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Vyhodnotenie činnosti
Galérie Jána Koniarka v Trnave
za rok 2013

1. Základné údaje
1.1. Názov organizácie: Galéria Jána Koniarka v Trnave
1.2. Personálna vybavenosť: 9,7 (priemer)
Riaditeľ: 1
OP: 2,5
Dozor: 2,2
Administratíva: 1
Ekonóm: 1
Údržba , upratovanie: 2
1.3 Pracovné miesta-zmeny počas roka 2013:
Riaditeľ: akad.arch. Róbert Němeček, nástup od 1.1.2013
Šéfkurátor: Mgr.Art. Roman Popelár, nástup od1.4.2013 (externe)
Galerijný pedagóg: Mgr. Tina Niedelová, prac. pomer do 30. 6. 2013
1.3. Priemerná mzda: 689,43- €
1.4. Príspevok zriaďovateľa - bežné výdavky: 187 100,00,-€
Príspevok zriaďovateľa - kapitálové výdavky: 5.600,-€
Tržby a vlastné výnosy: 6.077,08 €
1.5. Z vlastných zdrojov: z fondu reprodukcie: x,- €
1.6. Grantový systém MK SR:

bežné výdavky: 7.830,00 €
kapitálové:
0,00 €

1.7. Územná pôsobnosť: TT
Galéria Jána Koniarka so sídlom v Trnave je špecializovaná zbierkotvorná a výstavná
kultúrna inštitúcia, ktorá mapuje vizuálnu kultúru, odborne spracováva a prezentuje
umelecké diela 20. a 21. storočia v regionálnom, celoslovenskom a medzinárodnom
kontexte.
1.8. Špecializácia:
V odbornej a výstavnej činnosti sa galéria sústreďuje na vytvorenie stálych expozícií a na
prezentáciu výtvarnej kultúry galerijnej hodnoty, aktuálnej výtvarnej scény regiónu,
Slovenska a ich prezentáciu v medzinárodnom meradle. Osobitne sa sústreďuje na
spracovanie a propagáciu diela sochára Jána Koniarka (expozícia, monografia)
a realizáciu medzinárodných periodických podujatí (Trienále plagátu Trnava) Zároveň tiež
prezentácia medzinárodného výtvarného diania hlavne susedných štátov.Úlohou galérie je
aj organizovanie jubilejných výstav významných slovenských umelcov.
Pri zbierkotvornej činnosti sa sústreďuje na akvizíciu slovenského moderného a súčasného umenia s prihliadnutím k regionálnej príslušnosti, zabezpečuje ich správu, evidenciu,
ochranu a prezentáciu verejnosti.

Vďaka podpore zo strany VÚC TTSK a brigádnickej zainteresovanosti zamestnancov
GJK sa podarilo v roku 2013 Synagógu staticky aj stavebne upraviť a repasovať do užívaniaschopnej podoby
Bohužiaľ pre pretrvávajúci zlý stavebno-technický stav a vykurovacie poruchy objektu sme
boli nútení dočasne uzavrieť objekt Synagógy do marca 2013 a od októbra 2013, čo sa podpísalo aj na nižšej návštevnosti Synagógy-Centra súčasného umenia (cca 4.600)

2. Expozície, výstavy a iné podujatia v roku 2013: (názov, dátum, miesto
realizácie a stručné zhodnotenie jednotlivých výstav a expozícii)
2.1. Stále expozície: 3
2.1.1/ Ján Koniarek – zakladateľ moderného slovenského sochárstva (nové krídlo KV)
2.1.2/ Klenoty domova – klasické slovenské umenie 20. storočia ( nové krídlo KV)
2.1.3/Galéria portrétov - prehľad portrétneho žánru od 18. do 21. storočia zo zbierkového fondu GJK Trnava (Kopplova vila)
2.2. Výstavy: 14
2.3.1 / GJK vo oblasti výstavnej realizovalo svoje projekty v dvoch nosných priestoroch:
Kopplova vila, Zelený kríček 3 a Synagóga - Centrum súčasného umenia, Halenárska 2 (podrobný prehľad výstavných projektov v prílohe).
Galerijný tím pripravil vyrovnanú kolekciu výstav, v ktorých boli prezentovaní umelci
s regionálnou príslušnosťou a výtvarníci zo slovenskej a českej scény
1/ V ZNAMENÍ RÝB, Ivan Pavle (maľba, grafika, objekty)
21. 2-28.3. Zo súkromných zbierok
Úspešná výstava diel renomovaného slovenského autora-rodáka z Galanty.
Doposiaľ nevystavované unikáty prevažne zo súkromných zbierok prekvapili divákov
svojou monumentalitou a vypracovaným detailom. Ivan Pavle vystavoval v Trnave po prvý krát.
Autor bol ocenený medailou TTSK.
2/ RODNÝ MÔJ KRAJ, spoločná výstava výtvarníkov TTSK( maľba)
11.4-5.5.2013. Kurátor: Ľubomír Novotný
Spoločná výstava súčasných, ale aj nežijúcich autorov so spoločným menovateľom vzťahu ku krajine.
Základ tvorili zbierky z Galérie Jána Koniarka, Galérie Jána Mudrocha v Senici a Balneologického
múzea v Piešťanoch.Výstavu vhodne doplnili aj súčasné trendy v krajinomaľbe od abstrakcie až po
symbolizmus. Súčasní autori teritoriálne pokrývali oblasti od Záhoria až po Žitný ostrov.
Róbert Makar a Svetozár Ilavský boli ocenení medailou TTSK
3/ ASYMETRIA, Juraj Dolán, (maľba, grafika, objekty)
16.5.-13.6.2013. Kurátorka: Eva Trojanová
Patrí medzi umelcov, ktorí sa hlásia k maďarským koreňom. Tvorbu Juraja Dolána možno označiť za
multimediálnu, čo potvrdil ajprezentáciou nielen závesných obrazov, ale aj inštaláciami na tému života, bytia a zmyslu existencie. Výstavu vhodne osviežilo i performance
počas vernisáže v záhrade Kopplovej vily.
4/ Sv.CYRIL A METOD, REFLEXIA DEJÍN V UMENÍ, spoločná výstava slovenských výtvarníkov (maľba,socha, medailérstvo a fotografia)
20.6-14.7. Kurátorka: Alena Piatrová

Pri príležitosti významného jubilea 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie pripravila
GJK edukatívno-umeleckú výstavu
v štyroch rovinách: Prehľadné panely z obdobia Veľkej Moravy, Výstavu diel s tématikou Cyrila a
Metoda v rozsahu 3 storočí, Sochársku výstavu
postáv Cyrila, Metoda a Gorazda ako reflexiu na súťaž Matice Slovenskej v roku 2012 a
Prehľad historických a súčasných pamiatok viažucich sa na Cyrilo-metodský odkaz v Trnavskom samosprávnom kraji. Výstava svojim rozsahom a významom presiahla hranice Trnavského kraja. Edukatívna časť výstavy postúpila ako potovná výstava na letisko do Piešťan a neskôr do gymnázia vo
Vrbovom. Riaditeľ galérie a kurátorka boli odmenení medailou TTSK.
5/ DVA SVETY, Petr Malina (maľba)
19.7.-31.8. 2013, Kurátor: Roman Popelár
Na letné obdobie pripravil nový šéfkurátor Roman Popelár v spolupráci s GMB
a Ministerstvom kultúry Českej republiky lahôdku pre trnavské publikum: Výstavu mladého pražského výtvarníka Petra Malinu, ktorý predstavuje voyeristický spôsob maľby-teda zachytenie mnečekaného momentu bežných až všedných vecí a dejov. Výstava prekvapila svojou čistotou a monumentalitou. Autor bol ocenený medailou TTSK.
6/ OBRAZY 1957-2013, Oľga Bartošíková doplnená putovná (maľba)
12.9.-6.10.2013, Kurátor Štefan Zajíček
Putovná výstava rodáčky z Holíča, neuverriteľne činorodej Oľgy Bartošíkovej bola svojim rozsahom
jedinečná, lebo mapovala dielo autorky od roku 1957 až po dnešok. Autorka prechádzala rozličnými
fázami svojho života, rozličnými režimami, čo sa odzrkadlilo v jej tvorbe. Tvoriť neustala ani v čase,
kedy tvorila v ústraní za minulého režimu. Výstava je ukážkou húževnatosti tvorivého ducha.
Autorka bola ocenená medailou TTSK.
7/ VO VETRE A OBLAKOCH, Štefan Polák( maľba, sochy)
10.10.-3.11. 2013, Kurátor Ľubomír Podušel
Výstava jubilanta Štefana Poláka, ktorý má ateliér natrvalo v TTSK priniesla nový filozofický rozmer. Vyše 50 obrazov doplnených o 10 bronzových sôch od autora s francúzskym šarmom a
bonvivánskym pohľadom na život osviežili jesennú náladu v galérii. Štefanovi Polákovi patrí osobité
miesto v diapazóne súčasnej slovenskej výtvarnej scény. Autor vystavoval v Trnave po prvý raz.
Autor bol ocenený medailou TTSK.
8/ FENOMÉN, Boris Jirkú (maľba,grafika)
14.11-8.12, Kurátor: Miroslav Lipina
Výstava v rámci cezhraničnej spolupráce s ČR. Výstava prof. akad. maliara Borisa Jirkú patrila v roku
2013 medzi tie najočakávanejšie a divácky najzaujímavejšie. Fenomenálny maliar, grafik a ilustrátor
predstaviteľ českej grotesknej maľby vystavil okrem šiestich monumentálnych malieb aj štyridsať
formátovo menších malieb a deväť grafických kresieb. Autor predstavil kolekciu portrétov, kolekciu
dejových obrazov a kolekciu cestopisných záznamov-krajín a vedút.Typickou technikou je maľba
akrylovými farbami na čiernom podklade. Autor bol ocenený medailou TTSK
9/ CESTY FARIEB, Miloš Balgavý (sklo, fotografia)
12.12.2013-26.1.2014, Kurátor Beata Balgavá
Na záver roka 2013 nainštaloval Miloš Balgavý prezentáciu sklenených objektov v priestorovo zaujímavej expozícii. Pri návrhu výstavy spolupracoval okrem kurátorky, svojej manželky aj s architektkou
Zuzanou Nádaskou, fotografkou Janou Hojstričovou
a dcérou Danicou Balgavou. Dosiahol tak vynikajúce priestorovo-optické a veľmi pôsobivé efekty, ktoré povýšili túto výstavu na akúsi cielenú inštaláciu v tom dobrom slova zmysle.
Autor bol ocenený medailou TTSK

5 výstav sa uskutočnilo v Synagóge CSU:
1/ ČAS ŽIVOTA, Eszter Tajti, János Szentiváni (maľba,fotografia)
Prehliadka fotografickej kolekcie zväčša architektonických deatailov spolu s abstraktnou maľbou
spojila maďarská dvojica Szentiváni-Tajti do pôsobivej symbiózy v priestore Synogógy.
2/ TRANCOM-NET, výstava skupiny mladých slovenských výtvarníkov (rôzne žánre)
Výstava mladej generácie výtvarníkov prevažne z južnej a východnej časti slovenska predstavila pestrú kolekciugrafických a fotografických diel v rámci Košického roku kltúry 2013.
3/ TELÁ-BODIES, Róbert Szittay (socha)
Výstava mladého bratislavského výtvarníka, ktorého rodinné korene sú zviazané s Trnavou ohromila
návštevníka bohatosťou tvarov a myšlienok. Vyše 50 sôch rôznej veľkosti, ale aj rôzne materiálovo
skombinovaných predstavilo 10 ročnú tvorivú činnosť tohto talentu.
4/ DESIGN SKLA, výstava študentov Univerzity Tomáše Bati v Zlíně (rôzne techniky)
Mladý kolektív poslucháčov Zlínskeho umeleckého ateliéru Univerzity Tomáše Bati v Zlíne oživili
priestor Synagógynovými nápadmi a kombináciami materiálov.
5/ LEN PAPIER, Dušan Junek ( grafický dizajn)
Dušan Junek, rodák z Piešťan, ako jeden zo zakladajúcich členov a neskôr i laureát mnohých ocenení v rámci Trienále plagátu v Trnave pedstavil kolekciu plagátov s divadelnou a kultúrnou tématikou.

2.3. Výstavy mimo galérie: 3
2.3 / GJK vo oblasti výstavnej realizovalo svoje mimogaleriíjné projekty v troch prípadoch:
2.3.1/ Inštalácia výstavy panelov Cyril a Metod na Letisku v Piešťanoch v rámci Dňa národnej hrdosti
5.9-8.9.2013
2.3.2/ Inštalácia výstavy panelov Cyril a Metod v gymnáziu J.B.Magina vo Vrbovom v rámci 1130
výročia príchodu vierozveztcov október 2013
2.3.3/ Inštalácia edukatívnych panelov a Busty J.Koniarka pri príležitosti osláv 750. výročia obce Voderady 21.9. 2013

2.4. Iné podujatia: 25
2.4/ GJK vo oblasti mimo galerijnej spolupráce realizovalo svoje mimogaleriíjné projekty v štyroch prípadoch:
2.4.1/ Výstava v divadle J. Palárika, Ivan Schurmann-Známková tvorba, 26.9.2013
2.4.2/ Zapožičanie video-techniky a plátna na Pivný festival Trnava, október 2013
2.4.3/ Spolupráca na vytvorení medaile TTSK a pamätnej dosky "Lebo nahé sú bez kníh národy"
s motívom reliéfu Cyrila a Metoda od Jána Koniarka
2.4.4/ Zapožičanie výstavnej techniky na : Bienále plastiky malého formátu v Pezinku. 7.11.-1.12.
2013
2.5/ Galéria jána Koniarka spolupracovala a naďalej bude pri realizácii výstav spolupracovať
len s renomovanými kusthistorikmi ako sú:
PhDr. Ľubomír Novotný PhD, PhD., PhDr. Eva Trojanová, PhDr. Alena Piatrová,PhDr. Štefan Zajíček,PhDr. Ľubomír Podušel, Miroslav Lipina, PhDr.Lubomír Petránsky, PhDr. Bobeš Bachratý, PhDr.
Mária Horváthová,

Títo renomovaní kunsthistorici sú sympatizantami galérie a ich osobná angažovanosť v prospech galérie je tiež dôkazom zvýšenej kredibility galérie.Vysoký podiel na tejto spolupráci má páráve šéfkurátor GJK, Mgr. Roman Popelár.
2.6. Návštevnosť Galéria Jána Koniarka sa v konečných číslach vrátila do obdobia rokov 2009 –
2010, kedy osciluje na hranici cca 10.000 osôb za rok, z čoho cca 1/3 sú diváci platiaci. V priebehu roka boli vytipovaní 1000, 3000, 7000, návštevníci, ktorí obdržali od GJK certifikát, klubovú
kartu a drobné aurorské darčeky.
2.7.Vernisáže sa stali pre trnavské publikum malým kultúrnym sviatkom, nakoľko okrem odborných
príhovorov sme zakaždým pripravili aj bohatý hudobný program v ktorom vystúpili špičkoví umelci:
1/ Pavol Hammel, gitara, spev
2/ Mário Gajarský, gitara
3/ Tierry a Fred, music ansamble
4/ Michal Bugala, gitara
5/ Mária Marcinková, klavír Štefan Berky, husle
6/ Boris Čellár, gitara, Rami Shaafi, spev
7/ Jana Andevská, spev, gitara
8/ Oliver Rogovský, gitara, Zuzana Bilaničová, husle
9/ Pavol Bereza, gitara
10/ Marian Plavec, multiinštrumentalista,spev
11/Lucia Brezovská, harfa

2.8. Akvizičná činnosť
Galéria nadobudla v roku 2013 výtvarné diela súčasných autorov, spravidla autorov, ktorí mali v roku
2013 autorskú výstavu a dielo zanechali galérii GJK ako dar za: kvalitný galerijný prístup k dielam,
dostatočnú propagáciu výstavy a autora v rámci možností galérie, kvalitný prístup personálu k návštevníkom i dôstojný priebeh vernisáží vrátane hudobného doprovodu a občerstvenia pre hostí. Nákupná komisia konštatovala, že hodnota nadobudnutých diel darom je: 19.210,-eur.
a/ Ivan Pavle, Hlava, olej a akryl na kartóne........800,-eur
b/ Róbert Makar, 2 grafické listy..........................600,-eur
c/ Juraj Dolan, olej na plátne z vl. Výberu..........2000,-eur
d/ Petr Malina, olej na plátne z vlast. Výberu......2000,-eur
e/ Oľga Bartošíková, olej na plátne z vlast. Výberu.........1.500 eur
f/ Róbert Szitay,Trpaslíčka, komb. tech. komorná soška...1.800,-eur
g/ Štefan Polák,olej na plátne dľa vl. Výberu......................2.600 eur
h/ Boris Jirkú,akryl na plátne, dľa vl. Výber.......................4.000,-eur
i/ Balgavý, výtvarná fotografia dľa vl. Výberu....................150,-eur
j/ Dušan Junek, Séria plagátov s divadelnou tématikou (38 ks)....760,-eur
k/ Svetozár Ilavský, olej na plátne z vlastného výberu..................3.000,-eur
2.9.Nákupná komisia GJK zároveň navrhuje doplniť zbierky v kolekcii "Portréty" a "Rodný môj"
kraj o tieto prírastky v celkovej hodnote 5.600 eur :
a/Kompánek Vladimír, Dievčatko, komorná soška,bronz 18 cm-SOGA Bratislava,800,-eur
b/ Kompánek Vladimír,Senník s vtáčnikom I, morené drevo,65 cm, SOGA Bratislava,650,-eur
c/ Kompánek Vladimír,Senník s vtáčnikom II, morené drevo,50 cm, SOGA Bratislava450,-eur
d/ Jozef st. Dóka, Autoportrét, olej na sololite, 40x65 cm, zreštaurované-z pozost.autora, 1.400,-eur
e/ Laluha Milan-Figurálny motív, žena pastel na papieri,40x30 cm,1.400 eur
f/ Neznámy slov. autor, Portrét meštianky ,Olej na plátne 33x44 cm, 900,-eur

3. Metodická činnosť: (podujatia, prednášky, besedy, prezentácie, vyučovacie hodiny
a iné) - názov, dátum, miesto realizácie, stručné zhodnotenie
3.1 Prednášková činnosť
V oblasti metodickej a kultúrno - animačnej činnosti galéria dlhodobo rozvíja spoluprácu
s odbornými inštitúciami, akademickým prostredím a školskými zariadeniami. Ide predovšetkým a členstvo v odborných komisiách a prezentáciách a rozvíjaní spolupráce na rôznych
úrovniach
V priebehu roka sa uskutočnilo 57 tvorivých dielní pre MŠ, ZŠ a SŠ v Trnave a okolí, špeciálne kreatívne dielne pre Detský domov v Trnave a blok letných tvorivých dielní každý
deň po dve hodiny v dňoch 2.7. – 2. 8 2013.
V roku 2013 bolo zrealizovaných 37 lektorských výkladov aktuálnych výstav a stálych expozícií pre 672 detí.
3.2 Metodicko-poradenská činnosť
V r. 2013 Galéria Jána Koniarka pokračuje v projekte ART LABORATORIUM, v organizovaní tvorivých dielní v zabezpečení sprievodných výtvarných programov k najvýznamnejším podujatiam Galérie Jána Koniarka a rovnako v realizácii tvorivých programov počas celého leta 2013. Ambíciou je podporiť významné podujatia galérie kreatívnymi aktivizujúcimi
programami pre cieľovú skupinu ako aj efektívne saturovať voľný čas detí a mládeže v čase,
keď majú prázdniny. Tvorivé dielne v spolupráci so študentmi Pedagogickej fakulty Katedry
pedagogiky výtvarného umenia Trnavskej univerzity v Trnave.
3.3 Kultúrno-výchovná činnosť
Galéria Jána Koniarka okrem výstavných aktivít vytvára priestor aj iným mimoprogramovým kultúrnym činnostiam, prípadne ich organizuje. Jednak sú to výstavy mladých autorov a žiakov umeleckých
škôl, ale aj koncerty , hudobné a literárne pásma. Uvádzam len najdôležitejšie:
Kopplova vila:
1/Dátum spotreby-výstava 4.3.-24.5.2013
2/Noc literatúry 15.5. 2013
3/Noc múzeí a galérií 18. 5. 2013
4/Deň detí, 1.6.2013
5/Vlasy z kefy-výstava mladých 23.5.-20.6.2013
6/Leto v galérii-2.7.-2.8.2013
7/Jesenné tvorivé dielne-3.9.-30.10.2013
8/Týždeň TTSK-voľný vstup
9/Pecha-Kucha Night IX, 25.9.2013
12/ Krst knihy a autorské čítanie Juraja Žemberu 12.12.2013
Synagóga CSU:
1/Pecha-Kucha Night VII, 6.3.2013
2/ Michal Hvorecký-Naum, lit. pásmo 4.4.2013
3/ Frejm 2013-Šymon Kliman a Daniel HJevier 10.4.2013
9/Tatoo festival "Kérky pre źivot"-benefičná akcia 1.6.2013
11/ Festival vín-Vínna cesta 26. 10. 2013
12/TEDxTRNAVA, konferencia 23.11.2013
13/Pecha-Kucha Night VIII, 25.11. 2013

3.4 Koncerty: celý rad koncertov klasickej, džezovej, folkovej a ľudovej hudby v spolupráci
s inými subjektmi (najmä Mesto Trnava)
a/ Bystrík Band a hostia, koncert 30.4.2013
b/ ZOOM+a capela festival 3.-5.10.2013
c/ Talent Transport, koncert18.5.2013
d VOX-ARUMQUE-koncert a capella 17.9.2013
e/ Hudba Trnave, koncert, 20.10.2013

3.5 Divadlo: V roku 2013 bolo v priestoroch Synagógy CSU divadelné vystúpenie:
a/ Novecento-divadelné predstavenie 26.4.2013

4.Elektronické spracovanie zbierok
Elektronické spracovanie zbierok
Názov organizácie

Celkový počet
zbierkových
predmetov organizácie (2012)

Počet prírastkov
v elektronickej evidencii za r. 2013

Celkový počet spracovaných ks zbierkových predmetov
K 31.12.2013

GJK v Trnave

4634

55

4686

5. Prehľad o realizovaných revíziách zbierok:
a. Zbierka: Úplná revízia zbierkových predmetov Galérie Jána Koniarka

6. Vedecko-výskumná činnosť
7. 6.1/Recenzia alebo kritika v dennej tlači
6.1.1/ Tlač/internet/:
17.2.2013 / trnava sme.sk "Diela Ivana Pavleho prinesú do galérie súkromní zberatelia"
16.02.2013/ Hlavné správyTASR: "Ivan Pavle bude vystavovať v meste po prvýkrát"
10.03.2013/PechaKucha Night v Trnave, Trnaveské noviny,My-roč.23,č.9, s.7
22.03.2013/ R. Paršo: O trienále po trienále, Designum, - Roč. XIX, č. 1/2013 s. 28-35
03.04.2013/Michal Hvorecký putuje Slovenskom s románom Naum, Pravda-roč.23,č.77, s.38
http://www.trnava.sk/sk/aktualita/symon-kliman-a-daniel-hevier-tuto-stredu-v-synagoge, 09.04.2013
09.04.2013/ trnava.sme.sk: "Výtvarníci predstavia svoj rodný kraj"
15.04.2013/ trnava.sme.sk: "Rodný môj kraj je na obrazoch v trnavskej galérii".
http://www.trnavskyhlas.sk/c/10227-stara-synagoga-ozila-legendou-o-pianistovi.htm , 29.04.2013
10.05.2013/Noc múzeí a galérií, Trnavsko č. 19, s. 2
17.5.2013 / trnava.sme.sk: "Juraj Dolán priniesol do trnavskej galérie Asymetriu"
31.05.2013/Expreimentujú s fotkou, Trnavsko.-č.22, s.12
04.06.2013 Milovníci literatúry putovali večerným mestom, Trnavské noviny, My-roč.-23, 20, s.7
05.06.2013/trnava.sme.sk:V Galérii Jána Koniarka sa predstavuje dvojica maďarských umelcov".
14.06.2013/trnava.sme.sk: "Galéria predstaví Cyrila a Metoda v dielach výtvarníkov"

20.06.2013/ Hlavné správy TASR: "Solúnskych bratov v dielach slovenských umelcov vystavuje
trnavská galéria"
05.07.2013/Správy.Pravda.sk: "Cyril a Metod cestovali vďaka umeniu v čase"
18.06.2013/Trnavsko online: "Pražan vystaví tajne odfotené námety"
01.07.2013/Leto strávia deti v Galérii Jána Koniarka tvorením, Trnavské noviny, My, č.26, s. 8
15.8.2013 Pravda: „Szittayyove sochy rozprávajú o sexualite a viere“Jena Opoldusová
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/285943-cyril-a-metod-cestovali-vdaka-umeniu-v-case ,
16.08.2013
19.09.2013/ Synagógu zmenia zlínski šudenti na sklársky ateliér 14.11.2013/trnava.sme.sk:"Fenomén
Boris Jirkú bude vystavovať v galérii".
30.09.2013/M.Jurovská: Tisíc očí Oľgy Bartošíkovej, Pravda.-roč.23, č.226, s.18-19
12.11.2013/ Hlavné správy TASR: Boris Jirkú vystavuje v Galérii Jána Koniarka".
12.11.2013 trnavsko.online: Boris Jirkú vystaví v galérii svoj Fenomén"
13.11.2013/ Piešťanský týždeň: Galéria Jána Koniarka ponúkne výstavu Fenomén".
17.09.2013/ Hlavné správy TASR:Galéria ponúka v synagóge výstavu Dušana Juneka a zlínskych
študentov.
Štepáneková Lenka: Štefana Poláka predstaví galéria Vo vetre a oblakoch, trnava.sme.sk, 7.10.2013
Opoldusova Jena: Miloša Balgavého dráždi sila odporu skla, kultura.pravda.sk: 19.1.2014
TASR: Balgavého sklo a Žemberovu poéziu spojí galéria, trnava.sme.sk, 12.12.2013

6.1.2/ TV/TASR/MTT
03.03.2013/ Týždeň v kultúre TA3: "Ivan Pavle "
MTT: "Vernisáž Ivana Pavleho"
19.11.2013/ Artyčok.tv: Petr Malina-Dva světy
MTT: "Výstava dva světy"
MTT: Vo vetre a oblakoch"
6.1.3/ Slovenský rozhlas: "Rybia perspektíva Ivana Pavleho"

6.1.4/Ohlasy v odborných periodikách a dennej tlači – domácej
SZSF: Akad. Mal. Ivan Schurman vystavuje v Trnave/Spravodajca Zväzu slovenských
filatelistov 2013/3, str.16,17

6.2.Webová stránka – štruktúrovaná
Galéria má vlastnú stránku: www.gjk.sk, vnútorne štruktúrovaná na šesť hlavných oblastí:
úvod, výstavy, zbierky, aktivity, profil, kontakt. Webová stránka je pravidelne dopĺňaná
o informácie, aktuality, ako aj o predpísané zverejnené dokumenty v rámci zákona o prístupe
informácií. V najdôležitejších častiach slúži dvojjazyčná verzia stránky – v anglickom jazyku,
ktorá je simultánne dopĺňaná aktuálnymi údajmi.

7. Spolupráca s organizáciami (názov, adresa)
- Slovenská národná galéria
- Galéria mesta Bratislava
- Nitrianska galéria Nitra
- Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne

- Považská galéria umenia Žilina
- Poľský inštitút Bratislava
- České centrum Bratislava
- Maďarský kultúrny inštitút Bratislava
- Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
- Trnavská univerzita Trnava (FF, PdF)
- Slovenské centrum dizajnu Bratislava
- Galéria maďarským umelcov Dunajská Streda
- Detský domov Trnava
- ZUŠ Trnava
- Balneologické múzeum Piešťany
- Západoslovenské múzeum Trnava
- Záhorská galéria v Senici
- Mesto Trnava
- Galerie La Femme ,Praha.,

8. Edičná činnosť (názov, dátum vydania)
8.1.Každá výstava, ktorá sa konala v Kopplovej vile mala jednotný sprievodný vizuálny štýl:
Katalóg/plagát, pozvánka, billboard, 2x banner a inzerát A4-spolu 9x
8.2.V rámci grantu MK SR pre výstavu Dušan Junek Len papier bol vydaný 8-str. katalóg A4,
ISBN 978-80-85132-64-9

9. Publikačná činnosť (názov, periodikum, dátum vydania)
Galéria publikovala v časopise Župný magazín: “ Rodný môj kraj“
Uvedené v bode 6

10. Závažné udalosti roka:
Od 1.1.2013 bol do funkcie riaditeľa menovaný akad. Arch. Róbert Němeček.
30.6. 213 ukončila pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú odborná pracovníčka - galerijný pedgóg
Mgr. Valentína Nídelová. Počnúc mesiacom apríl boli kurátorské práce riešené externým pracovníkom
Mgr. Romanom Popelárom, na základe fakturácie. Od august do konca roka bol na dlhodobej PN-ke
údžbár, jeho práce boli riešené vlastnými pracovníkmi. V tomto roku bola čiastočne sprístupnená synagóga. Výstavy v trvaní od 01.06. do 30.10.2013 boli riešené v skrátenom režime: utorok až sobota,
v čase od 13,00 hod do 17.00 hod. pracovníčkou so skrátený pracovným úväzkom (4 hod). a 1 pracovníčkou na dohodou o vykonaní práce na každú výstavu. Uskutočnila sa nevyhnutná oprava budov
(sanačné práce, výmena nefunkčných čidiel EZS, orez stromov).Galéria Jána Koniarka dostala do
správy majetku pozemky v celkovej sume 63 484,11 € a zo správy majetku boli vyňaté pozemky vo
výške 793,48 € (v oboch prípadoch šlo o zámennú zmluvu medzi TTSK a Mesto Trnava).

11. Záverečné zhodnotenie:
Rok 2013 bol pre Galériu Jána Koniarka rokom stabilizácie. Treba si uvedomiť, že rok 2013
bol v znamení zvýšenej podpory mesta Košíc v rámci Svetového kultúrneho roku, ktorý pripadol tomuto mestu. Kolektív GJK sa postaral o sprevádzkovanie Synagógy tak, aby sa užívala pre verejnosť aspoň počas 8,5 mesiacov. Drobné opravy a úpravy sa vykonali aj

v Kopplovej vile (zeleň, obvodový múr, parkovanie, libresso, a pod.) . Nadviazal sa užší kontakt s výtvarníkmi, ktorí boli v nemilosti pôvodného vedenia. Ustanovila sa Výstavná
a Nákupná komisia GJK. Stabilizoval sa odborný aj pomocný káder zamestnancov. Upravila
sa výška vstupného, ako aj otváracie hodiny. Pomocou víkendových príslužieb sa znížil počet
hodín potrebných k pokrytiu nutného dozoru. Repasoval sa požiarny aj sekuritný systém.
Zmodernizovala sa úroveň PC techniky. Zvýšila sa úroveň propagácie, vernisáží a pohostenia.
Nadviazala sa spolupráca so sponzormi a pod. Rámcovo možno konštatovať, že Galéria Jána
Koniarka nastúpila cestu vyššej kredibility a rentability.

Personálne a materiálne zabezpečenie galérií v roku 2013
Názov organizácie

Objekt
v správe

Objekt v nájme

Počet
pracovníkov

Priemerná
mzda

Príspevok zriaďovateľa – bežné
výdavky

Vlastné
výnosy
a tržby

Tržby zo
vstupného

Príspevok zriaďovateľa –
kapitálové výdavky

GJK v Trnave

Áno

0

9,7

689,43 €

187 .100 €

6.077,80 €

2.827,60 €

5.600 €

Akvizičná činnosť galérií za rok 2013
Prírasty zbierkových predmetov
Zber
Kúpa
Spolu
0
6
55

Názov organizácie
Dar
49

GJK v Trnave

Názov organizácie
Dodávateľsky
0

GJK v Trnave

Názov organizácie

Ochranná činnosť galérií TTSK za rok 2013
Reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov
Počet predmetov v ks
Finančné prostriedky v SK
Z vlastných zdrojov
Spolu
Dodávateľsky
Z vlastných zdrojov
0
0
0
0

Expozície počet/nové

GJK v Trnave

Názov organizácie
GJK v Trnave

4/0

Finančné prostriedky na nákup
Spolu
TTSK
Iné
5.600,- €
5.600,- €
0

Výstavná činnosť múzeí TTSK za rok 2013
Výstavy počet/nové
Podujatia a iné
15

28

Počet návštevníkov
Platiaci
Neplatiaci
2.236
6.916

Ostatné činnosti galérií TTSK za rok 2013
Počet vedecko-výskumných úloh
Edičná činnosť
0
9

Spolu
0

Tržby
6.077,08 €

Publikačná činnosť
0

Expozície, výstavy a iné podujatia v roku 2013
Názov

Počet návštevníkov

Tržby

1094 /2.1. – 3.2.2013/

1440,60 €

782

535,50 €

522

268,29 €

419

309,9 €

366

140,1 €

158

107,6 €

174

37,16 €

136

80,7 €

198

90,53

Koplova vila GJK
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zelený kríček 3, Trnava
Trienále plagátu Trnava 2012
Kurátor: Mgr. art. Róbert Paršo
9. 11. 2012 - 3.2.2013
Ivan Pavle - V znamení ryby
21. február – 28. marec 2013
Rodný môj kraj
Kurátor: PhDr. Ľubomír Novotný, PhD.
11.4.2013 – 5. 5. 2013
Juraj Dolán - „ASYMETRIA“
Kurátor: PhDr. Eva Trojanová
16.5.2013 – 13.6.2013
Svätí Cyril a Metod
Kurátorka: PhDr. Alena Piatrová
20.6.(Št) – 14.7.(Ne) 2013
Petr Malina - Dva svety
Kurátor: Roman Popelár
19.07.(Pia) - 31.08.(So) 2013
Oľga Bartošíková - Obrazy (1957 – 2013)
Kurátor: PhDr. Štefan Zajíček
12.9. – 6.10.2013
Štefan Polák - ...VO VETRE A OBLAKOCH...
Kurátor: PhDr. Ľubomír Podušel
10.10.2013 - 3.11.2013
Boris Jirků - "FENOMÉN"
Kurátor: Miroslav Lipina
14.11. 2013 – 8.12.2013

10.

Miloš Balgavý – Cesty farieb
Kurátorka: Beata Balgavá
12.12. 2013 – 26.1.2014

192

32 €

Synagóga - Centrum súčasného umenia
Halenárska 2,Trnava
11.

Tajti Eszter a Szentiváni János - Čas života
4.6.(Ut) - 29.6.(So) 2013

184

85,10 €

12.

TRANSCOM.net
Kurátor: Máté Csanda
9.07.(Ut) - 27.07.(So) 2013
Robert Szittay: Telá - Bodies
Kurátorka: Mgr Ľuba Belohradská
6.8.2013 - 31.8.2013
Dušan Junek: Len papier
Kurátor: Prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
19.9.2013 - 26.10.2013
Výstava » Výstava Ateliéru Design Skla
Kurátorka: Michaela Spružinová
19.9.2013 - 30.10.2013

124

51,70 €

217

93,50 €

208

88,10 €

13.

14.

15.

„klUb 3“ – alternatívny priestor,Kopplova vila,
Zelený kríček 3, prízemie Kopplovej vily

Spoločná výstava s Dušan Junek: Len papier

16.

Vlasy z KEFY
Výstava prác študentov fotoateliéru KEFA
23.5.2013 - 20.6.2013

73

Akcie konané v priestoroch GJK v Trnave
Koncerty, divadelné predstavenia, premietanie
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

PechaKucha Night vol. 7
Sprievodné podujatie Trienále plagátu Trnava 2012 (TPT
2012)
6.3.2013 19:30, Synagóga - CSU
Michal Hvorecký - Naum
Autorské čítanie z nového románu Naum a koncert multižánrového hudobníka Stroona.
4.4.2013 19:30, Synagóga - CSU
Šymon Kliman a Daniel Hevier
Obrazovo-slovný večer vrámci festivalu Frejm 2013
10.4.2013, Synagóga - CSU
Recitačná súťaž
Pre handicapované deti
17.4.2013
Novecento – Legenda o pianistovi
Divadelná hra hviezdy talianskej literatúry Alessandra Baricca
26.4.2013 20:00, Synagóga - CSU
Bystrík Band & hostia
Akustický koncert venovaný spomienke na Kenyho
30.4.2013 19:00, Synagóga - CSU
Noc literatúry 2013
Európska literatúra v Trnave
15.5.2013 21:00, Kopplova vila

243

118

52

84

273

163

73

Noc múzeí a galérií 2013
Galéria Jána Koniarka v Trnave sa pripája k celoeurópskemu
podujatiu Noc v múzeu organizované pod patronátom Rady
Európy - European Night of museums
18.5.2013, Kopplova vila, Sinagóga - CSU
Talent Transport
Koncert v rámci Noci múzeí a galérií 2013
18.5.2013 20:00, Synagóga - CSU
Medzinárodný deň detí – tvorivé dielne počas dopoludnia
i popoludnia pre deti zo ZŠ a MŠ
1.6.2013 (pre školy 31.5.2013)

104,

11.

Kérky pre život – benefičná akcia
1.6.2013

783

12.

ART LABORATÓRIUM 2013
Projekt ART LABORATORIUM 2013 zabezpečuje tvorivé
aktivity pre deti a mládež v Kopplovej vile GJK počas celého
roku
Dátum spotreby
Projekt je súčasťou celoročného projektu ART Laboratórium
2013
Realizácia: 26.4.2013 - 24.5. 2013, Kopplova vila GJK
Leto v galérii
Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila v rámci celoročného projektu ART LABORATÓRIUM 2013 program pre
prázdninujúce deti a mládež pod názvom Leto v galérii.
2.7.-2.8.2013, Kopplova vila GJK
PechaKucha u Beethovena
20.7.2013, Kaštieľ v Dolnej Krupej

325 – platené tvorivé dielne – zrealizované 21 325 €
krát
124 – neplatené tvorivé dielne /pre deti z detského domova a deti MŠ/ - zrealizované 17 krát
25

8.

9.

10.

13.

14.

15.

93

105 €

143

251
251 €
/počas mesiaca júl 2013 bolo realizovaných 17
tvorivých dielní od utorka do piatku/
spolupráca

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

24.

PechaKucha Night Trnava vol. 9
Deviate vydanie podujatia PechaKucha Night Trnava
25.9.2013 19:30, Kopplova vila GJK
Deň TTSK
3.10.2013

154

ZooM+ a cappella festival 2013
Medzinárodný a cappella festival
Klapa Sagena /hr/
Ensemble quartonal /d/
5.10.2013, Synagóga CSU
Hudba Trnave - Koncerty 11.ročníka Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave 2013 - Pocta lesnému rohu
Moyzesovo kvarteto
18.10.2013 18:00
Nové krídlo Kopplovej vily, Zelený kríček 3,
Hudba Trnave - Koncerty 11.ročníka Slovenského festivalu umenia Hudba Trnave 2013 - Pocta lesnému rohu
Moyzesovo kvarteto
20.10.2013 18:00
Synagóga - CSU, Halenárska 2, Trnava
TEDx
Konferencia
23.11.2013
PechaKucha Night Trnava vol. 10
Desiate vydanie podujatia PechaKucha Night Trnava
4.12.2013 19:30, Synagóga - CSU
Juraj Žembera V rukavičkách z vlastnej kože
Čítanie z druhej básnickej zbierky trnavského spisovateľa Juraja Žemberu V rukavičkách z vlastnej kože.
12.12.2013 17:00, Kopplova vila GJK

138

82

32

64

113

86

47

