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Kapucín – Ladislav Šolc

Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti

Výstavní činnost přinesla laické i odborné veřejnosti
možnost srovnání klasické fotografie s fotografií využívající
nejmodernějších technologií (Brenner × Ohnestrom),
současné dokumentární fotografie s dokumentem
60. a 70. let (Choice Images × Libuše a Dana Kyndrovy),
současné české a slovenské fotografie (Phos × Choice).
Galerie 4 představila výsledky fotografických projektů (Konec
země… Finistere…, KontAKTfoto) jejímiž protagonisty byli
Lukáš Kliment a Robert Vano. Jednou z nejzajímavějších
výstav byla prezentace 3D fotografií z přelomu
19. a 20. století připravená PhDr. Pavlem Scheuflerem,
která byla pro velký zájem návštěvníků prodloužena.

Zahraniční výstavy v Německu a ve Francii se setkaly
s úspěchem, který vyústil v dohody o pokračování spolupráce
v roce 2012. Devátý ročník festivalu uměleckých projektů
Chebské dvorky přilákal vystavující z celé republiky
a sousedního Německa. Workshopy byly plně obsazeny
a jejich výsledky budou prezentovány v příštím roce.
Mimo plánované akce uskutečnila Galerie 4 fotografickou
výstavu věnovanou 950. výročí města Chebu a 17. listopadu
1989 z archivu studijní a dokumentační sbírky Galerie 4.

Výstavy v Galerii 4
10. 12. 2010–14. 1. 2011
25 let Galerie 4
Výstava věnovaná 25. výročí založení
Galerie 4, galerie fotografie.

1. 7.–25. 7.
KontAKTfoto 2010
Fotografie z 15. ročníku fotografického
workshopu pod vedením Tona Stana.

21. 1.–19. 2.
Ladislav Šolc / RETROSPEKTIVA 1970–2010
Průřez fotografickou tvorbou pražského
fotografa a publicisty.

29. 7.–30. 8.
„Konec země… Finistere…“
Výstava výsledků z první části fotografického
workshopu v Bretani.

25. 2.–2. 4.
Choice
A. Balco, A. Dvořáková a V. Fischer, M. Marenčin,
K. Tůma, E. Sobek. Fotografická agentura
Choice Images představuje své členy.

2. 9.– 31. 10.
Pavel Scheufler: Západočeské lázně ve 3D
Historik fotografie představuje české lázně
v letech 1860–1910 na stereofotografiích.

8. 4.–28. 5.
Thomas Brenner
Výstava k oslavám 950 let města Chebu. Německý fotograf
vystavuje projekt „border“, realizovaný v Chebu.

4. 11.–3. 12.
Homeless People
Občanské sdružení Phos představuje své
členy: Ivana Pástorová, Michal Fulier, Andrej
Lojan, Laco Maďar, Matúš Zajac.

3. 6.–29. 6.
Ohnestrom
Výstava stejnojmenné tvůrčí skupiny mladých
českých fotografů ve složení Karel Bláha,
Jindřich Čermák, Jaroslav Slavík, Jiří Veselý

9. 12.–7. 1.
Alžírsko a Togo
Alžír (1964–66) a Togo (1975), Libuše a Dana Kyndrovy
Dokumentární fotografie matky a dcery
z jejich dlouhodobého pobytu v Africe.

Výstava Lázně ve 3D

25 let G4 Stanislav Kožený
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Výstavy mimo Galerii 4
8. 7.–31. 7.
Karolína Koblenová, Zbyněk Illek „Libre Choix“
Fotografická výstava v galerii křížové chodby
kostela Františkánského kláštera,Cheb.

Zahraniční výstavy
23. 3.–1. 5.
DUEL v pořadí první
výstava členů o.s. Ateliér G4 Silvie Křížkové a Jana
Schýbala v galerii Badhaus, Kulmbach, Německo.
28. 9.–23. 10.
DUEL v pořadí druhý
členka o.s. Ateliéru G4 Hana Olišarová
a Zbyněk Illek představí své práce v galerii
Badhaus, Kulmbach, Německo.

Till Bolwagen – host vernisáže Border

Workshopy a festivaly
28. 5.
Chebské niky
závěr projektu věnovanému 950 letům města Chebu.
8. 6.–11. 6.
CHEBSKÉ DVORKY 2011
9. ročník festivalu uměleckých projektů
s mezinárodní účastí v historickém centru města.
2. 7.–6. 7.
KontAKTfoto
16. ročník fotografické dílny portrétu a aktu
s mezinárodní účastí, lektor Robert Vano.

Vernisáž Dana a Libuše Kyndrovy

24. 7.–31. 7.
Konec země…Finistere…
Česko-francouzský umělecký workshop.
2. část projektu v Chebu za účasti autorů
umělecké asociace LaVeduta z Bretaně.
29. 10.
MiXXXART
Tvůrčí workshop pro širokou veřejnost
s výstavou a kulturním programem
17. 12.
Hrátky s drátky
Předvánoční tvůrčí dílna pro dospělé a děti v Galerii 4

Art Centrum Galerie 4

KonAKTfoto – vernisáž – Tono Stano

V roce 2011 byla zpracována studie proveditelnosti na akci
„Rekonstrukce špýcharu, Františkánské náměstí 1, Cheb
– Art Centrum Galerie 4“ oblast podpory 4.1. budování
a rozvoj atraktivit a infrastruktury ČR v rámci ROP NUTS
II Severozápad a v daném termínu byla podána žádost
o financování tohoto projektu. Projekt byl vyřazen. Ve
zdůvodnění bylo uvedeno, že projekt zakládá veřejnou
podporu. Podaná stížnost proti rozhodnutí byla zamítnuta
s tím, že o tom zda projekt zakládá či nezakládá veřejnou
podporu rozhoduje výhradně Regionální rada.
V současné době se hledají jiné možnosti
financování tohoto projektu.

4

Vernisáž PHOS

Konec země… Finistere… – pracovní jednání na radnici v Quimperlè

Vernisáž Ladislav Šolc

Výstava Thomas Brenner

Vernisáž – Thomas Brenner

Špejchar – výstava Setkání – Enkaustika

Hrátky s drátky

Celkem 16 výstav:
10 v Galerii 4,
6 mimo Galerii 4, (4 v zahraničí)
Bylo uspořádáno 5 workshopů (Chebské niky, Kontaktfoto,
Konec země… Finistere, Mixxxart, Hrátky s drátky)
Na Chebských dvorcích proběhlo 25 výstav od
150 autorů s více než 1000 exponátů, 20 workshopů,
9 koncertů, 13 divadelních představení z toho 7 pro
děti, 5 filmových projekcí na kterých bylo promítnuto
25 filmů z toho 11 FAMO Písek, 10 FAMU Praha,
2 BigAnimation , 1 módní přehlídka a 1 autorské čtení.
Výstava Choice

Všech akcí se zúčastnilo 30 100 návštěvníků
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MiXXXART
Návštěvníci měli možnost od 10.00 do 18.00 shlédnout
výstavu nejzdařilejších prací účastníků dílen letošních
Chebských dvorků, které byly věnovány výročí 950 let města
Chebu. Současně byl promítán videozáznam z průběhu
Chebských dvorků 2011 a nainstalována výstava fotografií,
které pořídili během čtyřdenního festivalu účastnícivystavující. Připraveny byly tvůrčí dílny pod vedením Ateliéru
MIRKA a členů o.s. ATELIÉR. Návštěvníci mohli strávit v Galerii
4 celý den. Své tvůrčí schopnosti a kreativitu si vyzkoušeli
při výrobě vlastního šperku z polymerové hmoty a kovových
komponentů, při tvorbě s horkými vosky – Encaustice, nebo
při již oblíbeném malování horkým voskem a barvami na
hedvábí. Doporučoval se pracovní oděv či alespoň plášť.
Součástí MiXXXARTU bylo představení divadla Anička
a letadýlko. Brněnská herečka, autorka hudby a textů,
pořadatelka výtvarných dílen, zároveň zpěvačka
a saxofonistka skupiny JABLKOŇ Anička Duchaňová se
představila v 15.00 hod. v surrealistické pohádce se
zpěvem a hudbou Malá večerní Snítka. Jistě potěšila děti
a nadchnula i rozesmála nejednoho dospělého diváka.

MiXXXART – Šperkařská dílna

Malá Anička opatlaná pastou, mýdlem a peříčky
přivolávala trubkou od vysavače Malý růžový sen.
Surrealistická pohádka s kubistickým koncem.
Maminka se dneska zdržela v práci. Malá Anička se
bojí usnout, a tak si zpívá, hraje a dělá svinčík…
Divadlo ANIČKA A LETADÝLKO vychází z autorské divadelní
tvorby a často využívá možností a nemožnosti divadla
jednoho herce. Spojuje prvky kabaretu, loutkového
a předmětového divadla. Hledá hranice mezi vtipem
a trapasem. Míchá divadelní žánry a dešťové kapky
s blátíčkem, vtahuje diváka do děje… Očekávala se průtrž
mraků a příval svěžích deštíků. O vaše blaho se starali
Anička Duchaňová a všichni stálí i nestálí členové posádky.

MiXXXART – Malá večerní snítka – Anička a letadýlko

KontAKTfoto
Fotografická dílna portrétu a aktu s mezinárodní
účastí vznikla v roce 1996 jako pokračování projektu
Fotodiagonála, který Galerie 4 organizovala společně
s anglickými, italskými a německými fotografy.
KontAKTfoto je určeno posluchačům uměleckých škol,
profesionálním fotografům a vyspělým amatérům, kteří
mají možnost pracovat pod vedením předních českých
fotografů, zabývajících se figurální tvorbou. Dílny se
účastní průměrně dvacet fotografů, pět modelů, laboranti
a technický personál. Lektory dílny byli např. Tono Stano,
Gabina Fárová, Rudo Prekop, Vasil Stanko, Miro Švolík,
Vladimír Židlický, Sára Saudková, Martin Schreiber a další.

MiXXXART – Enkaustika

Zpočátku se používal černobílý materiál, který přes noc
zpracovávali laboranti do podoby náhledů a účastníci
měli možnost konzultovat za několik hodin své výsledky
s lektorem. Lektoři jsou také kurátory výstavy, která probíhala
v následujícím roce v České republice a v zahraničí.
S nástupem digitálních technologií se podíl klasické
fotografie začal snižovat a výsledky posledních čtyř
ročníků jsou už téměř celé fotografovány a zpracovány
digitální technikou. Možnost okamžité konzultace vede
KontAKTfoto – Robert Vano a modelky
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ke zkvalitňování tvorby jednotlivých autorů, ale také
klade vyšší nároky na lektorskou práci z důvodů většího
počtu snímků. Stoupla i náročnost na technické vybavení
konzultačního střediska – databanky, notebooky, tiskárny.
Fotografování probíhá v improvizovaných ateliérech
vybavených zábleskovými a halogenovými světly, ale
i v dalších prostorech, jako jsou půdy, sklepy apod.
V roce 2011 se dílna poprvé uskutečnila v letních
měsících a tak bylo možno fotografovat i v exteriérech,
i když deštivé počasí práci venku příliš nepřálo.
Modely jsou vybírány z fotografických agentur a každoročně
dostávají příležitost také modely vzešlé z konkursu.
16. ročník KontAKTfota, probíhal v areálu zámku
Kamenný dvůr u Kynšperku, který poskytoval prostory pro
fotografování, ubytování a stravování účastníků. Vybavení
materiály a tiskovou technikou zajišťuje od roku 2006 firma
Canon.cz Imageprograf, která také tiskne výstavní kolekci.
Lektorem 16. ročníku KontAKTfota byl známý
fotograf Robert Vano, který svými přednáškami
a konzultacemi nadchnul všechny účastníky.

Chebské dvorky 2011
9. ročník krajského festivalu uměleckých projektů
s mezinárodní účastí, konaný pod záštitou
hejtmana Karlovarského kraje PaedDr.Josefa
Novotného proběhl od 8. do 11. června 2011 na
28 místech v historickém centru města Chebu.
KontAKTfoto

Z hlediska rozmístění dvorků došlo ke změnám, které přispěly
k větší koncentraci výstav a programů. Zcela se zrušilo
použití dvorků na východní straně od náměstí a posílily se
dvorky na západní straně. Severní hranici dvorků tvořila
Křížovnická ulice a na jihu ulice Obrněné brigády. Páteřními
komunikacemi se tak staly ulice Dlouhá, Hradební a Růžová
a tím došlo ke snadnější orientaci návštěvníků festivalu.
Z hlediska programového došlo k navýšení počtu workshopů
pro dospělé i děti, a to na dvojnásobek předcházejícího
roku. Celkem proběhlo 20 workshopů, které byly plně
obsazené po dobu jejich trvání. Neobvyklé techniky
výtvarné tvorby si vyzkoušelo několik set zájemců.
Koncerty, divadelní představení a výstavy zůstaly v rozsahu
minulého roku z důvodu nedostatku finančních prostředků.

KontAKTfoto – místo konání workshopu

Na Chebských dvorcích proběhlo:
25
20
9
13
7
5
11
10
2
1
1

výstav od 150 autorů s více než 1000 exponátů
výtvarných workshopů
koncertů
divadelních představení z toho
pro děti
filmových projekcí, na kterých bylo promítnuto 25 filmů z toho

FAMO Písek
FAMU Praha
BigAnimation
módní přehlídka
autorské čtení

KontAKTfoto
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Prezentace Venduly Chalánkové

Divadlo Vosto5

Námluvy s medvědem

950 Špalíčků

TataBojs – večerní koncert

8

Umskup – Anička v ringu

Chebské dvorky

950 Špalíčků k 950. letům města Chebu

Špejchar – prezentace BERY DESIGNER

Dílna enkaustiky

9

NIKY
Ředitel Galerie 4 a duchovní otec originálního
projektu Chebské niky je vášnivý fotograf Zbyněk
Illek, který si při hledání lokací pro jinou výstavu
v ulicích starého Chebu povšiml, že mnoho historických
budov má na fasádě prázdné niky a kartuše, jež
v minulosti obsahovaly malé sochy či znak majitele
domu a nyní zejí prázdnotou. Odtud byl už jen krůček
k myšlence zaplnit je novými uměleckými díly.
Pracovníci z Galerie 4 našli asi 25 takových míst, z nichž
přibližně dvě třetiny si podle jejich názoru zaslouží
obnovu. Poté oslovili významné umělce z celé České
republiky a roku 2005 se deset zájemců z jejich řad
zúčastnilo semináře, na němž se dozvěděli podrobnosti
o historii města, jeho ulic a domů a o původní
podobně historického centra. Součástí přednášky
byla i obrazová dokumentace představující jednotlivé

Anna Vystydová osazuje Světici

objekty v podobě, jakou měly na počátku 20. století.
Na konci akce se pak výtvarníci rozhodli pro konkrétní
objekt, pro nějž vytvoří své dílo, a mohli se pustit
do práce. Nejprve bylo ovšem nutné vytvořit návrhy,
k nimž se vyjadřovali majitelé domů a památkáři.
Protože se jedná o finančně náročný projekt, bylo
rozhodnuto, že v první fázi dostanou „zelenou“ jen
čtyři sošky, jejichž odhalení se pak konalo v září
roku 2007. Hned o rok později k nim ale přibyla další
čtveřice a roku 2011 se při příležitosti 950. výročí
založení města zaplnily i zbývající prozatím osiřelé niky.
Prázdné nezůstaly také zmíněné domovní kartuše.
Prohlídka osmnácti oživených nik se samozřejmě
neobejde bez procházky, v jejímž rámci se budete moci
seznámit s velkou částí historického centra, které je
dnes chráněno jako městská památková rezervace.
Orientaci v jeho uličkách vám usnadní plánek.
Dílka v nikách sice neohromí svými rozměry, ale
určitě jsou zajímavá svým často velmi originálním
pojetím, a zaslouží si také připomínku, že jejich
zrození je ve většině případů záležitostí až několika
měsíců. Například světec z Assisi zabral svému tvůrci
měsíc modelování a teprve po dalším měsíci schnutí
se mohlo přistoupit k výpalu, po němž následovaly
ještě tři měsíce malování výjevů na povrchu sochy.
Takže až budete zaklánět hlavu a vzhlížet vzhůru ke
znovu zaplněným nikám, mějte na paměti, že máte
před očima to nejlepší, čím mohli čeští výtvarníci
přispět ke zkrášlení chebských ulic a náměstí.
Marek Podhorský, úryvek z knihy
Toulavá kamera 10, Freitag and Berndt, 2010

Příprava reliéfu

Autor Jan Samec při osazování

Zpívající řezník – Luděk Vystyd

Odhalení a oficiální prezentace pro veřejnost

Socha Miroslava Žáčoka připravena k osazení

Instalace niky Varvary Divišové

Laco Maďar – Nocľaháreň (2011)

Prezentace Galerie 4

Sbírka studijních a dokumentačních
materiálů a knihovna odborné literatury

Výstavní katalogy
V roce 2011 pokračovalo vydávání ucelené
řady katalogů – skládaček, které na 6 stranách
uvádějí základní údaje o výstavě, autorech
a obsahují 5–6 reprodukcí vystavených děl.

V roce 2011 se sbírka doplňovala pouze
o katalogy a pozvánky. Neproběhla žádná akvizice
fotografií vzhledem k finanční situaci.
K 31. 12. 2011 je evidováno v programu DEMUS
2 197 fotografií. V tomto roce proběhla také příprava
fotografií z domácích a zahraničních workshopů na zařazení
do tohoto programu, které bude probíhat v příštím roce.
Důraz bude kladen na uchování celků z jednotlivých akcí.

• Retrospektiva 1970-2010, Ladislav Šolc
• Choice
• Ohnestrom
• KontAKTfoto 2010
• Západočeské lázně ve 3D, Pavel Scheufler
• Alžírsko a Togo, Libuše a Dana Kyndrovy

Zápůjčky výstavních souborů:
• „Houslaři“, výstava Violino klub Praha,
19 ks fotografií z cyklu Luby 1989

• Thomas Brenner vydal na své náklady ve spolupráci
s Galerií 4 obsáhlý katalog projektu Border

• „17. Listopad 1989“, výstava ve foyer MěÚ Cheb,
40 fotografií z cyklu „ 1989–1990“

• Ke stejné výstavě byl vydán soubor 10 plakátů
formátu A3, který sponzoroval HB print Cheb.

• „Fotografie 950 let“ celoroční výstava v galerii kavárny
Bartholomeus, 20 dokumentárních fotografií

Média

Televize

Tisk (uveřejněné články)

ČT 1

3

ČT 2

3

ČT 24

3

Nova

1

Prima

1

TV ZAK

6

TV R1 Vřídlo

5

• Homeless people, PHOS

Deníky
Chebský deník

12

MF Dnes

13

Lidové noviny

8

Právo

4

Odborné
Foto-Video
Ateliér

7
1

Informační
Zpravodaj (chebsko-sokolovsko)
Radniční listy (Cheb)

2
2

Kamelot

2

Promenáda

2

Hejtmanské listy

2

Zahraniční
Franken Post (Německo)

4

Quest-France (Francie)

2

Le Télégramme (Francie)

2

Všechny informační zpravodaje přinášejí
měsíčně program Galerie 4.

WEBOVÉ STRÁNKY
čt 24.cz

6

paladix.cz

15

oblibeny.cz

12

nepropasni.cz

11

zapad.cz

9

bbkult.net

12

akce.cz

10
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Libuše Kyndrová – Algérie (1964–66)

Zhodnocení činnosti

Proběhlo 16 výstav z toho 10 v Galerii 4,
6 mimo Galerii 4 z toho 4 v zahraničí
Na Chebských dvorcích proběhlo 25 výstav od
150 autorů s více než 1000 exponátů.
Bylo uspořádáno 5 workshopů (Chebské niky, KontAKTfoto,
Konec země… Finistere…, Mixxxart, Hrátky s drátky)
Na Chebských dvorcích proběhlo 20 workshopů.
Na Chebských dvorcích proběhlo 9 koncertů, 13 divadelních
představení z toho 7 pro děti, 5 filmových projekcí na kterých
bylo promítnuto 25 filmů z toho 11 FAMO Písek, 10 FAMU
Praha, 2 BigAnimation, 1 módní přehlídka a 1 autorské čtení.
Všech akcí se zúčastnilo 30 100 návštěvníků
Křížová chodba – Podivné fotografie

Počty návštěvníků
Výstavy
Workshopy, festivaly
Celkem

11 600
18 500
30 100

Špejchar – vernisáž Setkání

Galerie Badhaus, Kulmbach – vernisáž výstavy Duel v pořadí první

Údaje o výsledcích proběhlých kontrol:

Špejchar – vernisáž Setkání

V roce 2011 probíhaly kontroly na základě směrnice
o vnitřní kontrole. Směrnice o předběžné, průběžné
a následné kontrole sledují zejména hospodárnost,
náležitosti účetních dokladů a jejich správné
zaúčtování. Kontroly probíhaly průběžně a proběhly
bez závad dle vnitřních směrnic Galerie 4.
Inventury se provádějí každoročně k 31. 12.
a řídí se směrnicí o inventarizaci.
Účinnost vnitřního kontrolního systému příspěvkové
organizace byla prověřena odborem kontroly Krajského
úřadu Karlovarského kraje formou dotazníku.
MěÚ Cheb – 17. listopad výstava
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Jindřich Čermák – Ohnestrom

Údaje o hospodaření

Přehled hospodaření Galerie 4 v roce 2011
REKAPITULACE PŘÍJMŮ
Provozní dotace od KK

2 300 000,00

Porovnání příjmů Galerie 4 mimo
provozní dotace od Karlovarského kraje
Rok

Granty

Příjmy

Celkem

Grant od Ministerstva kultury

300 000,00

2005

903 500,–

201 230,–

1 104 730,–

Granty Město Cheb

630 000,00

2006

910 000,–

212 468,–

1 122 468,–

Vstupné

149 340,00

2007

1 067 300,–

195 626,–

1 262 926,–

177 880,00

2008

1 160 000,–

206 302,–

1 366 302,–

37 500,00

2009

877 000,–

314 826,–

1 191 826,–

1 799,00

2010

748 000,–

262 449,–

1 010 449,–

Ostatní výnosy

54 951,00

2011

930 000,–

572 603,–

1 502 603,–

Prodaný materiál

13 980,00

Příjmy za reklamu
Příspěvky KAF
Tržby za prodané zboží

Čerpání fondů
Přijaté úroky
PŘÍJMY CELKEM

136 884,00
269,00
3 802 603,00

REKAPITULACE VÝDAJŮ
Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Prodané zboží

162 729,00
99 867,00
61 723,00

Cestovné

13 693,00

Ostatní služby

1 508 279,00

Mzdové a sociální náklady

1 889 885,00
7 130,00

Ostatní náklady z činnosti

32 339,00

Odpisy

14 960,00

Ostatní finanční náklady

10 199,00

VÝDAJE CELKEM
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2011

Granty

Účel

Celkem

Ministerstvo kultury ČR

Celoroční činnost

300 000,–

Město Cheb

NIKY

280 000,–

Město Cheb

Chebské dvorky

350 000,–

CELKEM

930 000,–

1 799,00

Opravy a udržování

Daně a poplatky

Přehled grantů v roce 2011

3 802 603,00
0

Finanční fondy Galerie 4
Počáteční
stav k 1. 1.
2011

Tvorba

Čerpání

Zůstatek
k 31. 12.
2011

207 374,06

3 467,–

30 835,–

180 006,06

FKSP

59 038,22

13 838,–

13 520,94

59 355,28

Investiční
fond

679 646,–

14 960,–

40 000,–

654 606,–

Rezervní
fond

520 732,29

13 871,81 106 049,27

428 554,83

Název
Fond
odměn

Finistere… Konec země… – Sauersack
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CHOICE – Alena Dvořáková a Viktor Fischer – z cyklu Hodina války

Personální struktura

ředitel: Zbyněk Illek (1)
zástupce ředitele: Hana Illek Olišarová (1)
ekonom: Jana Horáková (0,25)
organizační pracovník: Alena Jurčiková (1) od 1. 11. 2011
organizační pracovník: Kamil Němec (1) do 30. 9. 2011
správce sbírky, marketing: Lydie Stužková (1)
pokladní, uklízečka: Jarmila Hynková (0,5)
pokladní, uklízečka: Alena Jurčiková (0,5) do 30. 8. 2011
pokladní, uklízečka: Tereza Olišarová (0,5) od 1. 9. 2011
Galerie 4 má sedm zaměstnanců, v přepočteném
stavu 5,25 zaměstnanců. V průběhu roku došlo
k restrukturalizaci a změnám pracovních náplní.

vernisáž Homeless people, PHOS

Při organizování velkých akcí (Chebské dvorky,
mezinárodní dílny, …) galerie přijímá
brigádníky z řad studentů a důchodců.
Odborné činnosti (lektorské, posudkové, technické, …)
zajišťujeme z řad dobrovolníků z občanského
sdružení Ateliér G4, dle jejich odbornosti nebo
za úplatu s externími spolupracovníky.

Vernisáž KonAKTfoto – lektor Tono Stano

Workshop Setkání – zahájení

25 let G4 – Stanislav Kožený

Návštěva studentů Thomase Brennera v G4

Čokovoko v G4
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Thomas Brenner – Border

