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Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové je p#ísp!vkovou organizací Královéhra-
deckého kraje. Posláním galerie je vytvá#et, odborn! spravovat a"zp#ístup$ovat sbírky 
v%tvarného um!ní. Základní rámec pro &innost organizace vymezuje z#izovací listina. 
P#i své práci se galerie #ídí zejména zákonem &. 122/2000 Sb., o"správ! sbírek muzejní  
povahy, obecn! závazn%mi právními p#edpisy, p#edpisy a" pokyny z#izovatele a" sv%mi 
vnit#ními p#edpisy.

Galerie moderního um!ní má své sídlo v"historickém centru Hradce Králové na Velkém 
nám!stí, v"pozdn! secesní budov! b%valého Zálo'ního úv!rního ústavu, postavené podle 
návrhu v%znamného &eského architekta Osvalda Polívky. Na pr(&elí budovy, v" interié-
rech v"p#ízemí a"v"prvním poschodí se dochovala #ada cenn%ch um!leck%ch a"um!lecko-
#emesln%ch dekorativních prvk(. Budova je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje a"je 
zapsaná v"seznamu nemovit%ch kulturních památek. V"letech 2014–2016 byla provedena 
celková rekonstrukce budovy a"nyní ji spolu s"Galerií moderního um!ní vyu'ívají i"dal)í 
organizace z#izované nebo zalo'ené Královéhradeck%m krajem. 

Galerie se odborn! zam!#uje na &eské moderní v%tvarné um!ní, &emu' odpovídají i"spra-
vované sbírky zahrnující díla um!lc( od 19. století a' po sou&asnost.

ADRESA:  Velké nám!stí 139/140, 500 03 Hradec Králové 

DATOVÁ SCHRÁNKA: a6xphib
E*MAIL: info@galeriehk.cz
TELEFON: 495 512 538 

WWW: galeriehk.cz
FB, IG: @gmuhk

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové je zapsaná v"obchodním rejst#íku 
vedeném u"Krajského soudu v"Hradci Králové, oddíl Pr, vlo'ka 1102.

I+O: 00088404 
DI+: CZ00088404

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Komer&ní banka, a. s., pobo&ka Hradec Králové
+ÍSLO Ú+TU: 6131511/0100

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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SBÍRKOTVORNÁ !INNOST
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GMU má ve své správ! t#i sbírky um!leck%ch d!l. Vedle své základní sbírky Galerie  
moderního um!ní v"Hradci Králové jsou to je)t! dal)í dva soubory: sbírka Galerie  
Vladimíra Preclíka, která je nyní ulo'ena v"budov! GMU, a" soubor socha#sk%ch d!l  
P#íb!h utrpení a"nad!jí &lov!ka, umíst!n% ve volné p#írod!, na loukách u"Stanovic a",ir&e  
nedaleko Kuksu. V)echny sbírky jsou v"souladu se zákonem &. 122/2000 Sb., o"správ! sbí-
rek muzejní povahy zapsány v"centrální evidenci sbírek (CES), kterou vede Ministerstvo 
kultury +R. GMU ve stanoven%ch termínech p#edává Ministerstvu kultury +R podklady 
pro aktualizaci záznam( v"centrální evidenci sbírek. Stav um!leck%ch d!l, jejich ulo'ení 
a"klimatické podmínky v"depozitá#ích a"ve v%stavních sálech jsou pravideln! sledovány.

Akvizice | nov) získaná um)lecká díla

Akvizi&ní &innost v"roce 2019 byla jedna z"hlavních &inností #editele a"kurátor( gale-
rie. Byl vytvo#en závazn% dokument Dlouhodobá koncepce sbírkotvorné &innosti GMU 
HK, 2019–2024, v"n!m' byly na základ! provedené anal%zy stanoveny strategické cíle 
tak, aby GMU z(stala i"v"budoucích desetiletích d(le'itou sbírkotvornou institucí, její' 
v%znam by m!l b%t postupn! propisován do prostoru st#ední Evropy.

(a) Hlavní sbírkotvorná &innost galerie v"letech 2019–2024 bude sledovat &eské v%tvarné 
um!ní od roku 1989 do sou&asnosti, nebo- je nezbytné nabízet divák(m p#ehled sou&as-
ného v%voje v%tvarného um!ní v"kvalitním zastoupení i"na úrovni region(, &ím' skv!le 
diverzi.kujeme národní d!dictví. V%znamná um!lecká díla tedy monopoln! nebudou 
pouze v"dr'ení t!ch v!t)ích a"v%znamn!j)ích sbírkotvorn%ch institucí. Akvizice GMU 
je vymezena obdobím od za&átku transforma&ních let do sou&asnosti a"je zam!#ena na 
díla autor(, kte#í v"této dob! vytvá#eli a"ovliv$ovali domácí um!lecké prost#edí a"kter%m 
se dostalo mezinárodního uznání formou v%stav a"zastoupení v"renomovan%ch sbírkách.

(b) Paraleln! galerie sleduje autory z"regionu tvo#ící od roku 1989 do sou&asnosti, kte#í 
de.nují speci.ka královéhradeckého regionu a"p#ispívají velice pozitivn! k"'ivotu míst-
ního obyvatelstva. Pat#í sem i" tvorba regionáln! v%znamn%ch solitér(, kte#í dosahují 
sv%m osobit%m p#ístupem bezesporu celorepublikového v%znamu.

(c) Byla ustanovena nová sbírka Pohyblivého obrazu reagující na absenci ucelené sbírky 
pohyblivého obrazu v"+eské republice, která by re/ektovala v%voj od experimentálních 
tendencí 60. let 20. století do sou&asnosti. De.nice pohyblivého obrazu se skládá z"jed-
notliv%ch interdisciplinárních p#ístup(, jako je práce s" .lmem, videoart nebo i"práce 
s"diaprojekcí nebo formou videoinstalací. 

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové (GMU) v"uplynulém roce plnila v)echny 
úkoly, které vypl%vají z"jejího postavení sbírkotvorné instituce. V"oblasti pé&e o"um!lecké 
sbírky byla v!nována pozornost odbornému zpracování a"ulo'ení sbírek, preventivnímu 
restaurátorskému o)et#ování vybran%ch um!leck%ch d!l a"postupnému po#izování digi-
tální fotodokumentace sbírkov%ch p#edm!t(. V"oblasti práce pro ve#ejnost byl kladen 
d(raz na zachování obvyklé vysoké odborné úrovn! v%stav a"doprovodn%ch program( 
pro v)echny skupiny náv)t!vník(. Sou&asn! galerie plnila v)echny povinnosti vypl%vající 
ze správy budovy (správa nebytov%ch prostor, opravy a"b!'ná údr'ba). 
 
P#i zaji)-ování v)ech úkol( odborné &innosti, v"provozu organizace, ve správ! budovy 
a"v"pé&i o"sv!#en% majetek byly .nan&ní a"v!cné prost#edky, které má galerie k"dispozici 
pro sv(j provoz, vyu'ívány ú&eln! a"hospodárn!. Obvyklá pozornost byla v!nována také 
dodr'ování právních a"ekonomick%ch p#edpis(. 

Galerie moderního um!ní byla v'dycky místem, kde se mohou náv)t!vníci setkávat s"díly 
&eského moderního a"sou&asného um!ní, ale také byla v roce 2019 místem pro d(le'itá 
odborná jednání a"v%znamné spole&enské události.
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Milena Dopitová, !TY#I MASKY, 1992 
instalace, 4/ fotografie 140 / 100 cm, foto: archiv autorky8
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Milan Langer, PROSTOR PRO KOMUNIKACI 3, 1976
kombinovaná technika, sítotisk, 123 / 260 cm

touto ambiciózní sbírkou iniciuje v%stavní a"v%zkumné projekty postavené na spolupráci 
na tomto geogra.ckém území. Sbírka sou&asn! propojí zájem o"p#irozenou integraci 
r(zn%ch um!leck%ch projev(, pozic, generací a"geogra.ck%ch speci.k. Od sbírky o&eká-
váme, 'e se GMU za&lení do mezinárodního kontextu, jako se tomu ji' stalo v"p#ípad! 
n!kolika institucí s"podobnou strategií ze západní Evropy.

10

(d) Dal)í nov! ustanovená sbírka Collection of Central and Eastern Europe sleduje 
sou&asné autory ze st#ední a"v%chodní Evropy p(sobící od roku 2000 do sou&asnosti. 
Vymezení st#ední a"v%chodní Evropy vychází z" formátu stát( V4. Dále jsou objektem 
na)eho zájmu auto#i a"autorky z"Albánie, Chorvatska, Srbska, Severní Makedonie, Bul-
harska, Rumunska, Moldavské republiky, Ukrajiny, Litvy, Loty)ska a"Estonska. GMU 
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V"souladu s"v%)e uvedenou koncepcí zakoupila GMU v"roce 2019 do sv%ch sbírek díla 
v%znamn%ch &esk%ch um!lc( mlad)í a"st#ední generace:

– Baladrán Zbyn!k, MODELY VESMÍRU, 2009, 2 min 46 sek, videoesej, zvuk, edice 3/3
– Bolf Josef, NEVKUSNÉ MUTACE 0BAMBULE1, 1998, akryl, sprej, chemlon 
 na plátn!, 140 2 195 cm
– +ernick% Ji#í, INF*ART, 1991, plast, kov, 29 2 34 2 12 cm
– +ernick% Ji#í, DUCH V3CHODU NA ZÁPAD4, 2002, performance, objekt, 170 2 180 cm
– +ernick% Ji#í, INF*ART, 1991, laminát, 25 2 34 2 25 cm
– Dopitová Milena, +TY5I MASKY, 1992, 42 fotogra.e 140 2 100 cm, ka'dá v"edici 2/2, 
 bazén z"cihel 500 2 700 cm / koncept pro instalaci
– Houdek Vladimír, MODR3 ANAGRAM, 2010, olej na plátn!, 190 2 160 cm
– Hula&ová Anna, APOLLO AND DIONYSUS, 2013, kombinovaná technika, d#evo,  
 stuha, 1. &ást: 53 2 33 2 30 cm; 2. &ást: 46 2 60 2 30 cm
– Chochola Matyá), DÉMONI SLUNOVRATU 166, 2014, keramika, benátsk% )tuk,  
 p#ekli'ka, pozlacen% kov, 270 2 56 2 56 cm
– Jezbera Ladislav, CO ZÁLE,Í NA TOM, KDO MLUVÍ, 2006, instalace spojená   
 s"akcí, polyetylénové vaky (28), dech aktér(, )títky
– Klodová Lenka, GENTLEMANI, 2012, sádra, soubor )esti .gur, v%)ka 1. 26 cm,  
 2. 36 cm, 3. 35,5 cm, 4. 35 cm, 5. 34,5 cm, sokl 11,3 2 30 2 145,3 cm
– Klodová Lenka, SLUNE+NÍ HODINY, 2012, sádrov% objekt, d#ev!né konstrukce,  
 sv!tlo, pohyb, stín, v%)ka postavy: 82 cm, kolejnice: 130 cm, dr'ák na sv!tlo: 92,5 cm
– Klodová Lenka, TRANSPANÁ+EK, 2011, d#evo, didaktická hra&ka, rozm!r 
 variabilní + 9,5 2 9,5 cm
– Klodová Lenka, 7PINAVÁ ZE8, 2011–2012, laminátov% reliéf, textil, 73,5 2 53 2 4 cm
– Langer Milan, PROSTOR PRO KOMUNIKACI 3, 1976, kombinovaná technika, 
 sítotisk, 123 2 260 cm
– Langer Milan, V7E JE V"PO5ÁDKU I*III, 1975–1984, kombinovaná technika, 
 sítotisk, 73,5 2 71,8 cm
– Anetta Mona Chisa a"Lucia Tká&ová, WHEN LABOUR BECOMES FORM/KDY,  
 SE PRÁCE STANE FORMOU, 2007, ru&n! há&kovaná bavln!ná p#íze, 130 2 160 cm
– Nikitinová Alice, PRAPORY, 2010, olej na plátn!, 150 2 199,8 cm
– Petrbok Ji#í, VESMÍR Z"POTÁP4+E, 1996, akryl, gra.t a"sprej na sololitu, 211,5 2 122,5 cm
– Pitín Daniel, VE+E5E S"MALEVI+EM, 2010, video, zvuk, 3 min 50 sek, ed. 1/5
– Rathousk% Lud!k, TV K5ESLO, 2007, akryl na plátn!, 100 2 100 cm
– Sahánková Dana, BEZ NÁZVU I6II, 2011, tu), tu'ka, akryl na plátn!,    
 130,5 2 184,5 cm – 217 2 131 cm (dv! &ásti)
– Skrepl Vladimír, BEZ NÁZVU 0VLNA1, 1997, akryl na plátn!, 110 2 140 cm
– Skrepl Vladimír, MODR3 +ERV, 2002–2003, akryl na plátn!, 145,5 2 180 cm
– Vítková Lenka, SUKN4, 2018, 'loutková tempera na plátn!, 120 2 60 cm
– Vojnárová Jana, SPÍCÍ 0SPANÍ1, 2014, akryl, pastel, plátno, 130 x 150 cm
– Zet Martin, VARIABILNÍ KÁMEN M, 1993, &edi&, 16 2 22 2 19 cm
– Zet Martin, +ESKÁ SBÍRKA 20. STOLETÍ, 1995, kolekce, tisk, 300 2 196 cm
– Zet Martin, LACINÉ SOCHY, 1999, video, 9 min 38 sek

Anetta Mona Chisa a*Lucia Tká0ová, WHEN LABOUR BECOMES FORM/KDY$ SE PRÁCE STANE 
FORMOU, 2007, ru0n) há0kovaná bavln)ná p,íze, 130 / 160 cm, foto: archiv autorek
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Zet Martin, ÉGALITÉ, 2008 
fotografie, 90 / 90 cm14

Sbírka byla v"tomto roce obohacena i"o"15 dar(, které roz)i#ují mo'nosti interpretace díla 
jednotliv%ch autor(:

– Bolf Ji#í, NEVKUSNÉ MUTACE 0KOLÁ,E1, 1998 (6 ks), kolá', barevné .xy a"barevné  
 papíry, 29 2 42 cm
– Petrbok Ji#í, Z"CYKLU MALOVANÁ KOLÁ, 6 MASKA, 1998, akryl, gra.t, sprej, 
 asfaltová barva na sololitu (d#ev!ná kazeta, sklo), 61 2 87 cm
– Petrbok Ji#í, Z"CYKLU ÚTR,KY SKUTE+NOSTI 6 LISTY, tempera, gra.t 
 na sololitu, 67 2 35,5 cm
– Petrbok Ji#í, BEZ NÁZVU I*II, 1996, akryl, sprej na sololitu, 65,5 2 45,5 cm
– Petrbok Ji#í, PAM4TI T4LA, 1989, akryl, gra.t na sololitu, 67 2 35,5 cm
– Typlt Lubomír, ZAPÁLÍME SLUNCE UPROST5ED NOCI, 2019, akryl, plátno,   
 200 2 180 cm
– Vojnárová Jana, KOLÁ, I*III, 2018 (3 ks), kombinovaná technika, papír, 68 2 48 cm
– Zet Martin, ÉGALITÉ, 2008, fotogra.e, 90 2 90 cm

Návrh na zakoupení uveden%ch um!leck%ch d!l, jako' i"p#ijetí jednotliv%ch dar(, posou-
dila a" doporu&ila komise pro akvizi&ní &innost GMU, jmenovaná #editelem galerie  
3. kv!tna 2019 na t#íleté funk&ní období. +leny této komise jsou:

Richard Frederick DRURY, MA
Mgr. Kate#ina CHURTAJEVA
Mgr. Markéta KROUPOVÁ
Mgr. Lenka LINDAUROVÁ
doc. Mgr. Tomá) POSPISZYL, Ph.D.
Mgr. Petr VA9OUS, Ph.D.
odb. as. Mgr. Milo) VOJT4CHOVSK3

Komise pro sbírkotvornou &innost ocenila vysokou um!leckou hodnotu vybran%ch d!l, 
která i"u"regionálních v%tvarník( vykazují nad&asov% v%znam. Komise s"pot!)ením kon-
statovala, 'e se poda#ilo podchytit díla dnes ji' nedostupn%ch autor(, a" to za velice 
p#íznivé ceny.

Do sbírky Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové bylo v"roce 2019 zakoupeno 34 
um!leck%ch d!l za celkovou &ástku 3.754.740 K&. Velkorys% nákup d!l byl umo'n!n p#e-
dev)ím díky podpo#e v"rámci dota&ního programu „Akvizi&ní fond 2019“ poskytované 
Ministerstvem kultury +R a"ú&elovému p#ísp!vku z#izovatele. P#ísp!vek Ministerstva 
kultury +R &inil 2.523.968 K& a"ú&elov% p#ísp!vek z#izovatele galerie &inil 1.121.772 K&. 
Z"investi&ního fondu GMU bylo na akvizice d!l v"roce 2019 vyu'ito 109.000 K&. 

Ve sbírce evidujeme 49 nov%ch sbírkov%ch p#edm!t( veden%ch pod 37 eviden&ními &ísly.
Ze sbírky nebyl vy#azen 'ádn% sbírkov% p#edm!t.
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Evidence

V)echna um!lecká díla spravovaná galerií jsou #ádn! evidována v"obou stupních evi-
dence. Soub!'n! s"vedením písemné evidence ve vázan%ch p#ír(stkov%ch a"inventárních 
knihách jsou sbírkové p#edm!ty evidovány také v"elektronické databázi Museion. Elek-
tronická evidence sbírek umo'$uje snadné vyhledávání informací a"v%razn! usnad$uje 
také administrativu spojenou se správou sbírek.

Eviden&ních &ísel v"p#ír(stkové knize bylo ke dni 31. prosince 2019 zaznamenáno 6205. 
Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové m!la k"31. prosinci 2019 ve své sbírce zapsa-
né v"CES pod identi.ka&ním &íslem GHK/001-06-29/014001 zapsáno celkem 9 317 um!-
leck%ch p#edm!t(. Sbírka Galerie Vladimíra Preclíka zapsaná v"CES pod eviden&ním 
&íslem GPR/008-06-18/361008 obsahuje 54 um!leck%ch d!l a" soubor socha#sk%ch d!l 
P#íb!h utrpení a"nad!jí &lov!ka zapsan% v"CES pod eviden&ním &íslem PUN/009-02-
05/365009 15 um!leck%ch d!l.

Digitalizace

V"GMU je provád!na digitalizace sbírkov%ch p#edm!t( – obraz(, plastik, kreseb a"gra.ck%ch 
list(. Sbírkové p#edm!ty jsou fotografovány pro digitální archiv v"nejvy))í kvalit! a"ukládány 
do formátu TIFF + JPG/TIFF_archiva&ní formát/. Fotografování probíhá p#i maximáln! 
)etrném osv!tlení a"zacházení tak, aby nedocházelo k"nadm!rné sv!telné zát!'i a"násled-
né degradaci papíru a"dal)ích citliv%ch materiál(. Digitální snímky jsou ukládány jak na 
zabezpe&en% server, tak zálohovány na CD/DVD pro p#ípad v%padku systému. Zálohy dat 
jsou pravideln! kontrolovány a"v"p#ípad! pot#eby obnovovány na nové nosi&e. Z"kvalitních 
digitálních snímk( jsou automaticky vytvá#eny i"snímky ni')í kvality ur&ené pro odborné 
zpracování v"systému Museion. Ke konci roku bylo v"elektronické databázi evidováno 5964 
d!l s"náhledovou fotogra.í, tj. více ne' 63 % z"celkového po&tu sbírkov%ch p#edm!t(.

V"roce 2019 byl po&et nov! digitalizovan%ch p#edm!t( 279.
Celkem digitalizovan%ch / vyfotografovan%ch p#edm!t( v"tiskové kvalit! je 1595.

Inventarizace sbírek muzejní povahy

V" roce 2019 byla provedena inventarizace sbírky plastik (celkem 493 um!leck%ch d!l). 
Inventariza&ní komise pro sbírky muzejní povahy nezjistila 'ádné rozdíly mezi eviden-
cí um!leck%ch d!l a" skute&n%m stavem. Ve stanoveném termínu byly provedeny také 
ka'doro&ní inventarizace sbírky Galerie Vladimíra Preclíka (54) a"sbírky P#íb!h utrpení 
a"nad!jí &lov!ka (15). Také u"t!chto sbírek inventariza&ní komise konstatovala, 'e skute&-
n% stav souhlasí s"evidencí jednotliv%ch sbírek. 

16
Inventarizace sbírky P,íb)h utrpení a*nad)jí 0lov)ka,  
Vojt)ch Adamec, ZÁZRAK NANEBEVSTOUPENÍ
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Na v%znamné v%stavy v"+eské republice GMU zap(j&ila ze sv%ch sbírek 113 um!leck%ch d!l:

(a) Do Galerie Klatovy/Klenová byla zap(j&ena 4 díla Karla 7lengera pro monogra.c-
kou v%stavu tohoto rodáka z"Podkrkono)í.

(b) V%stavu Okouzlení Afrikou, kterou po#ádalo Moravské zemské muzeum, obohatila 
díla &ty# autor( (Z. P#ibyl, F. Gross, P. Kotík, A. Pelc).

(c) Do Domu um!ní m!sta Brna bylo zap(j&eno dílo hyperrealisty :eodora Pi)t!ka.

(d) Soubor obraz( a"gra.k (22 kus() svébytného autora Kamila Lhotáka byl zap(j&en na 
monogra.ckou v%stavu, kterou po#ádala Al)ova jiho&eská galerie v"Hluboké nad Vlta-
vou. Do Hluboké nad Vltavou putoval i"obraz Josefa +apka na v%stavu Mapa sv!ta Karla 
Teigeho.

(e) Práche$ské muzeum v"Písku mapovalo tvorbu Václava 7pály s"motivem jiho&eské 
Otavy. Muzeu byl zap(j&en obraz Ml%n na Otav!.

(f) V"nov%ch souvislostech bylo v"Západo&eské galerii v"Plzni p#edstaveno dílo klasik( 
&eské avantgardy. Na tuto reprezentativní v%stavu putovala 4 díla Bohumila Kubi)ty, 
Emila Filly a"Aloise Wachsmana. Reprezentativní v%b!r z"na)ich sbírek obohatil i"dal-
)í plze$skou v%stavu Sob! ke cti, um!ní ke sláv!. +ty#i století um!leckého sb!ratelství 
v" &esk%ch zemích, kam byla zap(j&ena 3 díla Bohumila Kubi)ty, Emila Filly a" Josefa 
Váchala.

(g) Pro v%stavu Vrchovina, Krabatina, Mrchovina: Solité#i Vyso&iny byla do humpolecké 
8smi&ky zap(j&ena krajinomalba Ji#ího Johna.

(h) Pro v%stavu Galerie hlavního m!sta Prahy Dev!tsil byly zap(j&eny 2 obrazy Toyen 
a"Aloise Wachsmana. Ve stejné instituci se konala v%stava Moje gusto, kterou jsme 
obohatili zap(j&ením obraz( Bed#icha Dlouhého a" jeho monumentálního díla ZE8  
A T4LO, které nebylo nikdy v"prostorách GMU jako celek vystaveno.

(ch) Pro monogra.ckou v%stavu Josefa Váchala v"Oblastní galerii v"Liberci jsme zap(j-
&ili 4 gra.cké listy autora. 

(i) Na v%stav! Portrét v" +echách pohledem dvou století, kterou uspo#ádala Správa 
Pra'ského hradu, je GMU zastoupena dv!ma díly – Rudolfa Kremli&ky a"Emila Filly.

(j) Pro v%stavu 50 Yers later / O"50 let pozd!ji v"Galerii um!ní Karlovy Vary jsme zap(j&ili 
celkem 10 gra.ck%ch list( Ivana Chatrného a"Radoslava Kratiny.
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Záp1j0ky ze sbírky GMU

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové vyu'ívá své sbírky nejen pro svou vlastní 
&innost, ale také p(j&uje um!lecká díla ze sv%ch sbírek na v%znamné v%stavy v"zahrani&í 
a"v"+eské republice. P(j&ování sbírkov%ch p#edm!t( do zahrani&í stále je)t! komplikuje 
spor mezi +eskou republikou a"soukromou spole&ností a"hrozí mo'né zabavení um!-
leck%ch d!l v"zahrani&í. P#i posuzování 'ádostí o"zap(j&ení je proto nezbytné získat od 
zahrani&ního partnera dostate&né právní záruky, které zajistí bezpe&nost zap(j&en%ch 
um!leck%ch d!l a"jejich návrat zp!t do +eské republiky.

V"roce 2019 participovala Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové díly ze sv%ch sbí-
rek na n!kolika zahrani&ních v%stavách, nap#íklad:

Do Státní Tre-jakovské galerie v"Moskv! bylo zap(j&eno dílo Ilji Repina (1844–1930) 
K5Í,OVÉ PROCESÍ V"DUBOVÉM LESE, kde tvo#ilo pandán k" proslulému dílu 
autora K#í'ové procesí v"Kurské gubernii. Po návratu bylo nov! zrestaurované dílo dlou-
hodob! zap(j&eno do Galerie v%tvarného um!ní v"Náchod!.

Ilja Jefimovi0 Repin (1844–1930), K#Í$OVÉ PROCESÍ 
V*DUBOVÉM LESE, 1877–1924, olej na plátn), 175 / 282 cm
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Bed,ich Dlouh+, T'LO A*ZE2, 1990, malba polystyren, písek, sádra, 
epoxid, sololit, d,ev)ná konstrukce, -í,ka 700 cm, foto: Petra P,íkazská20
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Instituce V+stava

Severo0eská galerie v*Litom),icích GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA 
23/05/2019–12/05/2020

2

Al-ova jiho0eská galerie Hluboká na Vltavou GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA 
23/05/2019–12/05/2020 1

Muzeum um)ní Olomouc KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 2

Muzeum um)ní Olomouc GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA 
23/05/2019–12/05/2020 1

Moravská galerie v*Brn) KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 1

Galerie hlavního m)sta Prahy KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 3

Oblastní galerie v*Liberci KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 4

Oblastní galerie v*Liberci GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA 
23/05/2019–12/05/2020 1

Galerie St,edo0eského kraje Kutná Hora KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 4

Galerie St,edo0eského kraje Kutná Hora GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA 
23/05/2019–12/05/2020 1

Muzeum a*galerie Orlick+ch hor KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 81

Muzeum v+chodních !ech v*Hradci Králové BISKUP JOSEF DOUBRAVA…  
20/06–22/09 2019 1

V+chodo0eská galerie v*Pardubicích MILAN LANGER: TRANSFORMER 
14/02626/05 2019 2

V+p1j0ky na v+stavy po,ádané v*prostorách GMU

V%stavy po#ádané Galerií moderního um!ní v"Hradci Králové jsou v"#ad! p#ípad( náro&-
né projekty p#edstavující tvorbu autor( v"nejvy))í mo'né mí#e. P#evá'nou &ást expozice 
jednotliv%ch v%stav tvo#í v%p(j&ky ze sbírek renomovan%ch institucí i"soukrom%ch sbírek. 
V"roce 2019 bylo uspo#ádáno celkem 6 v%stav, na n!' byla zap(j&ena díla z"institucí:
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(k) Do M!stské galerie ve Vysokém M%t! bylo zap(j&eno 6 obraz( Jind#icha Rejnarta 
pro autorovu retrospektivní v%stavu.

(l) Do Oblastní galerie Vyso&iny v"Jihlav! byl pro v%stavu Adriena 7imotová – Ji#í John, 
Dvojí obrazotvornost zap(j&en soubor 6 prací Ji#ího Johna.
 
Dal)ích 14 um!leck%ch d!l ze sbírek Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové je dlou-
hodob! zap(j&en%ch ve stál%ch expozicích muzeí a" galerií v"Královéhradeckém kraji 
(Galerie v%tvarného um!ní v"Náchod!, Galerie plastik v"Ho#icích, M!stské muzeum ve 
Dvo#e Králové nad Labem, T#ebechovické muzeum betlém( v"T#ebechovicích pod Ore-
bem) a"v"obrazárnách obecních ú#ad( (Lib&any, Rybná nad Zdobnicí).

Díla ze sbírek Galerie moderního um!ní v Hradci Králové jsou reprodukována v"mono-
gra.ích, katalozích v%stav a"dal)ích odborn%ch publikacích. Pro tento ú&el poskytuje gale-
rie v"n!kter%ch p#ípadech také snímky ze svého fotoarchivu. V"roce 2019 vydala galerie 19 
souhlas( s"reprodukováním na celkem 108 um!leck%ch d!l. Podle podmínek uveden%ch  
v"souhlasu s"reprodukováním obdr'í GMU v'dy jeden bezplatn% v%tisk publikace pro 
knihovnu galerie. Reprodukce d!l ze sbírky Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové 
se objevily i"v"hraném dokumentárním po#adu +eské televize o"Josefu Váchalovi.
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Um!lecké sbírky ve správ! GMU jsou v"dobrém stavu a"stále se sna'íme stav jednotliv%ch 
d!l zlep)ovat.

Restaurování (extern))

V"roce 2019 bylo provedeno restaurování nebo restaurátorské o)et#ení celkem 75 obra-
z( a"prací na papí#e, z" toho 36 um!leck%ch d!l bylo restaurováno díky prost#edk(m 
z"dota&ního programu ISO Ministerstva kultury +R. Jednalo se o"díla Miloslava Holé-
ho VLTAVA U"KARLÍNSKÉHO P5ÍVOZU, ZÁTI7Í a"MOST V"HLUBO+EPÍCH, 
obraz Josefa Jíry VELIKONO+NÍ MOTIV, dále pak kresby Bohumila Kubi)ty ZÁTI7Í 
S"MODR3M D,BÁNEM 0STUDIE1, Josefa 7ímy HORSKÁ R;,E a"p#edev)ím pak 
soubor t#iceti unikátních asiatik, z"nich' nejv%znamn!j)í je bezpochyby tu)ová malba 
&ínského mistra +chi Paj-)e KREVETY a"tisk japonského mistra Utagawa Toyokuniho 
SEDÍCÍ GEJ7A.

Krom! toho byla odborn! o&i)t!na a" restaurována díla pro v%stavu Josef Doubrava, 
milovník um!ní a"mecená) a"díla pro v%stavu Krajina skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy Orlic-
k%ch hor v"celkovém po&tu 39 d!l.

Ve)keré restaurátorské práce na um!leck%ch dílech ze sbírek galerie provád!jí nebo 
garantují pouze kvali.kovaní restauráto#i s"licencí Ministerstva kultury +R pro p#íslu)-
n% obor restaurování. Restaurování d!l bylo hrazeno z"dotací Ministerstva kultury +R 
ISO d (viz Granty a"dotace).

Konzervování (vlastními silami)

V"souvislosti s"p#ipravovan%mi v%stavami, expozicemi a"záp(j&kami pro v%stavy jin%ch 
muzeí a"galerií v"rámci +eské republiky v"tuto chvíli zaji)-ujeme také nezbytné zásahy 
ambulantní povahy, tedy vesm!s nejnutn!j)í &i)t!ní od prachov%ch depozit( &i zaji)t!-
ní upevn!ní v"rámu. Tyto zásahy provádí erudovan% správce sbírek. Podobn%ch zásah( 
a"úprav adjustace bylo v"roce 2019 provedeno celkem 20.

O"ET#ENÍ SBÍRKOVÉHO FONDU
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Ze soukrom%ch sbírek bylo zap(j&eno 687 um!leck%ch d!l a" p#edm!t( souvisejících 
s"tvorbou jednotliv%ch autor(.

Celkem bylo pro v%stavy a"dlouhodobé expozice zap(j&eno 840 um!leck%ch p#edm!t(.

V+chodo0eská galerie v*Pardubicích KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 3

Um)leckopr1myslové muzeum v*Praze MILAN LANGER: TRANSFORMER 
14/02626/05 2019

1

Galerie um)ní Karlovy Vary GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA 
23/05/2019–12/05/2020 1

Galerie v+tvarného um)ní v Náchod) KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 6

Gymnázium J. K. Tyla MILAN LANGER: TRANSFORMER 
14/02626/05 2019 10

M)stské divadlo Kolín MILAN LANGER: TRANSFORMER 
14/02626/05 2019 1

Obec Rybná nad Zdobnicí KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 7

M)stská galerie Litomy-l KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 3

M)sto Dobru-ka (Muzeum F. L. Heka) KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 2

M)stys !astolovice KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 4

Obec Javornice KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA… 
14/11/2019–02/02/2020 11

Celkem 153
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BADATELSKÁ A*DAL"Í 
ODBORNÁ !INNOST – SLU$BY

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové z"pov!#ení Ministerstva kultury +R posky-
tuje odbornou pomoc vlastník(m a" správc(m sbírek zapsan%ch v" centrální evidenci 
sbírek (CES). Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové rovn!' poskytuje odborn%m 
institucím (zejména oblastní galerie, okresní a"m!stská muzea a"galerie, Ústav d!jin 
um!ní AV +R) informace a"údaje o"dílech ze sv%ch sbírek a"umo'$uje pracovník(m 
t!chto institucí a"kurátor(m v%stav studium um!leck%ch d!l. V"pr(b!hu roku 2019 nav-
)tívilo GMU )est badatel(, kter%m bylo p#edlo'eno celkem 95 um!leck%ch d!l ke studiu 
v"prostorách galerie. Dal)í informace &erpali badatelé z"databáze sbírkov%ch p#edm!t( 
a"digitální fotodokumentace sbírek. Informace o"um!leck%ch dílech ve sbírkách byly 
pracovník(m odborn%ch institucí a"student(m na po'ádání poskytovány rovn!' tele-
fonicky nebo písemn!. Vedle informací pro odbornou ve#ejnost poskytují pracovníci 
galerie nejr(zn!j)í informace z"oblasti v%tvarného um!ní i"dal)ím zájemc(m z")iroké 
ve#ejnosti. Za rok 2019 bylo provedeno celkem 74 badatelsk%ch úkon( (odpov!di na 
dotazy, konzultace, re)er)e). Badatelé mohou té' sami nahlí'et do databáze sbírkov%ch 
p#edm!t( ve správ! GMU v Registru sbírek v%tvarného um!ní: http://www.citem.cz/
promus11.

Expozice a*v+stavy

Ve v%stavní &innosti galerie má st!'ejní postavení stálá expozice &eského moderního 
v%tvarného um!ní Prom!ny obrazu/Obrazy prom!n. Expozice má dv! &ásti, které se vzá-
jemn! dopl$ují: Prom!ny obrazu sledují pestr% a"mnohotvárn% v%voj &eského v%tvarného 
um!ní v"&asové posloupnosti od p#elomu 19. a"20. století a' po tvorbu sou&asn%ch um!lc( 
a"p#edstavují v)echny d(le'ité sm!ry a" tendence, které m!ly vliv na utvá#ení &eského 
moderního v%tvarného um!ní. Obrazy prom!n ukazují ve &ty#ech tematick%ch celcích, 
jak se s"moderními um!leck%mi názory prom!$ovala tradi&ní témata v%tvarného um!-
ní: tvá#, krajina, záti)í a".gura. Koncepce stálé expozice je pro náv)t!vníky p#ehledná, 
usnad$uje orientaci ve v%voji &eského moderního um!ní a"umo'$uje také vyu'ití expozi-
ce pro v%uku student( vysok%ch a"st#edních )kol a"pro doprovodné vzd!lávací programy.

PREZENTACE A*ZP#ÍSTUP%OVÁNÍ 
SBÍRKOV&CH P#EDM'T(

26

Ulo.ení sbírkového fondu

Sbírkové fondy jsou rozd!leny podle technik a"materiál( do t#í hlavních kategorií, a"to: 
obrazy (#ada O), sochy / plastiky (#ada P) a" práce na papí#e (#ada K" a"G), které jsou  
následn! ulo'eny do odd!len%ch depozitá#(. V"roce 2019 byla nov! po#ízena t#i díla z"oblas-
ti Pohyblivého obrazu (VA), která jsou ulo'ena na speciálním bezpe&nostním disku, a"dva 
soubory fotogra.í (F), které uchováváme v"depozitá#i ur&eném pro práce na papí#e. 

I"p#es modernizaci depozitá#(, která prob!hla v" rámci rekonstrukce budovy v" letech 
2014–2016, není zp(sob ulo'ení sbírek v"sou&asné dob! zcela ideální. Prostor v"depozitá#i  
plastik je u' nyní nedostate&n%, je p#epln!n% a"hrozí nebezpe&ná manipulace a"pohyb 
mezi nestandardn! ulo'en%mi um!leck%mi díly. Zcela napln!n% je i"depozitá# obraz(. 
Nevyhovující jsou i"klimatické podmínky v"depozitá#i kreseb, kde v"letních m!sících 
dosahuje teplota a' 30° C. V"roce 2019 se nám poda#ilo sní'it tepelné zatí'ení a"eli-
minovat dopad p#ímého sv!tla neinvazivním zastín!ním oken, av)ak v%sledek není 
bohu'el dostate&n%.

V" roce 2020 plánujeme podniknout dal)í opat#ení, ale do budoucna je nutné zvá'it 
mo'nost ulo'ení sbírkov%ch p#edm!t( v"prostorn!j)ích a"klimatizovan%ch depozitá#ích 
s"dostate&n%mi manipula&ními prostory pro pohyb jak samotn%ch sbírkov%ch p#edm!t(, 
tak osob s"nimi manipulujících. 
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Pohled do stálé expozice 0eského moderního 
v+tvarného um)ní PROM'NY OBRAZU/OBRAZY PROM'N28
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0NAD1REÁLN3 SV4T
TERMÍN: 01/10/2019 
KURÁTOR: Kate#ina K#í'kovská
NOV4 ZASTOUPENÍ AUTO5I: Karel 7lenger

AKVIZICE 2019: PROM4NY OBRAZU/OBRAZY PROM4N
TERMÍN: 12/12/2019 
KURÁTOR: Petra P#íkazská
NOV4 ZASTOUPENÍ AUTO5I: Vladimír Skrepl, Lud!k Rathousk%, Dana Sahánková 
a"Lenka Vítková

Záv!r expozice byl o'iven nov%mi díly získan%mi díky .nan&ní podpo#e z"programu  
Akvizi&ní fond Ministerstva kultury +R.

GVP – Galerie Vladimíra Preclíka

PODOBY +ESKÉ MODERNY
TERMÍN: 24/05/2018–12/05/2019
KURÁTOR: Petra P#íkazská

V%stava Podoby &eské moderny p#ipomíná za&átky tvorby socha#e, kreslí#e, gra.ka, 
pedagoga a" spisovatele Vladimíra Preclíka. Na po&átku své um!lecké dráhy, koncem  
50. let, okouzlil ve#ejnost sérií socha#sk%ch podobizen p#edstavitel( &eské moderny. 
Celou sérii p#edchází a"zárove$ zahajuje jeho vlastní Autoportrét, v"n!m' se vyrovnával 
s"inspirativními díly &esk%ch kubistick%ch um!lc(, jejich rozumov! fantaskní vizualitou, 
je' prom!$ovala 'ivé tvary v"architekturu s"vnit#ní logikou a"psychologií. Následoval 
portrét energického nestora &eské avantgardy, divadelníka E. F. Buriana, s"ním' se osob-
n! setkal, co' ho povzbudilo k"dal)ímu zkoumání.

BLÍ, K"FANTAZII NE, K"REALIT4,  
V3B4R Z"DÍLA VLADIMÍRA PRECLÍKA Z"LET 196061968
TERMÍN: 24/05/2019–10/05/2020
KURÁTOR: Klára Zá#ecká
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Do&asná v%stava Blí' k"fantazii ne' k"realit! v"Galerii Vladimíra Preclíka p#edstavuje d#e-
v!né sochy z"období 60. let 20. století od socha#e, kreslí#e, gra.ka, pedagoga a"spisovatele 
Vladimíra Preclíka, královéhradeckého rodáka, jen' se sv%mi díly prezentoval na mnoha 
v%znamn%ch p#ehlídkách um!ní. Autor také zalo'il a"dlouhá léta organizoval mezinárod-
ní socha#ská sympozia v"blízk%ch Ho#icích a" je autorem #ady realizací v"ulicích m!sta 
Hradce Králové. Expozice byla obohacena o"zap(j&ená díla z"partnersk%ch galerií. 

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové zaji)-ovala také správu souboru socha#sk%ch  
d!l P#íb!h utrpení a"nad!jí &lov!ka ve stálé p#írodní v%stavní síni mezi Stanovicemi 
a",ir&í nedaleko Kuksu. Pracovníci galerie provád!li pravidelné kontroly stavu jednotli-
v%ch soch a"celého areálu.

Stálou expozici Prom!ny obrazu/Obrazy prom!n dopl$uje v%stavní program, kter%  
seznamuje náv)t!vníky s" v%znamn%mi hodnotami &eského moderního a" sou&asného 
v%tvarného um!ní. GMU ka'doro&n! za#azuje do svého v%stavního plánu také v%stavy,  
které p#edstavují ve#ejnosti nejzajímav!j)í &ásti galerijních sbírek, p#edev)ím kresby 
a"gra.cké listy, které nemohou b%t dlouhodob! vystaveny ve stálé expozici galerie. Tyto 
v%stavy jsou d(le'itou sou&ástí odborné práce galerie. P#íprava podobn%ch v%stav posky-
tuje dobré mo'nosti pro zhodnocení stavu jednotliv%ch d!l a"soubor(, up#esn!ní nebo 
dopln!ní n!kter%ch eviden&ních záznam(, po#ízení digitální fotodokumentace a"je také 
d(le'it%m vodítkem pro dal)í dopl$ování sbírek galerie.

Obm)ny stál+ch expozic

KRESBA A"GRAFIKA: PROM4NY OBRAZU/OBRAZY PROM4N
TERMÍN: 17/05/2019 
KURÁTOR: Kate#ina K#í'kovská
NOV4 ZASTOUPENÍ AUTO5I: Vladimír Boudník, Alena Ku&erová, Eva Kmentová, 
Bed#ich Feigl, Jan Rambousek, Vladimír Silovsk%, Petr Dillinger, Vojt!ch Tittelbach,  
Ji#í Kornatovsk%, Jaroslava Severová

+áste&ná prom!na expozice byla vedena snahou o"prezentaci sbírek na papí#e, které 
nejsou b!'n! k" vid!ní, p#esto'e jejich um!lecké kvality jsou p#inejmen)ím srovnatel-
né s"b!'n! prezentovan%mi obrazy a"plastikami. Bezprost#ednost kresby, její materiální 
nenáro&nost, pohotovost a' expresivita umo'$uje sledovat expozici podrobn!ji s"#adou 
dosud skryt%ch detail(. Nov! jsou k"vid!ní vybrané kresby a"gra.cké listy, které dokreslují  
d!ní v"oblasti v%tvarného um!ní jednotliv%ch dekád 20. století. Na v%stav! jsou zastou-
peni nap#. Vladimír Boudník, Alena Ku&erová, Jan Rambousek, Vladimír Silovsk%,  
Adriena 7imotová a"Ji#í Kornatovsk%, jejich' tvorba spo&ívá v%hradn! práv! v"médiu 
kresby &i gra.ky. 



33
Pohled do Galerie Vladimíra Preclíka, 
PODOBY !ESKÉ MODERNY32
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V+stavy

Ve v%stavních sálech v"budov! GMU se v" roce 2019 uskute&nilo celkem dev!t v%stav, 
z"toho t#i v%stavy p#echázely z"roku 2018 a"dv! pokra&ovaly do roku 2020.

12/15 DNES…
TERMÍN: 19/10/2018–27/01/2019
KURÁTOR: Ivan Neumann, Tomá) Rybi&ka
VYSTAVUJÍCÍ UM4LCI: Václav Bláha, Vladimír Novák, Petr Pavlík, Michael Ritt- 
stein, Ji#í Beránek, Jaroslav Dvo#ák, Kurt Gebauer, Ivan Ka<a, Ivan Ouhel, Tomá) 7vé-
da, Ji#í Na&eradsk%, Ji#í Sopko

P#ed t#iceti lety vzbudila velkou pozornost v%stava volného seskupení 12/15 Pozd!, ale 
p#ece. Pod tímto pro ve#ejnost pon!kud excentrick%m názvem se poprvé ve#ejn! pre-
zentovalo sdru'ení um!lc( nále'ejících ke generaci 70. let, které se ustavilo v"roce 1987. 
V" tu dobu znovu vyvstala naléhav! otázka integrity generace, vyvolaná nejen tlakem 
o.ciálních struktur, ale také tlakem hlásící se dal)í um!lecké generace. B!hem roku 
1987 v"mnoha diskuzích ustavili um!lci genera&ní volné um!lecké seskupení. Zaklada-
teli „volného seskupení“ byli spolu'áci z"pra'ské Akademie v%tvarn%ch um!ní v"Praze. 
Seskupení vstoupilo na um!leckou scénu razantn! na ja#e roku 1988. V%stava na zámku 
v"Kolod!jích u"Prahy se stala manifestací um!lecké svobody a"vzbudila mimo#ádnou 
pozornost ve#ejnosti.

V%stava p#ipravená pro Galerii moderního um!ní v"Hradci Králové nem!la za cíl 
podrobn! zdokumentovat d!jiny volného seskupení. Ukázala v)ak situaci sou&asné 
tvorby um!lc(, kte#í podstatn%m zp(sobem zasahují do charakteru sou&asného &es-
kého um!ní p#edev)ím prost#ednictvím své pedagogické &innosti (Gebauer, Rittstein), 
spole&ensky anga'ovan%mi instalacemi (Ka<a) &i sv%m dlouholet%m kurátorsk%m 
p(sobením (Ouhel).

ZDEN4K S3KORA: V3B4R Z"GRAFICKÉHO DÍLA Z"LET 196462011
TERMÍN: 19/10/2018–27/01/2019
KURÁTOR: Klára Zá#ecká

Trvalá inspirace krajinou a" pot#eba vést dialog v%tvarného um!ní s" p#írodní v!dou 
polo'ily základ jedine&né vizuální senzibilit! um!ní Zde$ka S%kory (1920–2011). V"rámci 
v%stavy byl p#edstaven reprezentativní v%b!r z"autorova gra.ckého díla, které bylo v'dy 
pevn! spjato s"jeho st!'ejní malí#skou &inností. Médium gra.ky poskytlo um!lci prostor 
pro re/exi realizovan%ch malí#sk%ch koncept(, umo'nilo mu experimentovat a"hledat 
nové vizuální podoby obraz(. Vystaven% soubor gra.ck%ch list( zahrnuje ob! vrcholná 
období S%korovy tvorby, zalo'ená na zcela odli)n%ch principech. Rané gra.cké práce, 
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Aktuální expozice Galerie Vladimíra Preclíka prezentuje v%b!r d!l um!lce z"let 1960–1968,  
z"období, které pat#ilo k"tv(r&ím vrchol(m této v%razné osobnosti &eské socha#ské scény  
druhé poloviny 20. století. Po&átky um!lecké tvorby Vladimíra Preclíka (1929–2008) 
byly úzce spjaty s"Hradcem Králové, kde se vyu&il #ezbá#em. Socha#skou zru&nost zís-
kal studiem na"Vy))í pr(myslové )kole socha#sko-kamenické v"Ho#icích v"Podkrkono-
)í a" rozvinul na Vysoké )kole um!leckopr(myslové v"Praze (ateliér prof. J. Wagnera).  
V 60. letech exceloval jako portrétista a svá díla prezentoval na prvních individuálních 
a kolektivních v%stavách skupiny Trasa 54, jí' byl &lenem."Po roce 1960 nastalo pro  
V. Preclíka v"mnoha ohledech velmi intenzivní um!lecké období, které zásadn! a"pozi-
tivn! ovlivnil stipendijní pobyt ve Francii v"roce 1965. Um!lci u&arovalo d#evo – tradi&ní 
socha#sk% materiál, kter% mu umo'nil spojit starou #ezbá#skou tradici s"nov%mi socha#-
sk%mi tendencemi. Sv%m p#ístupem autor vytvo#il novou vizuální #e&, v"ní' kladl d(raz 
na estetickou kvalitu soch/objekt( z"hlediska formy i"barevného zpracování. Ve d#ev! 
realizoval mnoho klí&ov%ch témat, která vyústila ve vznik socha#sk%ch cykl( Vertikální 
kompozice, Klenotnice, Konkréty, Antistroje a"Stará provensálská m!sta.

P,íb)h utrpení a*nad)jí 0lov)ka

Soubor socha#sk%ch d!l P#íb!h utrpení a"nad!jí &lov!ka umíst!n% na loukách mezi Sta-
novicemi a",ir&í vznikl postupn! v" letech 2005–2008 s"podporou Královéhradeckého 
kraje. Od 4. #íjna 2008 je voln! p#ístupn% ve#ejnosti, která má mo'nost p#i procházce 
krajinou obdivovat díla patnácti soudob%ch socha#(, a"to:

Daniel Klose, ZV4STOVÁNÍ
Stanislav Hanzík, ROU7KA VERONIKY
Vojt!ch Adamec, ZÁZRAK NANEBEVSTOUPENÍ
Ellen Jilemnická, TRNOVÁ KORUNA
Vladimír Preclík, KATEDRÁLA PROSBY
Jan Koblasa, SVATÁ RODINA
Ivan Jilemnick%, SV4TLO V"TEMNOTÁCH
Jan Hendrych, VYKOUPENÍ
Marius Kotrba, PIETA
Václav Fiala, SLZA
+estmír Mudru$ka, KRAJINA K5Í,E
Michal 7ar)e, HLEDA+
Ji#í Marek, LÁSKY BOLEST
Jaromíra N!mcová, BRÁNA NAD4JE 
Ji#í Ka&er, OBELISK
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Ivan Kafka, !E"TÍ PYTLÍCI A*JEJICH IREÁLNÉ SNY, 
2018, barevné mikrotenové ta-ky, nit)36
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Pohled do v+stavy ART DIVISION TEAM VICTORY NOX
V pop,edí plastika Martiny Hozové, v pozadí práce Radoslava Pavlí0ka

Pohled do v+stavy MILAN LANGER: TRANSFORMER
Cyklus PROSTOR PRO, 1976, kombinovaná technika, plátno
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Struktury, vznikaly po roce 1964 nejprve technikou lino#ezu, pozd!ji jako serigra.e (síto-
tisky) a"byly zalo'eny na kombinatorice obrazového prvku v"de.nované struktu#e. Linie, 
gra.cké práce z"pozd!j)ích let, byly ti)t!ny pouze technikou sítotisku a"hlavním prin-
cipem jejich tvorby se stala náhodnost. Odli)né postupy p#i tvorb! gra.k umo'$ovaly 
um!lci nezávazn! zkoumat v"malb! zpracovávaná témata a"experimentovat s"nimi.

MILAN LANGER: TRANSFORMER
TERMÍN: 15/02–26/05/2019
KURÁTOR V3STAVY: Andrea Bene)ová a"Martina Vítková
VYSTAVUJÍCÍ AUTO5I: Milan Langer a"dal)í spolupracovníci,  
Miroslav Podhrázsk%, Jan Chmelík

V%stava a" p#ipravovaná monogra.e odhalila )í#i tv(r&ího záb!ru Milana Langera, 
dosud nedocen!ného autora vizuálního um!ní. V%stava obsáhla celou )í#i jeho aktivit 
od performancí konce 60. let p#es obrazové seriály, vizuální básn!, akce a' po video.lm  
AFTERLIFE dokon&en% v" listopadu 2017. Pro Langera byly dlouho poznávacím zna-
mením obrazy vytvo#ené prost#ednictvím )ablon a"sítotisku, je' za&al v%razn!ji pou'ívat 
po p#íchodu do Hradce Králové v"roce 1975. V%chodiskem se mu stal sv!tov% pop-art 
a"praxe propaga&ního v%tvarníka s" technologií sítotisku na velk%ch plochách. Po roce 
1989 se zab%val rovn!' pohybliv%m obrazem a"kolektivními scénick%mi performancemi 
v'dy s"d(le'itou vizuální a"hudební slo'kou. Na v%stav! se objevily i"velkoformátové 
fotogra.e dobov%ch v%loh, je' Langer velmi r(znorod! koncipoval s"kolegy v"módním 
dom! Don v"70. a"80. letech. Tyto diverzní scénické instalace se staly v")edi m!sta netr-
p!liv! o&ekávanou v%tvarnou událostí a"m('eme je pova'ovat za p#edch(dce sou&asn%ch 
alternativních v%stav ve vitrínách a"v%lohách.

Historik a"teoretik Jan K#í' oce$uje Langer(v intelektuální koncept, kter% nevylu&uje 
hru a" je druhem kritického my)lení. Langer m!l a"dosud má velk% vliv na hradeckou 
vizuální a"hudební scénu. Obklopoval se toti' mlad%mi autory, s"nimi' &asto pracoval 
v"rámci kolektivního autorství. Spole&enství, chovná sme&ka, se na konci 90. let stalo 
volnou platformou Art Division Team Victory Nox. Spole&né akce, performance a"kon-
certy, zpo&átku velmi divoké, pozd!ji konceptuální a"so.stikované, p#ipravovali s"Lan-
gerem skladatel a"hudebník Petr Vy)ohlíd (MAO, I.R.A.), gra.k Jind#ich Max Pavlí&ek, 
street-artista Jaroslav Schejbal, multimediální um!lec Michal Kindernay, fotograf Pavel 
S(va, kulturní antropolog Michal To)ner a"mnozí dal)í spolupracovníci.



41Vernisá. v+stavy JI#Í NA!ERADSK& & LUBOMÍR TYPLT:  P#Í!N& #EZ40
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Lolek, Lud!k Marold, Julius Ma#ák, Emanuel Neumann, Jan Nowopack%, Jaroslav 
Panu)ka, Maxmilián Pirner, Zikmund Rudl, Franti)ek Sequens, Josef Scheiwl, Antonín 
Slaví&ek, M. Stickel, Tavík Franti)ek 7imon, Max 7vabinsk%, Franti)ek Urban, Augustin 
Vl&ek, Bed#ich Wachsman, Franti)ek ,ení)ek

V%stava p#edstavila v"maximální mo'né mí#e kolekci obraz(, kterou m!stu Hradec Krá-
lové v"roce 1919 odkázal královéhradeck% biskup Josef Doubrava pro plánovanou M!st-
skou obrazárnu. Tento velkorys% dar, &ítající tém!# 100 obraz( a"prací na papí#e, byl 
p#evzat teprve roku 1936 a"vystaven ve staré"budov! radnice. Pozd!ji byl p#est!hován do 
budovy muzea, aby nakonec z"politick%ch d(vod( po 2. sv!tové válce z(stal trvale ukryt 
p#ed zraky p#ípadn%ch divák(. Po více jak 70 letech m!li Hrade&ané mo'nost vid!t tuto 
v%znamnou sbírku.

K"v%stav! byla s"podporou Ministerstva kultury +R a"statutárního m!sta Hradec Králo-
vé vydána reprezentativní publikace mapující 'ivot biskupa Josefa Doubravy se zam!#e-
ním na jeho lásku k"um!ní, jeho spolupráci s"malí#em Franti)kem Urbanem na realizaci 
kostela v"Grunt! (okr. Kolín). V"rámci pramenn%ch mo'ností byl takté' zmapován osud 
Doubravovy kolekce v"pr(b!hu dramatick%ch let 1936–1963. Sou&ástí publikace je kom-
pletní soupis v)ech obraz(, kreseb a"gra.ck%ch list(, které jsou dnes ve sbírce Galerie 
moderního um!ní v"Hradci Králové.

KRAJINA SKRYTÁ UVNIT5 SV4TA: OBRAZY ORLICK3CH HOR
TERMÍN: 14/11–02/02/2020
KURÁTOR: Klára Zá#ecká
VYSTAVUJÍCÍ UM4LCI: Antonín Slaví&ek, Antonín Hude&ek, Jan Slaví&ek, Vojt!ch 
Sedlá&ek, Vincenc Bene), Jan Trampota, Bed#ich Piska&, Vladimír Hanu), Alois Fi)á-
rek, Miloslav Hol%, Bo#ivoj ,ufan, Miloslav Hégr, Otakar Nejedl%, Ale) Lamr, Jan Stek-
lík, Milan Langer a"dal)í...

V%stava m!la za cíl v"rámci interakce um!leck%ch osobností a"prost#ednictvím vybra-
n%ch v%tvarn%ch d!l demonstrovat prom!nu a"rozmanitost vizuálního zobrazení krajiny 
Orlick%ch hor od po&átku 20. století po sou&asnost – od prvotního vnímání krajiny jako 
statického objektu pro realistické zobrazení a' po tvorbu, jí' se p#íroda stává interaktivní 
sou&ástí. Krajina je na)ím zrcadlem, na)ím obrazem. V"dob!, kdy &lov!k spat#uje sv(j cíl 
'ivota p#edev)ím v"sob! samém a"svou nezodpov!dností se stává p#írod! nep#ítelem, má 
jist! toto um!lecké poselství nepochybn% v%znam.
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ART DIVISION TEAM VICTORY NOX
TERMÍN: 15/02–26/05/2019
KURÁTOR V3STAVY: Andrea Bene)ová a"Martina Vítková
VYSTAVUJÍCÍ UM4LCI: Petr Vy)ohlíd, Jind#ich Max Pavlí&ek, Jaroslav Schejbal, Jan 
Pra'an, Martina Hozová, Radek 7koda, Pavel Dosko&il, Pavel S(va, Radoslav Pavlí&ek, 
Miroslav Podhrázsk%, Zden!k Merta, Michal Kindernay

Kabinet Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové hostil v"souvislosti s"v%stavou Mila-
na Langera Transformer také Art Division Team Victory Nox a"tvorbu nejbli')ích Lan-
gerov%ch p#átel a"spolupracovník(. Mnozí byli známi ze samostatn%ch v%stav a"dal)í byli 
velk%m p#ekvapením. Své snímky vystavil fotograf Zden!k Merta, kter% dokumentoval 
Langerovy akce v"70. a"80. letech, dále Miroslav Podhrázsk% a"Pavel S(va. Volnou tvor-
bou se p#ipomenul Jind#ich Max Pavlí&ek, Jaroslav Schejbal, Jan Pra'an, Pavel Dosko-
&il, Michal Kindernay a"Martina Hozová.

JI5Í NA+ERADSK3 & LUBOMÍR TYPLT: P5Í+N3 5EZ
TERMÍN: 14/06–22/09/2019
KURÁTOR: Petr Va$ous
VYSTAVUJÍCÍ AUTO5I: Ji#í Na&eradsk%, Lubomír Typlt

Projekt nazvan% P#í&n% #ez spole&n! p#edstavil v%b!r z" celo'ivotního malí#ského díla 
Ji#ího Na&eradského (1939–2014) a"pr(#ez dosavadním dílem jeho absolventa Lubomíra 
Typlta (1975). Sledovány jsou 'ivé mezigenera&ní v%razové paralely obrazu ve vazb! na 
v%chodiska 'ité zku)enosti v" té které historické dob!. Expresivní malba i"geometrické 
redukce a"zkratky p#ítomné ve"tvorb! obou autor( odkazují k"algoritmu malí#ského pro-
cesu, kter% je vnímán doslova jako akce. Jejím cílem je prolomit se do své sou&asnosti 
a"vyt!'it z"ní to nejpodstatn!j)í – v%raz, kter% není pouze v!cí estetické formy, n%br' nosi-
telem komplexního pro'itku. Odtud pod#izování obrazové formy síle okam'itého sd!lení, 
odtud také prom!na zdroj(, které pot#ebu t!chto sd!lení iniciují (stup$ují a"vyrovnávají). 
Podstatn%m rozm!rem v%stavního projektu je re/exe historického a"cyklického &asu, kte-
ré mají podíl na lineární prom!n! konkrétní malí#ské citlivosti i"na návratech ur&it%ch 
motiv( a"nám!t(, které jsou malí#i nov! revidovány a"aktualizovány pro sou&asnost.

BISKUP JOSEF DOUBRAVA, MILOVNÍK UM4NÍ A"MECENÁ7:  
ODKAZ KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA M4STU HRADEC KRÁLOVÉ
TERMÍN: 21/06–22/09/2019
KURÁTOR: Petra P#íkazská
VYSTAVENA DÍLA AUTOR;: Vojt!ch Barton!k, Ota Bubení&ek, Emanuel Dít! ml., 
Ferdinand Engelmüller, Viktor Foerster, Václav Jansa, Felix Jenewein, Franti)ek Kaván, 
Alois Kirnig, Bene) Knüpfer, Antonín Krisan, Ludvík Kuba, Karel Langer, Stanislav 
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Nepostradatelnou sou&ástí )iroké nabídky doprovodn%ch program( v"Galerii moderního  
um!ní v"Hradci Králové jsou vzd!lávací programy."Jejich smyslem je zp#ístupn!ní gale-
rie náv)t!vník(m ji' od útlého v!ku tak, aby bylo galerijní prost#edí vnímáno jako p#i-
rozené místo pro setkávání, poznávání, komunikaci, spolupráci a" tvorbu. Náv)t!vníci  
t!chto program( m!li p#íle'itost pro hledání a"nacházení vztahu k"um!ní a"estetick%m 
hodnotám, kultivaci sebe sama a"re/ektování sv%ch dojm(. Vzd!lávací programy jsou 
p#ipraveny v" návaznosti na obecn! závazn% rámec pro tvorbu )kolních vzd!lávacích 
program( )kol v)ech obor( vzd!lání (Rámcové vzd!lávací programy) a"kladou si za cíl 
podporu rozvoje stanoven%ch klí&ov%ch kompetencí. Programy cílí na v)echny oblasti 
smyslového vnímání a"na setkání s"r(zn%mi variantami vizuáln! obrazn%ch vyjád#ení.

Ní'e uvedené vzd!lávací programy byly p#ipraveny a"poskytovány pro tyto v!kové sku-
piny: d!ti z"mate#sk%ch )kol, 'áky základních, st#edních )kol a"gymnázií a" také 'áky 
základních um!leck%ch )kol.

V"uplynulém roce m!li u&itelé se sv%mi 'áky a" studenty mo'nost nav)tívit programy 
zam!#ené na první zku)enost s" náv)t!vou galerie (S"Osvaldem po galerii; Galerie–
seznamte se; Seznamte se s"um!ním/Galerie moderního um!ní). Galerie jim byla p#ed-
stavena z"n!kolika r(zn%ch úhl( pohledu. Zam!#ovali se na architekturu budovy, cíle 
a"poslání galerie a"byly jim p#edstaveny profese, které jsou s"touto institucí spjaté. Vzd!-
lávací aktivity probíhaly interaktivní formou zapojující malé i"v!t)í náv)t!vníky s"cílem 
p#edstavit galerii jako místo pro dialog, poznání a"podporu kreativity.

Dal)í dva vzd!lávací programy jsou úzce napojeny na stálou expozici moderního um!ní 
20. století. Jedním typem jsou programy, které se zab%vají plo)n%m v%tvarn%m vyjad-
#ováním. Tato nabídka zprost#edkovává konkrétní druhy v%tvarného um!ní, v%tvarn% 
jazyk, osobnosti a"díla v%tvarné kultury. Programy V"obraze/+áry, barvy, tvary, Emoce za 
obrazem? a"5e&í obraz( pracovaly s"prvky v%tvarného vyjad#ování a"podporovaly poro-
zum!ní jednotliv%m obraz(m &i komplexní tvorb! autor( zastoupen%ch ve stálé expo-
zici. Úst#edním tématem druhého typu programu je prostor a"objem, tedy p#edev)ím 
socha#ská tvorba, op!t prezentovaná ve stálé expozici. Programy Jak plátno ztloustlo/
Objekt, tvar, objem &i Objem d!lá dojem nabídly 'ák(m mo'nost seznámit se se sochami 
a"instalacemi nacházejícími se jak v"prostorách galerie, tak ve ve#ejném prostoru, kde se 
s"um!ním ka'dodenn! setkáváme.

Vzd!lávání je nekone&n% proces nap#í& v!kem, proto v"rámci dal)ích vzd!lávacích aktivit 
probíhal pravideln% program pro rodi&e s"d!tmi, a"to v"podob! tzv. Obrazáren, které jsou 
ur&ené pro v!kovou skupinu d!tí od 2,5 do 10 let s"doprovodem rodi&(. Nabídka sleduje 

GALERIJNÍ EDUKACE
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Vernisá. v+stavy KRAJINA SKRYTÁ 
UVNIT# SV'TA: OBRAZY ORLICK&CH HOR

Pohled do v+stavy Biskup JOSEF DOUBRAVA, MILOVNÍK UM'NÍ A*MECENÁ": 
ODKAZ KRÁLOVÉHRADECKÉHO BISKUPA M'STU HRADEC KRÁLOVÉ
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Od po&átku roku 2019 se GMU sna'í p#iblí'it náv)t!vník(m nejen skrze um!ní, ale také 
díky bohatému doprovodnému programu. V"kv!tnu 2019 se tradi&n! konala akce Muzejní  
noc, na které GMU spolupracovala s" dal)ími kulturními institucemi v" na)em kraji.  
Galerii nav)tívilo necel%ch 2000 náv)t!vník(, kte#í m!li mo'nost zapojit se do tvorby 
kolá'e, projít si stálé expozice a"pot!)it se v%hledem z"terasy galerie.

DOPROVODNÉ AKCE

KRÁLOVÉHRADECKÁ MUZEJNÍ NOC 2019 
v*Galerii moderního um)ní v*Hradci Králové46

spolupráci a"zá'itek ze spole&né tvorby. Inspirací pro tvorbu je v'dy jedno um!lecké dílo 
ze stálé expozice, na které se v%tvarn! reaguje. Akce se konaly jednou m!sí&n!. Vzhle-
dem k"velkému zájmu se tato aktivita v roce 2020 bude po#ádat dvakrát do m!síce.

Na podzim roku 2019 prob!hla také nová akce s"potenciálem pravidelného po#ádání 
Podzimní salon. Dvoudenní v%tvarn% workshop zam!#en% na téma Self-portrait se konal 
v"období podzimních prázdnin pro v!kovou skupinu 12–18 let. Jednalo se tedy o"inten-
zivní krátkodob% projekt, jeho' vyúst!ním byla prezentace vznikl%ch v%tvarn%ch prací, 
je' byla tradi&n! zahájena vernisá'í a"pokra&ovala t#ídenní ve#ejnou v%stavou. Cílem 
bylo v!novat se v!kové skupin! -náctilet%ch a"poskytnout jim prostor pro volno&asovou 
aktivitu, p#i které budou smyslupln! trávit sv(j voln% &as.

Celodenní v+tvarné dílny AKCE A ZÁ$ITEK 
um)ní akce a performance



49

V"návaznosti na velmi úsp!)nou v%stavu Transformer, re/ektující dílo hradeckého guru 
sou&asného um!ní Milana Langera, prob!hl k#est knihy Reserve Milan Langer dopln!n%  
o"projekci unikátních záb!r( kapely Mao 1990. Silná um!lecká scéna kolem osobnosti 
Milana Langera uspo#ádala také koncert undergroundové kapely Bílé sv!tlo. 

Alternativní hudební produkce rozezn!la GMU i"v"dubnu. Ve spolupráci s"platformou 
MENU prob!hla v"galerii multimediální performance polského dua Widt. P#ed prázd-
ninov%m klidem zaplavil hradecké ulice divadelní festival Open Air. Jeho kreativní &ást 
Open Pocket se odehrála ve foyer GMU. Prodejní akce, která se zam!#ila na podoby 
sou&asného &eského designu, p#ilákala stovky lidí.

Galerie se aktivn! zapojila do akce Za'ít m!sto jinak tvorbou sousedské sochy p#ed 
galerií. V%sledné dílo bylo poté na n!kolik m!síc( p#emíst!no do foyer galerie. V" ten 
sam% den probíhaly i"prohlídky za zvuk( hudebního experimentálního doprovodu, kter% 
zprost#edkoval náv)t!vník(m dal)í rozm!r vnímání v%stav. Zanedlouho poté si galerie 
op!t p#ipomn!la úsp!)nou v%stavu Milana Langera díky multimediální performanci 
SAXOFON JAKO GOTICK3 CHRLI+ a"hned na to rozezn!ly 'ivé jazzové rytmy bal-
kón prvního patra p#i koncertu Zebra Street Band, kter% za&ínal v"galerii a"pokra&oval 
velkolep%m pr(vodem po celém m!st! pod patronací festivalu Jazz Goes to Town.

V"#íjnu GMU zapo&ala spolupráci s"místním kinem Bio Central, s"kter%m byla zorga-
nizována projekce z"cyklu Kino 2.0 | ART. P#es celkem 70 divák( absolvovalo v"galerii 
.ktivní prohlídku spojenou s"projekcí .lmu +TVEREC. Ve spolupráci s"kinem GMU 
pokra&ovala i"cel% podzim v"cyklu Kurátor uvádí, kdy odborní pracovníci galerie prop(j-
&ili svoje znalosti k"moderování snímk( Um!ní v"kin! pod hlavi&kou distribu&ní spo-
le&nosti Aero.lms. Ve slavnostní hradecké premié#e GMU promítla dokument Johany 
O'vold THE SOUND IS INNOCENT, kter% mapuje #í)i elektronické hudby.

5íjen pat#il i"pohybu. Ka'dou st#edu bylo mo'né ve v%stavních"prostorách cvi&it jógu 
pod vedením Petry 7trosové. V"listopadu se galerie zazelenala a"díky pop-upu pokojo-
v%ch rostlin zde na)lo místo nep#eberné mno'ství domácích kv!tin, které se staly ozdo-
bou foyer galerie. Do zelen! jsme se p#enesli i"pomocí snímk( Bohumíra Dragouna, 
#editele Muzea turistiky a"zimních sport( v"De)tném v"Orlick%ch horách. Jeho tematické 
vypráv!ní bylo doprovodn%m programem k"v%stav! Krajina skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy 
Orlick%ch hor.

Na váno&ní strunu zahrály dva workshopy po#ádané GMU: Krajin! blí'e, kde m!li náv-
)t!vníci mo'nost vyrobit si vlastní balicí papír a")perky z"p#írodnin, a"Váno&ní sva&ina, p#i 
ní' probíhalo zdobení perní&k(, které ozdobily netradi&ní váno&ní stromek ve foyer galerie.

48
Performance uskupení Art Division Team 
SAXOFON JAKO GOTICK& CHRLI!

Hudební projekce Mao 1990 a*k,est knihy Reserve Milan Langer, 
performance Michala To-nera a*Jind,icha Maxe Pavlí0ka
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Audiovizuální performance – Antoniny Nowacké (vokál/processing) 
a*Bogumily Piotrowské – WIDT (PL) ve spolupráci s*MENU Music50
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Velkou pozornost v!nuje Galerie moderního um!ní poskytování informací o"své &in-
nosti pro )irokou ve#ejnost. Vedle ti)t!n%ch pozvánek na v%stavy a"m!sí&ních program( 
s"informacemi o"stál%ch expozicích, v%stavách a"doprovodn%ch programech, které dis-
tribuujeme od podzimu roku 2019 nejen do tradi&ních informa&ních center a"knihoven, 
ale i"do )kol, institucí a"kaváren, galerie pravideln! rozesílá )irokému okruhu zájemc( 
pozvánky, dvoum!sí&ní programy a"dal)í informace e-mailem.

Krom! obecné prezentace jsme zahájili i"cílenou komunikaci s jednotliv%mi zájmov%mi 
a v!kov%mi skupinami, jim' je p#izp(soben i"samotn% program galerie (3K – Komentov-
ky u"kávy s"Kate#inou, tedy programy pro seniory, ad.). Aktuální informace o"&innosti 
Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové najdou zájemci na internetov%ch stránkách 
www.galeriehk.cz. Internetové stránky GMU pravideln! archivuje Národní knihovna +R. 

Nov! jsme v" roce 2019 za&ali aktivn! budovat sí- mediálních partner( nejen v"oblas-
ti um!leck%ch &asopis( a"webov%ch stránek (Artalk, ArtMap, JLBJLT), ale i" lokálních 
novin (Escape, Radnice, Hradeck% deník, +esk% rozhlas Hradec Králové). Na)ím cílem 
je propagovat galerii jako instituci otev#enou nej)ir)í ve#ejnosti a"ukázat, 'e um!ní se 
není t#eba obávat. K"tomu sm!#uje hlavn! na)e komunikace na sociálních sítích. Piln! 
plníme Facebook i Instagram p#ísp!vky ze 'ivota galerie, aby si náv)t!vníci dokázali 
spojit konkrétní tvá#e s"posláním GMU.

V"pr(b!hu roku 2019 byly komunika&ní aktivity Galerie moderního um!ní v"Hradci 
Králové zam!#eny p#edev)ím na prezentování v%znamn%ch v%stavních projekt( (Milan 
Langer: Transformer; Biskup Josef Doubrava, milovník um!ní a"mecená); Krajina 
skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy Orlick%ch hor, ad.) a"doprovodn%ch akcí. Pravideln! o"&in-
nosti GMU informovala lokální média Hradeck% deník, zpravodaj Radnice a"zpravo-
daj Hrade&ák. 

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové spolupracovala na realizaci polohraného 
dokumentárního .lmu o"nadaném um!lci Josefu Váchalovi. Ve .lmu je nato&eno jeho dílo 
VZ3VA+I 8ÁBLA vystavené v"Galerii moderního um!ní v"Hradci Králové. V"kv!tnu 
2019 byl hostem +eského rozhlasu nov% #editel GMU Franti)ek Zachoval, kter% poslucha-
&(m p#edstavil své vize o"budoucím sm!#ování a"poslání galerie. +esk% rozhlas odvysílal 
reportá'e k"v%stavám Milan Langer: Transformer a"Krajina ukrytá uvnit# sv!ta: Obrazy 
Orlick%ch hor a"k"akcím, které mají souvislost s"Galerií moderního um!ní v"Hradci Krá-
lové (Jazz Goes To Town, ,ena regionu Královéhradeckého kraje). +eská televize v"b#ez-
nu 2019 nato&ila a"odvysílala reportá' k"v%stav! Transformer: Milana Langera. 

PREZENTACE V*MÉDIÍCH
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Prohlídka fiktivní expozice sou0asného um)ní s kurátorkou GMU 
Annou Zemanovou v*rámci Kino 2.0 | ART, foto: Michal D)di0
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Nová podoba jednotné vizuální identity 
Galerie moderního um)ní v*Hradci Králové

Události v*kultu,e, 12. 3. 2019, V+stava d)l Milana Langera 
v*Galerii moderního um)ní v Hradci Králové, zdroj: !T art
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Velk%m krokem byla zm!na vizuální identity. Za tímto ú&elem byla vyhlá)ena 16. zá#í 
2019 ve#ejná otev#ená v%zva na nov% jednotn% vizuál. Do sout!'e se p#ihlásilo celkem 
66 návrh(. V)echny splnily zadané podmínky a"byly o.ciáln! za#azeny do sout!'e. Do 
neju')ího v%b!ru se pak dostaly &ty#i návrhy, které si nakonec rozd!lily .nan&n! ohod-
nocená místa. Sout!' vyhrála dvojice Cindy Kutíková a"Ji#í Mocek. Mladá autorská dvo-
jice zaujala porotu sv%m vizuálem, kter% klade d(raz na variace dvou typ( font( z"&eské 
dílny. Práce nás oslovila p#edev)ím svojí otev#eností, lehkostí a"variabilitou. Díky svému 
razantnímu p#ístupu k" ti)t!n%m materiál(m m!la dle úsudku poroty mo'nost v%raz-
n! proniknout do hradeckého prost#edí. Ve v%sledné práci je cítit progresivní p#ístup 
s"v%hledem do budoucna a"skv!l%m potenciálem pro mo'nost dal)ího rozvoje. Odborná 
porota byla slo'ena ze zástupc( GMU: Franti)ek Zachoval, #editel GMU, a"Petra P#íkaz-
ská, vedoucí odborného odd!lení GMU. Nezávislá &ást poroty byla slo'ena z"odborník(: 
Robert V. Novák, Adéla Svobodová, Tomá) Van!k. Poradní hlasy m!li dále zam!stnanci  
GMU Aneta Kohoutová, komunikace, Anna Zemanová, kurátorka, a"Martina Berdychová,  
nám!stkyn! hejtmana Královéhradeckého kraje. Nová vizuální identita je postupn! 
aplikována s"programem v%stav a"akcí v"roce 2020.
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EDI!NÍ A*PUBLIKA!NÍ !INNOST

V"lo$ském roce 2019 do)lo k"p#ehodnocení programu vydávan%ch publikací ve prosp!ch 
rozsáhlej)ích, v!decky zpracovan%ch katalog(, které &tená#(m poskytnou komplexn!j)í 
informace k"dan%m v%stavním projekt(m. Edice GMU je publika&ní platformou zaji)-u-
jící nejen vlastní produkci, ale té' i"propagaci a"distribuci vydávan%ch titul(. Edi&ní 
plán do sou&asnosti kopíroval v%stavní &innost. Tato strategie bude stále zachována, 
ale plánujeme roz)í#ení edice o"kvalitní tituly, jako jsou autorské monogra.e, studijní 
a"vzd!lávací texty, odborné sborníky &i p#eklady v%znamn%ch d!l. Publikace GMU jsou 
v"nové podob! reprezentativními v%stupy v!decké a"v%stavní &innosti GMU. Knihy jsou 
k"dostání v"prodejn! GMU a"plánujeme rozsáhlou distribuci po celé +eské republice.

V"roce 2019 byla v"edici GMU vydána rozsáhlá publikace Biskup Josef Doubrava, milovník  
um!ní a"mecená): Odkaz královéhradeckého biskupa m!stu Hradec Králové. Kniha 
na 264 stránkách mapuje 'ivot Josefa Doubravy se zam!#ením na jeho lásku k"um!-
ní, jeho spolupráci s"malí#em Franti)kem Urbanem na realizaci kostela v"Grunt! (okr. 
Kolín). V"rámci pramenn%ch mo'ností se zab%vá osudem Doubravovy kolekce v"pr(b!hu 
dramatick%ch let 1936–1963. Sou&ástí publikace je také kompletní soupis v)ech obraz(, 
kreseb a"gra.ck%ch list(, které jsou dnes ve sbírce Galerie moderního um!ní v"Hradci  
Králové. Auto#i text( jsou Tereza Cachová, Marcel Fi)er, Judita Ko'í)ková, Kate#ina 
K#í'kovská, Radek Norbert Martinek, Lucie Podhrázská Du)ková, Petra P#íkazská 
a"Zuzana Vávrová. Publikace byla realizována za .nan&ní podpory Ministerstva kultury 
+R a"statutárního m!sta Hradec Králové.
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GMU od nástupu nového #editele zm!nila metodiku s&ítání náv)t!vník(, díky ní' nyní 
deklarovaná data lépe odpovídají reálné situaci. Vzhledem k" tomu, 'e se GMU svou 
v%stavní rozlohou #adí mezi men)í galerie, p#edpokládáme, 'e náv)t!vník s" nejv!t-
)í pravd!podobností zhlédne v)echny expozice, které se v"galerii nacházejí. P#edchozí 
metodika zapo&ítávala jednoho náv)t!vníka hned n!kolikrát, a"to p#i vstupu do ka'dé 
z"expozic, (&ím' se um!le zvy)ovala náv)t!vnost galerie). Tato marketingová metodika 
je pou'ívána p#edev)ím v"oboru IT a"on-line médií, kde se zapo&ítává zhlédnutí stránek 
na daném on-line portálu. Jsme p#esv!d&eni, 'e IT metodika p#evedená do galerijního 
sv!ta je zkreslující.

Celková náv-t)vnost GMU v roce 2019

NÁV"T'VNOST

Celkem Plné 
vstupné

Sní.ené 
vstupné Zdarma Rodinné 

vstupné

V+stavy a expozice 9 485 2 837 2 714 2 960 974

Eduka0ní programy / 
komentované prohlídky 3 937 3 937 0 0 0

Ostatní speciální programy 844 0 0 844 0

Celkem 14 266 6 774 2 714 3 804 974
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K"dal)ím v%stavám byly dále vydány dv! publikace. Katalog Ji#í Na&eradsk% & Lubomír 
Typlt: P#í&n% #ez/A"cross-section s"autorsk%m textem kurátora v%stavy Petra Va$ouse, 
kter% mapuje 'ivot a"dílo Ji#ího Na&eradského a"jeho 'áka, sou&asného um!lce Lubomí-
ra Typlta, a"katalog Krajina skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy Orlick%ch hor s"texty kurátorky 
v%stavy Kláry Zá#ecké a" teoretika Vlastimila Toko)e. Publikace nabízí p#ehled autor( 
tvo#ících na území Orlick%ch hor od za&átku 19. století po sou&asnou generaci, &len!n% 
dle geogra.ckého uspo#ádání. Katalog slou'il i" jako pr(vodce v%stavou, jeho kapitoly 
odkazovaly k"&len!ní v%stavních prostor.

GMU obchod

Vedle klasické distribuce z"#ad vlastní edice GMU a"monogra.ck%ch knih autor( ze sbír-
ky galerie jsme na konci roku 2019 vytvo#ili spolupráci s"knihkupectvím ArtMap a"na)i 
nabídku jsme roz)í#ili o"publikace zam!#ené na sou&asnou teorii um!ní od p#edních 
&esk%ch teoretik(, .lozo.i a"nau&nou literaturu pro d!ti. Do nabídky jsme také za#adili 
autorské &asopisy a"magazíny, které re/ektují sou&asné gra.cké trendy. Oslovili jsme 
také lokální autory spojené s"královéhradeck%m regionem, nap#íklad Ladislava Zikmun-
da-Lendra, kter% se v!nuje architektu#e Hradce Králové.

Obchod krom! galerijních propaga&ních materiál(, jako jsou velmi oblíbené magnetky, 
pohledy a" tu'ky, nov! nabízí také jedine&né designové objekty, které jsou exkluzivn! 
k"dostání pouze v"obchod! GMU. K"v%stav! Krajina skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy Orlic-
k%ch hor jsme krom! katalogu nabízeli i"speciální v%robky v"podob! ru&n! vyroben%ch 
bro'í ze d#eva nalezeného v"Orlick%ch horách a"ru&n! vyráb!né zápisníky. 

V"neposlední #ad! jsme pro rok 2020 zalo'ili celoro&ní &lenské karty, které slou'í jako 
vstupenka do galerie a"zárove$ poskytují slevu do obchodu GMU.
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GMU obchod, foto: Aneta Kohoutová

Katalog z*edice GMU KRAJINA SKRYTÁ UVNIT# 
SV'TA: OBRAZY ORLICK&CH HOR
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V" roce 2019 se poda#ilo získat .nan&ní prost#edky z" titulu Ministerstva kultury +R 
ISO d ve v%)i 80.000 K& na následné zrestaurování 14 um!leck%ch d!l (obrazy Milosla-
va Holého VLTAVA U"KARLÍNSKÉHO P5ÍVOZU, ZÁTI7Í a"MOST V"HLUBO*
+EPÍCH, obraz Josefa Jíry VELIKONO+NÍ MOTIV, studii Bohumila Kubi)ty ZÁTI*
7Í S"MODR3M D,BÁNEM, kresbu Josefa 7ímy HORSKÁ R;,E, dále pak unikátní 
soubor t#iceti asiatik, mezi nimi' se nachází vzácn% originál &ínského mistra +chi Paj-
)e KREVETY a"d#evo#ez japonského mistra Utagawa Toyokuni I"SEDÍCÍ GEJ7A).

S"podporou statutárního m!sta Hradce Králové (20.000 K&) a"samostatného odd!le-
ní muzeí Ministerstva kultury +R (100.000 K&, program Podpora projekt( zam!#en%ch 
na poskytování standardizovan%ch slu'eb muzeí a"galerií) byla vydána reprezentativní 
publikace Biskup Josef Doubrava, milovník um!ní a"mecená): Odkaz královéhradecké-
ho biskupa m!stu Hradec Králové. 

Poprvé se také galerii poda#ilo vyu'ít dota&ního programu Akvizi&ní fond, kter% vypi-
suje Ministerstvo kultury +R. Celkem bylo podáno 29 'ádostí, z"nich' 26 bylo v"maxi-
mální mí#e vyhov!no, 1 'ádost usp!la &áste&n!. Celková &ástka poskytnutá Minister-
stvem kultury +R na nákup um!leck%ch d!l &inila 2.523.968 K&.

Celková &ástka .nan&ních prost#edk( plynoucích z"vypisovan%ch grant( a"dotací v"roce 
2019 &inila 2.723.968 K&.

V"pr(b!hu roku 2019 byly podány dv! 'ádosti o"dotaci v"programu Ministerstva kultury 
+R Kulturní aktivity na podporu projekt( profesionálního v%tvarného um!ní na rok 
2020, a"to na celoro&ní v%stavní &innost a"vydání neperiodické publikace. V"programu 
Ministerstva kultury +R Podpora projekt( v%chovn! vzd!lávacích aktivit v"muzejnictví 
byla podána jedna 'ádost o"dotaci.

Dále byly podány 'ádosti o"poskytnutí dotace u"odboru kultury statutárního m!sta 
Hradec Králové na celoro&ní provoz kulturní organizace a"vydání publikace.

GRANTY A*DOTACE
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Knihovna Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové je zapsaná v"evidenci Ministerstva 
kultury +R jako základní knihovna se specializovan%m kni'ním fondem s"eviden&ním  
&íslem 6506/2013. Evidence celého fondu knihovny je vedena v"databázi Clavius, která 
je pro náv)t!vníky dostupná na internetov%ch stránkách galerie. +tená#i a"badatelé tak 
mají mo'nost dop#edu zjistit, jaké publikace se v"knihovn! nacházejí, a"vybrané doku-
menty si elektronickou po)tou nebo telefonicky objednat ke studiu na vybran% termín. 

Fond knihovny je p#ehledn! ulo'en, aby bylo mo'né snadno a"rychle vyhledat publikace 
podle po'adavk( &tená#( nebo odborn%ch pracovník( GMU. K"dispozici je také studov-
na, kde knihovna poskytuje &tená#(m a"badatel(m slu'by v"obvyklém rozsahu (p#ístup 
do databáze knihovny, mo'nost kopírování dokument(, p#ístup na internet). V"roce 2019 
knihovnu nav)t!vovalo 32 registrovan%ch u'ivatel(, kter%m bylo poskytnuto celkem 215 
publikací k"prezen&nímu studiu. 

Do knihovny GMU p#ibylo v"pr(b!hu roku 460 nov%ch publikací a"katalog( v%stav,  
k"31. prosinci 2019 má knihovna v"evidenci 12.364 knihovních jednotek. V!t)inu nov%ch 
publikací získala knihovna bezplatn! v" rámci vzájemné v%m!ny katalog( k"v%stavám 
s" jin%mi galeriemi, dále od vydavatel( odborn%ch publikací za poskytnutí souhlasu 
s" reprodukováním um!leck%ch d!l ze sbírek galerie nebo za poskytnutí podklad( pro 
tisk z"fotoarchivu GMU. +ást nov%ch publikací galerie cílen! zakoupila.

KNIHOVNA



63

Struktura a*po0ty zam)stnanc1

K"pln!ní sv%ch úkol( zam!stnávala GMU 22 =zick%ch osob, ro&ní pr(m!rn% p#epo&ten%  
stav zam!stnanc(: 18,1 (limit 28,1). Ni')í skute&n% stav je ovlivn!n sní'ením po&tu 
zam!stnanc( provozního úseku (ostraha budovy a" obch(zkov% dozor ve v%stavních  
sálech), tyto slu'by nyní zaji)-uje bezpe&nostní agentura. Krom! toho je p#echodn! ni')í 
také stav zam!stnanc( na odborném odd!lení (nástup do funkce #editele v"pr(b!hu roku 
a"zkrácené úvazky). 

Organiza0ní struktura

PERSONÁLNÍ OBLAST

#EDITEL

ODBORN& ÚSEK
(6,2 zam)stnanc1)

EKONOMICK& ÚSEK 
(3,8 zam)stnanci)

PROVOZNÍ ÚSEK 
(7,1 zam)stnanc1)

ODBORN3 ÚSEK zaji)-uje evidenci a" správu um!leck%ch sbírek, p#ípravu, instalaci 
a"správu expozic a"v%stav, publika&ní &innost, dokumentaci a"kulturn! vzd!lávací po#ady. 

EKONOMICK3 ÚSEK zaji)-uje ekonomickou agendu a"ú&etnictví, p#ípravu rozpo&t(, 
rozbory hospoda#ení a"archivaci.

PROVOZNÍ ÚSEK zahrnuje správu budovy, údr'bu a" opravy, pokladnu vstupenek,  
galerijní prodejnu a"úklid. 

Pr(m!rná mzda zam!stnanc( GMU v"roce 2019 &inila 20.923 K&. 

62

V" roce 2019 neprobíhala 'ádná spolupráce s" institucemi v" zahrani&í krom! záp(j&ek 
sbírkov%ch p#edm!t( na v%znamné v%stavy.

Do Tre-jakovské státní galerie v"Moskv! bylo zap(j&eno dílo Ilji Repina z" roku 1877 
K#í'ové procesí v"dubovém lese, kde tvo#ilo pandán k"proslulému dílu autora K#í'ové 
procesí v"Kurské gubernii. Po návratu bylo nov! zrestaurované dílo dlouhodob! zap(j-
&eno do Galerie v%tvarného um!ní v"Náchod!. 

Na v%stavu Z"Akadémie do prírody, podoby krajinomalby v"strednej Európe 1860–1890, 
která se konala v"bratislavské Slovenskej národnej galérii, putovalo dílo Antonína Chit-
tussiho P#edm!stí Pa#í'e. Pro monogra.ckou v%stavu Franti)ka Folt%na byla do V%cho-
doslovenskej galérie v"Ko)icích zap(j&ena z"na)ich sbírek 4 díla tohoto autora.

Zahrani&ní v%stavy, kde bylo mo'né zhlédnout díla ze sbírky GMU, nav)tívilo nejmén! 
620.973 osob.

ZAHRANI!NÍ SPOLUPRÁCE

Franti-ek Folt+n, KRAJINA, 1920, 
olej na plátn), 100 / 120 cm
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Hospoda#ení Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové je stabilní, galerie vykazuje 
dlouhodob! dobré v%sledky hospoda#ení. V"roce 2019 byl schválen nákup um!leck%ch d!l 
z"fondu reprodukce investi&ního majetku. V"minulosti byl nákup um!leck%ch d!l sou&ástí  
provozních prost#edk( organizace. Dobré hospoda#ení galerie tak vytvá#í podmínky pro 
pln!ní v)ech stanoven%ch úkol( sbírkotvorné instituce. 

Rozpo0et

Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové hospoda#ila na základ! podrobného vnit#-
ního rozpo&tu. Pln!ní v%nos( a"p#edev)ím &erpání náklad( bylo pr(b!'n! sledováno 
a"v"souladu se stanoven%m postupem &tvrtletn! vyhodnocováno. V"pr(b!hu roku byla 
provedena rozhodnutím #editele dv! rozpo&tová opat#ení (nap#. zákonné nav%)ení mzdo-
v%ch prost#edk( a"korekce v%nos( o"poskytnuté dotace v"pr(b!hu roku). 

Rozpo&et &len!n% na jednotlivé skupiny náklad( a"v%nos( s"porovnáním plánu a"sku-
te&ného &erpání náklad( a"pln!ní v%nos( v"roce 2019 je uveden v"následujícím p#ehledu:

Rozpo0et na rok 2019 v K0

HOSPODA#ENÍ

Rozpo0et Skute0nost % pln)ní

Spot,eba materiálu 851 800,00 663 144,73 77,85 %

Spot,eba energie 1 570 000,00 1 453 631,19 92,59 %

Prodané zbo.í 220 000,00  258*985,53 117,72 %

Aktivace ob).ného majetku  -10 000,00 -24 098,00 240,98 %

Opravy a udr.ování 340 000,00 316 594,50 93,12 %

Cestovné 30 000,00 49 015,00 163,38 %

Náklady na reprezentaci 25 000,00    23 416,00 93,66 %

Ostatní slu.by 3 350 085,00 3 357 242,90 100,21 %

Mzdové náklady 5 622 000,00 5 155 047,00 91,69 %
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Kvalifikace zam)stnanc1

Zam!stnanci GMU velmi &asto p#icházejí do styku s"um!leck%mi díly, která mají vysokou 
um!leckou, historickou, a"tedy i".nan&ní hodnotu. Ur&ení zam!stnanci s"t!mito díly také 
zacházejí, zejména p#i instalaci v%stav nebo p#i p(j&ování um!leck%ch d!l a"jejich trans-
portu. Aby nedocházelo k"nesprávné manipulaci, která by mohla b%t p#í&inou po)kození  
um!leck%ch d!l, p#ipravuje galerie ka'd% rok pro v)echny zam!stnance, kte#í manipu-
lují s" um!leck%mi díly, seminá# o" zacházení se sbírkov%mi p#edm!ty a" vyp(j&en%mi  
um!leck%mi díly. Smyslem seminá#e je p#ipomenout nejd(le'it!j)í zásady pro manipula-
ci s"um!leck%mi díly, vzájemn! se informovat o"nov%ch mo'nostech pro bezpe&né zachá-
zení a"ukládání um!leck%ch d!l, o"praxi a"zku)enostech jin%ch muzeí a"galerií.

Dále se zam!stnanci ka'doro&n! zú&ast$ují odborn%ch )kolení, p#edná)ek a"seminá#(, 
na kter%ch se seznamují s"aktuálními informacemi ze svého oboru. P#edev)ím v"ekono-
mické a"právní oblasti je nezbytné sledovat zm!ny právních p#edpis( a"v"souladu s"nimi 
upravit &innost v"jednotliv%ch oblastech práce galerie. Pracovníci odborného odd!lení 
pracují s"elektronickou aplikací pro evidenci sbírek Museion a"v"rámci mo'ností se zú&ast-
$ují také odborn%ch setkání a"seminá#( v!novan%ch &eskému modernímu v%tvarnému  
um!ní nebo problematice &innosti muzeí a"galerií.
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Celkov+ po0et ujet+ch kilometr1  4 969 km

Celková spot,eba pohonn+ch hmot  366,16 l

Pr1m)rná spot,eba 7,37 l/100 km

v%znamn!j)í odchylky mezi rozpo&tem a"skute&ností. Ni')í &erpání prost#edk( na mzdy, 
sociální a" zdravotní poji)t!ní je ovlivn!no sní'en%m stavem zam!stnanc( a" zejména 
zm!nou ostrahy objektu a"dozoru ve v%stavních sálech (místo vlastních zam!stnanc( 
zaji)-uje ostrahu a"obch(zkov% dozor bezpe&nostní agentura). 

Hospoda#ení Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové za rok 2019 vykazuje zlep)en% 
hospodá#sk% v%sledek ve v%)i 1.173.867,18 K&, galerie navrhuje p#evést zlep)en% hospo-
dá#sk% v%sledek v"souladu s"platn%mi p#edpisy do rezervního fondu a"do fondu odm!n.

V%kaz zisku a"ztráty k"31. prosinci 2019 a"rozvaha k"31. prosinci 2019 jsou v"p#íloze této 
v%ro&ní zprávy.

Autoprovoz

Galerie moderního um!ní vyu'ívá vozidlo Volkswagen Transporter s"na>ov%m moto-
rem, registra&ní zna&ka 1H1 5560, po#ízeno v"prosinci 2002. Vozidlo je vyu'íváno p#ede-
v)ím pro p#epravu um!leck%ch d!l a"dále pro zaji)-ování b!'ného provozu organizace. 

P,ehled o tvorb) a 0erpání pen).ních fond1 v K0

Název  
fondu

 Stav fondu 
01/01/2019

  Tvorba  
fondu

!erpání  
fondu

Stav fondu  
31/12/2019

Finan0ní  
krytí

Fond investic 161 222,07 6 235*660,56 4 661 304,58 1 735 578,05 1735 578,05

Rezervní fond 3*474 844,16 604*037,22 20 000,00 4 058 881,38 4 058 881,38

Fond odm)n 168 352,69 350 000,00 219 500,00 298 852,69 298 852,69

FKSP 96 677,60 101 110,00 91 497,00 106 290,60 103 481,60

Celkem 3 901 096,52 7 290 807,78 4 992 301,58 6 199*602,72 6 196 793,72
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Zákonné soc. poji-t)ní aj. soc. náklady 2 044 300,00 1 983 591,35 97,03 %

Dan) a poplatky 42 000,00 34 832,00 82,93 %

Ostatní náklady 11 000,00 10 400,00 94,55 %

Odpisy dlouhodobého majetku 1 602 000,00 1 604 604,00 100,16 %

Náklady z drobného dlouhodob. majetku 110 000,00  55 968,00 50,88 %

Da3 z*p,íjm1 10 000,00 0,00 0,00 %

Finan0ní náklady 0,00 990,80 0,00 %

Náklady celkem 15 818 185,00 14 943 365,00 94,47 %

V+nosy z vlastních v+kon1 250 000,00 354 335,00 141,73 %

V+nosy z pronájm1 530 000,00 522 662,00 98,62 %

V+nosy z prodaného zbo.í 90 000,00 137 496,20 152,77 %

!erpání fond1 240 000,00 239 500,00 99,79 %

Ostatní v+nosy z 0innosti 210 000,00 314 828,00 149,92 %

Úroky  8 000,00 58242,54 728,03 %

Dotace z,izovatele na provoz 14 490 185,00 14 490*168,44 100,00 %

V+nosy celkem 15 818 185,00 16 117 232,18 101,89 %

Hospodá,sk+ v+sledek 0,00 1*173 867,18

V%nosy z"vlastní &innosti podle jednotliv%ch polo'ek jsou v"souladu s"rozpo&tem nebo 
jsou vy))í. V%nosy z"vlastních v%kon( p#edstavují &ástku za v%b!r vstupného do gale-
rie. V"ostatních v%nosech z"&innosti je ka'doro&n! &ástka z"vyú&tování záloh za slu'by 
v"pronajat%ch prostorách galerie. V"pr(b!hu roku byly pronajaty upravené prostory pro 
komer&ní ú&ely. U" &erpání fond( nebyla p#ekro&ena schválená v%)e &erpání. Náklady 
byly &erpány hospodárn! a"v"souladu s"rozpo&tem, u"v!t)iny nákladov%ch polo'ek nejsou 
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NEMOVIT& A*MOVIT& MAJETEK 

Budova Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové je památkov! chrán!na, je zapsána 
v"Úst#edním seznamu kulturních památek +R a" je také sou&ástí m!stské památkové 
rezervace. V"budov! Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové se nachází osm nebyto-
v%ch prostor. V"pr(b!hu roku byly v)echny nebytové prostory pronajaty. V"první polovin! 
roku 2019 byl ukon&en nájemní vztah k"Revitalizaci Kuks, o. p. s. 

Movit+ majetek

Movit% majetek ve správ! organizace vyu'ívá GMU pouze pro zaji)t!ní vlastní &innosti. 
Evidence movitého majetku je vedena stanoven%m zp(sobem a"pr(b!'n! aktualizována 
(po#ízení majetku, vy#azování majetku z"pou'ívání). Vy#azování majetku provádí GMU 
v"souladu se z#izovací listinou, p#edpisy z#izovatele a"vnit#ními p#edpisy organizace.

Ú0etní evidence majetku v K0

Kategorie majetku ú0tová skupina 01/01/2019 31/12/2019

Dlouhodob+ nehmotn+ majetek 1 279 139,46 279 139,46

Dlouhodob+ hmotn+ majetek odepisovan+ 2 137 178 889,14 137 351 421,72

Dlouhodob+ hmotn+ majetek neodepisovan+ 3 5 344 043,00 9 098 783,00

Podrozvahová evidence majetku:       ú0tová skupina 01/01/2019 31/12/2019

Jin+ drobn+ dlouhodob+ nehmotn+ majetek 90 57 285,00 57 285,00

Jin+ drobn+ dlouhodob+ hmotn+ majetek 90 275 453,50 292 031,29

Pohledávky po lh1t) splatnosti

FOX Gallery s. r. o. Praha, pronájem nebytov%ch prostor za m!síc 12/2019 ve v%)i 6.944 K&.  
Pohledávka byla uhrazena dne 15. ledna 2020.
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Fond investic

TVORBA FONDU: Fond byl vytvá#en z"odpis( dlouhodobého hmotného majetku orga-
nizace ve v%)i 989.920,56 K&, z"investi&ního transferu od z#izovatele na nákup sbírkov%ch 
akvizic ve v%)i 2.721.772 K& a"investi&ní dotace z"Akvizi&ního fondu Ministerstva kultury 
+R ve v%)i 2.523.968 K&.

+ERPÁNÍ FONDU: Z"fondu byl proveden odvod do rozpo&tu Královéhradeckého kra-
je ve stanovené v%)i 790.000 K&. Prost#edky fondu byly pou'ity na po#ízení digitálního 
fotoaparátu NIKON D 850 ve v%)i 116.564,58 K& a"na nákup sbírkov%ch akvizic ve v%)i 
3.754.740 K&.

Rezervní fond

TVORBA FONDU: Do fondu byly p#id!leny .nan&ní prost#edky ze zlep)eného v%sled-
ku hospoda#ení za rok 2018 ve v%)i 526.314,22 K&, .nan&ní ú&elov% dar na publikaci Kra-
jina skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy Orlick%ch hor ve v%)i 20.000 K& a".nan&ní prost#edky 
z"projektu ERASMUS+ ve v%)i 57.723,00 K&.

+ERPÁNÍ FONDU: Prost#edky rezervního fondu ve v%)i 20.000 K& byly pou'ity na tisk 
publikace Krajina skrytá uvnit# sv!ta: Obrazy Orlick%ch hor.

Fond odm)n

TVORBA FONDU: Do fondu byly p#id!leny .nan&ní prost#edky ze zlep)eného v%sledku  
hospoda#ení za rok 2018 ve v%)i 350.000 K&.

+ERPÁNÍ FONDU: Z" fondu byly &erpány prost#edky na odm!ny zam!stnanc(m za 
pln!ní mimo#ádn%ch pracovních úkol( v"celkové v%)i 219.500 K&.

Fond kulturních a*sociálních pot,eb

Tvorba a"pou'ití fondu kulturních a"sociálních pot#eb se #ídí vyhlá)kou Ministerstva 
.nancí +R &. 114/2002 Sb., ze dne 27. b#ezna 2002 a"rozpo&tem fondu. Prost#edky fondu 
jsou vyu'ívány p#edev)ím na p#ísp!vek na závodní stravování a"na v!cné dary p#i pra-
covních a"'ivotních v%ro&ích. Rozdíl mezi ú&etním stavem a".nan&ním krytím ve v%)i 
2.809 K& (rozdíl mezi tvorbou a"&erpáním fondu v"prosinci 2019) byl vyrovnán v"lednu 
2020 p#evodem této &ástky z"b!'ného ú&tu GMU na ú&et FKSP.



7372



75

P#ÍLOHA 1 

V+kaz zisku a*ztráty za rok 2019
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Vnit#ní kontrolní systém je za&len!n do ro&ního plánu &innosti organizace, je zam!#en 
na správu um!leck%ch sbírek a"hospoda#ení s"ostatním hmotn%m majetkem a".nan&ními  
prost#edky. Vnit#ní kontrolní systém sv%m zam!#ením a" rozsahem odpovídá hlavním 
úkol(m a"ú&inn! sleduje .nan&ní hospoda#ení a"dal)í &innosti organizace.

5ídící kontroly podle zákona 320/2001 Sb., o".nan&ní kontrole ve ve#ejné správ! jsou 
v"organizaci provád!ny v" souladu s"vnit#ní sm!rnicí. Povinnost d(sledn! provád!t  
.nan&ní kontroly je rovn!' stanovena v"ro&ním plánu &innosti organizace. Provád!ní  
.nan&ních kontrol v"organizaci p#ispívá k"hospodárnému vyu'ívání .nan&ních a"v!cn%ch  
prost#edk(, dodr'ování právních p#edpis( a"stanoven%ch formálních nále'itostí ú&etních  
doklad(. P#i t!chto kontrolách nebyly zji)t!ny 'ádné p#ípady nehospodárného nebo  
neoprávn!ného vyu'ívání .nan&ních a"v!cn%ch prost#edk(. 

V"roce 2019 byla v"Galerii moderního um!ní v"Hradci Králové provedena jedna vn!j)í 
kontrola: V)eobecná zdravotní poji)-ovna +eské republiky, regionální pobo&ka Hradec 
Králové, pobo&ka pro Královéhradeck% a"Pardubick% kraj, provedla dne 17. dubna 2019 
kontrolu plateb pojistného na ve#ejné zdravotní poji)t!ní a"dodr'ování ostatních povin-
ností plátce pojistného. Kontrola byla provedena dle plánu kontrol za období 01/02/2015–
28/02/2019. Kontrola vyú&tování byla provedena za období 01/03/2015–31/03/2019. Podle 
záv!re&ného protokolu o"v%sledku kontroly &. 61/522/1/19 vyplynulo následující zji)t!ní: Ke 
dni kontroly nebyly zji)t!ny splatné závazky v(&i V)eobecné zdravotní poji)-ovn! +eské  
republiky ani jiné eviden&ní nedostatky. Nebyla p#ijata 'ádná nápravná opat#ení.

Inventarizace majetku, pohledávek a*závazk1 

Pro provedení #ádné inventarizace majetku a"závazk( k"31. prosinci 2019 jmenoval #editel 
Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové hlavní inventariza&ní komisi, po dohod! 
s"p#edsedkyní hlavní inventariza&ní komise stanovil harmonogram provedení inventa-
rizace a" vydal písemné p#íkazy k"provedení díl&ích inventarizací. P#i inventarizacích 
majetku, pohledávek a"závazk( nebyly zji)t!ny 'ádné rozdíly mezi evidencí a"skute&n%m 
stavem ani jiné závady. Inventariza&ní komise nep#ijala 'ádná opat#ení k"náprav!. 
 
V"Hradci Králové dne 18. b#ezna 2020

  MgA. Franti)ek Zachoval
  #editel Galerie moderního um!ní v"Hradci Králové

KONTROLNÍ !INNOST 
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P#ÍLOHA 2 

Rozvaha k 31. 12. 2019
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V dob! psaní tohoto epilogu je ji' jasné, 'e jsme na za&átku dlouhodobé krize s nejasn%m  
koncem a 'e se tedy kooperace a funkce ve#ejn%ch kulturních institucí bude podstatn! 
p#episovat. 

 Franti)ek Zachoval
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Galerie moderního um!ní v Hradci Králové se #adí sv%m sbírkov% fondem k v%znam-
n!j)ím galeriím svého druhu v +eské republice. Jádro kolekce vzniklo za p(sobení  
Dr. Josefa S(vy, #editele galerie v letech 1963–1997, a akvizi&ní &innost nebyla nikdy zce-
la pozastavena. Na &innost na)ich p#edch(dc( se nám poda#ilo navázat, proto'e jsme  
v rychlém sledu formulovali strategick% dokument v!nující se koncepci sbírkotvorné 
&innosti GMU pro léta 2019–2024 a k tomu jsme se zasadili o v%znamnou .nan&ní pod-
poru Ministerstva kulrury +R, díky ní' jsme zakoupili unikátní soubor nov%ch akvizic 
sou&asn%ch autor( a autorek. Velk% podíl a pod!kování pat#í p#edev)ím Pet#e P#íkazské, 
statutární zástupkyni GMU a vedoucí odborného odd!lení, za její neutuchající veselí 
a p#esné formulování budoucího rozvoje sbírek a s tím spojenou v%stavní dramaturgii 
na následující období. Lví podíl na tom má také ekonomické odd!lení, jmenovit! Jana 
Lakomá, vedoucí tohoto odd!lení, Drahoslava Tobiá)ková a Radka 7lesingerová, které 
tak byly p#inuceny ú&tovat objemn% grant ji' b!hem poklidn%ch váno&ních dn(.

V%stavní &innost zaznamenala n!kolik milník(, a proto d!kuji p#edev)ím externím kurá-
torkám projektu MILAN LANGER TRANSFORMER, jmenovit! Martin! Vítkové  
a Andree Bene)ové, které p#ipravily nejnav)t!vovan!j)í v%stavu v novodobé historii gale-
rie. Kuráto#i Petr Va$ous, Klára Zá#ecká a Petra P#íkazská byli sou&asn! editory publika-
cí Edice GMU, ale také kvalitativn! pro.lovali a nov! vymezili pojetí funkce katalog( ve 
prosp!ch komplexn!j)ích a v!decky zpracovan%ch v%stup( k dan%m v%stavním projekt(m.

Exponenciální rozvoj zaznamenalo eduka&ní odd!lení v!nující se pod vedením Heleny 
7estákové nasazování nov%ch metod a v%ukov%ch koncepcí. Galerie vstoupila s novou 
formou edukace do první fáze obecné rede.nice funkce galerie, která si více p#ivlast$uje 
tvar eduka&ního centra, co' se také odrá'í na celkové náv)t!vnosti.

Paraleln! galerie vysout!'ila jednotnou vizuální identitu, kterou realizovalo duo Cindy  
Kutíková a Ji#í Mocek, &ím' do)lo k sjednocení r(zn%ch druh( v%stup( do jednoho srozu-
mitelného celku. Samotná aplikace nové identity byla na bedrech kurátorky a produk&ní  
Anny Zemanové, která je &erstvou a nezastupitelnou posilou galerie. 

Velice oce$uji kolegialitu a solidaritu dal)ích koleg(, kte#í si pln! uv!domují svízelnou 
situaci práce v kulturním sektoru, kde je na dané pozice kumulováno doslova n!kolik 
profesí, proto na)e zvlá)tní pod!kování pat#í Anet! Kohoutové, Alen! Jirkové, Kate#in!  
K#í'kovské, Zoranu Ujevi?ovi, Miroslavu Podhrázskému a Josefu Zavoralovi. Také 
zam!stnanc(m, kte#í ji' z galerie ode)li, jmenovit! Ann! Burdové, Ann! Bene)ové, Anet!  
Patkové a Milo)i 7lapákovi, d!kuji za inspirativní setkání a p#eji v)e dobré.
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