Liberecký kraj
Komise Rady Libereckého kraje
pro Oblastní galerii Liberec, příspěvkovou organizaci

ZÁPIS č. 2
ze zasedání Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec,
příspěvkovou organizaci, konané
dne 24. 11. 2021 od 9.00 hod. v Oblastní galerii Liberec
Přítomni:
Omluven:
Hosté:
Tajemník:

Martin Půta, doc. Jan Stolín, M.A., PhDr. Miloš Kadlec, Jindřich Gubiš,
Ing. Ondřej Červinka
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA
Mgr. Martin Féna

Jednání komise se uskutečnilo v objektu Oblastní galerie Liberec (dále jen OGL) za účasti
ředitele Mgr. Pavla Hlubučka, MBA.
Bod č. 1
Zasedání zahájil předseda komise Martin Půta v 9.00 hodin. Po kontrole prezence konstatoval,
že komise je usnášeníschopná a navrhl program jednání. Nikdo z přítomných členů nevznesl
námitku nebo žádost o doplnění programu.
Návrh programu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

předkládá

Zahájení jednání, schválení programu jednání
Vyhodnocení činnosti galerie za r. 2021
Akvizice uměleckých děl – aktuální stav, plán na r. 2022
Rozpočet a záměry galerie na r. 2022
Výstavní plán 2022
Stížnost - projednání
Různé, diskuse
Prohlídka aktuální výstavy (pro zájemce, dle časových možností)

Martin Půta
ředitel OGL
ředitel OGL
ředitel OGL
ředitel OGL
ředitel, Martin Půta
všichni
všichni

Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
souhlasí
s návrhem programu jednání
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Liberecký kraj

Datová schránka: c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

Bod č. 2
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA – informoval členy komise o činnosti galerie v r. 2021. Vytyčené
klíčové úkoly byly průběžně plněny.
1. Zpracovat koncepci rozvoje OGL na léta 2021–2027. - Průběžně plněno.
2. Průběžně revidovat základní řídící dokumenty v rámci vnitřní předpisové základny
(systemizace, zejména organizační řád, depozitární řád ad.). - Analyzováno.
3. Reagovat na aktuální pandemickou situaci a průběžně činit příslušná opatření ve vztahu
k zaměstnancům i veřejnosti. - Průběžně plněno.
4. Zajistit materiálně-technické vybavení a personální zabezpečení restaurátorské dílny a
zahájit její provoz. Zahájit poskytování metodické pomoci na úseku restaurování dle zákona
č. 122/2000 Sb. - Splněno.
5. Připravit projektovou dokumentaci pro realizaci nové interaktivní expozice. V souvislosti
s tím koncepčně připravit změny dislokace stávajících expozic v prostorách OGL. Průběžně plněno.
6. V rámci posílení bezpečnosti objektu OGL pořídit elektronické klíčové trezory a
aktualizovat stávající klíčový režim. - Průběžně plněno.
7. Spolupracovat se Slovenskou národní galerií v Bratislavě na zpřístupnění sbírek OGL
v rámci projektu virtuální prezentace děl výtvarného umění ve středoevropském prostoru. Splněno.
8. Připravit novou komunikační strategii OGL včetně šíření multimediálního spotu a nového
komunikačního manuálu. - Splněno
Z hlediska návštěvnosti došlo z pochopitelných důvodů k výraznému poklesu v souvislosti s
protiepidemickými opatřeními oproti r. 2019 (návštěvnost klesla takřka na třetinu), ale došlo k
mírnému nárůstu oproti r. 2020. Celkem OGL navštívilo více než 18 tisíc návštěvníků.
Potěšitelné je, že příjmy jsou i za této situace na 70% r. 2019.
Hospodaření galerie skončilo v roce 2021 s přebytkem, k čemuž přispělo dodržování
schváleného rozpočtu i investiční a neinvestiční příspěvky a dotace od Libereckého kraje,
Ministerstva kultury a dalších orgánů a organizací. Celkem do rozpočtu OGL přišlo z jiných
zdrojů cca 7 mil. Kč. Nejvyšší náklady jsou i nadále spojené s přípravou výstav, správou sbírky,
mzdami a náklady na energie.
Usnesení č. 5/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení činnosti galerie v r. 2021.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:
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přijato

Bod č. 3
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA - hovořil o nákupu akvizic v r. 2021. Z dělení hospodářského
výsledku obdržela galerie 1,5 mil Kč. Více než 1 mil. Kč byl použit na nákup uměleckých děl
Zdeňka Trse, Tomáše Plesla, Zdenky Marie Novakové, Markéty Hlinovské, Libuše Pražákové,
Doroty Sadovské či Davida Hanvalda. Zbývající část, tj. 490.000 Kč chce OGL použít jako
finanční spoluúčast žadatele k dotačním programům na akvizice uměleckých děl Ministerstva
kultury (Akviziční fond a ISO C) v roce 2022.
V r. 2022 se bude nákup uměleckých děl odvíjet od získaných peněz od zřizovatele. OGL
plánuje nákup uměleckých děl Vincence Beneše, Jana Hendrycha, Veroniky, Holcové, Jana
Kováříka, Františka Pavlů Lubomíra Typlta, Vladimíra Vély nebo Magdaleny Jetelové.
Usnesení č. 6/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
informace o aktuálním stavu akvizic v r. 2021 a plánu na r. 2022.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 4
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA - seznámil komisi s rozpočtem a záměry OGL na r. 2022. Rozpočet
organizace bude sestaven jako vyrovnaný.
Záměry hlavní činnosti 2022
Materiálně technická základna:
• zpracování studie proveditelnosti rekonstrukce střešního pláště a klimatizace budovy
OGL
• nátěry oken v provozní části galerie
• finální zajištění střechy nároží nad Bazénovou halou po havarijním stavu
Provozní záležitosti:
• Zvýšení počtu a posílení bezpečnostních prvků v galerii (velín, PC vybavení, lidské
zdroje)
• Zajištění nového nájemce kavárny (výběrové řízení)
• Dokončit realizaci on-line prodeje vstupenek a e-shopu OGL. Rozšířit sortiment
muzejního obchodu.
Expozice:
• Zpracování projektové dokumentace nové interaktivní expozice dle zpracované studie
• Zpracování libreta a studie pro novou prezentaci francouzského umění
• Zpracování projektové dokumentace pro prezentaci uměleckých děl na venkovních
palubách galerie
Výstavní činnost:
• Provoz a komunikační kampaň k hlavní výstavě zimní sezóny – Magdalena Jetelová |
Transformace místa a prostoru
• Realizovat stěžení výstavní projekty roku 2022:
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o Dědictví ztracené i nalezené a Stolín² v Bazénové hale
o Jiří Jiroutek | Černá, bílá, horizont a Tomáš Plesl v Podbazénové hale
Sbírka a digitalizace
• Zpracovat Strategii sbírkotvorné činnosti OGL
• Pokračovat v mimořádné revizi sbírky muzejní povahy
• Pokračovat v rozvoji samostatné prezentace sbírek on-line ve spolupráci se Slovenskou
národní galerií a Moravským zemským muzeem
Každý měsíc bude návštěvníkům představeno dílo měsíce ze sbírek OGL nebo sbírek jiných
institucí. Vystavené dílo se vztahuje k určité události, připravované výstavě, výročí umělce.
Dále se bude pokračovat v zavedených akcích typu DDR, Muzejní noc pod Ještědem, ve
spolupráci na Festivalu Dětského čtenářství, Anifilmu, Festivalu Mateřinka, Kašparovu
taškaření a dalších.
Pravidelně připravit program komentovaných prohlídek pro veřejnost k aktuálním výstavám
a speciálním tématům stálých expozic.
Edukační programy: Co dokáže umělkyně (Magdalena Jetelová) - leden-květen 2022, pro ZŠ,
gymnázium, SŠ, SUPŠ, Abstraktní výzva: experimenty (Tomáš Plesl) – podzim 2022, pro ZŠ,
gymnázium, SŠ, SUPŠ
Tematické programy: Velikonoční – jaro 2022, pro MŠ a I. st. ZŠ, Vánoční desert: Architektura
stromu (bratři Stolíni) – listopad, prosinec 2022
Edukační programy ke stálým expozicím: Čteme obrazy – leden-prosinec 2022, pro ZŠ,
gymnázium, SŠ, SUPŠ
Stálá edukační nabídka: Galerie a já, sznamte se… . - leden-prosinec 2022, pro MŠ, Výstava
ve zkratce – leden-prosinec 2022, pro ZŠ, Expozice, otevři se – leden-prosinec 2022, pro ZŠ,
gymnázium, SŠ, SUPŠ ad.
Usnesení č. 7/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
rozpočet a záměry galerie na r. 2022.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 5
Mgr. Pavel Hlubuček, MBA - informoval členy komise o výstavním plánu na r. 2022. S ohledem
na pandemickou situaci, pokles návštěvnosti v uzavřených prostorech obecně, a ekonomiku
organizace, se ukazuje jako vhodnější uskutečnit dvě až tři velké výstavy ročně. K tomu několik
menších. Bude kladen i větší důraz na spolupráci příspěvkových organizací resortu kultury.
Realizovat stěžení výstavní projekty roku 2022:
• Dědictví ztracené i nalezené a Stolín² v Bazénové hale
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• Jiří Jiroutek | Černá, bílá, horizont a Tomáš Plesl v Podbazénové hale
Další plánované výstavy:
• Blanka Kirchner – Dvojtečka (únor – červen)
• Malíř Max Kaminski (květen – září)
• Intervence finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého – Jiří Žák, Marie Tučková
- již nebude pět výstav k nominacím, pouze jedna velká po celém objektu, s vernisáží
• Nostalgie periferie – Obraz předměstí v dílech Skupiny 42, jejich předchůdců a
současníků (červen – září)
• Slavomíra Ondrušová a Svatopluk Mikyta – Zpřítomnění. Myslet kresbou (červen –
říjen)
Usnesení č. 8/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
výstavní plán na r. 2022.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 6
Martin Půta – informoval členy komise o stížnosti umělců a lidí z kulturní liberecké scény
na pana ředitele Hlubučka. K této záležitosti proběhne jednání autorů stížností dne 8. 12. 2021
od 17 hodin v Oblastní galerii Liberec. Předseda komise zároveň na toto jednání pozval členy
komise, pokud budou mít zájem. Ten předběžně projevil pan doc. Stolín a pan Gubiš. Pan
ředitel představí svoji vizi galerie, plán činnosti a bude se věnovat i personálním otázkám.
Usnesení č. 9/2021:
Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec po projednání
bere na vědomí
informace o stížnostech na ředitele Oblastní galerie.
Hlasování:
PRO:

4

PROTI:

0

ZDRŽEL SE:

0

VÝSLEDEK:

přijato

Bod č. 7
Probíhala diskuse o nových záměrech galerie, rozpočtu, stanovení výše vstupného (motivační
složka v rámci rozpočtu), převodu lustrů ze sbírek OGL do Liebigova paláce, výpůjčce koberců
NPÚ ze sbírek OGL, hledání nového nájemce kavárny, otevření zahrady veřejnosti, a co vše to
zahrnuje atd.
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Bod č. 8
Z časových důvodů většina členů komise nevyužila nabídku nahlédnout do expozic. Pouze pan
PhDr. Kadlec a tajemník komise navštívili výstavu Obrazy v zášti.

Příští jednání komise se uskuteční ve 1. pol. 2022 opět v OGL. Termín bude upřesněn
v dostatečném předstihu tajemníkem komise.

V Liberci dne 6. 12. 2021

Zapsal:

Mgr. Martin Féna, tajemník Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii
Liberec, příspěvkovou organizaci

Schválil: Martin Půta, předseda Komise Rady Libereckého kraje pro Oblastní galerii Liberec,
příspěvkovou organizaci

strana 6

