formulace myšlenek), základy 
geometrie (prostorová a tvarová představivost), vlastivěda 
a regionální výchova, 60 – 120 min 
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) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), vlastivěda a regionální výchova, 60 – 120 min 
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. 
 

� Piknik s impresionisty 

(věk 9 – 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), základy geometrie (prostorová a tvarová představivost), vlastivěda a regionální výchova, 
60 – 120 min 
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. 
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� Pohádky a hádanky 

(věk od 4 let až po dospělé) 60 – 90 min 
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) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace myšlenek a 
názorů), 60 – 120 min 
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) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk, vlastivěda, dějepis a regionální 
výchova, 60 – 120 min 
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. 
 

� Pohádka o šaškovi Janovi 

(věk 4 - 8 let) tvořivý program pro předškolní děti a žáky prvních tříd ZŠ, rozvoj grafomotorických 
schopností, komunikace, 60 – 90 min  
V úvodu se děti formou pohádky dovídají o šaškovi – obživlém panáčkovi Janovi (Köhlerovi), který jde 
z jedné rošťárny do druhé a dokonce pomaloval v galerii barvami stěny i stropy. Zážitkový program se 
věnuje malíři Janu Köhlerovi, který pracoval na výzdobě budovy galerie. Děti se dozví, proč se tak rád 
zpodoboval jako šašek a rád maloval barevné ornamenty. 
 

� Oblékni Secesi 

(věk 4 - 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk (komunikace, formulace 
myšlenek), dějepis a regionální výchova, 60 – 120 min  
Jak se lidé oblékali ve městech nebo na vesnici před více jak sto lety v krásné době secese zjistí děti 
během programu ke stálé expozici. Menší děti čeká kufřík plný panenek a panáčků (loutek), pro které 
budou hledat správné oblečky (secesní, lidové nebo japonské). Kroje i secesní městskou módu budou 
poznávat na obrazech v expozici. Součástí je hra s barevnými vystřihovánkami, razítky nebo 
kaleidoskopem. 

 

� Příběh Domu umělců 

(věk 4 - 18 let) propojení předmětů – výtvarná výchova, český jazyk, geometrie, dějepis a regionální 
výchova, 60 – 120 min  
Jak náročné je nakreslit a postavit dům nebo galerii? Architekt Antonín Blažek navrhl Dům umělců, 
dnešní galerii, jako chrám umění. Účastníci si prohlédnou galerii zvenku i zevnitř, budou pozorovat 
vybavení i výzdobu, staré plány a fotky. Vyzkouší si roli architekta i dekoratéra (designéra) a nakreslí 
si vlastní návrh tzv. žudra – zdobeného vchodu do galerie. 
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I. 4. Návštěvnost  
 
Celková návštěvnost expozic, výstav a kulturních akcí pořádaných Galerií výtvarného umění v Hodoníně 
v roce 2013 byla 5 346 osob. 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně, p. o.  

    
Celkem za 
organizaci 

1. Počet návštěvníků expozic a výstav organizace 3 423 

  

z 
to

h
o

 

za vstupné celé 434 

za vstupné snížené 896 

za vstupné zvýšené za speciální služby 0 

            z toho za služby cizincům 0 

za rodinné vstupné 6 

za senior pasy 16 

neplatících 2 071 

2. 
Počet účastníků speciálních doprovodných programů k výstavám a 
expozicím 
(za snížené vstupné 785 osob, bezplatný vstup 435 osob) 1 220 

  

Počet skupin (exkurzí) absolvujících tyto programy 64 

z 
to

h
o

 pro děti a mládež 64 

pro seniory 0 

pro zdravotně handicapované 0 

3. 
Počet návštěvníků kulturně výchovných akcí, jichž je muzeum (galerie) 
pořadatelem (bez výkladu ve výstavních prostorách) 

692 

  

P
o

če
t 

kulturně výchovných akcí  

samostatná scénická 
vystoupení 0 

přednášky 2 

ostatní 3 

návštěvníků kulturně 
výchovných akcí 

samostatných scénických 
vystoupení 0 

přednášek 60 

ostatních 632 

4. 
Počet účastníků sympozií, konferencí a seminářů (pořádaných 
muzeem, galerií) 11 

5. Ostatní návštěvníci - badatelé 10 

Návštěvnost za položky 1., 2., 3. a 4. celkem 5 346 

 
Nejvíce navštěvovanou výstavou byla výstava malíře Martina Benky, kterou zhlédlo celkem 1 431 
osob. K nejúspěšnějším programům pro děti patřily doprovodné programy k výstavám Martina Benky 
a Jano Köhlera. 
 
Podrobnější přehled návštěvnosti expozic, výstav, vernisáží, doprovodných programů a kulturně 
výchovných akcí za rok 2013 je uveden v příloze č. 3 Zprávy. 
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Pro srovnání uvádíme návštěvnost v letech 2007–2013: 
 

 
 
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. 

 
 

I. 5. Vědeckovýzkumná činnost 
 

I. 5. 1. Aktivity projektu Porta culturae 
 
Galerie výtvarného umění v Hodoníně se již od roku 2011 podílí na realizaci aktivit v rámci projektu 
Porta culturae. Jedná se tyto aktivity: 
 
Mezinárodní malířská sympozia Malý formát a Velký formát 

(realizováno na základě Smlouvy o zajištění aktivity Mezinárodní malířská sympozia Malý formát a 
Velký formát v rámci projektu Porta culturae, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální 
rozvoj (ERDF) č. 8390/11/OK ze znění Dodatku č. 1) 

V roce 2013 se uskutečnila již třetí etapa aktivity a Galerie 
výtvarného umění v Hodoníně tentokrát připravila mezinárodní 
malířské sympozium Malý formát. Sympozium se uskutečnilo 
v termínu 5. 8. – 14. 8. 2013. Projektu se zúčastnilo 8 výtvarníků 
z České republiky (z Jihomoravského kraje, z Jihočeského kraje a 
z kraje Vysočina) a 2 výtvarníci z Dolního Rakouska. Celkem tedy 
deset autorů: Mgr. Renata Antošová, MgA. Lenka Pilařová, doc. 
ak. mal. Karel Pokorný, Mgr. Art. Kateřina Václavková-
Makarová, Jakub Albín, Michaela Žemličková, MgA. Alice 

Waisserová, Mgr. Zdeněk Šplíchal, Anita Windhager a Christian Eichinger. 
Výsledky práce všech autorů byly představeny veřejnosti 
výstavou v Galerii výtvarného umění v Hodoníně, její 
slavnostní vernisáž se konala 14. srpna 2013 a zúčastnilo se jí 
165 osob, mezi nimi také zástupci projektových partnerů a 
Jihomoravského kraje. Po skončení výstavy byly vybrány dva 
obrazy od každého autora a ponechány jako základ 
unikátního souboru uměleckých děl v majetku 
Jihomoravského kraje. Tato díla doplnila již v rámci prvních 
dvou etap vytvořený unikátní soubor uměleckých děl. 
Kurátorem projektu i výstavy byl Mgr. Josef Fantura. 
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Dny otevřených ateliérů 

(realizováno na základě Smlouvy o zajištění aktivity Dny otevřených ateliérů v rámci projektu Porta 
culturae, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) č. 8866/11/OK ze znění 
Dodatku č. 1) 

Termín: 28. a 29. září 2013 
V roce 2013 se uskutečnil třetí ročník Dnů otevřených ateliérů v Jihomoravském 
kraji. Své ateliéry veřejnosti otevřelo 54 výtvarníků z celého Jihomoravského 
kraje. Návštěvníci se tak mohli osobně setkat s umělci v jejich tvůrčím prostředí a 

poznat blíže proces vzniku jejich uměleckých děl, což napomáhá 
také k jejich lepšímu porozumění. Lidé 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. Díky dobré propagaci se akce 
setkala s velmi příznivým ohlasem a zájmem veřejnosti. Po oba dny 
využilo možnosti návštěvy ateliérů 3 512 návštěvníků.  
 
Také v roce 2013 dostali výtvarníci a zájemci o výtvarné umění možnost navštívit Dny otevřených 
ateliérů v jednom z partnerských krajů. Tentokrát se dne 6. října 2013 uskutečnil zájezd do ateliérů na 
Vysočině. Zájezdu se zúčastnilo celkem 23 osob a Galerie výtvarného umění v Hodoníně byla jeho 
spolupořadatelem. 
 
Databanka 

(realizováno na základě Smlouvy o zajištění dat k aktivitě Databanka v rámci projektu Porta culturae, 
spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) č. 017708/13/OK ze znění 
Dodatku č. 1) 
V roce 2013 se rozběhla další část projektu Porta culturae a to Databanka, jejíž spuštění bylo 
posunuto až do jarních měsíců. Počáteční materiální a technické problémy byly překonány, 
personálně byl naplněn stav „sběračů“ a v prvním pololetí byly také řešeny otázky naplňování 
databáze.  V průběhu druhého pololetí se konsolidovala a rozvinula působnost, přičemž byly řešeny 
formální a metodické problémy sběru a zápisů dat. Práce v terénu ukázala, že je nutno více 
překonávat nedůvěru oslovených osobností a získávání jejich údajů a souhlasů k užití je v mnoha 
případech dlouhodobějším procesem. Ke konci roku bylo získáno 414 sběrů. Pro naplnění projektu 
bylo vzhledem ke krátkosti jeho trvání a potřebě naplnění dat schváleno prodloužení projektu o 
dalších 6 měsíců.    
 

I. 5. 2. Odborná, ediční a publikační činnost 
 

• Pracovníci galerie odborně připravili tyto projekty: 
Mgr. Josef Fantura – Rostislav Košťál - fotografie, Tomáš Měšťánek – malba a kresba, Jaroslav 
Blažek – kresba, Výstava výsledků sympozia Malý formát, Dny otevřených ateliérů, výstava 
Františka Hodonského pro Liptovskou galériu P. M. Bohúňa v Liptovském Mikuláši; 
PhDr. Ilona Tunklová – Jakub Obrovský – Umělcův odkaz ve sbírce Galerie výtvarného umění 
v Hodoníně pro Zvonici na Soláni, kurátorská spolupráce na výstavě Hana Wichterlová – Momenty 
růstu, Jano Köhler – S láskou k umění a Bohu, Umělecký dům v Hodoníně 1913 – 2013, spolupráce 
na přípravě projektu Talenty; 
Mgr. Jan Buchta – Hana Wichterlová – Momenty růstu, příprava Muzejní noci, spolupráce na 
projektu Talenty; realizace projektu Databanka (Porta culturae), příprava a realizace programů 
Dětského ateliéru; 
Mgr. Romana Košutková Navrátilová – Alžběta Skálová – Jak se do lesa volá (kurátorská 
spolupráce), příprava programů Dětského ateliéru, Dnů otevřených dveří, Muzejní noci, výstavy 
k projektu Oblékni secesi; 
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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; 

 

• Při příležitosti výstavy Jano Köhler – S láskou k umění a Bohu byla vydána publikace – autorka 
textů Mgr. Sylvie Malíková, redakční příprava publikace PhDr. Ilona Tunklová, grafická úprava 
MgA. Peter Žúrek; 

 

• K výstavě Hana Wichterlová – Momenty růstu byl vydán katalog. Autor textů i grafické úpravy byl 
Mgr. Jan Buchta; 

 

• Při příležitosti výstavy 100. výročí otevření Domu umělců v Hodoníně byl vydán papírový plastický 
model 1 : 150. Autorka textů PhDr. Ilona Tunklová, grafická úprava Mgr. Jan Buchta; 

 

• Galerie výtvarného umění v Hodoníně je členem 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. Mgr. Josef Fantura byl zvolen do 
předsednictva této organizace. 

 

I. 5. 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 se jednalo o 10 
badatelských návštěv, 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. 6. Knihovní fond 
 
Odborná knihovna byla součástí galerie od počátku založení Domu umělců spolkem SVUM na 
počátku minulého století. Slouží jak odborným pracovníkům galerie, tak veřejnosti (k prezenčnímu 
studiu i absenčním výpůjčkám – v roce 2013 je evidováno celkem 313 výpůjček).  
K dispozici jsou uměleckohistorické encyklopedie, uměnovědná literatura české i zahraniční 
produkce, monografie umělců, teoretické práce, katalogy výstav, bulletiny muzeí a galerií a odborné 
časopisy (mnohé z nich odebírá galerie po desetiletí). Ke konci roku 2013 je evidováno 9 440 
knihovních jednotek (283 nových přírůstků). 
Pro nevyhovující stav uložení knihovního fondu se v nejbližší době plánuje rozsáhlá rekonstrukce 
prostoru knihovny s pořízením úložného systému a instalací počítače s knihovním programem 
k pořízení elektronického katalogu. 



18 

 

Na přelomu let 2012/2013 se podařilo díky projektu Jihomoravského kraje digitalizovat část fondu 
(převážně se jednalo o staré katalogy z výstav Sdružení výtvarných umělců moravských). 
 
 

I. 7. 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; 

 

• 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. Počet 
návštěv galerijních stránek za sledovaný rok je vykázán v počtu 7 207 (unikátní návštěvníci 4 882, 
zobrazení stránek 27 145); 

 
• od února 2012 je Galerie výtvarného umění v Hodoníně na facebooku, kde má 112 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 (Rádio Dyje, Rádio 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 
s výtvarnými díly ze sbírek galerie a záložky do knih s motivy ornamentů Jano Köhlera; 

 

• 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. 8. 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 2009 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. 
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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 
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. 
Bezplatný vstup pro všechny návštěvníky byl do 30. dubna 2013 určen každou první středu v měsíci. 
Od 1. května 2013 došlo ke změně a návštěvníci mohou galerii zdarma navštívit každou první neděli 
v měsíci. 
 
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). 
 
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 výroční zpráva. 
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II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření 
 

II. 1.  Výnosy (v tis. Kč) 
  

Galerie výtvarného umění v Hodoníně v roce 2013 
hospodařila s finančními prostředky v celkové výši Kč: 

6 821 

• příspěvek na provoz od zřizovatele 5 947 

• účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (nákup 
uměleckých sbírek) 

400 

• účelová dotace z Města Hodonína 73 

• zúčtování časového rozlišení transferu … 58 

• výnosy z prodeje katalogů 71 

• výnosy ze vstupného 44 

• výnosy z pronájmu 6 

• zúčtování fondů 146 

• jiné ostatní výnosy 76 

 

II. 2.  Náklady (v tis. Kč) 
 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně měla v roce 
2013 náklady v celkové výši Kč: 

6 821 

• spotřeba materiálu 194 

• spotřeba energií 367 

• aktivace oběžného majetku (sklad katalogů) 9 

• změna stavu zásob vlastní výroby 11 

• opravy a udržování 258 

• cestovné 28 

• náklady na reprezentaci 3 

• ostatní služby: z toho 712 

� tiskařské a grafické práce 239 

• osobní náklady 4 202 

• odpisy dlouhodobého majetku 520 

• jiné ostatní náklady 19 

• náklady z drobného dlouhodobého majetku 498 

� nákup uměleckých sbírek 401 

 

Galerie výtvarného umění v Hodoníně vykázala v roce 
2013 vyrovnaný výsledek hospodaření: 

0 

 
 
V Hodoníně dne 27. února 2014 
 
Sestavili: Mgr. Josef Fantura 
  PhDr. Ilona Tunklová 
  Bc. Renata Měsíčková 
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  Příloha č. 1 
 

Seznam uměleckých předmětů zakoupených v roce 2013 do sbírky Galerie výtvarného umění v 

Hodoníně: 

• Kolekce 27 černobílých fotografií Jiřího Horáka: 
o Pán a jeho pes, Slovinsko 1983, černobílá fotografie, 400 x 275 mm, cena 3 000 Kč 
o Těžká cesta, Slovinsko 1983, černobílá fotografie, 400 x 265 mm, cena 3 000 Kč 
o Pistolník, Slovinsko 1983, černobílá fotografie, 275 x 400 mm, cena 3 000 Kč 
o Výhodná koupě, Chorvatsko 1985, černobílá fotografie, 400 x 285 mm, cena 3 000 Kč 
o Odpolední siesta, Dubrovník 1969, černobílá fotografie, 395 x 297 mm, cena 3 000 Kč 
o Nebezpečná cesta, Sihelné 1986, černobílá fotografie, 280 x 400 mm, cena 3 000 Kč 
o Hospodář, Oravské Veselé 1986, černobílá fotografie, 275 x 400 mm, cena 3 000 Kč 
o Husopaska, Oravské Veselé 1982, černobílá fotografie, 410 x 615 mm, cena 5 000 Kč 
o Paní Kureková, Oravské Veselé 1976, černobílá fotografie, 395 x 600 mm, cena 5 000 Kč 
o Bača, Oravské Veselé 1984, černobílá fotografie, 405 x 600 mm, cena 5 000 Kč 
o Portrét Jiřího Vondráka II., 1974, černobílá fotografie, 400 x 268 mm, cena 5 000 Kč 
o Portrét s cyklistou, 1983, černobílá fotografie, 275 x 395 mm, cena 5 000 Kč 
o Scéna, 1986, černobílá fotografie, 270 x 396 mm, cena 5 000 Kč 
o Aglomerace, nedatováno, černobílá fotografie, 280 x 396 mm, cena 5 000 Kč 
o Konstrukce, 1985, černobílá fotografie, 394 x 265 mm, cena 5 000 Kč 
o Akt, 1986, černobílá fotografie, 400 x 280 mm, cena 5 000 Kč 
o Poslední květy, 1976, černobílá fotografie, 400 x 265 mm, cena 5 000 Kč 
o Robin a Ilona, 1986, černobílá fotografie, 395 x 280 mm, cena 5 000 Kč 
o Motiv z periferie, 1982, černobílá fotografie, 270 x 400 mm, cena 5 000 Kč 
o Období záplav, 1985, černobílá fotografie, 300 x 390 mm, cena 5 000 Kč 
o Vzájemné vztahy, 1985, černobílá fotografie, 275 x 395 mm, cena 5 000 Kč 
o Dostihy chrtů 4., 1988, černobílá fotografie, 270 x 398 mm, cena 3 000 Kč 
o Dostihy chrtů 5., 1990, černobílá fotografie, 280 x 395 mm, cena 3 000 Kč 
o Dostihy chrtů 6., 1990, černobílá fotografie, 265 x 395 mm, cena 3 000 Kč 
o Dostihy chrtů 2., 1988, černobílá fotografie, 390 x 280 mm, cena 3 000 Kč 
o Dostihy chrtů 2., 1986, černobílá fotografie, 400 x 280 mm, cena 3 000 Kč 
o Dostihy chrtů 1., 1990, černobílá fotografie, 280 x 390 mm, cena 3 000 Kč 

• Tomáš Rossí: U břehu, akryl, plátno, 110 x 110 cm, 2012, cena 40 000 Kč 

• Josef Koudelka: Moravský šohaj, olej na překližce, 69 x 48 cm, nedatováno, cena 15 000 Kč 

• Jaroslav Votruba: Jaro v lesním údolí, 1940, tempera, papír, 70 x 100 cm, cena 8 000 Kč 

• Hubert Kovařík: Ležící akt, 1944, olej, lepenka, 68 x 89 cm, cena 3 000 Kč 

• Kamil Mikel: „Linie“ č. 3, 2008, olej, plátno, 100 x 100 cm, cena 30 000 Kč 

• Kamil Mikel: Metastruktura č. 2, 2012, dřevo, plátno, akryl, 124 x 184 cm, cena 50 000 Kč 

• Kamil Mikel: Kompozice kruhů v pětiúhelníku, 2013, akryl, pigment, plátno, 141 x 141 cm, cena 
40 000 Kč 

• Cyril Mandel: Krajina, nedatováno, olej, lepenka, 31,5 x 23,5 cm, cena 28 000 Kč 

• Augustin Mervart: Dubrovník, 1926, olej, lepenka, 38 x 32 cm, cena 40 000 Kč 

• Michal Bauer: Linie, 2008, kombinovaná technika, plátno, 110 x 110 cm, cena 20 000 Kč 

• Michal Bauer: Dva čtverce – Pronikání, 2010, kombinovaná technika, plátno, 100 x 100 cm, cena 
18 000 Kč 

 
Seznam darů uměleckých předmětů získaných v roce 2013 do sbírky Galerie výtvarného umění v 

Hodoníně: 

• Bohumil Bača: Posolstvá XVIII., 2010, olej, plátno, 130 x 100 cm, cena 89 057,50 Kč 

• František Hodonský: Autoportrét, 2012, barevný dřevořez, papír, 2/4, 70 x 50 cm, cena 10 000 Kč 

• František Hodonský: Prosluněno, 2012, barevný dřevořez, papír, 4/5, 70 x 100 cm, cena 15 000 Kč 

• František Hodonský: Meandry, 2011, barevný dřevořez, papír, 4/4, 70 x 100 cm, cena 15 000 Kč 
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• František Hodonský: Zpívající vody, 2012, barevný dřevořez, papír, 3/4, 70 x 100 cm, cena 15 000 Kč 

• František Hodonský: Z podzimních hladin, 2011, barevný dřevořez, papír, 6/6, 70 x 100 cm, cena 
15 000 Kč 

• Franta Úprka: Kalamář, 1930, glazovaná keramika (prémie SVUM), cena 500 Kč 
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Příloha č. 2 
 

Seznam restaurovaných výtvarných prací ze sbírky Galerie výtvarného umění v Hodoníně: 

• G 6 Jano Köhler: Babička s kočkami na klíně, lept, papír, 360 x 260 mm 

• G 235 Jano Köhler: Kytarista se psem, lept, papír, 332 x 257 mm 

• G 541 Jano Köhler: Blázen a smrt, lept, papír, 330 x 257 mm 

• G 1672 Jano Köhler: Výstava Sdružení výtvarných umělců moravských, litografie, papír, 1188 x 
739 cm 

• G 1673 Jano Köhler: Výstava starodávné i novější keramiky Vyškovské, litografie, papír, 969 x 633 
mm 

• G 1678 Jano Köhler: Cyril a Metoděj, litografie, papír, 768 x 558 cm 

• G 1849 Jano Köhler: Portrét muže, akvarel, papír, 275 x 225 mm 

• G 1850 Jano Köhler: Chudý pokojík, akvarel, papír, 280 x 330 mm 

• O 24 Jano Köhler: Šohaj z Nenkovic, olej, plátno, 54 x 44 cm 

• O 25 Jano Köhler: Drožica z Nenkovic, olej, plátno, 57 x 47 cm 

• O 306 Jano Köhler: Dívčí portrét, olej, plátno, 51 x 41 cm 

• O 307 Jano Köhler: Soused Ježek, olej, plátno, 46 x 38 cm 

• O 505 Jano Köhler: Soused Hlaváč, olej, plátno, 37 x 34 cm 

• O 532 Jano Köhler: Portrét dívky ze Želetic, olej, lepenka, 40 x 30 cm 

• P 154 Franta Úprka: Jezdec z Jízdy králů, sádra, v. 62 cm 

• P 159 Franta Úprka: Chudá snídaně, sádra, v. 29 cm, 

• P 171 Franta Úprka: Kolomazník, sádra, v. 64 cm 

• P 194 Franta Úprka: Maměnka, sádra, v. 54 cm 

• P 208 Franta Úprka: Smutná píseň z Podluží, sádra, v. 39 cm 

• P 225 Franta Úprka: Děvčica s liliemi, sádra, v. 45 cm 

• P 231 Franta Úprka: Sekáč, sádra, v. 82 cm 

• P 285 Jakub Obrovský: Početí s bohem, sádra, v. 37 cm 
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Příloha č. 3 
Přehled návštěvnosti expozic, výstav, vernisáží, doprovodných programů  

a kulturně výchovných akcí za rok 2013 v Galerii výtvarného umění v Hodoníně 

 

VÝSTAVY, DOPROVODNÉ PROGRAMY, 
KULTURNĚ VÝCHOVNÉ AKCE 

název/sledované období 

návštěvníci  
expozic, 
výstav, 

vernisáží, 
doprovodných 

programů 

návštěvníci  
kulturně 

výchovných 
akcí 

(KVA) 

návštěvnost 
celkem 

Výstava: SVUM a hosté, Jiří Zimčík – komiks 
Sledované období: 1. 1. – 6. 1. 2013 (výstava zahájena 14. 11. 2012) 

100  100 

Výstava: Bohumil Bača – Komunikácia maľbou 
Výstava: Rostislav Košťál – fotografie 
Výstava: Alžběta Skálová – Jak se do lesa volá - ilustrace  
Doprovodné programy: programy Dětského ateliéru, 271 žáků 

Sledované období: 16. 1. – 10. 3. 2013 

609  609 

KVA: Výtvarné dílny pro veřejnost + vernisáž A. Skálová 
Termín: 6. 2. 2013 

 80 80 

Výstava: Martin Benka – výběr z malířského díla 
Výstava: Talenty Irena Grmolcová – Tichošlápci 
Doprovodné programy: programy Dětského ateliéru, 362 žáků 

Sledované období: 20. 3. – 2. 6. 2013 

1 431 
 

1 431 

KVA: Muzejní noc 2013 
Termín: 31. 5. 2013 

 410 410 

Výstava: Jaroslav Blažek – kresba a grafika 
Výstava: Tomáš Měšťánek – obrazy a kresby 
Výstava: Momenty růstu – Sochařské dílo Hany Wichterlové 
Výstava: Malý formát 2013 
Doprovodné programy: 
- programy Dětského ateliéru, 102 žáků 
- komentovaná prohlídka výstavy H. Wichterlové, 21. 8., 15 osob (veřejnost) 
Sledované období: 12. 6. - 25. 8. 2013 

861 
 

861 

Výstava: Jano Köhler 1873 – 1941 S láskou k umění a Bohu 
Výstava: 100. výročí otevření Domu umělců v Hodoníně 
Doprovodné programy:  
- programy Dětského ateliéru, 202 žáků 
- komentovaná prohlídka výstavy J. Köhlera, 25. 9., 19 osob (veřejnost) 
- komentovaná prohlídka výstavy J. Köhlera, 10. 10., 27 žáků 
Dny otevřených ateliérů, 28. - 29. 9., 59 osob, vstup zdarma 

Sledované období: 11. 9. – 3. 11. 2013 

886  886 

KVA: Den otevřených dveří – Výtvarné dílny 
Termín: 9. 10. 2013 
(V rámci akce realizovány také programy DA pro školy s účastí 74 žáků) 

 
142 142 

KVA: Přednáška Vojtěcha Paříka  
Termín: 16. 10. 2013  

20 20 

Výstava: SVUM. Jubilanti/Jeřábek, Květoň, Ruszelák, Štěpánek 
Výstava: Talenty: Martin Kyjovský – Where are my Eyes? 
Doprovodné programy: programy Dětského ateliéru, 222 žáků 

Sledované období: 13. 11. – 31. 12. 2013 
(výstavy pokračují v lednu 2014) 

756  756 

KVA: Přednáška Tomáš Hlavenka – Stále nacházím 
Termín: 27. 11. 2013  

40 40 

Celkem návštěvnost výstav, doprovodných programů 
 a kulturně výchovných akcí:  

 
4 643 

 
692 

 
5 335 

Účastníci Mezinárodního malířského sympozia Malý formát 
10 výtvarníků + kurátor 

   
11 

Návštěvnost celkem: 5 346 
Doprovodné programy v rámci návštěvnosti výstav 1 220 osob (z toho předškolní a školní mládež: 1 186, veřejnost: 34 osob). 
Stálé expozice Zakladatelská generace SVUM a Výtvarný region (60. léta 20. století až po současnost) jsou přístupny veřejnosti v termínu 
aktuálních výstav.  

 


