Rada města Brna
Z8/32. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 12.10.2021

51. Návrh na poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku
Domu umění města Brna, příspěvkové organizaci, na výstavu
„Ester Krumbachová: Skryté formy režie“, v roce 2021 – návrh
rozpočtového opatření
Anotace
Dům umění města Brna, příspěvková organizace, požádala o poskytnutí účelového neinvestičního
příspěvku ve výši 300 tis. Kč pro rok 2021, a to na putovní výstavu „Ester Krumbachová: Skryté formy
režie“

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. schvaluje

a) poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku Domu umění města Brna,
příspěvkové organizaci, ve výši 300 tis. Kč na výstavu „Ester Krumbachová: Skryté
formy režie“, s termínem vyúčtování do 15. 01. 2022;
b) rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. …. tohoto zápisu.

Stanoviska
Rada města Brna projednala materiál na R8/173. schůzi konané dne 29. 9. 2021 a doporučila ke
schválení.
Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne
6.10.2021.
Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Kateřina Vorlíčková
vedoucí odboru - Odbor kultury
5.10.2021 v 10:37
Garance správnosti, zákonnosti materiálu
Spolupodepisovatel
Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera
vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky
4.10.2021 v 11:55
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Důvodová zpráva
Dne 06. 09. 2021 požádala ředitelka Domu umění města Brna, příspěvkové organizace (dále
jen DuMB), Mgr. Terezie Petišková o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku pro rok
2021, a to ve výši 300 tis. Kč. Žádost byla na Odboru kultury MMB zaevidována pod. č. j.
MMB/0468362/2021.
Poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku je určeno na realizaci monografické výstavy
představující doposud komplexně nezveřejněnou pozůstalost Ester Krumbachové, s názvem
Skryté formy režie. Výstava představí životní dílo režisérky, výtvarnice a scénografky Ester
Krumbachové, ukáže díla z pozůstalosti umělkyně, které ještě nikdy nebyly veřejnosti
prezentovány a které ukáže výstava pouze v Brně. Celý projekt je výsledkem několikaleté
výzkumné práce kurátorek E. Jeřábkové (VŠUP Praha) a K. Svatoňové (FFUK Praha). Na
přípravě výstavy se podílí též Filmový archiv a řada dalších institucí. Vzhledem k obecnému
povědomí o filmové tvorbě E. Krumbachové, jako byla její kontinuální spolupráce s režisérkou
Chytilovou na snímcích Sedmikrásky nebo Ovoce stromů rajských jíme, skýtá výstava i širší
divácký potenciál.
Poskytnuté finanční prostředky budou použity na dofinancování realizační práce týkající se
audiovizuálních prvků a nákladů na stavební materiál architektury výstavy.
Finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč na účelový neinvestiční příspěvek pro DuMB budou
v roce 2021 poskytnuty z rozpočtu Odboru kultury MMB.
Komise kulturní RMB projedná materiál na svém R8/KK/34. zasedání konaném dne
21.09.2021.
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Pro
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Pro
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Mgr. Lucie
Pokorná

PhDr. Alžběta
Vlčková

Roman Freimuth

Petr Šafařík

Nepřít.

Mgr. Pavel
Uretšlégr

Ing. Eva
Svobodová

Bc. Marie
Paděrová

Oldřich Gardáš

Nepřít.

Mgr. Miriam
Kolářová

Ing. Stanislav
Michalík

Mgr. Monika
Lukášová
Spilková, Ph.D.

Hlasování: přítomno 9 členů – 9 pro, 0 proti, 0 se zdrželi/z 11 členů
Usnesení bylo přijato.
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pro
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Mgr.
Suchý

pro

Ing. Kratochvíl

pro

RNDr. Chvátal

pro

Ing. Grund

JUDr. Kerndl

pro

Ing. Fišer

JUDr.
Oliva

pro

Róbert Čuma

Bc.
Koláčný

pro

Mgr.
Hladík

JUDr. Vaňková

Materiál byl projednán na R8/173. schůzi Rady města Brna konané dne 29. 9. 2021
Schváleno jednomyslně 11 členy.
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Materiál byl předložen k projednání Finančnímu výboru ZMB na 35. zasedání konané dne 6.
10. 2021
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Dům umění města Brna,

The Brno House of Arts,

příspěvková organizace

contributory organization

Www.dum-umeni.cz

Dům umění
Dům pánů z Kunštátu
Galerie G99

MĚS
MASŘRÁT kufury

TA BRNA

Malinovského nám. 2,602 00 Brno

Číslo účtu 8139621/0100

či 046330) pl:

Komerční

banka Brno-město

Vážená paní

- 6-09- 2021

infoedum-umeni.cz

Došlo:

Telefon +420 542 213 883

Mer. Kateřina Vorlíčková

Vedoucí Odboru kultury

Magistrát města Brna

=

IČ 00101486,
DIČ CZ00101486

D

Zapsán v obchodním rejstříku

inikánské

ominikanské

ná

nám.

3

601 67 Brno

vedeném Krajským soudem

v Brně oddil Pr vložka 31

Brno, 7. září 2021

Čj. 111/2021
Vážená paní vedoucí;

Dům

umění města Brna připravuje na začátek listopadu velkou retrospektivní výstavu Snázvem

Krumbachová:

Ester

Skryté formy režie, která se bude věnovat interdisciplinární tvorbě této významné

režisérky a scénáristky, kostýmní a scénické výtvarnice pro film a divadlo, umělkyně a autorky textů na
základě kritického zpracování jedinečné a až v současnosti zpřístupněné pozůstalosti autorky.
Výstava

představí

komplexně,

velkoryse

a s důrazem na detail pozůstalost a archiv, obsahující
a literární dílo, kostýmní návrhy a rekvizity, fotografie, deníky, korespondenci,
knihovnu, osobní předměty, dokumenty, orální historii a dále bude doplněna o filmové ukázky a X
archivní materiály institucí (NFA, Divadelní ústav, Česká televize, Český rozhlas, Barrandov Studio,
archiv divadel atd.) a soukromých archivů spolupracovníků a přátel Krumbachové.
autorčino

výtvarné

V

Výstava
|
i

|

se uskuteční jedině v Brně a ukáže díla umělkyně, která ještě nikdy nebyla veřejnosti
prezentována. Vzhledem k obecnému povědomí o filmové tvorbě E. Krumbachové, jako byla její
kontinuální spolupráce s režisérkou Chytilovou na snímcích Sedmikrásky nebo Ovoce stromů rajských

|

jíme, skýtá výstava iširší divácký potenciál.

|

Bohužel, výstava se nám oproti původnímu finančnímu předpokladu výrazně prodražuje zejména kvůli
nákladům na stavební materiál architektury výstavy, která je realizačně velice náročná a zahrnuje i
mnoho audiovizuálních prvků. Z aktuální revize rozpočtu je evidentní, že Dům umění města Brna není
schopen tuto prestižní výstavu finančně zajistit ze svých standardních prostředků na výstavní činnost a
na její realizaci schází 300 tisíc Kč. Přitom kurátorské i některé další autorské honoráře v projektu již
nyní nefigurují a vstřícnost autorek výstavy směrem k redukci některých položek rozpočtu je

|
I

maximální.

|

"Vážená paní vedoucí, dovoluji se proto na Vás obrátit s žádostí o poskytnutí neinvestiční účelové dotace

na dofinancování rozpočtu výstavy Ester Krumbachové: Skryté formy režie o částku 300 tis. Kč pro rok

2021.

|

|

Předem-děkuji za laskavou spolupráci a přikládám podklady kvýstavě,

X k

M

Mgr. Terezie/Petiš ková

ředitelka

ji
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AN UL

XBÁHÁXOI

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury

V Praze dne

MH

června 2021

Č.j. MK 43084/2021 OMA

Vážená paní Blochová,
dovolte mi, abych Vám jako zástupkyni Společnosti Ester Krumbachové adresoval tento dopis.
Je mi velkou ctí a potěšením, že mohu ocenit dílo, kterým tato výjimečná tvůrkyně obohatila českou
kinematografii, a udělit paní Ester Krumbachové Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti

kinematografie a audiovize in memoriam.

Budu rád, když cenu převezmete, a budu se těšit na setkání s Vámi u příležitosti jejího slavnostního
předání, které se má uskutečnit v neděli 24. října 2021 na Nové scéně Národního divadla. Bližší
informace Vám poskytne odbor médií a audiovize Ministerstva kultury, který Vás bude v brzké
době kontaktovat.

S pozdravem

V

a

Vážená paní

Zuzana Blochová
Zuzana.blochova(Agmail.com
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Rozpočtové opatření
Přijmy - zvýšení
ORJ

§

pol.

7300

3312

2229

ÚZ

ORG

Věcná náplň
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy

Běžné výdaje - zvýšení
ORJ

§

pol.

7300
7300

3319
3317

5222
5331

ÚZ

ORG
7730
9126

Věcná náplň
Neinvestiční transfery spolkům
Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - Dům umění města Brna, p.o.
z toho:
výstava „Ester Krumbachová: Skryté formy režie“,

v tis. Kč

Upr. rozpočet
k 14.9.2021
0

Úprava
rozpočtu + 120

Rozpočet
po změně
120

Upr. rozpočet
k 14.9.2021

Úprava
rozpočtu + -

Rozpočet
po změně

8 776
24 153

-180
300

8 596
24 453

300
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