ZPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2015

V Brně dne 24.2.2016
Mgr. Terezie Petišková
ředitelka Domu umění města Brna,
příspěvkové organizace

Dům umění města Brna, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 31
Dům umění města Brna, je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.
Dům umění města Brna provozuje výstavní prostory na Malinovského nám. 2 a v Domě
pánů z Kunštátu na Dominikánské 9, zde se nachází také prostory Galerie G99.
Kontaktní údaje:
Malinovského nám. 2, 602 00 Brno
IČO: 00101486
DIČ: CZ00101486
bankovní spojení: 8139621/0100, Komerční banka
ID datové schránky: 7mukj99
telefon: + 420 542 213 883
email: info@dum-umeni.cz
www.dum-umeni.cz

Zpráva o činnosti za rok 2015 2

Obsah
1

Úvod ........................................................................................................................................ 4

2

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ............................................................ 6
2.1

Výstavní program Domu umění města Brna v roce 2015 ....................................... 12
2.1.1

Dům umění města Brna ...................................................................................... 12

2.1.2

Dům pánů z Kunštátu ........................................................................................ 25

2.1.3

Galerie G99 ........................................................................................................... 29

2.2

Návštěvnost v roce 2015 ............................................................................................... 32

2.3

Sponzoring a spolupráce s médii a partnerskými organizacemi ........................... 33

3

Plnění úkolů v personální oblasti ...................................................................................... 34
3.1

Struktura a počty pracovníků...................................................................................... 34

3.2

Přírůstky a úbytky pracovníků ................................................................................... 35

3.3

Průměrné mzdy ............................................................................................................. 35

3.4

Bezpečnost práce ........................................................................................................... 36

4

Plnění úkolů v oblasti hospodaření .................................................................................. 37
4.1

Celkové zhodnocení hospodářského výsledku organizace k 31.12.2015 .............. 39

4.2

Výnosy ............................................................................................................................ 39

4.3

Náklady .......................................................................................................................... 42

4.4

Finanční majetek ........................................................................................................... 45

4.5

Pohledávky a závazky .................................................................................................. 45

4.6

Transfery z jiných veřejných rozpočtů ....................................................................... 47

4.7

Investice .......................................................................................................................... 47

5

Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních fondů“ .................................... 48

6

Kontrolní činnost ................................................................................................................. 50

7

Inventarizace majetku a závazků ...................................................................................... 52

Přílohy ............................................................................................................................................. 53

Zpráva o činnosti za rok 2015 3

1 Úvod
Dům umění města Brna se v roce 2015 nadále systematicky staral o vyhledávání kvalitních
uměleckých projevů, které souvisí s kulturním prostorem Brna. Ty pak zpracovával,
prezentoval a prostředkoval nejširší veřejnosti. Výstavní plán Domu umění byl postaven jak
na monografiích významných místních umělců, tak na mezinárodních projektech, které
doplňují brněnskou uměleckou scénu a jsou pro ni inspirací. Důležité místo v dramaturgii
Domu umění zaujímaly také projekty, které tematizovaly aktuální společenské nebo
umělecké otázky. Ty jsou většinou výsledkem delší badatelské nebo umělecké přípravy.
Dramaturgie Domu umění obsahovala i v tomto roce tituly, které přináší docenění
a interpretaci mimořádných výkonů moderní výtvarné kultury, tak sondu do současné
nejmladší umělecké scény.
Jako městská instituce, jejíž činnost je formulována statutem, a je podporovaná z veřejných
peněz, odvozuje Dům umění svou opodstatněnost od prezentace mimořádně kvalitních,
nekomerčních uměleckých projektů, které nepodléhají ideologickým ani módním pohledům
na obor.
Co se stalo důležitého v Domě umění města Brna v roce 2015?
-

Byl realizován vyvážený výstavní plán, popsaný viz str. 12 až 31.

-

Konalo se další bienále Soch v ulicích, Brno Art Open, tentokrát na aktuální téma
prostoru mezi architekturou a plastikou. Bienále je důležitým prostředkem
komunikace umělecké výtvarné tvorby s nejširší veřejností a slouží i k propagaci
práce Domu umění jako takové.

-

Byla připravena strategie pro další rozvoj projektu Brněnský architektonický
manuál. Z prezentace a komunikace okolo projektu BAM vyplynulo, že jej lze dobře
využít i jako marketingový nástroj při propagaci města, zejména v mezinárodní
spolupráci. BAM byl úspěšně prezentován za podpory města na veletrhu
Designers´Open Leipzig v Německu.

-

Za podpory města Brna došlo ke schválení záměru pro Dům pánů z Kunštátu jako
rezidenčního

uměleckého

domu.

Dům

pánů

z Kunštátu

je

nyní

určen

experimentálním výstavním projektům, které sledují progresivní, neprosazené
umělecké strategie. Zdejší program potlačuje roli kurátora ve prospěch rozvoje
kreativity.
-

Kromě propracovaného doprovodného programu k výstavám vznikl i edukační
program pro děti a školní mládež, vycházející z cílů Rámcově vzdělávacího
programu MŠMT ČR.
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-

Ve spolupráci se Seminářem dějin umění FFMU se v DU zřídily v letním semestru
pravidelné přednášky předmětu Galerijní praxe. Studenti semináře sledují vznik
větších uměleckých projektů a jsou vtažení do přípravy doprovodných programů.
Smyslem realizace výuky je na jedné straně edukace studentů MU, na straně druhé
výchova vzdělaného diváka k bezprostřednímu kontaktu se současnou výtvarnou
kulturou v DU.

-

DU se stal školícím místem pro studenty bakaláře Katedry výtvarné výchovy
Ped.fakulty MU.

Za ocenění dlouholeté činnosti DU lze považovat i vznik letošní nové, stálé expozice
Moravské galerie, která je velkou měrou postavena na muzealizaci a prezentaci činnosti
Domu umění v šedesátých až devadesátých letech.
Dům umění města Brna tvoří dlouhodobě důležitou součást kulturního i společenského
života města. Lze ho chápat jako významný článek mozaiky socio kulturních vztahů, jejichž
kvalita přispívá k sebereflexi kulturní society i zdejší komunity obecně. Jeho činnost pomáhá
formovat svébytnou podobu a úroveň zdejší tvorby a kultury. Charakter Domu umění, tedy
galerie bez uměleckých sbírek, určuje do velké míry podobu jeho práce. Patří k ní orientace
na aktuální problematiku ať uměleckého, tak společenského charakteru. Smysl této instituce
spočívá v udržování dlouhodobého, kontinuálního rozvoje oboru v místě. Město zřízením
a podporou této organizace manifestuje svůj zájem o rozvoj oborů spojených s výtvarným
myšlením.
Mgr. Terezie Petišková, ředitelka

Zpráva o činnosti za rok 2015 5

2 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Aktivity Domu umění města Brna v prvním pololetí 2015 vedle plánovaných výstavních
projektů přinesly i celou řadu doprovodných akcí a kulturních událostí. Výstavní
dramaturgie představila autorské prezentace či tematické výstavy reflektující aktuální trendy
domácí i zahraniční tvorby i několik projektů, představujících zpracování důležitých
fenoménů s Brnem svázané moderny. V obou výstavních budovách byla představena tvorba
nejen současných výrazných uměleckých osobností od nás i ze zahraničí, ale bylo
připomenuto i dílo tvůrců, kteří se významným způsobem zapsali do historie českého
výtvarného umění.
Začátkem roku se uskutečnila v prvním patře hlavní budovy na Malinovského nám.
souborná výstava prezentující dílo jednoho z nejvýznamnějších představitelů české
meziválečné malby Jaroslava Krále. V takové šíři nebyla doposud Králova tvorba nikdy
prezentována; jeho díla zapůjčilo 15 muzeí a galerií, 12 soukromých sbírek a sběratelů a část
výstavní kolekce pocházela i z umělcovy rodiny. Velkorysý výstavní prostor nabídl na dvě
stovky umělcových obrazů a několik desítek kreseb a skic, výstavu doprovázela i celá řada
programů pro nejširší veřejnost. V galerii nesoucí Královo jméno proběhla ve stejném
termínu výstava s názvem Zlatý věk – Reminiscence kubismu v současném výtvarném
umění, která se pokusila na příkladu tvorby současných autorů ukázat, že idea kubismu je
stále živá a inspirující.
Po Králově autorské retrospektivě se v hlavních sálech Domu umění konaly následně
dva mezinárodní tematické projekty. Od poloviny března se uskutečnila výstava zabývající
se fenoménem paměti v tvorbě nejmladší umělecké české a slovenské generace s názvem
Tektonika paměti - Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském umění mladé
generace. Specifické oblasti paměti jako je rodinná historie, osobní a společná paměť, paměť
a vnímání, paměť místa nebo deníky výstava přiblížila z pohledu jedné generace lidí
narozených v letech 1980–89. Konkrétní díla byla výběrem z tvorby českých a slovenských
autorů, kteří se opakovaně ve svém umění k minulosti vracejí.
Výstava Disparátní proudy představila poté současné umělecké postoje, které
se zabývají konceptem přebytku, časovostí a plýtváním. Představila mezinárodní skupinu
umělců, kteří se sešli v 90. letech v Berlíně a od té doby spojili společné výstavní aktivity,
stejně jako vlastní blízký pohled na uměleckou tvorbu. Spojuje je zejména respekt vůči
specifickému, jedinečnému autorskému projevu. Ten se odráží také v názvu výstavy,
převzatém z technického názvosloví - v původním významu slova jde o magnetické proudy,
které vyzařuje indukční cívka volně do prostoru. Kurátorky Ina Bierstedt a Bettina Carl tento
jev přirovnaly k uměleckému, svobodnému a experimentálnímu uvažování, které se šíří
různými směry a postrádá jasně srozumitelnou kauzalitu či linearitu. Tento jev asociuje také
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marnotratné zacházení se silami, invencí i energií, které nutně doprovází tvůrčí proces.
Kromě zahraničních autorů, kteří dnes působí v celém světě, přizvaly kurátorky
ke spolupráci také několik umělců českého a slovenského původu.
V září 2015 se Dům umění města Brna se po deseti letech vrátil k prezentaci díla jedné
z největších osobností brněnského kulturního dění druhé poloviny 20. století, Dalibora
Chatrného. Rozsáhlá retrospektivní přehlídka v roce nedožitých devadesátin autora
představila

D.

Chatrného

jako

umělce

mladého

projevu,

který

dobře

rezonuje

s progresivními tendencemi současné výtvarné kultury. Výstava vznikla ve spolupráci
s Galerií hlavního města Prahy, pod vedením kurátora Jiřího Machalického, za odborné
podpory Ilony Víchové (Oddělení dějin umění Muzea m. Brna) a v diskusi s autorem
instalace Jiřím Příhodou a dcerou umělce Danou Chatrnou. Architektonické řešení instalace
J. Příhody bylo inspirováno principy Chatrného tvorby a reagovalo na výstavní prostory
Domu umění.
Jeho brněnská výstava byla do určité míry uspořádaná chronologicky a naznačila celý
umělcův vývoj. Dílo D. Chatrného rozdělila podle okruhů, ve kterých se jeho tvorba
především rozvíjela. Vynechala pouze autorovo nejranější období, kdy se jeho názor teprve
formoval. Ve stejném termínu se v Galerii Jaroslava Krále uskutečnila výstava Ivana
Chatrného s názvem Struktury, konstrukce, gesta, která nahlédla do jeho předčasně
uzavřené tvorby a připomenula jeho významnou uměleckou cestu, odvíjející se souběžně
s jeho bratrem Daliborem.
Závěr roku 2015 patřil významnému českému fotografovi Václavu Jiráskovi, bývalému
členovi legendární skupiny Bratrstvo (1989–1993), který předvedl v Brně první velkou
samostatnou výstavu svých nových prací od projektu sledujícího rozklad těžkého průmyslu
Industria (2006). Výstava s názvem Svět podle Ironyma Koola spojuje několik tematických
okruhů, které Jirásek fotografoval na cestách během posledních více než deseti let.
V Galerii Jaroslava Krále se v prvním pololetí roku 2015 konaly tři autorské prezentace. Své
poslední fotografie představil v březnu u příležitosti svého životního jubilea brněnský
fotograf Libor Teplý, který se více jak dvě desetiletí zabývá vztahem světla a tmy jako
tématem mnoha možných významů a obsahových konotací a je pro něho stále podnětnou
motivací. Vnímá jej především symbolicky, jako výraz protikladných hodnot podmiňujících
se navzájem, i jako podobenství. Pro fotografickou interpretaci těchto úvah našel Libor Teplý
po delším hledání adekvátní prostředí v prostorách staré opuštěné věznice – prázdné cely
jsou synonymem samoty, zoufalství a beznaděje. Výstavu připravila kurátorka Jana
Vránová.
Své poslední videopráce vytvořené přímo pro prostor Galerie Jaroslava Krále vystavil
v dubnu Aleš Čermák. Svoji uměleckou tvorbu spojuje s filmovým, divadelním a literárním
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prostředím. Divák do jeho příběhů vstupuje svým pohledem, citem a dotváří jejich vlastní
linku. Autor si klade otázku o významu komunikace v současné společnosti a o významu
jazyka samotného.
Další brněnská fotografka Marie Kratochvílová své fotografické cykly zpravidla
vytvářela vždy ve velmi krátkém čase, avšak o to s větší intenzitou. Průřez její tvorbou, která
je spjata s podobou výtvarné fotografie druhé poloviny 20. století a konceptuální scénou
Brna 70. a 80. let, představili v červnu v Galerii Jaroslava Krále kurátoři Pavel Vančát
a Terezie Petišková.
Závěrem roku se v prostorách Galerie Jaroslava Krále představil jeden z nestorů
současné české fotografie Miloš Budík, jehož výstava byla uspořádána ve spolupráci s Galerií
Pecka v roce autorova životního jubilea. Jeho život i tvorba jsou spjaty s Brnem - inspirativní
pro něj bylo město a jeho obyvatelé v proměnách času, zdejší kulturní scéna, osobnosti,
jejichž názory respektoval a byly mu blízké.
Velkorysý a jedinečný prostor Procházkovy síně v 1. patře Domu umění města Brna
logicky umělce inspiruje k vytvoření díla v intencích site specific tvorby. Ne jinak tomu bylo
i v případě autorské dvojice Julia Gryboś a Barbora Zentková. Výstava s názvem Uprostřed
hluku vlastní kroky slyšet byla návodem k „zastavení“. Důležitým prvkem díla se stal
konkrétní prostor, do kterého je práce zasazena a tento kontext vytváří jeho další podobu.
V tomto případě se k danému místu vztahuje zejména zvuková složka, která pochází přímo
z prostoru galerie a skrze následnou postprodukci je návštěvníkovi prezentována jako
výsledná hudební kompozice.
O měsíc později byl k prezentaci v tomto prostoru pozván Martin Dašek, autor
výrazných postminimalistických site specific instalací ve veřejném prostoru i interiéru.
Ve svém uvažování vyšel ze specifické světelné atmosféry a podoby sálu a rozhodl
se zdůraznit hmotově potlačenou vertikalitu středovým kónickým tvarem, který vede
návštěvníkův pohled vzhůru, ale zároveň ho nutí dívat se dolů pod nohy vzhledem k úzce
vymezenému místu k pohybu. Tato výstava byla do výstavní dramaturgie zařazena místo
původně plánované společné prezentace dvou architektů Svatopluka Sládečka a Davida
Krause, kteří se rozhodli termín své prezentace posunout o jeden rok kvůli pracovnímu
vytížení.
Závěrem roku se v Procházkově síni konala výstava vloni zemřelého brněnského
architekta Františka Vrány, který se od počátku 60. let až do revoluce významně podílel
na utváření výrobního programu pro české nábytkářské podniky i na podobě nábytku
určeného pro export. Jeho tvorba, ovlivněná především skandinávskou „klasikou“, odkazuje
na aktuální dobové trendy, ať již italského nebo severského směřování, přizpůsobené
domácímu prostředí. Mnohé z návrhů lze označit za nadčasové a dodnes moderní.
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V Domě pánů z Kunštátu byla výstavní sezóna 2015 zahájena prezentací soukromé sbírky
Pavla Čáslavy, který svou sbírkou českého moderního umění navazuje na meziválečné
sběratelství, jenž má v Brně dlouholetou tradici. Poměrně rozsáhlá kolekce se formovala
v průběhu uplynulého desetiletí, a to ve snaze získat reprezentativní ukázky tvorby
představitelů několika uměleckých generací minulého století.
V dubnu a květnu patřily hlavní výstavní sály v 1. patře Domu pánů z Kunštátu
Miroslavu Haškovi, který patří k nejmladší generaci působící na umělecké scéně v Ústí nad
Labem. Do širšího povědomí se Miroslav Hašek dostal především jako tvůrce narativních
videoinstalací, které se inspirují filmovou řečí. Hašek ovšem není autorem jen jednoho
média, zabývá se také fotografií, tvorbou objektů a instalací jako takovou, což představil i na
své první brněnské výstavě, kterou nazval Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem
všechny odpovědi. Odkazuje k fenoménu privátní archeologie příběhů, kdy hledání
odpovědí na rozličné otázky je podstatnou součástí našich životů.
V červnu byly ve všech výstavních sálech Domu pánů z Kunštátu tradičně
prezentovány diplomové práce letošních absolventů fakulty výtvarných umění VUT v Brně.
Výstava je pod kurátorským vedením Jana Zálešáka pojata jako reprezentativní přehlídka
prací všech diplomantů. Veřejně tak představuje obraz školy, rozdělený sice do fazet
jednotlivých pedagogických přístupů a osobních vlivů, stále ale ve svém celku vypovídající
o určitém obecném trendu, o tom, co se „dnes na umělecké škole dělá“.
V září roku 2015 se v Domě pánů z Kunštátu představil pod názvem Siliconvalse výběr
maďarského konceptuálního umění, který připravil polský kurátor Adam K. Dominik, který
se pokusil sumarizovat proměny maďarského konceptuálního umění a překlenout období tří
generací jeho představitelů. Podtitul výstavy – Maďarská realita – nabízí bezpočet
interpretačních možností od jazykově-obsahové analýzy přes umělecké prostředí daného
období až po vliv a percepci konceptuálního umění.
V závěru roku patřily výstavní prostory v 1. patře Domu pánů z Kunštátu jednomu
z nejrespektovanějších experimentálních skladatelů naší doby Američanu Phillu Niblockovi.
Jeho multidisciplinární tvorba se už více než 50 let pohybuje v oblasti „intermediálního
umění“. Autor kombinuje minimalistickou hudbu, konceptuální umění, strukturalistický
film, systémové či politické umění a snaží se tak transformovat naše vnímání a prožívání
času.
Série výstav v G99 byla v roce 2015 postavená na spolupráci s externími kurátory a poskytla
prostor aktuální tendenci, ve které se prolíná činnost kurátora, teoretika a umělce.
Dramaturgie je koordinována Františkem Kowolowským tak, aby byla představena široká
škála současných aktuálních uměleckých projevů nejmladších autorů.
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V první části roku 2015 se uskutečnily tři kurátorské výstavy. Dvojice kurátorů
a současně vedoucích ateliéru sochařství na pražské UMPRUM Edith Jeřábková a Dominik
Lang v Brně představila projekt s názvem Epizoda II: Horizont předmětu, jejímž prvotním
podnětem bylo založení (ateliérové) sbírky. Vystavující studenti se inspirovali samotným
procesem při vznikání / vzniku sbírky – přijímání předmětů.
Kurátorka Silvie Šeborová na druhé výstavě s názvem Movement is beautiful
představila videoprojekce čtveřice autorů Jakuba Ročka, Tomáše Moravce, Pavla Sterece
a Viléma Nováka. A kurátor Tomáš Knoflíček ve třetím projektu s názvem Není takového
místa představil dvojici mladých slovenských umělců Jána Gašparoviče a Jaroslava Kyšu.
Na podzim se ve výstavním projektu Jany Písaříkové představil výběrem ze série svých
auto-portrétních videí nazvaným Slza vítězů František Pavúček.Sebe-reflexe, vnitřní dialog
a téma identity jsou motivy, kterým se autor věnuje průběžně od roku 2009.
Koncem roku se projektem s názvem Shop movies prezentoval pod kurátorským
dohledem Lenky Sedláčkové a Radka Čáka německý umělec Olaf Eggers. Sérií svých videí
nainstalovaných na šesti různých místech – v Galerii G99 a soukromých podnicích –
v kavárně, půjčovně šatů, v knihkupectví apod., tedy na úplně obyčejných místech, která jste
už možná někdy navštívili. Dlouhodobě se zabývá „prolínáním realit“ – zpravidla reality
fotografické a fotografované, jejich vrstvením, dublováním nebo přímo záměnou.
V době od 29. 9. do 2. 10. 2015 proběhl ve všech sálech G99 a ve veřejných prostranství
města Brna již pátý ročník mezinárodního festivalu Performance Art A.K.T. – V - „MEZI
REALITOU A FIKCÍ II – Heterotopie a utopie“. Specifikem pátého ročníku festivalu
performativní tvorby byla konfrontace českých umělců s činností čínských tvůrců z oblastí
Hong Kong, Chengdu a Xi'an. Dva dny festivalu byly věnovány prezentacím autorů,
tematicky vztaženým k vymezenému rámci festivalu.
Doprovodné programy v Domě umění jsou tematicky navázány na hlavní výstavní tituly.
Jsou důležitým nástrojem prostředkování výstavních projektů a explikaci jejich obsahových
a kontextuálních rovin. Rozvíjejí témata výstav také skrze reflexi v dalších médiích
a uměleckých vyjadřovacích prostředích jako je hudba, film, literatura, divadlo apod. Cílem
doprovodných programů je zpřístupnit hlavní aktivity Domu umění co nejširšímu spektru
návštěvníků a podporovat zájem o umění. Cílem také je být živým otevřeným místem pro
setkávání a sdílení v rámci brněnského kulturního prostoru. Ke všem hlavním výstavám
v prvním patře Domu umění vytváříme edukační programy pro oba stupně základních škol
a pro střední školy, které jsou navázány na RVP MŠMT. Jejich smyslem je vytvářet vztah
k výtvarnému umění a kultuře obecně už od útlého dětského věku. Programy napomáhají
rozvíjet schopnost vnímat zejména vizuálně-obrazné vyjádření (s intermediálními přesahy),
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individuálně ho interpretovat, konfrontovat vlastní interpretaci s ostatními, případně
se samostatně také tímto způsobem vyjadřovat.
V letních měsících se v ulicích města Brna konal už pátý ročník sochařské přehlídky Brno Art
Open – Sochy v ulicích 2015. Její dramaturgie se tentokrát ujala Magdalena Juříková, která
pro ročník 2015 navrhla téma objekt – obydlí, socha – architektura, přesahy sochy a objektu
k hranicím architektury.
Výběr účastníků pátého ročníku se pohyboval napříč celým generačním spektrem
umělců, kteří podobné postupy ve svém díle používají často, nebo se jimi dokonce zabývají
dlouhodobě, jako např. Aleš Veselý a Jiří Příhoda. Příležitost dostaly také tři mladé
absolventky Akademie výtvarných umění, které se k podobným principům hlásily už během
studia (Jana Doležalová, Pavlína Hlavsová a Eliška Perglerová). Další účastník Čestmír
Suška v poslední době překračuje hranice svých rozměrných objektů z vyřazených cisteren
a upgradoval je na u nás mimořádně oblíbené rozhledny. Jediný zahraniční umělec Daniil
Galkin z Ukrajiny je sice podstatnou částí své tvorby orientován na sociální a společenskou
problematiku, tento kontext však tu a tam interpretuje pomocí výpůjček z drobné
architektury. Jako pocta k nedožitým 90. narozeninám významného brněnského autora
generace 60. let Dalibora Chatrného byl do přehlídky zařazen i jeho „revitalizovaný“ objekt
stojící na sídlišti Starý Lískovec v Brně od roku 1982. Vzhledem k značným objemům
některých z nich se v roce 2015 organizátoři přehlídky soustředili na méně projektů, než bylo
obvyklé, především s ohledem na logistické a instalační možnosti v jádru moravské
metropole.
Dům umění se podílel i na programu každoroční akce Týden výtvarné kultury
a dramaturgicky zajišťoval výstavy v galerii Otevřená zahrada, kterou provozuje Nadace
Partnerství.
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2.1 Výstavní program Domu umění města Brna v roce 2015
2.1.1 Dům umění města Brna
3. 12. 2014 – 22. 2. 2015
(1. patro a Procházkova síň)
Jaroslav Král 1883–1942
Souborná výstava Jaroslava Krále prezentovala dílo jednoho z nejvýznamnějších
představitelů brněnské meziválečné malby. Jaroslav Král patřil ke generaci Osmy a Skupiny
výtvarných umělců v Praze, do roku 1911 studoval na UMPRUM a na AVU v Praze. Jeho
dílo se však začalo výrazněji rozvíjet až po první světové válce v Brně. V meziválečném
období byl významnou osobností brněnského kulturního života, spoluzakládal Klub
výtvarných umělců Aleš (1919) a po roce 1922 patřil k nejaktivnějším a nejvýraznějším
malířům Skupiny výtvarných umělců v Brně. Kolem roku 1920 se Král stal představitelem
sociálně laděných monumentálních obrazů, od poloviny dvacátých let zesílily v jeho tvorbě
novoklasicistní tendence, kdy se hlavním tématem obrazů stala žena. Tento námět u něj
přetrval až do posledního tvůrčího období, přerušeného ve třicátých letech významnou
epizodou lyrického kubismu. Kubistickou tvorbu Jaroslava Krále charakterizuje mnoho
osobitých zátiší hraničících s abstrakcí. K výstavě vyšla obsáhlá monografie.
Kurátorka: Marcela Macharáčková.
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3. 12. 2014 – 22. 2. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)
Zlatý věk – Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění
Kubismus představuje v kontextu české výtvarné tvorby mimořádný umělecký směr, který
významně ovlivnil jazyk naší meziválečné moderní kultury, designu i architektury. Výstava
reagovala na zároveň probíhající rozsáhlou retrospektivu brněnského malíře Jaroslava Krále
v prvním patře Domu umění. Na příkladech tvorby současných autorů poukázala
na skutečnost, že idea kubismu je stále živá a inspirující. Na výstavě byla prezentována díla
Ondřeje Basjuka, René Hábla, Davida Hanvalda, Jasanského a Poláka, Pavly Scerankové,
Tomáše Smetany, Jana Steklíka, Václava Stratila, Petra Veselého a řady dalších.
Kurátor: Petr Veselý.

11. 3. – 5. 4. 2015
(Procházkova síň)
Julia Gryboś a Barbora Zentková
Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet
Julia Gryboś i Barbora Zentková se většinou pohybují někde mezi médii, přičemž
východiskem je pro ně vždy malba. Z tohoto pevného bodu jejich individuální tvorba často
odbočuje různými směry a sleduje odlišné formální a současně obsahové problémy. Barbora
Zentková se zabývala vztahem malby a fotografie, Julia Gryboś například koláží či tématem
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obrazotvornosti a simulace. Intenzivní vzájemné konzultace vlastních děl postupem času
vyplynuly ve vůli dopracovat se v rámci společné tvorby k nadindividuálnímu projevu
vycházejícímu z kompromisu, který komunikace mezi dvěma lidmi vždy přináší. Dosud
se jako autorská dvojice věnovaly instalacím reflektujícím sdílené zkušenosti v malbě.
Autorky svým uměleckým postojem citlivě usměrňují divákovo vnímání: „Co vzniká, když
se potkávají dvě reality? Realita nová?“. Obě autorky ukončily magisterský program
na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru Malba II. Luďka Rathouského.
Kurátor: František Kowolowski.

11. 3. – 5. 4. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)
Libor Teplý
Hledání světla
Cyklus černobílých fotografií Libora Teplého (1955) Hledání světla vznikal od konce prvního
desetiletí tohoto století a volně souvisí s fotografovou předchozí tvorbou. Vztah světla a tmy
byl pro něj inspirativní nejen při volbě motivu, ale i v přístupu k jeho významové
interpretaci ve dvou předchozích fotografických sériích (Tma a světlo a Řád a svoboda), kde
výchozím impulzem byly úvahy o hodnotách lidského života a hledání odpovědí na otázky
s nimi spojené. Libor Teplý vyhledává prostředí a situace, které souzní s jeho vnímáním
světla jako základní lidské potřeby i touhy, je pro něj synonymem svobody a radosti.
Poslední soubor vznikal v ponurých prostorách bývalé věznice, kde světlo symbolizovalo
vymanění se z temnoty – té reálné i v duchovním smyslu.
Kurátorka: Jana Vránová.
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18. 3. – 17. 5. 2015
(1. patro)
Tektonika paměti
Pohyby osobních vzpomínek v českém a slovenském umění mladé generace
Fenomén paměti se v českém a slovenském umění mladé generace velmi hojně objevuje
v nejrůznějších podobách. Výstava vychází z textu L. Machové, který popisuje současnou
uměleckou tvorbu ve vztahu k rekonstruktivní složce paměti, k dynamice paměťových
procesů, ke vzpomínce či k osobní historii. Způsob náhledu na tyto důležité inspirační zdroje
mladé generace umělců vychází z uvažování německého literárního teoretika a kulturního
antropologa Andrease Huyssena a z jeho díla Přítomnost minulého – urbánní palimpsesty
a politika paměti (2003). Soustředil se na nadprodukci paměti v současném médii saturovaném
světě a na reflexi způsobů přenosu a uchovávání paměti. Tento fenomén je často spojován
s přirozenou reakcí člověka na vnější svět, který si na základě vlastních vzpomínek vytváří
svou historii a hledá své místo na světě. Inspirativní je i Huyssenovo uvažování o některých
projevech současného umění, ve kterých nacházíme stopy osobní paměti a které autor
přibližuje metaforou palimpsestu – postupnému odhalování textu spojovanému s literární
teorií.
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Výstavy se zúčastnili Blanka Kirchner (*1982, CZ), Štěpánka Bláhovcová (*1981, CZ),
Romana

Horáková

(*1987,

CZ),

Magdaléna

Kuchtová

(*1985,

SK),

Štěpánka

Sigmundová (*1981, CZ), Katarína Hládeková (*1984, SK), Tereza Sochorová (*1982, CZ),
Tomáš Šoltys (*1985, SK), Miroslav Hašek (*1988, CZ), Jaroslav Varga (*1982, SK), Lukáš
Machalický (*1984, CZ), Rudolf Samohejl (*1987, CZ), Jaroslav Kyša (*1981, SK), Zuzana
Kmeťová (*1987, SK), Katarína Poliačiková (*1982, SK), Pavla Sceranková (*1980, SK), Adéla
Babanová (*1980, CZ) a další.
Kurátorky: Lucie Machová, Anna Vartecká, Terezie Petišková.

15. 4. – 17. 5. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)
Aleš Čermák
Performativní jazyk
Aleš Čermák (*1983) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze a svoji uměleckou
tvorbu spojuje s filmovým, divadelním a literárním prostředím. Tato spolupráce mu přináší
zajímavou konfrontaci v otázce komunikace mezi divákem a umělcem. Autor se zajímá
o souvztažnost těchto dvou stran, které se nacházejí v jedné rovině a navzájem se prolínají.
Divák do určité věci vstupuje svým pohledem, citem a dotváří vlastní linku daného příběhu.
Aleš Čermák si bude klást otázku o významu komunikace v současné společnosti
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a o významu jazyka samotného. Autor je zakladatelem nezávislého nakladatelství Ausdruck
Books a mezi jeho poslední projekty patří pětidílný work in progress projekt s názvem Občan
a věc, který se opírá o téma vyloučeného člověka ve společnosti.
Kurátor: František Kowolowski.

15. 4. – 17. 5. 2015
(Procházková síň)
Martin Dašek – Horizont III
Námětem výstavy Martina Daška (*1981) se stal jedinečný prostor Procházkovy síně Domu
umění jako takový. Působivost a specifičnost této síně, jednoho z nejzajímavějších galerijních
prostorů u nás, vede autory často přirozeně k tomu, aby na něj svým dílem reagovali
a uvažovali

v

intencích

site

specific

tvorby.

Martin

Dašek,

autor

výrazných

postminimalistických site specific instalací ve veřejném prostoru i interiéru, byl pozván
právě pro svoji schopnost citlivě reagovat na konkrétní prostor i kontext jeho obsahů.
Ve svém uvažování vyšel ze specifické světelné atmosféry a podoby prostoru. Rozhodl
se zdůraznit hmotově potlačenou vertikalitu středovým kónickým tvarem, který vede
návštěvníkův pohled vzhůru, ale zároveň ho nutí dívat se dolů pod nohy vzhledem k úzce
vymezenému místu k pohybu. Nová situace dodává prostoru monumentálnost, ale zároveň
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mu ponechává jeho provzdušněnost a odlehčenost vzhledem k použití materiálu bílé látky,
která se v Daškově tvorbě objevuje poměrně často.
Kurátorka: Lenka Sedláčková.

10. 6. – 9. 8. 2015
(1. patro a Procházkova síň)
Disparátní proudy
Výstava Disparátní proudy představila současné umělecké postoje, které se zabývají
konceptem přebytku, časovostí a zavrhováním. Přibližně dvacet umělkyň a umělců,
dlouhodobých spolupracovnic a spolupracovníků berlínského uměleckého a kurátorského
týmu CAPRI (Ina Bierstedt a Bettina Carl), výstavou oslavují neefektivnost. U hesla míjet
myslí člověk na zahálku, barevné fleky a lehkomyslnost. A zatímco jiné kultury
marnotratnost rituálně celebrují a spojují ji s kolektivním štěstím a blahobytem, ve střední
Evropě je chápána jednoznačně negativně. Naši společnost to jako celek ale nezadržuje
od toho, aby nepraktikovala mrhání a ničení zdrojů ve velkém měřítku. Celá naše
ekonomická společnost tvrdí, že je zcela povinována účinností. Pod jejím panováním mají
být čas, prostor a věci využity s přísně spořivou disciplínou.
Výstavy se zúčastnili umělci: Caroline Achaintre (*1969, DE/FR), Michelle Alperin
(*1977, USA), Ina Bierstedt (*1965, DE), Bettina Carl (*1968, DE), Aleš Čermák (*1984, CZ),
Dietmar Fleischer (*1967, DE), Anna Gollwitzer (*1969, DE), Irène Hug (*1965, CH), Sofia
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Hultén (*1973, SE/UK), Andreas Koch (*1970, DE), Eva Koťátková (*1982, CZ), Susanne
Lorenz (*1969, DE), Alena Meier (*1972, DE), Cora Piantoni (*1973, DE), Ivan Seal (*1970,
UK), Pavel Sterec (*1985, CZ), Wolf von Kries (*1969, DE), Ilona Winter (*1964, DE), Tomáš
Ruller (*1957, CZ).
Kurátorské vedení: CAPRI Berlin spolu s K. Adamcovou.
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10. 6. – 9. 8. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)
Marie Kratochvílová
Fotografka akční scény Brna 70. let
Výstava představila tvorbu fotografky, která se velkou měrou zasloužila o dokumentaci
konceptuální a akční tvorby Brna 70. a 80. let. Kromě spolupráce s mnoha umělci, jako je
J. Valoch, D. Chatrný nebo J. Steklík, na prezentaci jejich děl efemérního charakteru vystavila
i svou, paralelně vznikající, svébytnou tvorbu. Její fotografická práce je svým charakterem
dobře zařaditelná do široké tendence české poválečné fotografie, která se zabývala
zachycením poezie všednosti a prostoty. K vidění zde byl i soubor fotografií a textů
M. Kratochvílové z cesty po Francii nazvaný Paříž, ve kterém se prolíná jak zájem o prostý
charakter snímané skutečnosti, tak zkušenost z konceptuálních a akčních projektů. Dům
umění se touto výstavou pokusil přispět k povědomí o bohatosti místní umělecké
experimentální scény 70. a 80. let a připomenout důležitý podíl fotografky na dokumentaci
významné etapy brněnské avantgardy.
Kurátoři: Terezie Petišková ve spolupráci s Pavlem Vančátem.

23. 9. – 22. 11. 2015
(1. patro a Procházkova síň)
Dalibor Chatrný – Jsem prostorem
Dům umění města Brna se po deseti letech vrátil k prezentaci díla jedné z největších
osobností brněnského kulturního dění druhé poloviny 20. století, Dalibora Chatrného.
Rozsáhlá retrospektivní přehlídka v roce nedožitých devadesátin autora představila
D. Chatrného jako umělce mladého projevu, který dobře rezonuje s progresivními
tendencemi současné výtvarné kultury. Výstava vznikla ve spolupráci s Galerií hlavního
města Prahy, pod vedením kurátora Jiřího Machalického, za odborné podpory Ilony Víchové
(Oddělení dějin umění Muzea m. Brna) a v diskusi s autorem instalace Jiřím Příhodou
a dcerou umělce Danou Chatrnou. Architektonické řešení instalace J. Příhody bylo
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inspirováno principy Chatrného tvorby a reagovalo na výstavní prostory Domu umění.
Brněnská výstava byla do určité míry uspořádaná chronologicky a naznačila celý umělcův
vývoj. Dílo D. Chatrného rozdělila podle okruhů, ve kterých se jeho tvorba především
rozvíjela. Vynechala pouze autorovo nejranější období, kdy se jeho názor teprve formoval.
Kurátor: Jiří Machalický.

23. 9. – 22. 11. 2015
(Galerie Jaroslava Krále)
Ivan Chatrný
Struktury, kontsrukce, gesta
Tvorba předčasně zemřelého Ivana Chatrného (1928–1983) je zatím stále ještě nedoceněnou
kapitolou českého umění, a to přesto, že v šedesátých letech docela intenzivně vystavoval,
především s Klubem konkretistů, jehož byli spolu s bratrem Daliborem členy. Východiskem
jeho tvorby ve druhé polovině šedesátých let byla práce s rastry základních geometrických
útvarů, nejčastěji čtverců či kruhů. Tyto rastry na plochých filmech vrstvil, překrýval,
převáděl do negativu. Výsledkem jsou skladebně nesmírně bohaté a neočekávané struktury
geometrických útvarů, esteticky velice nosné. V posledních letech života pracoval Ivan
Chatrný s drobnými kresebnými záznamy. Také ty, stejně jako své rastrové struktury,
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převáděl do techniky sítotisku a také v nich užíval možností překrývání či kombinací
v ploše.
Kurátor: Jiří Machalický.

9. 12. 2015 – 7. 2. 2016
(1. patro)
Václav Jirásek
Svět podle Ironyma Koola
Jevy vypuzené na okraj společnosti, opuštění psi, domy, auta i lidé poskytují Václavu
Jiráskovi nejen symbolický materiál pro ryze romantickou obžalobu současné západní
civilizace, ale taky příležitost k vyváznutí z tohoto světa. Tuláci a další bizarní torza
na pomezí kultury a přírody vytvářejí místa nespojitosti slibující možnost průniku do jiných
sfér. Svět Ironyma Koola je krásné, bolestivé místo. S úšklebkem sleduje Kool pokračující
rozklad západní společnosti, do něhož s patřičným despektem zahrnuje i dnešní život
člověka, jehož je nucen být alter egem. Kool je připomínkou svobodného a idealistického
mládí, oplakaným ironickým hrdinou, kterým umělec býval a není. Jevy vypuzené na okraj
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společnosti mu poskytují nejen symbolický materiál pro obžalobu civilizace, ale taky
příležitost k vyváznutí z tohoto světa. Místo fotografování aur a duchů na mnoha
kilometrech ujetých v autě nebo při pročesávání evropských i světových měst, Jirásek tou
nejnepravděpodobnější cestou – formou dokumentu velkoformátovou kamerou nebo
kompaktem – zobrazuje absurdnost jediného: života bez pána, ať už coby prostého majitele,
nebo spolehlivé duchovní autority.
Kurátorka: Jana Vránová.

9. 12. 2015 – 7. 2. 2016
(Galerie Jaroslava Krále)
Miloš Budík
Výstava představuje v retrospektivním výběru dílo jednoho z nestorů brněnské fotografie.
Akcentováno je zejména období prvních desetiletí druhé poloviny 20. století, kdy se Miloš
Budík věnoval tematice s motivy městské krajiny pojímané v duchu tehdy aktuální poezie
všedního dne. Pracoval často s protisvětlem, s diagonálně řešenou kompozicí a s nadhledem,
kromě civilních městských motivů vznikla také řada momentek reflektujících život Brňanů
v různém kulturním a pracovním prostředí. Jako jeden z mála se tehdy úspěšně účastnil
mnoha mezinárodních přehlídek současné fotografické produkce, byl zakládajícím členem
skupiny VOX. Jeho sepětí s brněnským kulturním životem vyústilo ve spolupráci
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s kulturními periodiky, kromě dokumentárních fotografií zde uplatnil i volnou fotografii
jako doprovod k literárním dílům, některým tématům se pak věnoval dlouhodobě.
Kurátorka: Jana Vránová ve spolupráci s Lukášem Bartlem.

9. 12. 2015 – 7. 2. 2016
(Procházkova síň)
Architekt František Vrána – nábytek, interiéry, volná tvorba
Retrospektivní pohled na designérskou tvorbu významného brněnského akademického
architekta Františka Vrány. Autor působil dlouhá léta ve Vývoji nábytkářského průmyslu
v Brně a patřil vždy ke skupině progresivních návrhářů, kteří v druhé polovině 20. století
reagovali na mezinárodní vývoj oboru. Architekt Vrána ovlivnil rovněž několik generací
adeptů výtvarných oborů v Brně jako učitel na zdejší Střední škole uměleckých řemesel
a v devadesátých letech také na Pedagogické fakultě Masarykovy university v Brně
na Katedře výtvarné výchovy. Od roku 1993 také pracoval se studenty na Mendelově
zemědělské a lesnické univerzitě v Brně v Ústavu nábytku a spec. výrobků ze dřeva. Výstava
představila širokou škálu práce architekta Vrány – od jeho studentských návrhů interiérů
z padesátých let přes scénografické studie po řešení výstav Muzea města Brna a brněnských
veletrhů. Součástí výstavy byly také nábytkové kusy z majetku brněnských muzeí a galerií.
Kurátorka: Dagmar Koudelková.
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2.1.2 Dům pánů z Kunštátu
19. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Michaela Thelenová
Na konci světa
Michaela Thelenová (*1969) patří mezi nejzajímavější a nejvýraznější fotografky mladší
střední generace. Upozornila na sebe na přehlídkách, jakými byly například IV. Bienále
nejmladšího umění Zvon nebo Nejmladší ve Veletržním paláci, v roce 2003 byla jednou
z finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého. Kromě vlastní tvorby se věnuje i pedagogické
práci: od roku 1994 je odbornou asistentkou ateliéru Fotografie na Fakultě užitého umění
a designu v Ústí nad Labem. První autorčina retrospektivní výstava představila její
nejvýznamnější fotografické cykly.
Kurátor: Michal Koleček.

10. 2. – 12. 4. 2015
(1. patro)
České moderní umění ze sbírky Pavla Čáslavy
Výstava patří k projektům, kterými Dům umění systematicky mapuje a představuje existenci
velkých soukromých sbírek umění v Brně. Představila výběr z početného souboru obrazů,
kreseb a soch, který sběratel utvářel v průběhu uplynulých deseti let na základě dvou
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názorových okruhů. Jeden z nich zahrnuje díla představitelů meziválečné klasické moderny
(E. Filla, A. Procházka, O. Gutfreund, O. Kubín, J. Král, V. Špála, F. Foltýn, J. Bauch,
V. Makovský, F. Tichý a další.). Druhý sbírkový okruh se soustřeďuje převážně na tvorbu
brněnských umělců z let po druhé světové válce, ať už byli členy tvůrčích skupin nebo
usilovali dospět k modernímu projevu na vlastní pěst (B. Lacina, V. Zykmund, F. Kaláb,
B. Matal, J. Kubíček, P. Navrátil, A. Širůček, V. Drápal, S. Lacinová, M. Šimorda, D. Chatrný,
M. Štolfa a další.). Výsledky soustavné akviziční aktivity Pavla Čáslavy tak nabízejí
pozoruhodný pohled na tvůrčí odkaz několika uměleckých generací. Zároveň se hlásí
k tradici

soukromého

sběratelství,

které

v kulturním

životě

města

Brna

sehrálo

nezanedbatelnou úlohu.
Kurátoři: Jiří Hlušička a Jana Vránová.

29. 4. – 7. 6. 2015
(1. patro)
Miroslav Hašek
Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi
Miroslav Hašek (*1988) patří k nejmladší generaci působící na umělecké scéně v Ústí nad
Labem. Upozornil na sebe například výstavami v pražském NoD nebo DOXu,
či na skupinové výstavě v Kunstraum Kreuzberg/Bethanien v Berlíně. Do širšího povědomí
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se Miroslav Hašek dostal především jako tvůrce narativních videoinstalací, které se inspirují
filmovou řečí. Typický je pro něj důraz na propracovanost a kvalitu obrazu, precizní střih
a pečlivá práce na typovém výběru protagonistů jeho snímků. Hašek ovšem není autorem
jen jednoho média, zabývá se také fotografií, tvorbou objektů a instalací jako takovou.
Společný základ všech jeho uměleckých aktivit představuje zájem o vyprávění příběhu.
Kurátorka: Eva Mrázková.

27. 6. – 24. 7. 2015
(1. patro + Galerie G99)
FaVU – výstava diplomových prací absolventů FaVU VUT v Brně za akademický rok
2014/2015
Již tradičně byly v Domě pánů z Kunštátu na začátku léta představeny práce čerstvých
absolventů Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Výstava je pojata jako reprezentativní
přehlídka prací všech diplomantů. Diváci se tak mohou seznámit jak s jednotlivými
osobnostmi – mladými umělkyněmi, umělci, designérkami a designéry – ale také (nepřímo)
s profily téměř všech ateliérů FaVU. Výstava diplomantů je příležitostí, kdy se vedle sebe
„seřadí“ výstupy studia jednoho absolventského ročníku tak, že si o jejich úrovni (ať už
v nějakém absolutním smyslu nebo v dílčích srovnáních) mohou udělat obrázek i laici,
příbuzenstvo a kamarádi, stejně jako více či méně zasvěcená komunita návštěvníků galerií,
která na absolventskou výstavu také zavítá. Na výstavě diplomantů je veřejně představen
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obraz školy, rozdělený sice do fazet jednotlivých pedagogických přístupů a osobních vlivů,
stále ale ve svém celku vypovídající o určitém obecném trendu, o tom, co se „dnes
na umělecké škole dělá“.
Kurátor: Jan Zálešák.
9. 9. – 1. 11. 2015
(1. patro)
Siliconvalse . Hungarian Reality
Emese Benczúr, Szilárd Cseke, Róza El-Hassan, Miklós Erdélyi, Lászlo Fehér, György
Jovánovics, Tamás Kaszás, Szabolcs KissPál ,Dóra Maurer, László Mulasics, János Sugár
Projekt představil průřez toho nejdůležitějšího, co se odehrálo v maďarském konceptuálním
umění za uplynulých 30 let. Iniciátorem projektu byl polský kurátor Adam K. Dominik,
který nedávno s Domem umění spolupracoval na přípravě velké retrospektivy jednoho
v zahraničí nejrespektovanějších současných českých umělců Jiřího Kovandy. Uspořádat
výstavu maďarského konceptuálního umění je kurátorským a organizačním úkolem, ale
polský kurátor si vytýčil ještě odvážnější cíl. Chtěl sumarizovat proměny konceptuálního
umění a překlenout období tří generací. Podtitul výstavy – Maďarská realita – nabízí
bezpočet interpretačních možností od jazykově-obsahové analýzy přes umělecké prostředí
daného období až po vliv a percepci konceptuálního umění.
Kurátor: Adam K. Dominik.
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24. 11. 2015 – 24. 1. 2016
(1. patro)
Phill Niblock
Working for the Title
Americký hudebník, fotograf a filmař Phill Niblock (*1933), spoluzakladatel a provozovatel
progresivní umělecké scény Experimental Intermedia v New Yorku, patří k důležitým
postavám soudobého intermediálního umění. Ačkoli se proslavil zejména jako skladatel
elektronické hudby, v poslední době se ve světě umění prosazuje zejména jeho vizuální
dílo – filmy, fotografie a audiovizuální instalace, důkazem čehož je loňská retrospektiva
v Musée pour la photographie v Lausanne a nadcházející instalace v londýnské Tate Modern
v roce 2015. Návrh výstavy pro Dům pánů z Kunštátu a Galerii G99 v Brně byl koncipován
retrospektivně a představí všechny důležité polohy Niblockova vizuálního umění.
Kurátoři: Jozef Ceres a Mathieu Copeland.

2.1.3 Galerie G99
20. 11. 2014 – 18. 1. 2015
Silvina Arismendi (USA, CZ)
RAK ON TUR
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Autorka se narodila v roce 1976 v uruguayském Montevideu. V roce 2000 získala stipendium
ke studiu v České republice a Akademii výtvarných umění v Praze absolvovala v roce 2007.
Její tvorba osciluje mezi osobní zkušeností, záznamem konkrétní situace a zkoumáním těchto
interakcí. Arismendi se zaměřuje na odhalení konkrétního procesu, jak se obsah a jeho
provedení vzájemně komentují.
Kurátor: František Kowolowski.

11. 2. – 8. 3. 2015
Kurátorský projekt pod vedením Dominika Langa a Edit Jeřábkové
Epizoda II: Horizont předmětu
25. 3. – 19. 4. 2015
Kurátorský projekt pod vedením Silvy Šeborové
Movement is beautiful
Jakuba Roček, Tomáše Moravec, Pavel Sterec, Vilém Novák
29. 4. – 7. 6. 2015
Kurátorský projekt pod vedením Tomáše Knoflíčka
Není takového místa
Jána Gašparovič a Jaroslava Kyša.
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29. 9. – 2. 10. 2015
AKT Festival A.K.T.V., téma festivalu roku 2015: MEZI REALITOU A FIKCÍ II –
Heterotopie a utopie
Mezinárodní festival Performance Art je zaměřen na akční umění inspirované procesem
tvorby, vlastním tvůrčím průběhem, jež jsou důležitější než samotné vytvořené dílo.
Pohybuje se na pomezí výtvarného umění a divadla.

7. 10. – 8. 11. 2015
Kurátorské projekty pod vedením Jany Písaříkové
Slza vítězů
František Pavúček
24. 11. 2015 – 24. 1. 2016
Kurátorské projekty pod vedením Lenky Sedláčkové a Radka Čáka
Shop Movies
Olaf Eggers
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2.2 Návštěvnost v roce 2015
Název výstavy

termín

místo

Počet
návštěvníků

Dům umění
Jaroslav Král
Inspirace kubismem
Julia Gyboś, Barbora Zentková
Libor Teplý
Tektonika paměti
Aleš Čermák
Martin Dašek
Muzejní noc

02. 12. 2014 - 22. 02. 2015
02. 12. 2014 - 22. 02. 2015
10. 03. - 05. 04. 2015
10. 03. - 05. 04. 2015
17. 03. - 17. 05. 2015
14. 04. - 17. 05. 2015
14. 04. - 17. 05. 2015
21.5.2015

Disparátní proudy
Marie Kratochvílová

09. 06. - 09. 08. 2015
09. 06. - 09. 08. 2015

Dalibor Chatrný
Ivan Chatrný
Václav Jirásek
Miloš Budík
František Vrána

22. 9. - 22. 11. 2015
22. 9. - 22. 11. 2015
08.12. 2015 - 7. 2. 2016
08.12. 2015 - 7. 2. 2016
08.12. 2015 - 7. 2. 2016

Dům Pánů z Kunštátu
Michaela Thelenová
Sbírka Pavla Čáslavy
Miroslav Hašek
Muzejní noc
Diplomky FaVU
Siliconvalse
Phill Niblock

18. 11. 2014 - 18. 01. 2015
10. 02. - 12. 04. 2015
28. 4. - 7. 6. 2015
21. 5. 2015
26. 6. - 26. 7. 2015
08. 9. - 1. 11.2015
24. 11. 2015 - 24. 1. 2016

Galerie G 99
Silvina Arismendi
Kurátorský projekt Jeřábková-Lang
Kurátorský projekt S. Šeborové
Kurátorský projekt T. Knoflíčka
A. K. T.
Kurátorský projekt J. Písaříkové
Kurátorský projekt Sedláčková-Čák

18. 11. 2014 - 18. 01. 2015
10. 2. - 8. 3. 2015
24. 3. - 19. 4. 2015
28. 4. - 7. 6. 2015
29. 9. - 2. 10. 2015
6. 10. - 8. 11. 2015
24.11. 2015 - 24. 1. 2016

1. patro,
PS
GJK
PS
GJK
1. patro
GJK
PS
1. patro,
PS
GJK
1. patro,
PS
GJK
1. patro
GJK
PS

1. patro
1. patro
1. patro
1. patro
1. patro
1. patro

od 1.1. do
2 448 22.2. 2015

1 790
4 932

647

2 724

1 130 k 31. 12. 2015
13 671
104
1 680
1 937
909
1 141
651 k 31. 12. 2015

231

6 653
Výstavy mimo DU
Otevřená zahrada
Brno Art Open 2015
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Celkem 12 výstav v Domě umění
Celkem 5 výstav v DPK
Celkem 5 výstav v G99 + festival A.K.T.
Celkem 22 výstav
Celkem 66 doprovodných programů

13 671

celkem

22 422

6 653
20 324 návštěvníků
2 098 návštěvníků

2.3 Sponzoring a spolupráce s médii a partnerskými organizacemi
V roce 2015, stejně jako v minulých letech, podpořila finančně činnost Domu umění města
Brna firma SPP CZ. Důležitým faktorem při tvorbě kvalitního výstavního programu se stala
spolupráce se soukromými galeriemi jako například při vydání obsáhlé monografie J. Krále
Galerií Kódl nebo při vydání monografie M. Budíka Galerií Pecka.
Jako v minulých letech i letos spolupracoval Dům umění města Brna s kulturně,
společensky a umělecky zaměřenými médii, jakými jsou Atelier, Art+Antique, Flash Art, A2
nebo webové portály Artalk a Artmap. Z denních médií již tradičně spolupracujeme
s brněnským Deníkem, Šalinou a nově jsme navázali spolupráci s MF Dnes, která se stala
naším významným partnerem v oblasti propagace. Dále pravidelně spolupracujeme
s brněnskou redakcí České televize, od které jsme získali partnerství pro výstavu
D. Chatrného a s Českým rozhlasem. V průběhu roku spolupracujeme také s ostatními
městskými příspěvkovými organizacemi, kupříkladu s Hvězdárnou a planetáriem Brno, kde
jsme uspořádali koncert Philla Niblocka coby součást jeho výstavy v Domě pánů z Kunštátu.
Pravidelným spolupracovníkem na výstavním plánu Domu umění je Muzeum města Brna.
Konkrétně se jednalo o spolupráci na prezentaci fotografa M. Budíka s vilou Tugendhat nebo
výstavě D. Chatrného. Důležitým partnerem při vytváření výstav se v tomto roce stala také
Moravská

galerie,

především

v případě

monografických

prezentací

fotografky

M. Kratochvílové nebo arch. F. Vrány. Důležitým spolupracovníkem se v oblasti
prostředkování činnosti Domu umění stala Filozofická fakulta MU a Fakulta výtvarných
umění VUT Brno.
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3 Plnění úkolů v personální oblasti
3.1 Struktura a počty pracovníků
Počet pracovníků – fyzický stav k 31.12.2015, podle pracovní pozice a platových tříd

funkce

fyzický počet
pracovníků
k 31.12.2015

platová třída

ředitel

1

12

vedoucí výstavního útvaru

1

12

vedoucí ekonomického útvaru

1

11

vedoucí provozního útvaru

1

11

výstaváři - historici umění

2

11

interní auditor

1

10

referent fondů EU a finanční
účetní

1

10

referent zahr. vztahů
a programový pracovník

1

10

pedagog volného času

1

9

PR a technický redaktor

1

9

programový pracovník pro
projekt BAS

1

9

finanční účetní

1

9

sam. organizační referent mzdová účetní

1

8

výstaváři - instalátoři

3

7

skladová účetní

1

7

pokladní vstupenek

2

4

bezpečnostní pracovníci

12

4

zřízenec v kulturním zařízení

1

3

uklízečky

2

3

Celkem

35

x

Fyzický stav zaměstnanců k 31.12.2015 celkem činil 35 osob, stav k 31.12.2014 byl 36 osob.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období roku 2015 byl 27,97 osob (rozpis
průměrného přepočteného počtu zaměstnanců v jednotlivých platových třídách je uveden
dále, viz tabulka v kap. 2.3 Průměrné mzdy), stav k 31.12.2014 byl 27,51.
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3.2 Přírůstky a úbytky pracovníků
V roce 2015 došlo k následujícím změnám v počtu pracovníků:
-

V dubnu byl snížen úvazek pracovnice na pozici výstavář - historik umění z 0,75
na 0,5.

-

V červnu bylo obsazeno místo výstaváře - instalátora, uvolněné ke konci roku 2014.
Od ledna do května byla činnost vykonávána na základě dohod o provedení práce.
U této pracovní pozice nedošlo k navýšení úvazků, protože další pracovní poměr byl
v průběhu června ukončen. Dále byla činnost vykonávána podle potřeb na základě
dohod o provedení práce, až od listopadu byla částečně pokryta pracovníkem
v pracovním poměru (funkce pedagog volného času).

-

V průběhu září a října byla pracovní pozice referenta fondů EU a finanční účetní
obsazena 2 zaměstnanci, v souvislosti s výměnou pracovnic vedoucí ekonomického
útvaru a nutným zaškolením.

-

Nový celý pracovní úvazek pro pozici pedagoga volného času (částečně zajišťujícího
též instalaci výstav) byl zřízen v listopadu. Jedná se o zřízení společensky účelného
pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání, částečně dotovaného Úřadem práce
České republiky.

-

Od prosince byl navýšen úvazek skladové účetní z 0,5 na 0,6.

-

Počet bezpečnostních pracovníků v průběhu roku kolísal dle aktuální potřeby.

3.3 Průměrné mzdy
Průměrný přepočtený počet pracovníků a průměrná mzda v roce 2015 dle platových tříd

platová třída

průměrný
přepočtený
počet
pracovníků
za r. 2015

ředitel, vedoucí výstavního
útvaru

12

2

44 299 Kč

vedoucí ekonomického útvaru,
vedoucí provozního útvaru,
výstaváři - historici umění

11

3,06

31 846 Kč

interní auditor, referent fondů
EU a finanční účetní, referent
zahr. vztahů a programový
pracovník

10

2,37

18 419 Kč

pedagog volného času, PR a
technický redaktor, programový
pracovník pro projekt BAS,
finanční účetní

9

3,16

19 621 Kč

funkce

průměrná
mzda za
r. 2015
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sam. organizační referent mzdová účetní

8

1

22 606 Kč

výstaváři - instalátoři, skladová
účetní

7

3,53

18 750 Kč

pokladní vstupenek,
bezpečnostní pracovníci

4

10,35

12 997 Kč

zřízenec v kulturním zařízení,
uklízečky

3

2,5

11 361 Kč

Celkem

x

27,97

x

Měsíční průměrná mzda za rok 2015 činila v naší organizaci 19.408 Kč. Oproti roku 2014 tak
došlo k navýšení, v roce 2014 dosahovala průměrná mzda částky 18.467 Kč. K navýšení došlo
zejména díky zákonnému navýšení platových tarifů zaměstnanců, které bylo kompenzováno
příspěvkem zřizovatele, dále pak postupem zaměstnanců v platových stupních v důsledku
dosažené praxe a navýšení osobních příplatků převážně nových zaměstnanců.

3.4 Bezpečnost práce
Za bezpečnost práce zodpovídá vedoucí provozního útvaru Domu umění města Brna. V roce
2015 nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
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4 Plnění úkolů v oblasti hospodaření
Tabulka komentáře výkazu zisků a ztráty za rok 2015 (v tis. Kč)
č.
účtu

skutečnost
název účtu
hlav.činnost

DU

DPK

vedl.činnost

410

107

502 spotřeba energií

704

343

prod.zboží v ceně
504 poř.

184

9

193

1

opravy a
511 udržování

265

124

389

4

512 cestovné

126

121

29

518 ostatní služby
celkem
mzdové
521 prostředky
z
dohody o prov.
toho práce
dohody o prac.čin.
náhrada v PN
platy

1

4

5

522

1 100

545

744

96

1 047 140

345

485

1 532

1 600

1 530

1 598

100

1

194

245

195

168

99

15

404

400

400

481

101

247

0

247

200

240

269

103

22

51

0

51

40

50

42

102

517

3 936 1 116

5 052

8

31

39

5 091

4 160

4 886

3 136

104

5 739

12

42

54

5 793

4 800

5 576

3 928

104

6 043 1 194

7 237

8

21

29

7 266

7 591

7 511

6 729

97

435

253

688

0

688

540

660

527

104

32

19

51

0

51

50

50

99

102

6

0

6

10

10

9

60

29

6 521

6 991

6 791

6 094

96

3

2 241

2 327

2 322

2 108

97

0

18

20

20

17

90

6
5 570

922

6 492

8

327

2 238

3

525 úrazové pojištění

12

6

18

527 FKSP, stravenky

160

42

202

5

1

6

538 poplatky

11

4 356 1 383

1 911

524 soc.,zdrav .poj.

zm.
transf.:
+135
Lipsko
+32 platy
+18 nájem
-20 odpisy
+80 SFK
+8úř.práce
-1ost.tr.

celkem DU DPK celkem

501 spotřeba materiálu

nákl.na
513 reprezentaci

celkem

uprav.
plnění
skutečnost
rozp. k
rozp.
r. 2014
31.12.2015
v%

rozp.
2015

1

21

0

202

220

205

201

99

1

7

5

7

4

100

542

0

0

0

0

543

0

0

0

0

1 830

0

1 830

odpisy
551 inv.majetku

949

881

1 881

1 830
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1 928

100

547 manka a škody
549 ost.náklady

6
91

54

6

0

6

145

0

145

opravné položky
556 k pohl.
558 drobný dl. majetek
591
a
595

82

43

125

0

125

0

0

0

4

2

6

0
0
578

daň z příjmů

14 917 4 392
DU

výnosy z prodeje
602 služeb

301

DPK
110

výnosy z
603 pronájmu
výnosy z
604 prodaného zboží

148

162

32

pokuty a úroky z
641 prodlení

0
19 309 166
celkem

412

DU DPK

129

98

39

0

563 kurzové ztráty
ostatní finanční
569 náklady
náklady celkem

41
200

150

130

321

96

6

0

5

19

120

0
19 887

20 139

20 024

0
17 974

99

0

celkem

411 204

503

707

1 118

1 300

1 130

1 317

99

0 151

36

187

187

250

210

204

89

1

195

300

200

231

98

3

3

0

194

1

0

1

2

4

648 použití fondů

422

422

0

422

750

440

554

96

649 ostatní výnosy

22

20

64

110

22

0

22

79

662 úroky

0

0

0

0

663 kurzové zisky

0

0

0

335

988

0

988

600

988

680

100

10 098 4 689

14 787

0

14 787

14 660

14 794

14 534

100

1 923

2 000

2 000

0

242

200

242

386

100
100
99

výnosy z nároků
na prostředky
672 státního rozpočtu
výnosy z nároků
na prostředky
672 zřizovatele

653

výnosy z nároků
na prostředky
672 zřizovatele- Sochy

1 923

výnosy z ostatních
672 nároků

161

1 923
81

celkem
výnosy celkem

12 835 5 105
13 742 5 247

hospodářský výsledek

-1 175

855

242

0
0

96

17 940
18 989 357

541

0
898

17 940
19 887

17 460
20 139

18 024
20 024

15 600
17 974

-320 191

129

320

0

0

0

0
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4.1 Celkové zhodnocení
k 31.12.2015

hospodářského

výsledku

organizace

Hospodářský výsledek Domu umění města Brna v roce 2015 byl s použitím fondů nulový.
Rozpočet nákladů i výnosů byl plněn na 99 %.
V roce 2015 jsme uspořádali několik rozsáhlých významných výstavních projektů, které
byly i mimořádně finančně náročné. Šlo zejména o výstavy: Tektonika paměti (318 tis. Kč),
Disparátní proudy (355 tis. Kč), Dalibora Chatrného (489 tis. Kč), Siliconvalse (388 tis. Kč)
a Václava Jiráska (356 tis. Kč). Náklady na tyto projekty byly částečně kompenzovány
transfery, ať už státními, z jiných územních samosprávných rozpočtů či ostatních organizací
(více viz komentář účtu 672). Na výstavu Dalibora Chatrného obdržela naše instituce také
finanční dar ve výši 100 tis. Kč.
Mimořádný byl také projekt Sochy v ulicích 2015, na který přispívá Domu umění města
Brna zřizovatel účelovou dotací ve výši 2 mil. Kč. Dotace nebyla zcela vyčerpána (viz dále).
Organizace použila fondy v celkové výši 422 tis. Kč (z toho 120 tis. Kč finanční dary),
aby bylo dosaženo vyrovnaného výsledku hospodaření.

4.2 Výnosy
Výnosy z prodeje služeb – účet 602
rozp. 1.130 tis. Kč, stav 1.118 tis. Kč, rozpočet naplněn na 99 %; stav 2014 – 1.317 tis. Kč
V roce 2015 došlo ve srovnání s rokem 2014 ke zvýšení tržeb ze vstupného, a to na výstavy
o 54 tis. Kč a na pořady o 13 tis. Kč.
Ke snížení došlo naopak u výnosů z prodeje služeb a to u položky tržeb
ze spolufinancování projektů, jelikož v roce 2015 nebyly realizovány společné výstavní
projekty s dalšími institucemi v takové míře jako v roce přechozím.
Další významné snížení je u výnosů z přefakturace služeb z pronájmů, které bylo
způsobeno téměř pololetní nefunkčností restaurace v prostorách DU. Snížení těchto výnosů
souvisí i se sníženými náklady na energie.
Hlavní činnost – celkem 411 tis. Kč (r. 2014 – 485 tis. Kč):
-

tržby za vstupné na výstavy
ú. 602 0300, ORJ 4100 – 264 tis. Kč (r. 2014 – 210 tis. Kč)
z toho DPK 69 tis. Kč

-

tržby za vstupné na pořady
ú. 602 0300, ORJ 4200 – 42 tis. Kč (r. 2014 – 29 tis. Kč)
z toho DPK 8 tis. Kč

-

DILIA – odměna nakladatele
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ú. 602 0400, ORJ 43 – 71 tis. Kč (r. 2014 – 112 tis. Kč)
-

tržby ze spolufinancování projektů
ú. 602 0400, ORJ 4100,4200 – 31 tis. Kč – vše DPK (r. 2014 – 134 tis. Kč)
z toho FAVU na výstavu Diplomantů FaVU – 30 tis. Kč

-

provize za komisní prodej
ú. 602 0400, ORJ 4500 – 3 tis. Kč (r. 2014 – 0 Kč)
z toho DPK 2 tis. Kč

Vedlejší činnost – celkem 707 tis. Kč (r. 2014 832 tis. Kč):
-

tržby za reklamu
ú. 602 0200, ORJ 5100 – 110 tis. Kč (r. 2014 – 105 tis. Kč)
z toho DPK 50 tis. Kč
Zahrnuje odměnu za reklamu od Asociace PCC 100 tis. Kč a 10 tis. Kč od České
televize.

-

provize za komisní prodej zboží bez vztahu k výst. plánu
ú. 602 0200, ORJ 5200 – 1 tis. Kč (r. 2014 – 0 Kč)

-

tržby za zapůjčení movitých věcí
ú. 602 0210, ORJ 5400 – 2 tis. Kč – vše DPK (r. 2014 – 0 Kč)

-

přefakturace služeb z pronájmů
ú. 602 0210, ORJ 5000 – 594 tis. Kč (r. 2014 - 727 tis. Kč)
z toho DPK 451 tis. Kč
Oproti předchozímu roku byly výnosy z přefakturace služeb z pronájmů nižší
o 134 tis. Kč především proto že společnost INTERNI s.r.o. téměř půl roku
neprovozovala restauraci v prostorách DU. Toto snížení se projevilo i v nákladových
položkách účtu 502 5000.

Výnosy z krátkodobých pronájmů – účet 603
rozp. 210 tis. Kč, stav 187 tis. Kč, rozpočet naplněn na 89 %; stav 2014 – 204 tis. Kč
výnosy z krátkodobých pronájmů celkem – 187 tis. Kč
z toho DPK 36 tis. Kč
Výnosy z krátkodobých pronájmů se v r. 2015 oproti předchozímu roku snížili o 17 tis. Kč,
stále častěji není možné z důvodu prostorové náročnosti pořádaných výstav a instalací
objektů v prostoru, prostory Domu umění v době konání výstav pronajímat.
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Výnosy z prodaného zboží – účet 604
rozp. 200 tis. Kč, stav 195 tis. Kč, rozpočet naplněn na 98 %; stav 2014 – 231 tis. Kč
Z toho výnos z prodeje publikace Brněnský architektonický manuál činil 78 tis. Kč. Prodáno
bylo celkem 224 ks (prodejní cena 380,- Kč včetně DPH, 345,46 bez DPH), k propagaci užito
celkem 39 ks. Na skladě DU bylo k 31.12.2015 121 ks, u smluvních prodejců bylo 72 ks.
Použití fondů – účet 648
rozp. 440 tis. Kč, stav 422 tis. Kč, rozpočet naplněn na 96 %; stav 2014 – 554 tis. Kč
Fondy DU byly čerpány v roce 2015 v menší míře než v roce předchozím. Navíc částka
čerpání fondů zahrnuje finanční dary poskytnuté organizaci na výstavy, v celkové výši
120 tis. Kč.
Fondy byly užity takto:
-

investiční fond – 100 tis. Kč na posílení zdrojů určených na financování údržby
a oprav majetku

-

rezervní fond – 272 tis. Kč na další rozvoj činnosti, z toho částka ve výši 100 tis. Kč
představuje čerpání účelového daru na výstavu Dalibora Chatrného a částka ve výši
20 tis. Kč představuje dar na výstavní činnost DU; z rezervních fondů DU tedy bylo
fakticky použito 152 tis. Kč

-

fond odměn – 50 tis. Kč

Výnosy z transferů – účet 672
rozp. 18.024 tis. Kč, stav 17.940 tis. Kč, rozpočet naplněn na 100 %; stav 2014 – 15.600 tis. Kč
Oproti roku 2014 se zvýšili výnosy z transferů od zřizovatele – a to o účelovou dotaci
na projekt Sochy v ulicích a na prezentaci na veletrhu v Lipsku. Dále naše organizace
dosáhla na vyšší transfery ze státního rozpočtu – z dotace od Ministerstva kultury ČR,
i státního fondu kultury ČR. Naopak transfery od zahraničních institucí v roce 2015
nedosahovaly takové výše jako v roce předchozím, což je dáno především dramaturgií
pořádaných výstav.
Výnosy z transferů od zřizovatele – celkem stav 16.710 tis. Kč, rozp. 16.794 tis. Kč (r. 2014 –
14.534 tis. Kč):
-

příspěvek na provoz – 14.402 tis. Kč, tj. o 7 tis. Kč méně než v rozpočtu, důvodem
snížení je odvod prostředků v souvislosti s poklesem vybraného nájemného v r. 2014
z dlouhodobých smluv
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-

účelová dotace na Brněnské architektonické stezky – mzdové náklady vč. odvodů
na 1 pracovníka – 250 tis. Kč

-

účelová dotace na úhradu nákladů spojených s účastí a prezentací brněnského
designu na veletrhu designu „Designers´Open 2015 Messe Leipzig“ v Lipsku –
135 tis. Kč

-

účelová dotace na Sochy v ulicích – 1.923 tis. Kč, tj. o 77 tis. Kč méně než v rozpočtu,
důvodem je vrácení nevyčerpaných prostředků, které byly při realizaci projektu
ušetřeny

Výnosy z transferů ze státního rozpočtu a státních fondů – celkem stav 988 tis. Kč (r. 2014 –
680 tis. Kč) :
-

dotace od MKČR na celoroční výstavní program ve výši 800 tis. Kč

-

dotace od Státního fondu kultury v celkové výši 180 tis. Kč, z toho:
na festival performance A.K.T. V ve výši 35 tis. Kč
na výstavu Dalibora Chatrného ve výši 65 tis. Kč
na výstavu Václava Jiráska ve výši 80 tis. Kč (tento výstavní projet trvá až do 7.2.2016,
celá výše dotace byla vyčerpána v r. 2015)

-

dotace od Úřadu práce ČR na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro
uchazeče o zaměstnání ve výši 8 tis. Kč – dotace je přiznávána a proplácena zpětně
po zaslání a schválení měsíčních pracovních výkazů zaměstnance. Příspěvek je
spolufinancován ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Příspěvek
bude poskytován v období od listopadu 2015 do dubna 2016, Dům umění se zavázal
udržet dané pracovní místo nejméně do konce října 2016.

Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů – celkem stav 242 tis. Kč (r. 2014 –
386 tis. Kč):
-

Česko německý fond budoucnosti na výstavní projekt Míjet a marnit (Disparátní
proudy) 100 tis. Kč

-

Erste Stiftung na výstavu Siliconvalse ve výši 81 tis. Kč (3 tis. EUR)

-

Jihomoravský kraj na výstavu Dalibora Chatrného – 61 tis. Kč

4.3 Náklady
Spotřeba materiálu – účet 501
rozp. 545 tis. Kč, stav 522 tis. Kč, rozpočet naplněn na 96 %; stav 2014 – 744 tis. Kč
Úspora ve spotřebě materiálu je dána nižším objemem vydaných a pořízených publikací
v loňském roce, ke kterému se váže nižší objem povinných, autorských i propagačních
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výtisků v nákladech organizace. Dále pak má vliv změna v metodice účtování propagačních
tiskovin k výstavám.
Nejnáročnějším projektem z hlediska spotřeby materiálu byly Sochy v ulicích s částkou
41 tis. Kč. Dále pak z výstavních projektů výstava Philla Niblocka v DPK s náklady
na instalační materiál ve výši 21 tis. Kč.
Spotřeba energií – účet 502
rozp. 1.530 tis. Kč, stav 1.532 tis. Kč, rozpočet naplněn na 100 %; stav 2014 – 1598 tis. Kč
hlavní činnost – 1.047 tis. Kč (r. 2014 – 1.005 tis. Kč)
z toho DPK – 343 tis. Kč
vedlejší činnost – 485 tis. Kč (r. 2014 – 593 tis. Kč)
z toho DPK – 345 tis. Kč
V roce 2015 došlo k celkovému snížení nákladů na spotřebu energií, avšak toto snížení
nastalo v položce vedlejší činnosti – tedy u spotřeby energií přefakturovaných dlouhodobým
nájemcům. Jak bylo popisováno u výnosů, došlo k tomu vlivem dočasného uzavření
restaurace v prostorách DU. Naopak náklady na energie v hlavní činnosti vzrostly, zejména
z důvodu větší spotřeby tepla pro vytápění.
Opravy a udržování – účet 511
rozp. 400 tis. Kč, stav 404 tis. Kč, rozpočet naplněn na 101 %; stav 2014 – 481 tis. Kč
Opravy a udržování
revize *)

částka v tis. Kč
100

vzduchotechnika

97

auto

15

movitý majetek

17

budovy ostatní

92

elektro

32

malování

26

EPS, EZS

21

CCTV

1

výtah

3

celkem

404

*) povinné pravidelné revize zařízení EZS, EPS, výtahy, tlakové nádoby, hydranty, el.nářadí ad.
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Ostatní služby – účet 518
rozp. 4.886 tis. Kč, stav 5.091 tis. Kč, rozpočet naplněn na 104 %; stav 2014 – 3.136 tis. Kč
V meziročním srovnáním došlo ke zvýšení nákladů na ostatní služby o 1.750 tis. Kč.
Na tomto navýšení se podílí z 88 % projekt Sochy v ulicích, na který poskytuje účelovou
dotaci Domu umění zřizovatel. Celkové náklady na ostatní služby spojené s realizací tohoto
projektu činily 1.535 tis. Kč.
Ke zvýšenému čerpání prostředků oproti původnímu rozpočtu mohlo dojít a došlo
zejména proto, že značná část těchto nákladů byla kryta granty a dotacemi od jiných
právnických subjektů (viz komentář k ú. 672) a ze získaných finančních darů.
Nejvíce náročné co se týče vynaložených nákladů na ostatní služby byly tyto výstavy:
Tektonika paměti (252 tis. Kč), Míjet a marnit (199 tis. Kč), Dalibor Chatrný (475 tis. Kč),
Siliconvalse (244 tis. Kč) a Václav Jirásek (335 tis. Kč).
K úspoře o polovinu ve srovnání s rokem 2014 došlo v nákladech na hovorné (r. 2015 –
45 tis. Kč, r. 2014 – 99 tis. Kč). A to díky změně operátora realizované v červnu 2014,
na základě

přistoupení

k rámcové

smlouvě

o

poskytování

veřejně

dostupných

elektronických komunikací Vodafone uzavřené s Magistrátem města Brna.
Náklady na ostatní služby spojené s realizací Soch v ulicích 2015 lze rozdělit do následujících
kategorií (celkem 1.535 tis. Kč):
-

tiskoviny – 27 tis. Kč

-

reklama – 43 tis. Kč

-

přeprava – 352 tis. Kč

-

dokumentace – 30 tis. Kč

-

smluvní odměny a honoráře autorům, kurátorovi, za grafiku, realizaci doprovodných
programů ad. – 412 tis. Kč

-

instalace a deinstalace objektů, stavební úpravy – 626 tis. Kč

-

překlady a korektury – 23 tis. Kč

-

ostatní – 22 tis. Kč

Vlivem rostoucí náročnosti na realizaci výstavních projektů – jejich složitosti a komplexnosti
chápání prezentovaných děl dochází k růstu nákladů na ostatní služby, a to zejména
v oblasti instalací výstav – vestaveb a úprav výstavních prostor, v nákladech za grafiku
propagačních materiálů i grafiku výstav, tisků k výstavám. S tím souvisí i zvýšené náklady
na odměny a honoráře ze smluv s kurátory a autory.
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Mzdové náklady – účet 521
rozp. 7.511 tis. Kč, stav 7.266 tis. Kč, rozpočet naplněn na 97 %; stav 2014 – 6.729 tis. Kč
Z toho:
-

dohody o provedení práce - 688 tis. Kč (v r. 2014 - 527 tis. Kč)

-

dohody o pracovní činnosti – 51 tis. Kč (v r. 2014 - 99 tis. Kč)

-

náhrady v pracovní neschopnosti – 6 tis. Kč (v r. 2014 - 9 tis. Kč)

-

platy – 6.521 tis. Kč (v r. 2014 - 6.094 tis. Kč)

Mzdy byly čerpány téměř přesně dle upraveného rozpočtu. Navýšení mzdových nákladů
ve srovnání s rokem 2014 má několik důvodů – jedním z nich jsou větší náklady na dohody
o provedení práce, které souvisí s neobsazením míst výstavářů do pracovního poměru
po celý rok (jak je popsáno v kap. 2.2 Přírůstky a úbytky pracovníků) a s větším
obsazováním bezpečnostních pracovníků na základě dohod o provedení práce.
Navýšení nákladů na platy pak odpovídá zvýšení průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců v meziročním srovnání o 0,5 a významným důvodem je zákonné navýšení
platových tarifů zaměstnanců organizace.

4.4 Finanční majetek
Stavy prostředků na bankovních účtech:
-

běžný účet –stav k 31.12.2015 (účet 241) – 958.170,55 Kč, z toho:
provozní prostředky 143.629,58 Kč
investiční fond 764.540,97
fond odměn 50.000 Kč

-

účet rezervního fondu – stav k 31.12.2015 (účet 245) – 1.096.291,02 Kč

-

účet FKSP – stav k 31.12.2015 (účet 243) – 38.190,18 Kč

Pokladní hotovost k 31.12.2015 (účet 261) – 14.775,61 Kč.
Ceniny k 31.12.2015 (účet 263) - 49.200 Kč (984 stravenek á 80 Kč).

4.5 Pohledávky a závazky
Pohledávky – účet 311 Odběratelé
stav k 31.12.2014 – 327 tis. Kč
na straně MD během roku 2015 – 1.647 tis. Kč
na straně D během roku 2015 – 1.622 tis. Kč
stav k 31.12.2015 – 352 tis. Kč
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Po lhůtě splatnosti déle než 1 rok jsou tyto pohledávky:
1) Petr Kavický – 156.545,24 Kč. Celkový dluh p. Kavického činil k 30.9.2011
166.045,24 Kč. Dne 2.10.2011 podepsal trojdohodu o úhradě dluhu (s JUDr. Juříčkem
a Domem umění města Brna) přesně v jejích intencích začal dluh splácet. V roce 2011
uhradil 1.500 Kč, v roce 2012 8.000 Kč. Poslední splátku předal bohužel v listopadu
2012, od té doby p. Kavický neplatí podle splátkového kalendáře ani se nesnaží
komunikovat. Causa je řešena prostřednictvím advokátní kanceláře dr. Juříčka.
30.9.2013 byl vydán exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem movitých věcí
povinného. Prozatím nebylo vymoženo žádné plnění.
2) ANNO 1991 – 9.100 Kč. Jde o krátkodobý pronájem v Domě pánů z Kunštátu,
původní celková výše pohledávky byla 47 600 Kč. Splatno 13.6.2006.
28.8.2011 rozhodl Městský soud Brno ve prospěch DU, s.r.o. ANNO 1991 je dle
rozsudku povinna uhradit Domu umění dlužnou částku + soudní výlohy. Společnost
se však bohužel proti tomuto rozsudku dne 4. 11. 2011 odvolala ke Krajskému soudu.
V roce 2012 uhradila 13.500,- Kč.
Causa byla rozhodnuta plně ve prospěch DU rozsudkem Městského soudu v Brně,
který nabyl právní moci 17.12.2013 a vykonatelnosti dne 21.12.2013. Společnost
ANNO však i přesto doposud nezaplatila. V rámci vymáhání plnění pravomocného
rozsudku byl podán návrh na exekuci Exekutorskému úřadu Brno-město.
K dnešnímu dni nebylo nic vymoženo.
3) Hrabal – 87.541,96 Kč. Dlužná částka sestává ze závazků p. Hrabala vzniklých
v letech 2011 a 2012. V roce 2013 pan Hrabal podepsal prohlášení o uznání závazku
a dohodu o splacení dluhu, na jejímž základě začal splácet v říjnu 2013 částku
1.000 Kč měsíčně. Bohužel poslední včas uhrazenou splátkou byla splátka v prosinci
2013.
Od ledna 2014 p. Hrabal neplatí a ani se nesnaží komunikovat. Na dlužníka bylo
podáno trestní oznámení prostřednictvím advokátní kanceláře dr. Juříčka.
Dne 26. 5. 2014 byla podána přihláška pohledávky do insolvenčního řízení. Dne
9.9.2014 Krajský soud v Brně rozhodl o prodeji majetku mimo dražbu.
4) Korcová - 326 Kč. Dlužná částka představuje úrok z prodlení a smluvní pokutu
vyměřené v roce 2012. Pohledávka byla řádně vymáhána v průběhu let 2012 a 2013.
Vzhledem k její výši není efektivní činit ve věci vymáhání právní kroky.
Shora uvedené pohledávky v celkové výši 253.513,20 Kč jsou k 31.12.2015 kompletně
zúčtovány v opravných položkách na účtu 556 (částky 253.187,20 v minulých účetních
obdobích, částka 326 Kč v roce 2015).
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Pohledávky po splatnosti do 1 roku k 31.12.2015:
-

Větrné mlýny – za služby za říjen 2015 v částce 5.702 Kč splatné 23.11.2015 a služby
za listopad 2015 v částce 8.261 Kč splatné 24.12.2015. K 31.12.2015 bylo fakturována
smluvní pokuta a úrok z prodlení v celkové výši 418,06 Kč, tato částka byla uhrazena
12.1.2016. Dlužná částka v celkové výši 13.963 Kč však nikoli.

-

Centrum pro kulturu a společnost – za služby za listopad 2015 v částce 1.891 Kč
splatné do 24.12.2015. Pohledávka nebyla doposud uhrazena. Ke konci roku nebyla
odběrateli

předepsána

sankce

v souladu

s rozhodnutím

ředitele

č.

7/2014,

o nepředepisování sankcí za pozdní úhrady služeb poskytovaných v souvislosti
s dlouhodobým pronájmem nemovitého majetku, v případech kdy nepřesáhnou
50 Kč.
-

Motran – za služby za listopad 2015 v částce 1.852 Kč splatné do 24.12.2015.
Pohledávka byla uhrazena 11.1.2016. Ke konci roku nebyla odběrateli předepsána
sankce v souladu s rozhodnutím ředitele (viz výše).

Ostatní pohledávky byly ke dni 31. 12. 2015 před splatností.
Závazky – účet 321 Dodavatelé
Na účtu 321 není evidován žádný závazek DU po splatnosti.

4.6 Transfery z jiných veřejných rozpočtů
Domu umění města Brna se podařilo získat v roce 2015 transfery ze státního rozpočtu,
státních fondů a rozpočtu Jihomoravského kraje v celkové částce 1.049 tis. Kč (podrobněji
viz. kapitola 3.2. výnosy).

4.7 Investice
Investice roku 2015:
-

účet 021 (stavby) - byla dokončena investiční akce „Expozice Janáček“ v celkové
částce 109.886,92 Kč započatá v roce 2007. Jde o technické zhodnocení budovy Domu
pánů z Kunštátu. Do užívání byl majetek zařazen po rekolaudaci prostor v listopadu
2015. Původně měla v prostorách 3. NP v DPK vzniknout expozice Leoše Janáčka,
o změně účelu využití prostor na kanceláře bylo definitivně rozhodnuto v roce 2014.

-

účet 041 (nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek) – výtvarný návrh webu –
25 tis. Kč

-

účet 051 (poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek) - záloha na technické
řešení webu - 30 tis. Kč

účet 042 (nedokončený dlouhodobý hmotný majetek) – studie vzduchotechniky na DU –
22.869 Kč
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5 Komentář k tabulce „Plán tvorby a čerpání peněžních
fondů“
416 – fond investiční:
PS ......................................................................... 597
odpisy................................................................ 1830
rekonstrukce webu DU .................................... -55
změna účelu Janáčkovy expozice ..................... -4
studie VZT ad. na DU ....................................... -23
posílení zdrojů určených na opravy ............. -100
odvod MMB .................................................. -1.480
Stav k 31.12.2015 ............................................... 765
V roce 2015 byla dokončena rekolaudace prostor 3. NP v Domě pánů z Kunštátu, kde byla
původně zamýšlena expozice Leoše Janáčka, o změně účelu bylo definitivně rozhodnuto
v roce 2014. K rekolaudaci došlo v listopadu 2015.
Další položky z plánu pořízení dlouhodobého majetku nebyly v roce 2015 dokončeny.
Realizace rekonstrukce haly, vč. pořízení nového pokladního pultu byla posunuta
z časových důvodů na léto 2016. Opuštěno bylo od záměru realizovat nové informační
tabule pro DPK.
Rekonstrukce webu DU bude dokončena pravděpodobně v březnu 2016. Došlo
k rozšíření požadavků DU na obsahovou stránku webu. Celková cena této investice je
odhadována na 180 tis. Kč. Na účtu 041 vázne ke konci roku 2015 částka 41 tis. Kč, jedná se
o náklady související s grafickým návrhem. K tomu se dále váže záloha na realizaci webu,
na účtu 051 ve výši 30 tis. Kč.
V r. 2015 byla dále zadána realizace studie vzduchotechniky, chlazení, vlhčení, topení,
měření a regulace na DU, v hodnotě 23 tis. Kč (vázne na účtu 042). Studie je podkladem pro
plánovanou rekonstrukci vzduchotechniky ve výstavních sálech DU. Bude podkladem pro
jednání o realizaci rekonstrukce se zřizovatelem.
413 a 414 – fond rezervní:
413 rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV
PS .......................................................... 1.037 tis. Kč
Použití
Na další rozvoj činnosti .........................-93 tis. Kč
Stav k 31. 12. 2015 ................................ 944 tis. Kč
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414 rezervní fond z ostatních titulů
PS ............................................................... 59 tis. Kč
Tvorba
Z darů ..................................................... 120 tis. Kč
Použití
Na další rozvoj činnosti .......................-179 tis. Kč
Stav k 31.12.2015 …….. ................................... 0 Kč
Stav účtů 413 a 414 celkem ................. 944 tis. Kč
412 – FKSP:
PS ............................................................... 74 tis. Kč
Čerpání
Penzijní připojištění ...............................-12 tis. Kč
Stravování ...............................................-51 tis. Kč
Odměny nepeněžní ................................-10 tis. Kč
Odměny peněžní ....................................-13 tis. Kč
Cvičení + sportovní potřeby .................-15 tis. Kč
Tvorba
Příděl na rok. ........................................... 65 tis. Kč
Stav k 31.12.2015 .................................... 38 tis. Kč
411 – fond odměn:
PS ............................................................. 100 tis. Kč
Použití ......................................................-50 tis. Kč
Stav k 31.12.2015 .................................... 50 tis. Kč
Fond odměn byl čerpán v souladu s ust. § 32 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů na odměny zaměstnanců.
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6 Kontrolní činnost
V souladu s plánem interního auditu pro rok 2015 (příloha č. 1), který byl ředitelkou
organizace schválen dne 31.1.2015 bylo v organizaci Dům umění, příspěvková organizace
provedeno pět auditů – tři audity finanční a dva audity výkonu. Zaměřeny byly na:
Veřejné zakázky – organizace provádí výběrová řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů , Metodiky pro zadávání veřejných
zakázek a koncesních smluv města Brna, platné od 1.1.2014 a Směrnice o vedení účetnictví.
Zde zjištěné nedostatky nebyly závažného charakteru a neovlivnily negativně činnost
organizace a dosažené výsledky hospodaření.
Stravenky – Poskytování příspěvků na stravování v Domě umění, příspěvkové
organizaci se řídí Vnitřní směrnicí pro hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb
č.j. 675/2013 ze dne 31.7.2013bod I- Příspěvky na stravování – dle vládního nařízení č. 137/89
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Všechny stravenky poskytnuté v auditovaném období, t.j.
1-3/2015 - bylo postupováno v souladu s výše uvedenými nařízeními, nebyly shledány žádné
nedostatky.
Nájemní smlouvy – krátkodobé pronájmy - DU je oprávněn uzavírat svým jménem
krátkodobé dohody o užívání místností a prostor ve svěřených objektech a svěřených
pozemků na dobu do 29 dnů včetně. Na tyto dohody se nevztahuje povinnost zveřejnění
podle zákona o obcích. Příjmy z těchto dohod jsou příjmy DU. V auditovaném období bylo
prověřeno 6 Smluv o krátkodobých pronájmech, byly zjištěny nedostatky, které vedly
k doporučení auditora směřující k nápravě v této oblasti. Doporučení byla akceptována.
Dodavatelé – faktury přijaté – na vybraném vzorku faktur bylo prověřeno dodržování
§ 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Bylo konstatováno, že u kontrolovaného
vzorku faktur byla provedena předběžná, průběžná i následná finanční kontrola, kterou
zajišťují

vedoucí

zaměstnanci

organizace

v rámci

svých

kompetencí

v souladu

s ustanoveními danými interní směrnicí. zákona o účetnictví.
Kontrola opatření z interních auditů provedených v roce 2014 bylo zjištěno, že nedostatky
vyplývající z interních auditů roku 2014 byly akceptovány a odstraněny.
U provedených interních auditů nebyly zjištěny nedostatky závažného charakteru, které by
negativně ovlivnily činnost organizace a dosažené výsledky hospodaření.
Interním auditorem, který je funkčně a organizačně oddělený od řídících struktur Domu
umění byl také prověřen zavedený a uplatňovaný vnitřní kontrolní systém. Ani zde nebyly
zjištěny skutečnosti, které by mohly vytvářet rizika při nakládání s veřejnými prostředky a
majetkem Domu umění.
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Systém finanční a řídící kontroly, který je zaveden v organizaci Dům umění města Brna,
příspěvková organizace dle § 26 a 27 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č.
416/2004 Sb., sleduje jak je nakládáno s veřejnými prostředky, které jsou organizaci
poskytovány zřizovatelem za účelem zabezpečení hlavní činnosti v souladu se zřizovací
listinou. Kontrola zahrnuje všechny uskutečňované finanční operace, které se týkají jak
činnosti hlavní, tak doplňkové.
Cílem finanční kontroly je především eliminovat možná rizika, ke kterým by mohlo při
čerpání veřejných výdajů dojít. Pochybení, která by ovlivnila v roce 2015 činnost organizace
zjištěna nebyla.
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7 Inventarizace majetku a závazků
Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením vyhlášky č. 270/2010 Sb, vyhlášky
č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a dle směrnice Domu umění města Brna
pro provedení inventarizace za rok 2015 ze dne 7.12.2015.
Na základě vydané směrnice pro provedení inventarizace ze dne 7.12.2015 byla
provedena inventarizace veškerého majetku, závazků, jiných aktiv, jiných pasiv
a skutečností zaúčtovaných na podrozvahových účtech v souladu s ustanoveními § 29 a § 30
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení vyhlášky
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Inventarizační zpráva je přílohou č. 2 zprávy o činnosti DU v roce 2015.
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Přílohy
1. Roční plán interního auditu
2. Inventarizační zpráva
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