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ZÁKLADNÍ INFORMACE
OBLASTNÍ GALERIE VYSO
Adresa:

INY V JIHLAV

Komenského 10, 586 01 Jihlava
Tel 567 7301 680; tel/fax 567 301 681
ogv.art@pvtnet. cz
Kraj Vyso ina

E-mail:
Z izovatel:
Ekonomické
uspo ádání:
p ísp vková organizace
Otevírací doba: úterý - pátek
9.00 - 12.00 hod. / 12.30 - 17.00 hod.
sobota, ned le 13.00 – 17.00 hod
Vstupné:
základní 20,- K ; polovi ní 10,- K
ÚVODNÍ SLOVO
VZNIK GALERIE A JEJÍ VÝVOJ
Oblastní galerie Vyso iny byla z ízena statutem dle §11 odstavce 4 zákona .54/1959 Sb.
o muzeích a galeriích jako sbírkotvorná, v decká, kulturní, osv tová a metodická úst edn
spravovaná organizace. P edm tem sbírkotvorné, studijní, odborné a v decké innosti galerie
je eské um ní 19. a 20. století. V rámci státních galerií zajiš uje p sobnost zákona .71/1994
Sb. o prodeji a vývozu p edm t kulturní hodnoty.
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav vznikla v roce 1953 jako Krajská galerie Vyso iny
z izovaná KNV Jihlava. Po územní reorganizaci v roce 1960 byla galerie ustavena jako
Oblastní galerie Vyso iny, jejímž z izovatelem se stal KNV Brno. Od 1. 1. 1991 p ešla OGV
pod z izovatele Ministerstvo kultury R. Sou asným z izovatelem je od 1. 7. 2001
Kraj Vyso ina.
P vodní spole né sídlo OGV v budov Muzea Vyso iny omezovalo innost i další rozvoj
galerie. Teprve v roce 1964 získala Oblastní galerie Vyso iny své vlastní sídlo
v rekonstruovaném památkovém objektu v Komenského ulici . 10, kde celá výstavní plocha
této budovy slouží výstavní innosti. Od roku 1988 pat í galerii i další památkový objekt na
Masarykov nám stí . 24, kam se p est hovala stálá expozice eského um ní
19. a 20. století. Ob galerijní budovy jsou významnými ukázkami renesan ní architektury
se specifickým typem haly, vycházející z typu st edov kého halového domu.

Budova Komenského 10

Masarykovo nám. 24, vestibul
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ORGANIZA NÍ STRUKTURA
A PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
OGV v Jihlav je organiza n rozd lena na odd lení odborné a odd lení provozn
ekonomické, která jsou pod ízena editeli jako statutárnímu zástupci galerie.
editel, kurátor sbírky plastik
ODBORNÉ ODD

PhDr. Ji í Hyliš

LENÍ

kurátor sbírky malby a kresby
kurátor sbírky grafiky (na mate ské dovolené)
asistent kurátora,
(zástup za mate skou dovolenou)
správce sbírek a informa ních technologií
dokumentátor, knihovník
výtvarník, fotograf
kulturn -výchovný pracovník
PROVOZN

neobsazeno
Mgr. Jana Zemanová – Bojanovská
Marin Kos, ak.mal.
Alena Uxová
Jana Benáková
Pavel Petrov
Alois Pavlí ek

-EKONOMICKÉ ODD

zástupce editele, vedoucí provozn
ekonomického odd lení
referent hospodá ské správy
ú etní
idi , údržbá , topi
vrátná + pokladní
dozor výstavních síní

LENÍ

Ing. Iva Habichová
Helena Vanišová
Miloslava P ibylová
František Bedná
4 pracovníci na polovi ní úvazek
8 pracovník na polovi ní úvazek

Vzhledem k malému po tu zam stnanc je v galerii zna ná kumulace funkcí pracovník
OGV a odborní pracovníci provádí sami i veškeré práce spojené s p ípravami a instalacemi
výstav.

EVIDENCE A PÉ

E O SBÍRKY

K 31. 12. 2002 spravovala OGV v Jihlav celkem 5 954 ks sbírkových p edm t , z toho:
1 209 obraz
1 472 kreseb a p íbuzných papírových d l
2 050 grafik
342 plastik
881 výstavní kolekce kreseb a grafik
Inventarizace
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav zinventarizovala v roce 2002 v rámci plánovaných
inventarizací v termínu 10.5.2002 -12.11.2002 1098 ks grafiky - inventární ada G, v rámci
inventarizace byly podrobn popsány aktuální stavy všech t chto grafik do po íta ové
databáze a vym n ny a dopln ny ochranné papírové kryty.
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Restaurování
V roce 2002 byla restaurována ást d l ze sbírek OGV v Jihlav , navržených k restaurování
p i posledních inventarizacích. Restaurování výtvarných d l ze sbírek OGV Jihlava se
realizuje dodavatelsky, nebo galerie nemá vlastní restaurátorskou dílnu. V lo ském roce bylo
zap j eno k restaurování celkem 11 sbírkových p edm t , z nichž 5 je již zrestaurovaných
zp t v instituci:
O 197
Beneš Vincenc, Žlutý d m v zahrad
O 291
Balaš Zden k, Koloto
O 1077
Panuška Jaroslav st., Mo e s tmavým nebem
O 853
Zrzavý Jan, Zátiší
O 815
Gross František, Hlava
dalších 6 p
O 196
O 893
O 193
O 259
O 532
O 1286

edm t p eveze OGV v Jihlav zp t na po átku roku 2003:
Nowak Willi, Zp va ka
Sion Zbyšek, Situace (Jak vychovávat klackem)
Nechleba Vratislav, Portrét ženy v klobouku
Panuška Jaroslav st., Vesnice v zim
Nowak Willi, Senose
Kopecký Bohdan, Modrá cesta

Badatelské návšt vy
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav byla v lo ském roce požádána dv ma badateli o možnost
studia sbírkových p edm t :
První badatelská návšt va byla zam ena na díla Richarda Fremunda ve sbírkách Oblastní
galerie Vyso iny v Jihlav .
Druhá badatelská návšt va se zabývala studiem barevnosti pro reprodukci obrazu O 1228,
Chittussi Antonín, Jihlava.
Digitalizace sbírek
Zápis všech sbírkových p edm t do databáze Demus byl dokon en již v roce 2001.
V pr b hu roku 2002 byl pr b žn p ipravován modul Evidence pro p evod do nové verze
(opravy chybných prvotních záznam , p íprava pro nastavení ísel podsbírek dle CES), kde je
P ír stková kniha v návaznosti na Zákon 122/2000 Sb. needitovatelná.
Na konci roku 2002 tato práce vyústila v úplný, bezchybný p evod sbírkových dat do nové
verze Demus 01, v etn nastavení ísel podsbírek v návaznosti na CES.
V pr b hu roku bylo po ízeno 211 fotografických digitálních vyobrazení sbírkových
p edm t a p ipojeno k databázi Demus, modulu Výtvarné um ní
Realizované záp j ky
v r. 2002 byly realizovány: 1 záp j ka pro prezentaci v zahrani í, 9 záp j ek pro prezentaci v
tuzemsku, 1 záp j ka k restaurování a pokra ovaly 2 dlouhodobé záp j ky v tuzemsku.
V poslední dob tém každoro ní záp j ky sbírkových p edm t do zahrani í poukazují
na vysokou kvalitu sbírek OGV v Jihlav .
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Akvizi ní innost
V roce 2002 byl vybrán a se schválením Um lecké nákupní komise OGV v Jihlav zakoupen
soubor 6ti prací (kreseb) z autorské výstavy Aleny Nádvorníkové, dokumentující vývoj její
tvorby od r. 1966 do r. 1989 a jako dar autorka v novala galerii dalších 6 kreseb datovaných
až do r. 2001. Tato kolekce je vhodným zastoupením surrealistických tendencí v eském
výtvarném um ní 2. poloviny 20. století ve sbírkách OGV v Jihlav .

Nádvorníková Alena, M j Ubu, 1989

Nádvorníková Alena, Jezdci 1, 1996

Ze dvou soukromých zdroj byla velmi hodnotn dopln na kolekce prací Ladislava Nováka
ve sbírce OGV v Jihlav a to jak nejran jšími kolážemi a litými kresbami z po átku 60. let
20.století, tak i záv re nými pracemi litých barevných tuší z 90.let 20.století.. Ob tato
autorská období ješt ve sbírce Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav zastoupena nebyla.
Zakoupením t chto kreseb nabyla kolekce úplnosti a je možné uvažovat i o komorní výstav
díla Ladislava Nováka pouze ze sbírek OGV v Jihlav .

Novák Ladislav, Nezda ený ná rtek portrétu
Novák Ladislav, Tragické hry, 1998
blahoslavené Mišuly, 18.11.1966
__________________________________________________________________________________________
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Výb rem v atelieru Jaroslava Šerých, významného eského malí e, grafika a ilustrátora,
absolventa Akademie výtvarných um ní v Praze a následným zakoupením byla sbírka
obohacena o 2 rané kresby z 50.let 20.století a grafický cyklus z roku 1974.

Šerých Jaroslav, Bi ovaný k , 1954
Šerých Jaroslav, Z mé pantomimy I., 1974

V rámci mapování kvalitního regionálního um ní byl zakoupen soubor 6ti grafik t ebí ského
výtvarníka Emanuela Ranného ml. z 90. let minulého století.

Tyto p ír stky byly v roce 2002 zaevidovány v chronologické i systematické evidenci,
zapsány do po íta ové databáze a byly k nim zhotoveny loka ní karty. V p íštím roce bude
pokra ováno v jejich odborném zpracování na v deckých kartách (papírových i v databázi
Demus01), obrazovým zdokumentováním a p ipojením digitálních fotografií k databázi.
___________________________________________________________________________
PUBLIKA

NÍ A PREZENTA

NÍ

INNOST

Vydané publikace
OGV v Jihlav vydala v lo ském roce katalog Josef Kos k výstav , probíhající v OGV v
Jihlav , Masarykovo nám. 24
a katalog Františka Kavána k výstav realizované v budov Komenského 10 ve spolupráci s
Východo eskou galerií v Pardubicích, Západo eskou galerií v Plzni a Galerií Portheimka v
Praze.
Regiontour
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav se po átkem roku ú astnila jako vystavovatel
Regiontouru 2002
P ípravy pro další prezentaci OGV v Jihlav na rok 2003
Jako p ípravu pro vydání katalogu stálé expozice k 50. výro í OGV v Jihlav
pracovníci odborného odd lení vyhledávali a shromaž ovali doklady o historii OGV, jak v
archivu galerie, tak v Krajském archivu v Brn a vyhledávali informace o akvizicích z
r zných období tvorby sbírky ve sbírkové evidenci jako podklady pro sepsání historie OGV.
V záv ru roku p ipravilo odborné odd lení OGV v Jihlav základní podklady a obrázky pro
prezentaci Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav na internetu.
__________________________________________________________________________________________
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VÝSTAVNÍ
ZÁKLADNÍ

INNOST A NÁVŠT
VÝSTAVY

VNOST

Budova Komenského 10
1)
as a ...
24.11.2001 - 23.1.2002
Celostátní p ehlídka prací výtvarných kolektiv d tí a mládeže do 19.let
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s IPOS-ARTAMA Praha a Asociací výtvarných
pedagog
návšt vnost: 333 v roce 2002
2) Ji í John - výb r z tvorby
14.2.2002 - 7.4.2002
Vlastní výstava, na které participovaly GU Karlovy Vary a SGVU Litom ice
návšt vnost: 947
3) Emil Filla – ze sbírek Západo eské galerie v Plzni

18.4.2002 - 30.6.2002
návšt vnost: 1 484

4) František Kaván
11.7.2002 - 15.9.2002
Vlastní výstava, na které participovaly V G Pardubice, galerie Portheimka Praha a Z G
Plze
návšt vnost: 1 820
5) Na sítnici bou e – sou asná surrealistická koláž
16.10.2002 - 1.12.2002
Edouard Jaguer, Ladislav Novák
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s MKS-galerie Malovaný d m T ebí
návšt vnost: 790
6) Max Švabinský – ze sbírek GVU Ostrava
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s GVU Ostrava

17.12.2002 - 9.3.2003
návšt vnost: 561 v roce 2002

záb r z vernisáže
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Budova Masarykovo nám.24
1) František Dlouhý – Prolínání
Výstava k nedožitým 90. narozeninám autora, vlastní výstava.

15.11.2001 - 13.1.2002
návšt vnost: 109 v roce 2002

2) Emanuel Ranný – výb r z tvorby
22.1.2002 - 17.3.2002
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci se Západomoravským muzeem T ebí
návšt vnost: 554
3) Alena Nádvorníková ...D je, d je ...
28.3.2002 - 2.6.2002
Výstava byla uspo ádána ve spolupráci s V G Pardubice, AJG Hluboká nad Vltavou,
GVU Cheb
návšt vnost: 615
4) Josef Kos – výb r z tvorby
Vlastní výstava, k autorovým 70. narozeninám,

13.6.2002 - 8.9.2002
návšt vnost: 1 348

5) Stálá expozice eského um ní 19. a 20. století ze sbírek Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav
po celý rok
návšt vnost: 1 894

Lebeda Otakar, Z Krkonoš - Cesta, 1894

Myslbek Josef Václav, Oddanost

Reinstalace stálé expozice
V roce 2002 prob hlo celkem 7 áste ných reinstalací stálé expozice kv li záp j kám d l
umíst ných ve stálé expozici (vým na za adekvátní náhrady), kv li umíst ní rozsáhlejších
výstav v budov (redukce stálé expozice) a kv li výmalb sál a nát r m oken (p emis ování
do sál , kde práv neprobíhaly tyto práce).
__________________________________________________________________________________________
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OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY
P ednášky, besedy, kulturn výchovné akce, odborné p ednášky:
9. 5. 2002
9. 5. 2002
20. 5. 2002
20. 5. 2002
3. 9. 2002
3. 9. 2002
4. 9. 2002

A. Nádvorníková („Surrealismus“ - p ednáška autorky spojená s besedou)
46 návšt vník
A. Nádvorníková („Surrealismus“ - p ednáška autorky spojená s besedou)
37 návšt vník
E. Filla („Filla a moderní um ní“ - p ednášející Dr. I. Žl va)
28 návšt vník
E. Filla („Filla a moderní um ní“ - p ednášející Dr. I. Žl va)
31 návšt vník
F. Kaván („Život a dílo“ - p ednášející Dr. Zacha )
28 návšt vník
F. Kaván („Život a dílo“ - p ednášející Dr. Zacha )
23 návšt vník
F. Kaván („Život a dílo“ – p ednášející A. Pavlí ek )
14 návšt vník

prohlídky výstav s odborným výkladem:
4. – 12. 9. 2002

F. Kaván (SUŠG Jihlava)

92 návšt vník

5. – 29. 11. 2002

Na sítnici bou e /E. Jaguer, L. Novák (SUŠG, SOŠS, SOŠT,
Gymnázium, ZŠ Demlova II.)
154 návšt vník

18. - 20. 12. 2002

M. Švabinský (SUŠG, Gymnázium Jihlava)

81 návšt vník

Jiná spolupráce se školami
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav umožnila ve 3. tvrtin roku 2002 odbornou praxi dvou
studentkám Grafické školy v termínu 18.11.-22.11.2002. Studentky se seznámily
s r znorodostí odborné práce v galerii a s evidencí sbírek.

ODBORNÁ KNIHOVNA
Odborná knihovna Oblastní galerie vznikla v roce 1958. Je zam ena p edevším na výtvarné
um ní a architekturu. V sou asné dob zahrnuje 3.414 položek, které jsou evidovány jak
v knihovní knize, tak kartotékou. K postupnému zpracování evidence knih je v OGV
používán po íta ový program Clavius. V roce 2002 se knižní fond rozrostl o 16 titul .
Vedle odborné knihovny spravuje galerie knihovnu katalog , asopis a odborný archiv
galerie.
Odborná knihovna i archiv jsou ve ejnosti zp ístupn ny pouze prezen n .
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OSTATNÍ AKTIVITY
Práce pro Radu galerií eské republiky
editel Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav se pravideln ú astnil jednání komory editel
Rady galerií eské republiky.
Zástupkyn odborných pracovník se pravideln ú astnila jednání komory kurátor Rady
galerií eské republiky
editel a zástupkyn odborných pracovník Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav se zú astnili
dvou jednání senátu Rady galerií eské republiky.
Pracovnice OGV v Jihlav je lenem testovacího týmu Rady galerií pro sbírkové aplikace,
v rámci této innosti se v pr b hu celého roku (nad rámec pracovní nápln ) zabývala
testováním a p ípravou podklad v návaznosti na Zákon 122/2000 pro Demus 01, moduly
Výtvarné um ní a Evidence.
Vzd lávání pracovník odborného odd lení
V roce 2002 zapo ali 2 odborní pracovníci Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav se studiem
ve Škole muzejní propedeutiky (po ádané Asociací muzeí a galerií R). Studium by m lo být
zakon eno testem, ústním pohovorem a obhajobou záv re né práce v roce 2003.
Spolupráce s ostatními galeriemi a muzei
Krom výše zmi ovaných spoluprací na výstavách, edi ní a kulturn výchovné innosti
spolupracovala OGV v Jihlav s galeriemi celé R poskytováním technické podpory
k program m Demus a Cesik (telefonem, e-mailem)
OGV provedla 11.10.2002 zaškolení (pro Muzeum Vyso iny v Jihlav a Západomoravské
muzeum v T ebí i) - programy Cesik a Demus - zp tné importy inv. ísel z MK, zálohování
dat a pr b žn n kolik porad a opravu instalace programu Cesik v Muzeu Vyso iny v Jihlav .
Digitální zpracování dat odborného odd lení
Pro snadn jší a operativn jší práci s databází sbírkových dat, sdílení tiskárny a dokument
byly po íta e odborného odd lení propojeny do sít .

EKONOMICKÁ

ÁST 2002

Oblastní galerie Vyso iny je p ísp vkovou organizací kterou od 1.7.2001 z izuje kraj
Vyso ina. Hospoda ení organizace upravuje od 1.7.2001 vyhláška 250/2000 Sb.
V p vodn schváleném rozpo tu jsme od z izovatele obdrželi p ísp vek na innost
ve výši 4 575 000,- K . Po provedené úprav se p ísp vek snížil na kone ných
4 364 400,- K . Odvod z izovateli za nevy erpaný mzdový limit inil 210 600,- K . Celkové
náklady za rok 2002 dosáhly 4 562 773,30 K .
Poskytnutý p ísp vek byl použit na zajišt ní úkol vyplývajících jak z hlavního
poslání galerie t.j. innost sbírkotvorná, výstavní a kulturn -výchovná, tak pro zajišt ní
provozn ekonomických inností.
Dalšími p íjmy galerie byly vlastní výnosy, které tvo í p íjmy ze vstupného a prodeje
publikací a pohled . Hospoda ení nebylo podpo eno finan ními dary od sponzor .
Vedlejší hospodá skou innost OGV neprovozuje. O investi ní prost edky galerie
v roce 2002 z izovatele nežádala.
__________________________________________________________________________________________
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Na odborné odd lení byl z vlastních zdroj – investi ního fondu zakoupen grafický
software (pro p ípravu katalog do tiskáren, ímž se uspo í až 1/3 náklad ).
Z investi ního fondu bylo po ízeno rozmrazování okap na budov Masarykovo
nám.24.
Pr b žné opravy obou budov v tšího rozsahu jsou financovány z investi ního fondu.
Hospoda ení galerie v roce 2002 skon ilo zlepšeným hospodá ským výsledkem ve výši
106 026,42 K .
výnosy celkem:
z toho:
1) vlastní výnosy celkem
2) ostatní výnosy
3) použití fondu
4) p ísp vek na innost

4 668 799,72

náklady celkem:

4 562 773,30

1)
2)
3)
4)
5)
6)

494 195,70
1 109 161,70
2 695 747,54 211,40
113 346,50
96 111,-

z toho:

56 115,40
10 915,42
237 368,90
4 364 400,-

spot ebované nákupy
služby
osobní náklady
dan a poplatky
ostatní náklady
odpisy

+106 026,42

hospodá ský výsledek:
ZÁV

R
Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav se poda ilo pom rn úsp šn plnit úkoly jak
v oblasti odborné (akvizi ní, prezenta ní, kulturn výchovné innosti), tak i ekonomické.
V akvizi ní innosti se poda ilo získat kvalitní výtvarná díla od významných autor ,
která vhodn doplnila sbírky galerie (Ladislav Novák, Jaroslav Šerých, Alena Nádvorníková,
Emanuel Ranný).
V rámci prezenta ní innosti uspo ádala galerie adu krátkodobých výstav, z nichž
nejv tší úsp ch m la retrospektivní výstava Františka Kavána, na které participovaly 3 galerie
(V G Pardubice, Z G Plze a galerie Portheimka v Praze). Na této výstav bylo
prezentováno tém 100 nejvýznamn jších d l Františka Kavána ze sbírek galerií a muzeí
z celé R.
V rámci kulturn výchovné innosti se poda ilo uspo ádat n kolik p ednášek a besed
k významným výstavám (František Kaván, Emila Filla, Alena Nádvorníková) v etn mnoha
prohlídek výstav s odborným výkladem (F. Kaván, M. Švabinský, Na sítnici bou e, E. Jaguer,
L. Novák ...)
Krom výše zmi ovaných akcí spolupracovala Oblastní galerie Vyso iny v Jihlav
s galeriemi celé R p i poskytování technické podpory k program m Demus a Cesik.
V rámci plánovaných inventarizací byla provedena inventura grafik, p i níž byly
podrobn popsány aktuální stavy všech t chto grafik do po íta ové databáze a vym n ny
a dopln ny ochranné papírové kryty.
V rámci publika ní innosti se Oblastní galerii Vyso iny poda ilo vydat 2 katalogy.
Katalog k výstav Františka Kavána na n mž participovaly další 3 galerie a katalog k výstav
Josefa Kose k 70. výro í narození autora.
I v ekonomické oblasti galerie úsp šn plnila dané úkoly a proto se jí poda ilo
vytvo it zlepšený hospodá ský výsledek.
__________________________________________________________________________________________
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