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Ředitelka

Mgr. MgA. Kateřina Pažoutová (do 5. 10. 2004)
Ing. Iva Habichová (od 6. 10. 2004)

ODBORNÉ ODDĚLENÍ
kurátor sbírky malby a grafiky
kurátor sbírky plastik a kresby
správce sbírek
a informačních technologií
dokumentátor, knihovník
výtvarník, fotograf
kulturně-výchovný pracovník
Otevírací doba
Vstupné

Mgr. Jana Bojanovská
PhDr. Jiří Hyliš
Alena Uxová
Mgr. Jaromír Dostál (od 7. 7. 2004)
Mgr. Jana Kalinová (16. 2. - 12. 8. 2004)
Jana Benáková (do 31. 3. 2004)
Pavel Petrov
Alois Pavlíček
úterý - pátek 9.00 – 12.30 h / 13.00 - 17.00 h
sobota, neděle 9.00 – 12.30 h / 13.00 – 17.00 h
základní 30,- Kč; poloviční 15,- Kč
První středu v měsíci vstup zdarma
Galerie dále poskytuje slevy a volné vstupy
dle platného ceníku.

EVIDENCE A PÉČE O SBÍRKY
K 31. 12. 2004 spravovala OGV v Jihlavě celkem 6 001 ks sbírkových předmětů, z toho:
1 217 obrazů
1 494 kreseb a příbuzných papírových děl
2 066 grafik
343 plastik
881 výstavní kolekce kreseb a grafik
Inventarizace
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě zinventarizovala v roce 2004 v rámci plánovaných
inventarizací v termínu 12. 10. 2004 - 16. 11. 2004 1 216 ks obrazů - inventární řada O a
343 ks plastik - inventární řada PL.
Restaurování
V roce 2004 byla restaurována díla určená pro stálou expozici a 2 plastiky poškozené
návštěvníkem stálé expozice. Restaurování výtvarných děl ze sbírek OGV Jihlava se
realizuje dodavatelsky, neboť galerie nemá vlastní restaurátorskou dílnu. V roce 2004 bylo
zapůjčeno k restaurování 5 sbírkových předmětů.
Celkem bylo zrestaurováno 5 předmětů.
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Předměty zrestaurované v r. 2004:
PL 265
Wichterlová - Stefanová Hana, Údiv
PL 339
Janoušková Věra, Postava s otisky
PL 340
Janoušková Věra, Barevná postavička
O 855
Procházková Linka, Paříž
O 1318 Bauch Jan, Živly
Badatelské návštěvy
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě byla v loňském roce požádána šesti badateli
o možnost studia sbírkových předmětů za účelem publikování, digitalizace a přípravy výstav.
Celkem se jednalo o 65 sbírkových předmětů.
Digitalizace sbírek
Zápis všech sbírkových předmětů do databáze Demus byl dokončen již v roce 2001.
V průběhu roku 2004 bylo do tabulky Osobností doplněno cca 200 medailonů autorů
sbírkových předmětů ze slovníků výtvarného umění dostupných v odborné knihovně OGV
v Jihlavě.
Realizované zápůjčky
V roce 2004 bylo realizováno 12 krátkodobých zápůjček v tuzemsku, 3 zápůjčky
k restaurování a 3 dlouhodobé zápůjčky v tuzemsku.
Akviziční činnost
V roce 2004 se sešel Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost, který je poradním orgánem ředitele galerie, dvakrát. Komise schválila přijetí několika darů a doporučila k nákupu
do sbírek umělecké předměty, jež následně Oblastní galerie v Jihlavě získala.
Ze soukromých darů byla sbírka OGV doplněna o práce významných českých autorů
(zejm. kresby a grafiky), například Jana Zrzavého, Vlastimila Rady, Václava Špály, Cyrila
Boudy, Bohuslava Reynka a dalších.
Dále o práce současných autorů, například o kresbu Dana Trantiny, darovanou
u příležitosti výběru prací na připravovanou výstavu a 4 grafiky Pavla Šmída, který je
věnoval při zakoupení dvou jeho obrazů, vybraných z výstavy Obsese sběru. Z této výstavy
realizované v OGV na přelomu let 2003 a 2004 byly zakoupeny také 3 obrazy mladé
výtvarnice Patricie Fexové. Tito autoři si již na české výtvarné scéně vybudovali své místo
a jejich práce jsou originální svými myšlenkami a zároveň reflektují současné světové
trendy.
V neposlední řadě bylo zakoupeno také 6 kreseb Vladimíra Janouška převážně z 60. let
20. století a obraz Bohdana Laciny (rovněž z 60. let), jejichž díla tak vhodně rozšířila sbírku
OGV tohoto období.
Seznam akvizic:
K 1484
Zrzavý Jan; Haldy
PL 341
Uprka František; Busta ženy v šátku
K 1485
Rada Vlastimil; Tři králové
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G 2029
G 2030
G 2031
G 2032
G 2033
O 1408
O 1409
O 1410
O 1411
O 1412
O 1413
G 2034
G 2035
G 2036
G 2037
K 1486
O 1414
K 1487
K 1488
K 1489
K 1490
K 1491
K 1492

Špála Václav; Žena
Bouda Cyril; Pohled na Strahov od Hradčanského náměstí
Bouda Cyril; Zátiší s garnáty
Reynek Bohuslav; Veroniččina rouška
Reynek Bohuslav; Srnka - koloušek
Svoboda Bedřich; Zátiší s vínem
Fexová Patricie; Mrtvý Wyvern monarch
Fexová Patricie; Mrtvý bone dragon
Fexová Patricie; Mrtvý unicorn
Šmíd Pavel; Provinilá
Šmíd Pavel; Sukýnka
Šmíd Pavel; Levitující manekýn
Šmíd Pavel; Německá sukně
Šmíd Pavel; Sama
Šmíd Pavel; Příbuzné
Trantina Dan; Salome
Lacina Bohdan; Krajina s očnicemi
Janoušek Vladimír; Postava
Janoušek Vladimír; Slepci
Janoušek Vladimír; Postavy pod stromem
Janoušek Vladimír; Postava v konstrukci
Janoušek Vladimír; Konstrukce v krajině
Janoušek Vladimír; Konstrukce

V souhrnu bylo tedy získáno nákupem nebo darem 7 obrazů, 9 grafik, 9 kreseb
a 1 plastika. Všechny tyto předměty byly zaevidovány v písemné i počítačové chronologické
a systematické evidenci, zapsány do počítačové databáze s připojenými obrázky a byly
k nim zhotoveny lokační a k části odborné karty. V dalším roce bude zpracování odborných
karet dokončeno. Přírůstky získané do konce října byly v roce 2004 přihlášeny do CES,
přírůstky získané po 31. říjnu 2004 budou přihlášeny do CES v dalším zákonném termínu
tj. 31. 1. 2005.

Trantina Dan; Salome
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Uprka František; Busta ženy v šátku

PUBLIKAČNÍ A PREZENTAČNÍ ČINNOST

Vydané publikace

V lednu 2004 vydala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě publikaci k výstavě „Současná
česká malba. Sbírka Richarda Adama“ v nákladu 200 kusů.
K výstavě „Krajina, Julius Mařák a krajináři 90.let 19. století“ vydalo Vlastivědné muzeum
Šumperk katalog, na kterém se finančně podílela i OGV v Jihlavě.
V červnu 2004 vydala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě publikaci k výstavě Akvizice
(přírůstky OGV z let 1995-2003) v nákladu 150 ks.
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Ukázka vydaných publikací

VÝSTAVNÍ ČINNOST A NÁVŠTĚVNOST
ZÁKLADNÍ VÝSTAVY

Budova Komenského 10
1.

Obsese sběru
Vlastní výstava, kurátor výstavy MgA. Milan Salák

18. 12. - 18. 1. 04
návštěvnost: 314

2.

Současná česká malba. Sbírka Richarda Adama
Vlastní výstava, kurátor výstavy MgA. Milan Salák

27. 1. - 21. 3. 04
návštěvnost: 567

3.

Krajina. Julius Mařák a krajináři 90.let 19.století.
19.století
(ze sbírek GVU Ostrava)

31. 3. - 23. 5. 04
návštěvnost: 1 322

Výstava byla uspořádána ve spolupráci s GVU Ostrava,
kurátor výstavy Mgr. Petr Beránek
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Krajina. Julius Mařák a krajináři 90. let 19. století

červen - červenec: rekonstrukce toalet v galerii
4.

Umělecká beseda (ze sbírek OGV v Jihlavě)
Kurátor výstavy Mgr.Jana Bojanovská

2. 8. - 5. 9. 04
návštěvnost: 134

září - listopad: rekonstrukce přízemí a suterénu v galerii
5.

Miroslav Štolfa malba / kresba
Výstava byla uspořádána ve spoluprácí s ČMVU Praha,
kurátor výstavy Jiří Hyliš

17. 12. 04 - 13. 2. 05
návštěvnost: 71

Budova Masarykovo náměstí 24:
1.

50. let Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě.
Jihlavě 1
Vlastní výstava, kurátor výstavy Mgr. Kateřina Pažoutová

7. 12. 03 - 30. 3. 04
návštěvnost: 706

Historie sídelních domů OGV v Jihlavě a jihlavské renesanční domy

2.

Výstava, kurátor PhDr. Ivan Žlůva

17. 12. 03 - 31. 3. 04

Vysočina
(ze sbírek OGV v Jihlavě)
Vlastní výstava, kurátor výstavy Jana Bojanovská

15. 4. - 31. 5. 04
návštěvnost: 367

7

Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami
Výstava prací dětí z MŠ, lektor Alois Pavlíček

15. 4. - 30. 3. 04

Malování mezi obrazy, modelování mezi sochami

3.

Akvizice
(přírůstky OGV z let 1995 - 2003)
Vlastní výstava, kurátor PhDr. Jiří Hyliš

22. 6. - 1. 8. 04
návštěvnost: 222

Akvizice (přírůstky OGV z let 1995-2003)

4.

Karaoke
Vlastní výstava, kurátor výstavy Mgr.Jana Kalinová

20. 8. - 31. 10. 04
návštěvnost: 508

listopad - galerie zavřená
5.

Stopy paměti
2. 12. 04 - 30. 1. 05
(výstava šesti výtvarníků)
návštěvnost: 118
Výstava ve spolupráci z Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem, kurátor
Jiří Hyliš
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Stopy paměti (výstava šesti výtvarníků)

Reinstalace stálé expozice
V roce 2004 proběhlo několik částečných reinstalací stálé expozice z důvodu její
nevhodné instalace a následnému poškození vystavených exponátů (sochy) a rovněž
z důvodu zápůjček zde umístěných děl (výměna za adekvátní náhrady). V srpnu pak
vzhledem k pořádání rozsáhlé výstavy „Karaoke“ došlo k úplnému zrušení stálé expozice.

OSTATNÍ KULTURNÍ AKTIVITY
Přednášky, besedy, kulturně výchovné akce, odborné přednášky:
26. 2. 2004 proběhla v budově na Masarykově nám. 24 Beseda u příležitosti oslav 50. let
trvání OGV v Jihlavě, jež se setkala s velkým zájmem odborné i laické veřejnosti.

Beseda u příležitosti oslav 50 let trvání OGV v Jihlavě
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V prvním pololetí 2004 proběhlo 15 výtvarných dílen a akcí pro děti a mládež s účastí 315 dětí.

Výtvarné dílny a akce pro děti a mládež

V průběhu letních prázdnin se uskutečnily „Dny v galerii“. Pro seniory měla akce název
„Máte zájem se něco nového naučit?“ (účast 27 osob) „Výtvarný kurz pro matky s dětmi“ byl
pro malý zájem zrušen.
K Mezinárodnímu dni dětí galerie zajistila studenty Střední umělecké školy grafické, kteří
po celý den portrétovali návštěvníky. Zúčastnilo se 64 dětí.
V průběhu Mezinárodního dne muzeí a galerií provázeli pracovníci galerie návštěvníky
výstavními prostorami galerie s odborným výkladem a v dobových kostýmech, které
zapůjčilo Horácké divadlo v Jihlavě.

Pracovníci galerie v dobových kostýmech

Komentované prohlídky budov galerie včetně odborných výkladů k probíhajícím výstavám
se uskutečnily i v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.
Při zahájení výstavy „Vysočina“ byly prezentovány práce dětí MŠ s názvem „Malování
mezi obrazy, modelování mezi sochami“. Akce měla velký ohlas.
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Záběry z expozice dětských prací

Prohlídky výstav s odborným výkladem
V roce 2004 provedli odborní pracovníci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě celkem 83
odborně komentovaných prohlídek výstav v OGV v Jihlavě (pro cca 1 387 osob).

ODBORNÁ KNIHOVNA
Knihovna OGV je v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb. specializovanou knihovnou
zaměřující se na výtvarné umění. K 31. 12. 2004 knihovna evidovala 3 456 knihovních
jednotek, to znamená knih, výstavních katalogů a CD. Roční přírůstek činil 93 jednotek,
z toho knihovna sama nakoupila 24 knih v celkové hodnotě 21 308,- Kč. Zbytek získala
galerie darem nebo jako povinné výtisky ze Smluv o výpůjčkách. V současné době
knihovna poskytuje materiály pouze k prezenčnímu studiu, nepůjčuje je domů.
V průběhu roku pokračovalo zapisování knih do počítačového katalogu Clavius.
K urychlení tohoto procesu se plánuje zakoupení počítačového programu Turbo
k přebírání záznamů knih z jiných knihoven. V závěru roku 2004 byly podniknuty přípravné kroky k zaregistrování knihovny na Ministerstvu kultury ČR a k připojení na internet.

OSTATNÍ AKTIVITY
Práce pro Radu galerií České republiky

Ředitelka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se pravidelně účastnila jednání komory
ředitelů Rady galerií České republiky.
Zástupce odborných pracovníků se pravidelně účastnil jednání komory kurátorů Rady
galerií České republiky.
Zástupci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě se zúčastnili jednání sněmu Rady galerií
České republiky v Plzni.
Pracovnice odborného oddělení OGV v Jihlavě je členem testovacího týmu Rady galerií
pro aplikace používané v muzejnictví, v rámci této činnosti se v průběhu celého roku (nad
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rámec pracovní náplně) zabývala testováním aplikace pro webovou prezentaci sbírek
ProMus.
Vzdělávání pracovníků
Knihovník, dokumentátor navštěvoval v roce 2004 rekvalifikační knihovnický kurz při
Moravské zemské knihovně v Brně. V jeho studiu pokračuje i v roce 2005. Kurz je ukončen
závěrečnou zkouškou.
Další pracovníci galerie se pravidelně účastní odborných seminářů.
Spolupráce s ostatními galeriemi a muzei
Kromě výše zmiňovaných spoluprací na výstavách, ediční a kulturně výchovné činnosti
spolupracovala OGV v Jihlavě s galeriemi celé ČR poskytováním technické podpory
k programům Demus a Cesik (telefonem, e-mailem).

EKONOMICKÁ ČÁST
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je příspěvkovou organizací, kterou od 1. 7. 2001
zřizuje kraj Vysočina. Hospodaření organizace upravuje od 1. 7. 2001 vyhláška 250/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V původně schváleném rozpočtu jsme od zřizovatele obdrželi příspěvek na činnost ve
výši 5 998 000,- Kč. Po provedené úpravě se příspěvek navýšil na 5 999 000,- Kč. Celkové
náklady za rok 2004 dosáhly 6 043 827,06 Kč.
Poskytnutý příspěvek byl použit na zajištění úkolů vyplývajících jak z hlavního poslání
galerie t.j. činnost sbírkotvorná, výstavní a kulturně-výchovná, tak pro zajištění provozně
ekonomických činností.
Dalšími příjmy galerie byly vlastní výnosy, které tvoří příjmy ze vstupného a prodeje
publikací a pohledů. Hospodaření organizace bylo podpořeno finančními dary od sponzorů
ve výši 11 000,- Kč (ČSOB a Plynoservis Dobrovolný). Všem sponzorům galerie děkuje za
finanční podporu galerie.
Vedlejší hospodářskou činnost OGV neprovozuje. O investiční prostředky galerie v roce
2004 zřizovatele nežádala.
Z investičního fondu jsme financovali opravu elektrorozvodů a osvětlení včetně projektu
a výmalby nové knihovny v částce 173 847,60 Kč. Dále byly doplaceny kovové mříže ve výši
94 500,- Kč. Všechny akce se týkaly budovy Komenského 10.
Zřizovatel financoval z rozpočtu kraje v budově galerie Komenského 10 opravu toalet ve
všech patrech, v přízemí byla provedena úprava parteru a úprava suterénu započatá v roce
2004 bude pokračovat i v roce 2005.
Hospodaření galerie v roce 2004 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši
263 639,49 Kč.
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Zádveří (přední a zadní vchod) a nová vrátnice

Výnosy celkem

6 307 466,55

z toho: 1) vlastní výnosy celkem
2) ostatní výnosy
3) použití fondu
4) příspěvek na činnost

60 074,74 544,95
173 847,60
5 999 000,-

Náklady celkem

6 043 827,06

z toho: 1) spotřebované nákupy
2) spotřeba energie

735 783,00
251 398,00
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3) prodané zboží
4) opravy a udržování
5) cestovné + reprefond
6) služby
7) osobní náklady
8) daně a poplatky
9) ostatní náklady
10) odpisy
Hospodářský výsledek

25 182,285 360,60
31 188,50
1 017 456,60
3 322 165,1 886,242 121,06
129 714,60
+263 639,49

Hospodářského výsledku za účetní období roku 2004 se podařilo dosáhnout ve výši 263
639,49 Kč. Vzhledem k tomu, že OGV chtěla vytvořit zlepšený výsledek hospodaření, přijala
úsporná opatření, aby provozní náklady především v závěru roku snížila.
Zlepšeným výsledkem hospodaření si organizace vytváří rezervy do dalších let pro krytí
neplánovaných výdajů.
Finanční prostředky galerie čerpala uvážlivě a dle potřeb galerie v návaznosti na potřeby
a požadavky veřejnosti.
Výroční zprávu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě sestavila ing. Iva Habichová ve spolupráci s ostatními pracovníky instituce. Všem, kteří se na zprávě podíleli patří poděkování.
Únor 2005

ogv

