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Výstavy 
jednoho díla 
ze sbírek GVUO

Exhibition of 
a single work 
from the gallery’s
collections

Než bude postavena nová budova 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
budete se pravidelně setkávat s díly, 
která vybírají různorodé osobnosti z řad 
literátů, výtvarných umělců, divadelníků, 
architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů 
a dalších profesí, které se primárně 
uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost 
a invence je kvalifikuje k tomu, aby se 
staly kurátorem výstavy jednoho díla.

Before the new extension is completed, 
you will be able to enjoy regular exhibitions 
of single works selected by a wide 
range of notable figures from various 
fields – writers, artists, theatrical actors 
and directors, architects, scholars 
and scientists, musicians, restoration 
experts, and representatives of other 
professions. Although they are not 
primarily art historians, their creativity 
and love of art make them the ideal 
curators of single-work exhibitions.

1934, olej, plátno / oil, canvas, 
130 � 100 cm, GVUO
– dílo vybral výtvarník Michal Cihlář
– selected by artist Michal Cihlář

Emil Filla
Žena se psem /  
Woman with dog



Exhibition of 
a single work 
from the gallery’s
collections

Reduktivní barevná škála je generovaná z díla Emila Filly.
Reductive colour scale generated from Emil Filla’s work.

6. 9.
— 8. 1.



HIDDEN  
Zvířata v antropocénu

Výstava vznikla jako reakce na knihu 
HIDDEN – Animals in the Anthropocene 
(2021), která prostřednictvím fotografií 
dokumentuje náš vztah ke zvířatům 
ve 21. století. Zaměřuje se na ty, se 
kterými je náš život úzce provázán, ale 
my je nevidíme nebo nechceme vidět. 
Jsou to bytosti, které konzumujeme, 
jejichž kůži na sobě nosíme, na kterých 
provádíme pokusy, které nás baví a které 
obětujeme v rámci tradic a náboženství.

Odhaduje se, že více než osmdesát 
miliard suchozemských živočichů je ročně 
zkonzumováno. Většina z těchto stvoření 
je chována a zpracována průmyslově. 
Ryby a další vodní živočichové jsou počítány 
jen v tunách. HIDDEN je toho důkazem. 
Příběhy jeho fotografií jsou brutální. Jsou 
příliš důležité na to, aby zůstaly přehlíženy 
a nevyřčeny, nebo jen krátce sdíleny 
ve změti příspěvků na sociálních sítích. 
Jsou důležité pro zvířata i pro lidstvo. 

Antropocén je vědecký název 
pro současnou geologickou dobu. 
Dnes má právě lidská činnost největší 
vliv na klima a životní prostředí.

Keith Wilson

Dům umění,
Ostrava

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury.

AITOR GARMENDIA / Dojnice na otočné plošině v dojírně 
zemědělské farmy. Španělsko. / Dairy cows on a rotating 
platform in the milking parlour of an industrial farm. Spain. 



HIDDEN  
Animals 
in the Anthropocene

House of Art,
Ostrava

The exhibition was a response to the book 
HIDDEN – Animals in the Anthropocene 
(2021), which uses photography to 
document our relationship with animals in 
the 21st century. It focuses on the invisible 
animals in our lives: those with whom we 
have a close relationship and yet fail to 
see. They are the animals we eat and the 
animals we wear. They are the animals 
used in research and for entertainment, 
as well as the animals we sacrifice in 
the name of tradition and religion. 

An estimated 80 billion land 
animals continue to be used and 
consumed by humans each year. The 
majority of these animals are raised 
and killed within industrial agricultural 
systems. Fish and other marine life are 
measured by tons. HIDDEN is a historical 
document, a memorial, and a call to 
action. The stories within its pages are 
revelatory and brutal. These stories 
are too important to be overlooked and 
unpublished, or just briefly shared in 
a flurry of social media posts. They are 
too relevant to the future well-being of 
animals, and humanity, to be ignored.

The Anthropocene is the proposed 
name for the current geological 
epoch. In this era, human activity is 
the dominant influence on climate, 
the environment, and all life on earth.

Keith Wilson

14. 9.
— 20. 11.

The project is financially supported by 
the Ministry of Culture.

The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, 
Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region.



Výstavní projekt představuje umělecký 
vývoj a historii výtvarné skupiny Přirození, 
která působila v letech 1989–1992 
a jejíž pozdější členové hráli od druhé 
poloviny 80. let 20. století významnou 
roli v rámci celorepublikové svobodné 
tvorby mimo oficiální scénu.

Veřejná vystoupení skupiny Přirození 
byla na svou dobu odvážným počinem 
v hledání identity umělce, upozorněním na 
neúprosnou situaci v umění a požadavkem 
svobodné tvorby, který vycházel z regionu 
pod silným ideologickým dozorem, 
a v neposlední řadě sebevědomým 
otevřením vlastní umělecké cesty. Mladá 
generace vstupující do ostravského 
vakua se aktivovala na platformě 
undergroundového společenství, 
které umožňovalo požadovanou 
svobodu, nejčastěji se jednalo o výstavy 
v bytech, ateliérech a haldě Ema.

Ke stěžejním okamžikům patřila 
jednodenní výstava „Ahoj lidé!,“ 
která se uskutečnila v podchodu 
k Ústřednímu autobusovému nádraží 
v Ostravě. Akce byla nebývalého 
rozsahu, nezvykle svobodná a vedla 
k založení umělecko-literární skupiny 
Přirození (1989–1992), která byla složená 
z umělců, jež působili v Ostravě.

Během působení skupiny se 
členy stali výtvarníci Daniel Balabán, 
Zdeněk Janošec Benda, Petr Pastrňák, 

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Dům umění,
Ostrava

Hana Puchová, Jiří Surůvka, Pavel 
a Helena Šmídovi a literát Jan Balabán, 
který byl vedle své literární činnosti ve své 
podstatě teoretikem skupiny. Důležitou 
postavou byl také mikrobiolog Vladislav 
Holec, který se stal kurátorem a galeristou, 
neúnavným iniciátorem a organizátorem 
kulturních akcí. Jeho dům se stal místem 
setkávání umělců, kde mohli čerpat ze 
svobodného poznávání a vystavovat.

Výstavu doprovodí výpravná 
publikace s dosud nepublikovanými 
archivními materiály.

Renata Skřebská

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury.

Hlavní mediální partner / Main Media Partner

vernisáž
20. 9. 2022 v 17 h

Komentované prohlídky výstavy 
se uskuteční 18. 10., 15. 11. 
a 8. 12. 2022 v 17 hodin.

PŘIROZENÍ  
1989 – 1992 
Ostravští divocí



Akce Ahoj lidé! Podchod Ústředního autobusového nádraží v Ostravě, 12. 5. 1989, 
foto: archiv Vladislava Holce / The “Hi People” event, pedestrian underpass at Ostrava’s 
central bus station, 12 May 1989, photograph: archive of Vladislav Holec

Pavel Šmíd, Černé jezero / 
Black Lake, 1990, dřevoryt, 
papír / wood engraving, paper, 
530 × 780 mm, sbírka autora / 
collection of the artist

21. 9.
— 31. 12.



Daniel Balabán, sv. Anežka / St. Agnes, 1989, olej, plátno / oil, canvas, 162 × 123 cm, 
soukromá sbírka / private collection



This exhibition project presents the 
history and artistic development of the 
group “the Natural Ones”, which was 
active from 1989 to 1992. From the mid-
1980s its members played an important 
role on the Czech art scene, demanding 
freedom of artistic expression and 
working outside the official structures.

The public activities of the Natural 
Ones were a courageous endeavour in 
the context of the time. They manifested 
a search for artistic identity, drew 
attention to the dire state of the art 
scene, demanded freedom of expression 
for artists working in a region that was 
under strict ideological control, and also 
represented the first self-confident steps 
on the individual artists’ personal creative 
paths. The young generation emerging into 
the vacuum that was Ostrava’s art scene 
became active on platforms provided by 
the local underground community, which 
offered them the creative freedom they 
needed: most frequently they displayed 
their works in private homes and studios, 
as well as at the Ema slag-heap.

One of the milestones in the Natural 
Ones’ history was the one-day exhibition 
“Hi People!”, held in the pedestrian 
underpass at Ostrava’s central bus station. 
This was an event of unprecedented 
scope, exhibiting an unheard-of degree 
of freedom, and it led to the formal 
establishment of the group (which was 
officially active from 1989 to 1992).

The members of the Natural 
Ones were the Ostrava-based artists 

THE NATURAL ONES 
1989 – 1992 
Ostrava’s Wild Bunch

The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, 
Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region.

21. 9.
— 31. 12.

House of Art,
Ostrava

Daniel Balabán, Zdeněk Janošec 
Benda, Petr Pastrňák, Hana Puchová, 
Jiří Surůvka, Pavel Šmíd and Helena 
Šmídová, and the writer Jan Balabán, 
who was also the group’s theoretician. 
Another key figure was the microbiologist 
Vladislav Holec, who acted as the group’s 
curator and gallerist, as well as being 
a tireless initiator and organizer of various 
activities and events. His home became 
ameeting-place for artists, giving them the 
opportunity to learn and exhibit freely.

There will also be an accompanying 
publication presenting previously 
unpublished archive materials.

Renata Skřebská

The project is financially supported by 
the Ministry of Culture.

opening
20 September 2022, 5 p. m.

The guided tours of the exhibition will 
take place on 18 October, 15 November 
and 8 December 2022 at 5 p. m.



Výstava prezentuje fotografie, které GVUO 
nakoupila během několika předchozích 
let a založila tím novou sbírkovou 
cestu. Důvodem byla snaha o reflexi 
dvacetileté porevoluční etapy, v níž se 
médium fotografie vymanilo z diskurzu 
modernistické estetiky. Název výstavy 
nabízí několik rovin čtení. První z nich je 
odkazem na post-konceptuální přístup, 
kdy fotografie sloužila k demonstraci 
myšlenky, aktu, či procesuality, jež vězí 
za objektivem. Pojmem post-objektiv 
je demonstrováno i novomediální užití 
digitální fotografie a její manipulace. S tím 
úzce souvisí kritika objektivnosti fotografie 
jakožto média a možnosti její postprodukce. 
Pojmem post-objektiv jsou myšleny 
i experimenty a materiálové přesahy média.

Jaroslav Michna

Post-objektiv

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Dům umění, 
Ostrava

vernisáž
4. 10. 2022 v 17 h

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury.

Beyond the lens, 
beyond objectivity

The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, 
Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region.

House of Art, 
Ostrava

The project is financially supported by 
the Ministry of Culture.

opening
4 October 2022, 5 p. m.

This exhibition presents photographs 
purchased by the Gallery of Fine Arts during 
the past several year – acquisitions which 
have enabled us to expand our collections 
in new directions. We have been motivated 
by a desire to reflect the evolution of 
photography during the two decades that 
followed the 1989 Velvet Revolution, when 
the medium became emancipated from 
the discourse of modernist aesthetics. 
The name of the exhibition can be read 
on several levels. First, it refers to the 
post-conceptual approach, in which 
photography serves to manifest thoughts, 
acts, or processes that lie beyond the 
lens itself. The notion of moving beyond 
objectivity is also demonstrated in the new 
media’s use (and manipulation) of digital 
photography. This is closely connected with 
a critique of the notion that photography 
is an objective medium, as well as with 
the ways in which photography can undergo 
processes of post-production. The notion 
of existing beyond objectivity also evokes 
the ways in which photography can be 
an experimental medium, capable of 
transcending material boundaries.

Jaroslav Michna



Beyond the lens, 
beyond objectivity

5. 10. 
— 31. 12.

Jiří Thýn, Portrét v červené, z cyklu 50% šedá / from the cycle 50% Grey, 
2009, černobílá fotografie, dibond, kovová tyč, dva divadelní reflektory 
s barevným filtrem / black and white photograph, dibond, metal bar, 
two theatre lights with colour filter, 200 × 150 mm

Komentované prohlídky výstavy 
se uskuteční 1. a 29. 11. 2022 v 17 hodin.

The guided tours of the exhibition will take 
place on 1 and 29 November 2022 at 5 p. m.



Milena Dopitová, Kolektivní přenos / Collective transmission, 2014,
digitální barevná fotografie, papír / digital colour photograph, paper,
každá / each 700 × 1000 mm



Michal Kalhous, Bez názvu / Untitled, 1998, černobílá fotografie, papír / 
black and white photography, paper, 1080 × 782 mm

Alena Kotzmannová, Někdo ti volá / Somebody Is Calling You, 1999,
černobílá fotografie, plátno, plastová adjustace / black and white photograph, 
canvas, plastic adjustment, 830 × 1570 mm



Max Švabinský 
a Ostrava

Spojení tohoto významného klasika české-
ho výtvarného umění s Ostravou zní nevěro-
hodně, ale opak je pravdou. Max Švabinský 
se zapsal do dějin našeho města nemalou 
měrou. Už v počátcích 20. století se jeho 
díla objevovala v ostravských soukromých 
sbírkách, několik z nich, které pocházejí ze 
sbírky Františka Jurečka, bylo od roku 1926 
dlouhodobě prezentováno v prostorách 
Domu umění a o pár let později byla v téže 
instituci otevřena i Švabinského síň slávy. 

V roce 1933 byla Ostrava jediným měs-
tem, které uskutečnilo na počest malířo-
vých šedesátin velkolepou retrospektivní 
výstavu. Květnové vernisáže se mistr nezú-
častnil, do Ostravy přijel až v září. Strávil zde 
několik hodin a městem i lidmi byl okouz-
len. Pojďme si, v omezené míře, výstavu, 
kterou za šest týdnů navštívilo rekordních 
4 000 návštěvníků, znovu připomenout.

Gabriela Pelikánová

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Dům umění,
Ostrava

Kabinet grafiky / 
Graphic art section

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory 
Ministerstva kultury.

Max Švabinský 
and Ostrava

The connection between Ostrava and this 
classic Czech artist may seem an unlikely 
one, but the reality is very different: Max 
Švabinský made an indelible mark on our 
city’s artistic history. From the beginning 
of the 20th century, his canvases were 
owned by several private collectors in 
Ostrava. Some of these works – belonging 
to František Jureček’ collection – were 
displayed to the public at the House of 
Art after its opening in 1926, and just 
a few years later the Švabinský Hall 
of Fame was opened at the gallery.

In 1933, Ostrava was the only city 
to hold a major retrospective exhibition 
in commemoration of Švabinský’s 
60th birthday. The artist was unable 
to attend the opening of the exhibition 
in May, but he came to Ostrava in 
September, spent several hours here, 
and was enchanted by the city and its 
people. So let’s take a look back at that 
great exhibition, which lasted six weeks 
and attracted a record 4 000 visitors.

Gabriela Pelikánová

The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, 
Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region.

House of Art, 
Ostrava

The project is financially supported by 
the Ministry of Culture.



5. 10.
— 31. 12.

Max Švabinský, Malíř / Painter, 1917, lept, papír / 
etching, paper, 121 × 77 mm, GVUO

Přednáška Gabriely Pelikánové 
o Maxovi Švabinském se uskuteční 
30. 11. v 16.30 hodin.

A lecture about Max Švabinský by 
Gabriela Pelikánová will take place 
on 30 November at 4.30 p. m.



Marius Kotrba (1959–2011) je nepřehléd-
nutelnou osobností českého umění. Svým 
dílem vytvořil monumentální pomník po-
ctivému sochařství, které je nadčasové 
svým prolínáním duchovních a fyzických 
energií v samotné plastice. Výstava před-
staví jeho dílo s civilními a mezilidskými 
náměty i výraznou skupinu prací s duchov-
ním obsahem. Marius Kotrba byl také au-
torem mimořádných realizací ve veřejném 
prostoru a v neposlední řadě malířem, je-
hož médium obrazu provázelo během celé 
umělecké tvorby. Velký okamžik je ná-
zev jeho klíčové sochy a současně symbol 
jeho osobnosti, života a lidského odkazu.

Jiří Jůza

Stálá expozice / 
Permanent Exhibition

Dům umění v Ostravě /
The House of Art in Ostrava

Ostrava se v prvních desetiletích 
20. století etablovala v nové průmyslové 
a společenské centrum, které získalo 
dominanci v regionu. Velmi záhy však 
začala pociťovat zásadní nedostatek 
adekvátního výstavního prostoru.

Se vznikem Československa získaly 
emancipační snahy nový impulz, na 
jehož základě vznikla idea Domu umění, 
který by prezentoval stálou expozici, 
jejíž základ by tvořila Jurečkova 
obrazárna, vystavoval současné umění, 
sdružoval umělce a v neposlední řadě 
plnil výchovné a vzdělávací funkce.

K realizaci výstavní budovy dopomohlo 
setkání Františka Jurečky, ostravského 
stavitele a sběratele umění, a prvního 
ředitele Domu umění Aloise Sprušila, 
který Jurečkův odkaz galerii neobyčejným 
způsobem rozvíjel v období první republiky.

Expozice představuje nejen umělecké 
poklady z období zrodu Domu umění, ale 
i architekturu budovy, zmíněné osobnosti 
a celou řadu archivních dokumentů.

Jiří Jůza

During the first decades of the 20th century, 
Ostrava established itself as the 
dominant industrial and cultural centre 
of the region. However, the city soon 
had to contend with a critical lack of 
adequate exhibition premises.

The creation of the independent 
Czechoslovakia in 1918 provided an impulse 
for bold, self-confident new projects in 
the cultural sphere – and one of these 
projects was the idea of building a new 
art gallery in Ostrava, to be known as the 
House of Art (Dům umění). It was to 
house a permanent exhibition based on 
František Jureček’s gallery collection, as 
well as showcasing contemporary art, 
providing a forum for artists to meet and 
collaborate, and playing a valuable role 
in educating the general public about art.

The project eventually became 
a reality largely thanks to the joint efforts 
of František Jureček (an Ostrava building 
contractor and art collector) and the 
gallery’s first director Alois Sprušil, who 
played a crucial role in developing the legacy 
left by Jureček during the inter-war period.

The exhibition presents not only 
valuable works dating from the era when 
the House of Art came into existence, but 
also the architecture of the building, the 
roles played by Jureček and Sprušil, plus 
a large number of archive documents.

Jiří Jůza

House of Art
Ostrava

Dům umění
Ostrava



Dům umění / House of Art 
1926, archiv Galerie výtvarného umění v Ostravě / from archive Gallery of Fine Arts in Ostrava

Náhled do výstavy / View from the exhibitions
foto / photo: Roman Polášek

2. 1.
— 31. 12.



opening
21 September 2021, 5 p. m.

EDUKAČNÍ
PROGRAMY

REZERVACE
Rezervujte se na gvuo.cz.  
V rezervačním formuláři musí být vyplněny 
všechny údaje. Po registraci programu 
Vám přijde potvrzení rezervace na e-mail.

DÉLKA PROGRAMU
60 minut
Programy se uskutečňují pondělí až pátek od 
8.30 do 16.30 hodin v Domě umění. Všechny 
programy jsou určeny pro min. 6 osob.

Edukační programy oživují a ozvláštňují 
svět umění aktivním zapojením návštěvníků 
do činností spjatých s aktuálními výstavami. 
Náplní programů jsou interaktivní prohlíd-
ky i různé tvořivé a vzdělávací aktivity. Malí 
i velcí získávají jedinečnou zkušenost práce 
před originály uměleckých děl ve výjimeč-
ném prostředí. 

PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, VŠ 
A JINÉ SKUPINY Z ŘAD VEŘEJNOSTI

PŘIROZENÍ
26. 9. – 16. 12. 2022

POST-OBJEKTIV
10. 10. – 16. 12. 2022

Anotace programů naleznete 
na Facebooku, webových stránkách galerie 
a v propagačních materiálech GVUO.

KONTAKTY
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: + 420 731 691 561, dalecka@gvuo.cz

VSTUPNÉ 30 Kč
za dítě / studenta, 
pedagogický doprovod zdarma



EDUCATIONAL
PROGRAMMES

For more details of the gallery’s educa-
tional programmes see our Facebook 
page, website and promotional materials.

PROGRAMME DURATION
60 minutes
Programmes take place Monday–Friday 
from 8.30 a. m. to 4.30 p. m. at the 
House of Art. All programmes are for 
groups of at least 6 people.

These fun educational programmes give 
a fascinating insight into the world of art, 
offering visitors the chance to become in-
volved in activities related to current ex-
hibitions, develop their creativity and 
deepen their knowledge through interac-
tive gallery tours. All age groups will en-
joy this unique hands-on experience of art 
in the unique environment of our gallery.

PROGRAM FOR PRESCHOOLS, 
PRIMARY SCHOOLS, SECONDARY 
SCHOOLS, VOCATIONAL COLLEGES, 
UNIVERSITIES, ART SCHOOLS AND 
OTHER GROUPS OF VISITORS

ADVANCE BOOKINGS
Book in advance at gvuo.cz.  
You must complete all the necessary 
fields in the booking form. After 
your booking has been registered, 
a confirmation e-mail will be sent to you.

CONTACTS
Jana Sedláková
T: +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz
Hedvika Dalecká
T: + 420 731 691 561, dalecka@gvuo.cz

PRICE 30 CZK
per child / student, 
accompanying teachers free of charge

THE NATURAL ONES
26. 9. – 16. 12. 2022

BEYOND THE LENS, 
BEYOND OBJECTIVITY

10. 10. – 16. 12. 2022



GALERIJNÍ DÍLNY

KONTAKTY
Jana Sedláková 
T: +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz 
Hedvika Dalecká 
T: + 420 731 691 561, dalecka@gvuo.cz

GVUO PRO NEJMENŠÍ
GVUO PRO DĚTI
GVUO PRO DOSPĚLÉ
GVUO PRO SENIORY
GVUO PRO OSOBY S RŮZNÝM 
TYPEM HENDIKEPU
MUZIKOTERAPIE / ZVUK A TICHO

STUDIJNÍ MATERIÁLY NE-
JEN PRO PEDAGOGY
Nabízíme Studijní materiály nejen 
pro pedagogy, které se vztahují 
k uměleckým slohům a směrům, nebo 
aktuálním výstavám. Jsou doplněny 
o náměty do výuky ve formě otázek, 
nebo tvořivých úkolů. Tyto materiály 
vám mohou posloužit i při výuce, nebo 
s nimi můžete pracovat přímo v expozici 
výstavy, jakmile bude galerie otevřena.
Naleznete je ke stažení v sekci 
Dokumenty na gvuo.cz

Interaktivní prohlídky výstav a výtvar-
né činnosti dílen mohou být podobně 
jako edukační programy formálně i obsa-
hově provázány s aktuálními výstavami. 
Účastníci se seznámí s tradičními i netra-
dičními výtvarnými technikami z oblasti 
kresby, malby i prostorové tvorby v pří-
mém kontaktu s vystavenými exponáty.



GALLERY WORKSHOPS

CONTACTS
Jana Sedláková 
T: +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz 
Hedvika Dalecká 
T: + 420 731 691 561, dalecka@gvuo.cz

Similarly to our educational programmes, 
our interactive exhibition tours and our 
gallery workshops can be designed to 
complement current exhibitions. You will 
be able to learn about various traditional 
and novel artistic techniques (drawing, 
painting and spatial art) while coming into 
direct contact with the exhibited works.

MY FIRST GALLERY VISIT
CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN
CREATIVE WORKSHOPS FOR ADULTS 
CREATIVE WORKSHOPS FOR SENIORS
CREATIVE WORKSHOPS FOR PEOPLE 
WITH VARIOUS TYPES OF HANDICAPS
MUSIC THERAPY / 
SOUND AND SILENCE

STUDY MATERIALS FOR 
TEACHERS AND MORE
We’re offering a range of study materials for 
teachers and more. The materials focus on 
various artistic styles and movements, or 
on current exhibitions at the gallery. They 
also include learning tasks in the form of 
questions or creative activities. You can 
use the materials in your teaching, or at the 
gallery’s exhibitions (as soon as we re-open).



GALERIJNÍ DÍLNY

GVUO PRO SENIORY
19. 10., 16. 11., 14. 12. v 16 – 17.30 h

nutná rezervace, vstupné 50 Kč

GVUO PRO DOSPĚLÉ
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. 
v 16.30 – 18 h

nutná rezervace, vstupné 50 Kč

GVUO PRO DĚTI
6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12. v 16 – 17.30 h

nutná rezervace, vstupné 50 Kč

GVUO PRO NEJMENŠÍ
25. 10., 22. 11., 20. 12. v 15.30 – 16.30 h

nutná rezervace, vstupné 50 Kč

MUZIKOTERAPIE
12. 10., 23. 11., 7. 12. v 18 h

nutná rezervace, vstupné dobrovolné

PODZIMNÍ DÍLNA PRO DĚTI 
OD 6 DO 12 LET

27. 10. v 8 – 15 h
nutná rezervace, vstupné 250 Kč

MIKULÁŠSKÁ DÍLNA 
PRO DĚTI OD 6 DO 10 LET

6. 12. v 16 – 17.30 h
nutná rezervace, vstup volný



GALLERY WORKSHOPS

CREATIVE WORKSHOPS FOR SENIORS
19. 10., 16. 11., 14. 12. at 4 – 5.30 p. m.

advance booking necessary, price 50 CZK

CREATIVE WORKSHOPS FOR ADULTS
3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., 28. 11., 12. 12. 
at 4.30 – 6 p. m.

advance booking necessary, price 50 CZK

CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN
6. 10., 20. 10., 3. 11., 1. 12., 15. 12. 
at 4 – 5.30 p. m.

advance booking necessary, price 50 CZK

MY FIRST GALLERY VISIT
25. 10., 22. 11., 20. 12. at 3.30 – 4.30 p. m.

advance booking necessary, price 50 CZK

MUSIC THERAPY
12. 10., 23. 11., 7. 12. at 6 p. m.

advance booking necessary, 
payment voluntary

AUTUMN WORKSHOP 
FOR CHILDREN AGED 6–12

27. 10. at 8 a. m. – 3 p. m.
advance booking necessary, 
price 250 CZK

ST. NICHOLAS DAY 
FOR CHILDREN AGED 6–10

6. 12. at 4 – 5.30 p. m.
advance booking necessary, 
entry free of charge



PŘIPRAVUJEME
PLANNED EVENTS

VÝSTAVY / EXHIBITIONS
SVATOSLAV BÖHM / PŮDORYSY PAMĚTI

6. 12. 2022 – 15. 1. 2023

JAROSLAV KOLÉŠEK
17. 1. – 12. 3. 2023

URSZULA BROLL
17. 1. – 12. 3. 2023

RUDO PREKOP / UNDERGROUND
31. 1. – 12. 3. 2023 

DOPROVODNÝ PROGRAM / 
ACCOMPANYING 
PROGRAMS
Festival ostravských knihoven / 
Festival of Ostrava libraries
PROJEKCE DOKUMENTU O TISKÁRNĚ 
KRYL & SCOTTI / DOCUMENT 
PROJECTION ABOUT PRINTING 
HOUSE KRYL & SCOTTI

4. 10. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge

Prezentace studentů FU a PdF OU / 
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX

5. 10. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
ZELENÁ – nejen barva jara, mládí 
a naděje / GREEN – the colour 
of spring, youth, hope, and more

11. 10. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance 
booking necessary
LIVE stream na Facebooku a YouTube 
GVUO / LIVE stream on the gallery‘s 
Facebook profile and YouTube channel 
vstup volný / free of charge

Literární čtvrtky / Literary Thursday
ProtimluvFEST

22. 10. v 18 h / at 6 p. m.
vstup volný / free of charge



Protimluvná dvacítka, 2022, foto: Zdeněk Janošík

přednáška / lecture by Jaroslav Michna
ENVIROMENTAL ART

26. 10. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance 
booking necessary
vstup volný / free of charge

Prezentace studentů FU a PdF OU / 
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX

2. 11. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge

Projekce filmu / Film screening
SVĚDECTVÍ: Pravda, která měla zůstat 
skryta / TESTIMONY: The truth that 
was supposed to remain hidden

4. 11. v 18 h / at 6 p. m.
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
VLK VE STŘEDOVĚKU / WOLVES 
IN THE MIDDLE AGES

8. 11. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance 
booking necessary
LIVE stream na Facebooku a YouTube 
GVUO / LIVE stream on the gallery‘s 
Facebook profile and YouTube channel 
vstup volný / free of charge

Literární čtvrtky / Literary Thursday
VE ZNAMENÍ KRVÁKŮ / 
CELEBRATING GORE

24. 11. v 18 h / at 6 p. m.
vstup volný / free of charge

Workshop adventních věnců / 
Christmas wreaths workshop

26. 11. v 15–18 h / at 3 – 6 p. m.
vstup volný + poplatek 
za spotřebovaný materiál / free of 
charge + fee for material used

přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
MAX ŠVABINSKÝ A OSTRAVA / 
MAX ŠVABINSKÝ AND OSTRAVA

30. 11. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance 
booking necessary
vstup volný / free of charge

Prezentace studentů FU a PdF OU / 
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX

7. 12. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
ČEŠTÍ KRÁLOVÉ VE STÍNU SVÝCH 
OTCŮ / BOHEMIA’S KINGS IN THE 
SHADOW OF THEIR FATHERS

13. 12. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance 
booking necessary
LIVE stream na Facebooku a YouTube 
GVUO / LIVE stream on the gallery‘s 
Facebook profile and YouTube channel 
vstup volný / free of charge



Pravidelně nakupujeme nové publikace 
do naší Knihovny GVUO. Nejnovější knihy 
o umění z české i zahraniční produkce 
si můžete prezenčně prostudovat 
v naší badatelně.

We regularly acquire new publications for 
the gallery’s library. You can come to our 
research room to read the latest books 
on art published in the Czech Republic 
and abroad.



KNIHOVNA GVUO

GALLERY OF 
FINE ARTS LIBRARY

PROVOZNÍ DOBA
PRO BADATELE
Knihovna je otevřena po předchozí domluvě.

OPENING HOURS 
FOR RESEARCHERS
The library is open following prior 
arranngement.

Výběr z přibližně 11 000 titulů knih z oblasti 
umění, teorie dějin umění a historie (malíř-
ství, sochařství, architektury, grafiky, fo-
tografie, scénografie, odívání, typografie, 
uměleckých řemesel, památkové péče…).
Více než 17 000 katalogů výstav naše-
ho regionu i řady dalších galerií z celé 
České republiky.

A choice from around 11 000 books on fine 
arts, art theory and art history (painting, 
sculpture, architecture, graphic art, photog-
raphy, scenography, clothing and fashion, 
typography, decorative arts, heritage 
conservation…)
Over 17 000 exhibition catalogues from our re-
gion and other galleries in the Czech Republic.

KONTAKTY
Vladimíra Lichovníková 
T: +420 731 691 567, 596 112 566 
lichovnikova@gvuo.cz

CONTACT
Vladimíra Lichovníková 
T: +420 731 691 567, 596 112 566 
lichovnikova@gvuo.cz

Časopisy o umění a kultuře od počátku 
minulého století do současnosti.
Dokumentaci výstav Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. Půjčování fondu knihovny 
k prezenčnímu studiu.
Informační a bibliografické služby.
Přístup na internet. On-line katalog:
http://katalog.gvuo.cz/katalog

Arts and culture periodicals from the early 
20th century to the present day. A complete 
record of the exhibitions held at the Gallery 
of Fine Arts in Ostrava.
Individual lending of library items for on-site 
study. Information and bibliographic services
Internet access. On-line catalogue:
http://katalog.gvuo.cz/katalog/



PODPOŘTE SVOU GALERII!
Zajímá tě umění a rád chodíš na výstavy? 
Nebo prostě jen rád tvoříš? Pak máme na-
bídku přesně pro Tebe! Staň se členem Spo-
lečnosti přátel GVUO a získej řadu výhod. 
Neomezený volný vstup na výstavy v Domě 
umění, účast na dvou tvůrčích dílnách zdar-
ma, sleva na občerstvení v AlterNativa Café.

Společnost přátel GVUO má více než sto-
letou tradici. Navazuje na Klub přátel výtvar-
ného umění z roku 1912 a Spolek Domu umění 
z roku 1924. Cílem společnosti je podporovat, 
rozvíjet a propagovat umění, umělce a umělec-
ké sbírky GVUO v České republice i zahraničí.

Každý rok pořádáme předvánoč-
ní večerní setkání členů Společnosti přá-
tel GVUO, které je spojeno s komentovanou 
prohlídkou výstav a tvůrčí dílnou. Pro ro-
diny s dětmi nabízíme navíc i letní tvůr-
čí odpoledne na zahradě Domu umění.

Typy členství:
PŘÍTEL / senioři, studenti (platí pro 

1 osobu): neomezený vstup na výstavy, ko-
mentované prohlídky a tvůrčí dílny v Domě 
umění; přednostní registrace na progra-
my s rezervací; pozvánky na vernisáže 
a akce Společnosti přátel GVUO; 10% sle-
va na občerstvení v AlterNativa Café

PŘÍTEL PLUS (platí pro 2 dospělé 
+ děti): neomezený vstup na výstavy, ko-
mentované prohlídky a tvůrčí dílny v Domě 
umění; přednostní registrace na progra-
my s rezervací; pozvánky na vernisáže 
a akce Společnosti přátel GVUO; 10% sle-
va na občerstvení v AlterNativa Café.

MECENÁŠ (platí pro 2 dospělé + děti): 
neomezený vstup na výstavy, komentova-
né prohlídky a tvůrčí dílny v Domě umění; 
přednostní registrace na programy s rezer-
vací; 20% sleva na katalogy GVUO vyda-
né v daném kalendářním roce; 10% sleva 
na občerstvení v AlterNativa Café.

PŘÍTEL
400 Kč / 300 Kč
(studenti, senioři)

PŘÍTEL PLUS
600 Kč

MECENÁŠ
1 000 Kč a více

TYP ČLENSTVÍ

PODPIS

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO

PŘIJÍMENÍ

ADRESA

PSČ

TELEFON

EMAIL

SPOLEČNOST
PŘÁTEL GVUO



FRIEND
400 / 300 CZK 
(students, seniors)

FRIEND PLUS
600 CZK

PATRON
1 000 CZK
and more

TYPES OF 
MEMBERSHIP:

SIGNATURE

APPLICATION

NAME

SURNAME

ADRESS

ZIP CODE

PHONE

EMAIL

SUPPORT YOUR GALLERY!
Are you interested in art? Do you like visiting gal-
leries and exhibitions? Or perhaps you enjoy 
creating your own art? If you do, then we have 
a great offer specially for you! Become a mem-
ber of our Society of Friends – and you’ll get 
a range of benefits. Unlimited free entry to exhibi-
tions at the House of Art, free participation in two 
creative workshops, and a discount on refresh-
ments for all members at the AlterNative Café.

The Society of Friends has a tradition reach-
ing back more than a century, following in the 
footsteps of the Ostrava Friends of Art Club 
(1912) and the House of Art Society (1924). 
The Society’s aim is to support and promote 
art, artists and the collections of the Gallery 
throughout the Czech Republic and abroad.

Every year before Christmas, we hold an 
evening meeting for members of the Society 
of Friends, combined with a guided tour of ex-
hibitions and a creative workshop. For families 
with children, we offer a creative workshop in 
summer, held in the gardens of the House of Art.

Types of membership:
FRIEND / senior citizens, students (valid for 

1 person): unlimited access to exhibitions and guid-
ed tours and creative workshops at the House of 
Art; priority registration for programmes requir-
ing advance booking; invitations to premieres 
and Society of Friends events; 10% discount 
on refreshments at the AlterNativa Café

FRIEND PLUS (valid for 2 adults + children): 
unlimited access to exhibitions and guided 
tours and creative workshops at the House of 
Art; priority registration for programmes requir-
ing advance booking; invitations to premieres 
and Society of Friends events; 10% discount 
on refreshments at the AlterNativa Café

PATRON (valid for 2 adults + children): unlim-
ited access to exhibitions and guided tours and 
creative workshops at the House of Art; priority 
registration for programmes requiring advance 
booking; invitations to premieres and Society of 
Friends events; 20% discount on the gallery’s cata-
logues published during the calendar year; 10% dis-
count on refreshments at the AlterNativa Café.

GALLERY OF FINE
ARTS SOCIETY
OF FRIENDS



VSTUPNÉ
TICKET PRICES

Volný vstup pro členy Společnosti přátel GVUO, UHS, UVU, 
ICOM, držitele průkazu UNESCO, držitelé průkazu válečného 
veterána, pracovníky státních galerií a muzeí, studenty 
dějin umění, uměleckých a uměleckoprůmyslových škol.
*  Děti 6–15 let, studenti a držitelé průkazů ISIC, ITIC, GO 26

VŠECHNY SÁLY /
ALL EXHIBITION HALLS

100 Kč / CZK 50 Kč / CZK

JEDEN SÁL / ONE EXHIBITION HALL 40 Kč / CZK 20 Kč / CZK

SENIOŘI / SENIORS (65+) ZDARMA / FREE OF CHARGE

Senior pass (55–65)* 50 Kč / CZK

EDUKAČNÍ PROGRAMY 
pedagogický doprovod zdarma
EDUCATIONAL PROGRAMMES
accompanying teachers free of charge

30 Kč / CZK

ŠKOLNÍ SKUPINY
pedagogický doprovod zdarma
SCHOOL GROUPS
accompanying teachers free of charge

10 Kč / CZK

RODINNÉ VSTUPNÉ
2 dospělí + děti (min. 3 osoby)

FAMILY TICKETS (min. 3 persons)
150 Kč / CZK

SKUPINY NAD 10 OSOB (všechny expozice)

GROUP TICKETS (10 or more people)
70 Kč / osoba 70 CZK / per person

VOLNÝ VSTUP V NEDĚLI / SUNDAY – ENTRY FREE OF CHARGE
NA STÁLOU EXPOZICI A DO KABINETU GRAFIKY JE VSTUP ZDARMA / ENTRY TO 
THE PERMANENT EXHIBITION AND TO THE GRAPHIC ART SECTION IS FREE OF CHARGE

PLNÉ / FULL PRICE ZLEVNĚNÉ* / REDUCED*

Entry is free of charge for members of the gallery’s Society 
of Friends, the Czech Association of Art Historians (UHS), 
the Czech Union of Fine Artists (UVU), ICOM, UNESCO card 
holders, Průkaz válečného veterána card holders, employees 
of state galleries and museums, students of art history, 
students at art schools and colleges of decorative arts.
*  Children aged 6–15, students and holders of ISIC, ITIC, GO 26



50% SLEVA V GVUO SE VSTUPENKOU
Z JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA 
A NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

NAŠI POUŽITOU VSTUPENKU NEVYHAZUJ A VYUŽIJ SLEVU 20%
NA VSTUPNÉ DO JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA*
A NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO

50% DISCOUNT AT THE GALLERY IF YOU 
PRESENT A TICKET FROM THE JANÁČEK 
PHILHARMONIC ORCHESTRA OR THE NATIONAL 
MORAVIAN-SILESIAN THEATRE

DON’T THROW AWAY YOUR USED GALLERY TICKET – IT WILL EARN YOU 
A 20% DISCOUNT AT PERFORMANCES OF THE JANÁČEK PHILHARMONIC 
ORCHESTRA* OR THE NATIONAL MORAVIAN-SILESIAN THEATRE

*s výjimkou cyklu G a mimořádných koncertů
*except cycle G and special concerts



Hlavní mediální partner
Main media partner
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