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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 Gale-
rie výtvarného umění v Ostravě, budete se 
pravidelně setkávat s díly, která vybírají růz-
norodé osobnosti z řad literátů, výtvarných 
umělců, divadelníků, architektů, vědců, hu-
debníků, restaurátorů a dalších profesí, kte-
ré 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 – wri-
ters, artists, theatrical actors and direc-
tors, architects, scholars and scientists, 
musicians, restoration experts, and repre-
sentatives 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.

16. 10. 
— 26. 1.

Reduktivní barevná škála generovaná z obrazu Filipa Andrejeviče Maljavina.
Reductive color scale generated from Filipp Andreevich Malyavin’s painting.

1926, olej, plátno / oil, canvas 
60 � 73 cm, GVUO 
– dílo vybrala Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph. D. 
vedoucí Oddělení archeologie středověku 
a vedoucí Výzkumu Pražského hradu 
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i.
– selected by Jana Maříková-Kubková, Ph. D. 
Head of the Department of Medieval Archeology 
and Head of Archeological Research at Prague Castle, 
Institute of Archeology, Czech Academy of Sciences

Filip Andrejevič Maljavin /
Filipp Andreevich Malyavin
Ohrožení Európy /
Európa Endangered



jedním z leitmotivů jeho tvorby. V sou-
časnosti pracuje s formátem takzvaných 
(eko)komiksů, které vášnivě a často i podvě-
domě kreslí. Sikora burcuje, nabádá uvažo-
vat a konat všechny, kteří to dokážou. I proto 
je výstava komplexním ideovým a vizuál-
ním gestem. Náš čas se neuvěřitelně zkrá-
til, ekologickou situaci dnes pociťujeme jako 
velké celoplanetární memento – vykřič-
ník, který se nad naší civilizací vznáší, řekl.

Katarína Bajcurová

Vernisáž 
15. 10., 17 h

Rudolf Sikora 
Konec světa?
Ekologický komiks

Nejnovější výstava Rudolfa Sikory (1946, 
Žilina) je věnovaná ekologické problema-
tice. Sikora ji koncipoval jako naléhavou 
výzvu všem, komu záleží na budoucnosti 
naší civilizace a planety, která se podle nej-
významnějších vědeckých osobností světa 
dnes nachází v akutním stavu ekologické-
ho ohrožení a není daleko od sebezničení.

Autor se už od počátku své tvorby na 
přelomu 60. a 70. let 20. století věnuje otáz-
kám ekologie, později problematiku ekolo-
gie propojuje i s kosmologickými úvahami. 
Futurologické úvahy a ekologická varová-
ní se periodicky objevují v jeho dílech a jsou 

Rudolf Sikora
Z cyklu Výkřičník / From Exclamation Mark, 1974
kombinovaná technika / mixed technique, 70 × 50 cm
majetek autora / property of the artist

Dům umění
Ostrava

16. 10. 
— 12. 1.

Rudolf Sikora
Přežije, z cyklu Eko(ko)mix / 
Survive, from the cycle Eco(co)mix, 2016–2017
akryl, tuš, tisk / acrylic, ink, print, 70 × 50 cm
majetek autora / property of the artist

Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. 

Komentovaná prohlídka se uskuteční
28. 11. 2019, 16.30 h, 
vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Beseda s Rudolfem Sikorou a hosty na téma 
ekologie se uskuteční 26. 11. v 17 h, vstup volný.



challenge urging people to think and to act, 
aimed at everybody who is capable of do-
ing so. Reflecting the artist’s engagement 
with his audience, the exhibition is a com-
plex and multi-faceted ideological and vis-
ual gesture. In Sikora’s words: Our time has 
become incredibly short, and today we 
perceive the ecological situation as a huge 
planet-wide memento – an exclamation 
mark that is hovering over our civilization.

Katarína Bajcurová

Opening 
15. 10., 5 p. m.

House of Art
Ostrava

Rudolf Sikora 
The end of the world?
An eco-comic

The latest exhibition by Rudolf Sikora (1946, 
Žilina) focuses on issues of ecology and the 
environment. Sikora has conceived the ex-
hibition as an urgent appeal to everybody 
who cares about the future of our civiliza-
tion and our planet – which the world’s lead-
ing scientific figures now consider to be 
under acute threat of ecological collapse, 
and indeed very close to self-destruction.

Sikora has been concerned with envi-
ronmental issues since the beginning of his 
career in the late 1960s and early 70s. In 
his later work, he addressed questions of 
ecology in the broader context of cosmol-
ogy. His works frequently contain warnings 
about the future, with a particular focus on 
ecological problems – which have become 
one of the leitmotifs of his oeuvre. Sikora 
is currently working with the format known 
as eco-comics, which he draws with pas-
sionate intensity, frequently using subcon-
scious techniques. His work is a provocative 

Rudolf Sikora
Žal, z cyklu Eko(ko)mix / 
Sorrow, from the cycle Eco(co)mix, 2016–2017
akryl, tuš, tisk / acrylic, ink, print, 70 × 50 cm
majetek autora / property of the artist

16. 10. 
— 12. 1.

Rudolf Sikora
Souhvězdí listu / Lamina, 1985
fotografie, tempera, papír / photograph, tempera, paper, 
57,5 × 36,9 cm, majetek autora / property of the artist

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

Guided tour will take place on 
28 November 2019 at 4.30 p. m. 
entrance with valid ticket to the exhibition.

A discussion on ecology with Rudolf Sikora and
guests will be held on 26 November at 5 p. m.
free of charge.



Vernisáž 
15. 10., 17 h

Dům umění
Ostrava

Bod zlomu je pomyslná hranice mezi dvě-
ma tvůrčími fázemi jednoho z nejtalentova-
nějších hybatelů české moderny sochaře 
Otto Gutfreunda. Autor se ve svém předvá-
lečném období zabýval aplikací metod ma-
lířského kubismu do sochy, což byl z pod-
staty nelehký úkol. Při jeho promýšlení se 
nechal inspirovat plošnými tendencemi v dě-
jinách sochařství, jako byly například pozd-
ní Donatellovy sochy, a především formou 
reliéfu, který je bytostně založen na postu-
pech, kdy se hmota, kompozice i děj vepi-
sují do plochy na základě úsporných ob-
jemových vztahů. Gutfreund šel ještě dál 
a principy reliéfní determinace do objemu 
sochy paradoxně převedl, respektive vytvo-
řil iluzi objemu, a to na základě paradigma-
tu, že „objem je výsledek pohybu plochy“.

Tyto analytické postupy konstrukce 
nové kubistické sochy jsou kontrastním pro-
tipólem Gutfreundova poválečného civilis-
mu. Bodem zlomu se pro něj stala otřesná 
zkušenost první světové války, která založila 
cestu k jeho vnitřní transformaci směrem 
k civilismu. Gutfreund cítil nové úkoly a chtěl 
být angažován v budování republiky. Toužil 
po sdělnosti, poetické a civilní výpovědi, 
ovšem nikoliv v duchu banální popisnosti. 
Sochařův povalečný civilismus je tak radikál-
ním odklonem od předchozí kubistické fáze. 
Jeho charakteristickými rysy jsou kompak-
tní objem, kultivovaná uhlazenost, věcnost 
a civilní výraz bez vyhrocené emocionality.

Záměrem výstavy je obě tyto Gutfreund-
ovy osobité polohy konfrontovat. Můžeme 
tak procházet pomyslným bodem zlomu 
a zkoušet, jak rozdílné situace přinášejí 
obě umělcovy tvůrčí etapy, tedy cesta ke 
kubismu a poválečný civilismus ve své 
formě, dynamice a nosnosti obsahů.

Jaroslav Michna

Otto Gutfreund
Don Quijote, 1911
bronz / bronze, v. / h. 38 cm, GVUO

16. 10. 
— 12. 1.Otto Gutfreund 

Bod zlomu

Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo. 

Komentované prohlídky se uskuteční
31. 10. 2019, 16.30 h a 9. 1. 2020, 16.30 h, 
vstup s platnou vstupenkou na výstavu.



16. 10. 
— 12. 1.

The ‘breaking point’ of the exhibition’s title is 
the boundary between two creative phases 
in the career of the sculptor Otto Gutfreund, 
one of the most talented representatives 
of Czech modernism. In his pre-war works, 
Gutfreund applied methods of Cubist paint-
ing to sculpture – an inherently challenging 
task. He drew his inspiration from previous 
sculptural approaches to surface repre-
sentation, such as Donatello’s late works, 
and above all his approach centred on the 
use of relief – a concept rooted in tech-
niques which enable the sculptor to make 
the surface reflect material, composition 
and narrative, which are mutually combined 
in close, compact interrelations between 
volumes. Gutfreund went even further than 
this, paradoxically incorporating the princi-
ples of relief-based determination into the 
volume of his sculptures – or rather, creating 
the illusion of volume by applying the notion 
that “volume is the result of surface motion”.

These analytical approaches to creat-
ing a new Cubist sculptural form contrast 
starkly with Gutfreund’s post-war civilism. 

The ‘breaking point’ came with the sculp-
tor’s traumatic experiences during the First 
World War, which caused him to radically 
re-evaluate his artistic direction and em-
brace civilist ideals. Gutfreund felt a duty to 
become involved in building the new post-
war Czechoslovak Republic. He longed to 
communicate, to convey a poetic and civilist 

message – though without slipping into ba-
nal descriptivism. His post-war civilism rep-
resented a radical departure from his pre-
war Cubist work. Its characteristic features 
include compact volumes, cultivated refine-
ment, objectivity, and a calm sculptural lan-
guage which eschews intense emotionality.

The aim of this exhibition is to contrast 
these two highly personal yet starkly differ-
ent phases in Gutfreund’s career. We can 
trace his work up to and beyond the ‘break-
ing point’, experiencing the various manifes-
tations of these two phrases – his route to 
Cubism, and his post-war civilism – as ex-
pressed in forms, dynamics, and content.

Jaroslav Michna

Otto Gutfreund 
Breaking point

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

Opening 
15. 10., 5 p. m.

Guided tours will take place on 
31 October 2019 and 9 January 2020 at 4.30 p. m.
entrance with valid ticket to the exhibition.

Otto Gutreund
Cellista / Cellist, 1912–1913
bronz / bronze, v. / h. 47 cm, GVUO

House of Art
Ostrava



Výstavní projekt Kateřiny Šedé Bedřicho-
vický poledník úzce souvisí s nákupy do 
sbírek GVUO za rok 2018. Po výstavě Jána 
Mančušky je druhou z řady připravova-
né série výstav ZISKY 2018, kterými chce 
GVUO obsáhleji představit tvorbu uměl-
ců, jež významně ovlivnili či aktuálně ovliv-
ňují podobu českého výtvarného umění.

Svým názvem výstava odkazuje k jed-
nomu z autorčiných nejrozsáhlejších pro-
jektů Bedřichovice nad Temží (2011–2015). 
Během pěti let byli v jeho rámci nejprve Bed-
řichovičtí občané (80) přemístěni k slavné 

Tate Modern v Londýně (Od nevidím do ne-
vidím, 2011), kde se chovali stejně jako o so-
botách ve své obci, a v následujících letech 
pak stejného dne 3. 9. (2012–2015) slavili au-
torkou nově vytvořený svátek Bedřichovic. 
Při své cestě tam a pomyslně zpět vše zavr-
šili slavnostním otevřením nové návsi (Bed-
řichovice nad Temží, 2015), která se stala 
chybějícím středem obce. Její značně ne-
typickou podobou autorka pomyslně vráti-
la vše k počátku, což dokazují použité prvky 
z okolí „Tate“, metra, Tower Bridge, Tem-
že a patrového autobusu, ikony Londýna.

Kateřina Šedá (*1977), držitelka Ceny 
Jindřicha Chalupeckého (2005) se svou 
tvorbou představila na prestižních přehlíd-
kách současného umění i ve věhlasných 
světových galeriích. K vytvoření samostat-
ného projektu ji pozvali např. LIAF v Norsku 
(2019), IHME v Helsinkách (2016), SF MOMA 
v San Franciscu (2013–2014), Tate Modern 

v Londýně (2011) a další. Vystavovala např. na 
16. Mezinárodním bienále architektury v Be-
nátkách (2018), v MMOMA v Moskvě (2016), 
na Echigo-Tsumari Art Triennale v Japon-
sku (2015), 58. Mezinárodním bienále umě-
ní v Benátkách (2013), v Kunstmuseum Lu-
zern (2012), Mori Art Museum v Tokiu (2010), 
New Museum v New Yorku (2009), Manifes-
ta 7 v Bolzanu (2008), 5. Berlínském Biená-
le (2008), v Renaissance Society v Chicagu 
(2008) nebo Dokumenta 12 v Kasselu (2007).

Svými díly je zastoupena v řadě sbí-
rek jak v České Republice, tak v zahraničí.

Autorčiny metody od začátku její tvor-
by čeří vody současné umělecké scé-
ny. Tvůrčími metodami se pohybuje na 
pomezí architektury, urbanismu, sociolo-
gie, antropologie, či etnografie. Svou tvor-
bou „protestuje proti schématům, do kte-
rých se umění uzavírá“ (V. Kokolia), je 
pevně zakotvena v každodenním životě.

Yvona Ferencová

Dům umění
Ostrava

Záštitu nad výstavou převzali první náměstek hejtmana 
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo  
a Michaela Trněná, starostka města Šlapanice.

Vernisáž 
5. 11., 17 h

Komentované prohlídky se uskuteční 
21. 11. 2019, 16.30 h s kurátorkou  
Yvonou Ferencovou a 15. 1. 2020, 16.30 h 
s autorkou Kateřinou Šedou, 
vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Zakoupeno s podporou Ministerstva kultury ČR.

6. 11. 
— 26. 1.

Bedřichovice nad Temží / Bedřichovice upon Thames
foto / photo: Martin Hlavica

Bedřichovice nad Temží / Bedřichovice upon Thames
foto / photo: Martin Hlavica

Kateřina Šedá 
Bedřichovický  
poledník



Kateřina Šedá’s exhibition project 
‘The Bedřichovice Meridian’ is intimate-
ly connected with the gallery’s acquisi-
tions during 2018. Following on from an ex-
hibition of Ján Mančuška’s work held earlier 
this year, this is the second in a planned se-
ries of exhibitions entitled ACQUISITIONS 
2018, which present the works of artists 
who have had (or continue to have) a ma-
jor influence on contemporary Czech art.

The name of this exhibition refers to one of 
Kateřina Šedá’s largest projects, Bedřichovice 
upon Thames (2011–2015). In the first event 
held as part of the project, 80 people from 
the Moravian village of Bedřichovice were in-
vited to travel to the Tate Modern in London, 
where they re-enacted a normal Saturday just 
as they would spend it in their home village 
(From Morning Till Night, 2011). In the subse-
quent years (2012–2015), they celebrated the 
annual feast of Bedřichovice (3 September), 
which Kateřina Šedá had created specially for 
the project. The five-year project culminated 
with the creation of a new village square 
(Bedřichovice upon Thames, 2015), which 
provided a focal point for the village that had 
previously been lacking. Šedá’s fresh and 
unusual design for this public space brought 
the entire project back to its beginnings; 
it includes elements referring to the Tate 
Modern and its surroundings, the London un-
derground, Tower Bridge, the River Thames, 
a double-decker bus, and other London icons.

Kateřina Šedá (*1977), holder of the Jindřich 
Chalupecký Prize (2005), has exhibited at 
renowned contemporary art events and 
galleries throughout the world. She has been 
invited to author projects at LIAF in Norway 
(2019), IHME in Helsinki (2016), SF MOMA in 
San Francisco (2013–2014), the Tate Modern 
in London (2011) and other institutions. She 
has exhibited at the 16th Venice Biennale 
of Architecture (2018), MMOMA in Moscow 
(2016), the Echigo-Tsumari Art  Triennale 
in Japan (2015), the 58th Venice Biennale 
(2013), the Kunstmuseum in Luzern (2012), 
the Mori Art Museum in Tokyo (2010), the 
New Museum in New York (2009), Manifesta 
7 in Bolzano (2008), the 5th Berlin Biennale 
(2008), the Renaissance Society in Chicago 
(2008), and Dokumenta 12 in Kassel (2007).  

Her works have been acquired for nu-
merous collections in the Czech repub-
lic and abroad. From the very beginning of 
her career, Šedá’s methods have brought 
fresh impulses to the contemporary art 
scene. She works on the boundaries be-
tween art, urban planning, sociology, an-
thropology and ethnography. Her works 
“protest against the schematic struc-
tures into which art retreats” (V. Kokolia) 
and are firmly anchored in everyday life.

Yvona Ferencová

The patrons of the exhibition are Lukáš Curylo, 
First Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region 
and Michaela Trněná, Mayor of Šlapanice.

Guided tours will take place on 
21 November 2019 at 4.30 p. m. with curator 
Yvona Ferencová and 15 January 2020 
at 4.30 p. m. with author Kateřina Šedá.
entrance with valid ticket to the exhibition.

Purchased with support from the Czech 
Republic Ministry of Culture.

Opening 
5. 11., 5 p. m.

House of Art
Ostrava

6. 11. 
— 26. 1.

Bedřichovice nad Temží / Bedřichovice upon Thames
foto / photo: Martin Hlavica

Kateřina Šedá 
The Bedřichovice  
Meridian



Stálá expozice /  
Permanent Exhibition

Albrecht Dürer
Přibíjení na kříž (Malé pašie) / The Nailing to the Cross 
(The Small Passion), 1509
dřevoryt, papír / wood engraving, paper, 130 × 101 mm 

Dům umění / The House of Art 
1926, archiv / from archive GVUO

od
16. 10.

16. 10.
— 26. 1.Kříž / Crux Dům umění v Ostravě / 

The House of Art in Ostrava

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

Jiří Jůza

Symbolika kříže je v křesťanské ikonogra-
fii jedním z ústředních témat, které se v růz-
ných podobách objevuje až do současnosti. 
V galerijní sbírce ho můžeme sledovat ze-
jména v tvorbě středověkých a barokních 
autorů (A. Dürer, U. Graf, D. Teniers, I. Raab), 
českého symbolisty Františka Bílka, ale také 
i mladších autorů ve volnějších interpre-
tacích (M. Ranný, A. Veselý, M. Moucha).

Jiří Jůza

The exhibition presents valuable works 
dating from the era when the House of 
Art came into existence, but also the ar-
chitecture of the building, plus a large 
number of archive documents.

Jiří Jůza

The symbolism of the cross is a core 
theme in Christian iconography, which ap-
pears in various forms up to the present 
day. It is represented in the gallery’s col-
lections particularly in the works of medi-
eval and Baroque artists (Dürer, Graf, Te-
niers, Raab), as well as in works by the 
Czech symbolist František Bílek and more 
recent artists, who have offered freer in-
terpretations (Ranný, Veselý, Moucha).

Jiří Jůza

Opening 
15. 10., 5 p. m.

Opening 
15. 10., 5 p. m.

House of Art
Ostrava

House of Art
Ostrava

Dům umění
Ostrava

Dům umění
Ostrava

Vernisáž 
15. 10., 17 h

Vernisáž 
15. 10., 17 h



Výstava představuje bibliofilie z Galerie Pod 
Bílou horou, které vydává vlastním nákla-
dem muzejník, sběratel umění, editor, vy-
davatel a mnohdy i autor Jiří Klučka (1939) 
z Kopřivnice. Jedinečnost expozice je dána 
především tím, že předkládané exponáty do-
sud nebyly vystavovány a nejsou zastoupe-
ny ve veřejných knihovnách ani sbírkách.

Výběr autorů bibliofilií vychází z dlou-
holetého přátelského zájmu editora 
o výtvarnou práci umělce a je obou-
strannou výpovědí a sdělením, mnoh-
dy i společnou vzpomínkou, je sdíleným 
pohledem i na okamžiky obecně lidské.

Na produkci se podílela řada institucí 
a organizací, umělců a ilustrátorů, napří-
klad Anna Georgiadu Treuchelová, Anežka 
Kovalová, Anna Grmelová, Miroslav Adá-
mek, Lumír Ševčík, Antonín Strnadel, Mar-
tin Strnadel, Jan F. Kovář, Vladimír Jirá-
nek, Vladimír Rocman, Josef Šamaj, Aleš 
Stanovský, stejně tak i tiskařů, to i při tvor-
bě portfolií – František Cahel, Miroslav Bra-
žina, Oldřich Kliš, Jiří Liška, Vladimír Bujá-
rek, Tereza Dvořáková, Anežka Kovalová, 
a také tiskařská oficína Dílny umělecké (poz-
ději užité) grafiky OVM v Novém Jičíně.

Jiří Klučka

This exhibition presents a range of books 
from the Bílá Hora Gallery, published at his 
own expense by the museum-owner, art 
collector, editor, publisher and author Jiří 
Klučka (1939) from Kopřivnice. The exhi-
bition is unique because the items have 
not previously been presented to the pub-
lic, and they are not held by public libraries 
or other collections. The selection is guided 
by Klučka’s many years’ experience as an 
editor and his love for the artistic facets of 
book production. The curator and the artists 
come together to communicate their mes-
sage, and often their shared memories – of-
fering a mutually complimentary view of 
moments imbued with universal humanity.

Collaborators in the exhibition in-
clude numerous institutions, organiza-
tions, artists and illustrators – such as Anna 
Georgiadu Treuchelová, Anežka Kovalová, 
Anna Grmelová, Miroslav Adámek, Lumír 
Ševčík, Antonín Strnadel, Martin Strnadel, 
Jan F. Kovář, Vladimír Jiránek, Vladimír Roc-
man, Josef Šamaj and Aleš Stanovský – as 
well as printers who have also helped to 
create portfolios – František Cahel, Miroslav 
Bražina, Oldřich Kliš, Jiří Liška, Vladimír Bu-
járek, Tereza Dvořáková, Anežka Kovalová, 
and the applied graphics workshop at the 
Nový Jičín Museum of Local History.

Jiří Klučka

Galerie Pod Bílou 
horou / Bibliofilie

Bílá hora Gallery / 
Bibliophilia

Vernisáž 
1. 10., 16 h

Knihovna GVUO
Ostrava

Gallery of Fine Arts
Library, Ostrava

Opening 
1. 10., 4 p. m.

Eva Fuková
Vzpomínky z alba / Memories from an Album , 2011
foto / photo: Katarína Jamrišková

Soubor bibliofilií / Bibliophilia
foto / photo: Katarína Jamrišková

2. 10. 
— 28. 11.



REZERVACE
Doporučujeme objednávat programy s ča-
sovým předstihem. Nově zavádíme rezer-
vační systém na homepage webových strá-
nek gvuo.cz. V tabulce musí být vyplněny 
všechny údaje – datum, hodina, název pro-
gramu, ročník, počet žáků ve skupině, název 
školy, jméno pedagoga, telefonní a e-mailový 
kontakt, abychom se s vámi mohli v případě 
nečekaných situací spojit. Po registraci pro-
gramu vám platnost rezervace potvrdíme.

Galerijní edukace jsou 
určeny především dětem 
z mateřských a základních 
škol, studentům víceletých 
gymnázií, středních, vysokých 
i základních uměleckých 
škol, rodičům s dětmi nebo 
skupinám dospělých. 

DÉLKA PROGRAMU
60 minut / po dohodě 90 − 120 minut. 
Programy se uskutečňují pondělí až pátek 
od 8 do 18 hodin v Domě umění. Všechny 
programy jsou určeny pro min. 6 osob.

Edukační programy oživují a ozvláštňu-
jí svět umění aktivním zapojením návštěv-
níků do činností spjatých s aktuálními vý-
stavami. Náplní programů jsou interaktivní 
prohlídky i různé tvořivé a vzdělávací ak-
tivity. Děti i dospělí získávají jedinečnou 
zkušenost práce před originály umělec-
kých děl ve výjimečném prostředí. 

PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ, ZUŠ 
A JINÉ SKUPINY NÁVŠTĚVNÍKŮ

OTTO GUTFREUND / Bod zlomu
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020

RUDOLF SIKORA / Konec světa? 
Ekologický komiks

16. 10. 2019 – 12. 1. 2020

ZISKY 2018 GVUO: 
KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník

6. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Anotace k výstavám 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 zdyarma

EDUKAČNÍ 
PROGRAMY 

PROGRAMMES FOR PRESCHOOLS, 
PRIMARY SCHOOLS, SECONDA-
RY SCHOOLS, VOCATIONAL COLLE-
GES, UNIVERSITIES, ART SCHOOLS 
AND OTHER GROUPS OF VISITORS

OTTO GUTFREUND / Breaking Point
16. 10. 2019 – 12. 1. 2020

RUDOLF SIKORA / The end of the world? 
An eco-comic

16. 10. 2019 – 12. 1. 2020

ACQUISITIONS 2018: 
KATEŘINA ŠEDÁ The Bedřichovice Meridian

6. 11. 2019 – 26. 1. 2020

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

Our educational programmes 
are aimed at a wide range of 
target groups: preschools, 
primary schools, secondary 
schools, art schools and 
universities, plus families and 
groups of adults.

PROGRAMME DURATION
Programme duration: preschools 60 
minutes / primary schools, secondary 
schools, art schools, universities and other 
groups 60 – 90 minutes. Programmes 
take place Monday–Friday from 8 a. m. to 
6 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.

ADVANCE BOOKINGS
We recommend that you book our programmes 
well in advance. We’ve launched a new book-
ing system which can be accessed from the 
homepage of our website www.gvuo.cz. You 
need to complete all the fields in the form – the 
date and time, the name of the programme, 
the year group, the number of children in the 
group, the name of the school and the teacher, 
plus phone and e-mail contacts so we can get 
in touch with you in the event of unexpected 
changes. When you have booked a programme, 
we will contact you to confirm the booking.

CONTACTS AND BOOKINGS
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

EDUCATIONAL 
PROGRAMMES 



Interaktivní prohlídky 
výstav a výtvarné činnosti 
mohou být podobně jako 
edukační programy formálně 
i obsahově provázány 
s aktuálními výstavami. 
Účastníci se seznámí 
s tradičními i netradičními 
výtvarnými technikami 
z oblasti kresby, malby 
i prostorové tvorby v přímém 
kontaktu s vystavenými 
exponáty.

GALERIJNÍ DÍLNY 

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

NOVĚ ZAVÁDÍME REZERVAČNÍ 
SYSTÉM NA WEBU GVUO
Rezervovat místo můžete na www.gvuo.cz
Z důvodu omezené kapacity prosíme 
zájemce o včasné vyplnění rezervace.

TVŮRČÍ DÍLNA PRO SENIORY
16. 10., 13. 11., 18. 12., 16 − 17.30 h
25. 10., 29. 11., 20. 12., 9.30 − 11 h

Náplní tvůrčích dílen jsou prohlídky vý-
stav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti pro-
pojené s využitím aktivizačních i receptiv-
ních technik arteterapie a muzikoterapie.
Nutná rezervace. Omezená kapacita, 
vstupné 30 Kč.

GALERIJNÍ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ 
21. 10., 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 
2. 12., 9. 12., 16. 12., 16.30 − 18 h

Náplní galerijních dílen jsou prohlídky vý-
stav, výtvarné a jiné tvořivé činnosti.
Nutná rezervace. Omezená kapacita, 
vstupné 30 Kč.

TVŮRČÍ DÍLNA PRO DĚTI
Od 7 do 12 let bez dospělého doprovodu

každý čtvrtek 16.15 − 17.45 h
Kapacita pro rok 2019/2020 je již naplněna.
Bližší informace: Jana Sedláková

SOBOTNÍ DÍLNY GVUO 
PRO RODINY S DĚTMI

19. 10., 2. 11., 30. 11., 14. 12., 15 − 18 h
Dílny jsou určeny pro rodiny s dětmi.
Bez nutnosti rezervace, vstupné 30 Kč.

GALERIJNÍ DÍLNY v rámci projektu
„Svět podle nás / neobyčejná setká-
ní s uměním pro lidi s handikepem“
Bližší informace a rezervace předem:
Hedvika Dalecká.

ZVUK A TICHO / MUZIKOTERAPIE
23. 10., 20. 11., 3. 12., 18 − 19.30 h, 

Ponořte se do zvukové lázně. Nechte na 
sebe působit harmonizující rezonance krás-
ných nástrojů. Uvolněte se od starostí a ru-
chu všedního dne. V závěru programu si mů-
žete hru na některé z nástrojů vyzkoušet. 
Programem provází Jana Sedláková, s se-
bou karimatku či deku a pohodlný oděv.
vstupné dobrovolné, nutná rezervace

! WE’VE LAUNCHED A NEW BOOKING 
SYSTEM ON THE GALLERY’S WEBSITE !
To book, please go to www.gvuo.cz
Capacity is limited, so book well in advance.

GALLERY WORKSHOPS 

Like our educational 
workshops, these interactive 
gallery tours and creative 
workshops are designed 
to reflect and complement 
current exhibitions at the 
gallery. Participants can learn 
about a range of traditional 
and novel artistic techniques 
in drawing, painting and 
spatial art by coming into 
direct contact with the 
exhibited works.

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

CREATIVE WORKSHOPS FOR SENIORS 
16 October, 13 November, 18 December, 
4 − 5.30 p. m.; 25 October, 29 November, 
20 December, 9.30 − 11 a. m.

These creative workshops include guided 
tours of exhibitions plus hands-on artistic and 
other creative activities applying activation/
reception techniques (art therapy, music ther-
apy, reminiscence and memory training).
Advance booking necessary. 
Capacity is limited, price 30 CZK.

CREATIVE WORKSHOPS FOR ADULTS 
21 October, 4, 11, 18 & 25 November, 
2, 9 & 16 December, 4.30 − 6 p. m.

These creative workshops include guided 
tours of exhibitions plus hands-on artistic and 
other creative activities. Participants can try 
out a range of different artistic techniques.
Advance booking necessary. 
Capacity is limited, price 30 CZK.

CREATIVE WORKSHOP FOR CHILDREN
For ages 7 – 12, without accompanying adults

Every Thursday 4.15 – 5.45 p. m.
The capacity for 2019/2020 is already full.

SATURDAY WORKSHOPS FOR CHILDREN
19 October, 2 November, 30 No-
vember, 14 December, 3 – 6 p. m.

The workshops are designed for 
families with children. No book-
ing needed, price 30 CZK per child.

GALLERY WORKSHOPS as part of the 
project ‘The World As We Live It – art Ex-
periences for handicapped people’
For more information and advance book-
ings please contact Hedvika Dalecká.

MUSIC THERAPY / SOUND AND SILENCE 
23 October, 20 November, 
3 December, 6 – 7.30 p. m.

Immerse yourself in soothing sounds. You can 
look forward to a wonderful atmosphere with 
special music therapy instruments – the per-
fect way to relax, unwind, and enjoy playing 
music yourself. The programme is led by Jana 
Sedláková. Bring with you a sleeping mat or 
a blanket and wear comfortable clothes.
Advance booking necessary, payment voluntary.



PŘIPRAVUJEME 
PLANNED EVENTS

FESTIVAL OSTRAVSKÝCH KNIHOVEN / 
FESTIVAL OF OSTRAVA LIBRARIES

1. 10. v 9 – 17 h / 9 a. m. – 5 p. m.
vstup volný / free of charge

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

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

přednáška / lecture by Marek Zágora
RENESANČNÍ ČLOVĚK LEONARDO 
DA VINCI / THE RENAISSANCE 
MAN LEONARDO DA VINCI

8. 10. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
vstup volný / free of charge

POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ /
PLEASE NOTE! CHANGE OF VENUE: 
Dům umění / The House of Art, GVUO 
Jurečkova 9, Ostrava

literární čtvrtky / literary Thursdays 
PROTIMLUVFEST

17. 10. v 17 h / at 5 p. m.
vstup volný / free of charge

koncert / concert
LIUDAS MOCKŪNAS TRIO (LT / NO)

18. 10. v 19 h / at 7 p. m.
vstup volný / free of charge

tvůrčí díla / creative workshop
PODZIMNÍ DÍLNA PRO DĚTI OD 6–12 LET, 
BEZ DOPROVODU / AUTUMN WORKSHOP 
FOR CHILDREN AGE 6–12

29. – 30. 10. v 8 – 15 h / 8 a. m. – 3 p. m.
vstupné 300 Kč / CZK

koncert / concert
JOKE LANZ & CHRISTIAN WEBER

29. 10. v 19 h / at 7 p. m.
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
HELENA ŽELEZNÁ-SCHOLZOVÁ 
A ANTONÍN POLÁŠEK – SOCHAŘI, 
KTERÉ OBJEVIL SVĚT / HELENA 
ŽELEZNÁ-SCHOLZOVÁ AND 
ANTONÍN POLÁŠEK – SCULPTORS 
DISCOVERED BY THE WORLD

30. 10. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
vstup volný / free of charge

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

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

literární čtvrtky / literary Thursdays
POLSKÉ DNY V OSTRAVĚ / POLISH DAYS 
IN OSTRAVA, WERONIKA GOGOLA

7. 11. v 19 h / at 7 p. m.
vstup volný / free of charge

koncert / concert
IDO BUKELMAN (ISRAEL) A/AND 
THE “A” TRIO – SHARIF SEHNAOUI, 
MAZEN KERBAJ & RAED YASSIN

11. 11. v 19.30 h / at 7.30 p. m.
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
JANA Z ARKU – PŘÍBĚH PANNY 
ORLEÁNSKÉ / JOAN OF ARC 
– THE MAID OF ORLÉANS

12. 11. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
vstup volný / free of charge

filmová projekce / film screening
DOKUMENT O SAMETOVÉ 
REVOLUCI V OSTRAVĚ (1989) / 
DOCUMENTARY ABOUT VELVET 
REVOLUTION OSTRAVA(1989)

13. 11. – 16. 11. v 14 – 18 h / 2 – 6 p. m.
vstup volný / free of charge

debata + koncert / debate + concert
JAKÁ BYLA SAMETOVÁ 
REVOLUCE V OSTRAVĚ? / VELVET 
REVOLUTION IN OSTRAVA
+ MARXOVA TCHÝNĚ

17. 11. v 15 h / at 5 p. m.
vstup volný / free of charge

komentovaná projekce / film 
screening with accompanying talk
DOKUMENT O SAMETOVÉ 
REVOLUCI V OSTRAVĚ (1989) / 
DOCUMENTARY ABOUT VELVET 
REVOLUTION OSTRAVA(1989)

17. 11. v 17.30 h / at 5.30 p. m.
vstup volný / free of charge

PŘEDÁNÍ CENY HEJTMANA 
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE /
Awards ceremony for the Moravian-
Silesian Regional Governor’s Prize

19. 11. v 10 h / at 10 a. m.
vstup volný / free of charge

prezentace knihy / presentation of book 
KATEDRÁLA VIDITELNÁ A NEVIDITELNÁ /
THE VISIBLE AND INVISIBLE CATHEDRAL
Průvodce tisíciletou historií katedrály 
sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie 
na Pražském hradě / A guide through the 
millennial history of the Cathedral of Saints 
Vitus, Wenceslas, Adalbert and the Virgin 
Mary at Prague Castle 
Jana Maříková-Kubková a Sylvie Novotná 

19. 11. v 17 h / at 5 p. m.
vstup volný / free of charge

MEAT DESIGN
22. – 24. 11.

vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
STAVEBNÍ FIRMA KOLÁŘ & RUBÝ VERSUS 
ERNST KORNER / THE KOLÁŘ & RUBÝ 
BUILDING FIRM VERSUS ERNST KORNER

27. 11. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
vstup volný / free of charge

ROSTLINNÝ BAZAR A WORKSHOP 
VÁNOČNÍCH VĚNCŮ / SWAP-SHOP FOR 
HOUSE AND GARDEN PLANTS AND 
CHRISTMAS WREATHS WORKSHOP 

29. 11. v 15 – 18 h / 3 – 6 p. m.
vstup volný / free of charge

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

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

tvůrčí dílna / creative workshop
MIKULÁŠKÁ DÍLNA / ST. NICHOLAS DAY

5. 12. v 16.30 – 18 h / 4.30 – 6 p. m.
pro děti 6–10 let bez dospělého doprovodu, 
kapacita 12 dětí, nutná rezervace / advance 
booking necessary, vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
RICHARD LVÍ SRDCE / 
RICHARD THE LIONHEART

10. 12. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
vstup volný / free of charge

literární čtvrtky / literary Thursdays
NOVÉ KNIHY AUTORŮ PROTIMLUVU – 
ČERNÝ VESMÍRNÝ POPEL MARTINA 
ŠENKYPLA A POBŘEŽÍ VÁCLAVA 
MAXMILIÁNA / NEW BOOKS BY 
AUTHORS FROM THE LITERARY 
MAGAZINE PROTIMLUV – MARTIN 
ŠENKYPL’S ‘BLACK COSMIC ASH’ AND 
VÁCLAV MAXMILIÁN’S ‘THE COAST’

12. 12. v 19 h / at 7 p. m.
vstup volný / free of charge

koncert / concert
Bilwa Costa & Nicolas Wiese, Rrill Bell

13. 12. v 19 h / at 7 p. m.
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 
středa 8 – 16 h
čtvrtek 10 – 17.45 h

OPENING HOURS FOR 
RESEARCHERS
Wednesday 8 a. m. – 4 p. m.
Thursday 10 a. m. – 5.45 p. m.

vám nabízí: Výběr z přibližně 10 000 titulů 
knih z oblasti umění, teorie dějin umění a his-
torie (malířství, sochařství, architektury, gra-
fiky, fotografie, scénografie, odívání, typogra-
fie, uměleckých řemesel, památkové péče…). 
Více než 15 500 katalogů výstav našeho 
regionu i řady dalších galerií z celé České 
republiky. 

We offer: A choice from around 10 000 books 
on fine arts, art theory and art history (pain-
ting, sculpture, architecture, graphic art, pho-
tography, scenography, clothing and fashi-
on, typography, decorative arts, heritage 
conservation…)
Over 15 500 exhibition catalogues from 
our region 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 mi-
nulého století do současnosti. 
Dokumentaci výstav Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. 
Multimediální databáze EBSCO. 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 as well as many other art events in 
the region EBSCO multimedia database
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!
Staňte se přítelem Galerie výtvarného umě-
ní v Ostravě! Zakoupením členské karty zís-
káte řadu výhod. Karta vás opravňuje k ne-
omezenému volnému vstupu do Domu 
umění i k čerpání dalších výhod po dobu jed-
noho roku. Naše Společnost přátel GVUO 
má více než stoletou tradici. Cílem spo-
lečnosti je podporovat, rozvíjet a propa-
govat umění, umělce a umělecké sbír-
ky GVUO v České republice i zahraničí. 

Setkání členů Společnosti přátel GVUO 
11. 12. v 18 h

vstup s platnou pozvánkou
Přátelé GVUO se scházejí jednou 
ročně zpravidla před Vánoci za účasti 
ředitele galerie přímo v Domě umění.

Meeeting of the society of friends GVUO 
11. 12. at 18.00 

entrance with valid ticket
The friends (including the Gallery’s 
Director) meet once a year – usually 
before Christmas – at the House of Art.

Výhody pro členy:
PŘÍTEL / senioři, studenti: Neomezený 
vstup na výstavy a komentované prohlíd-
ky v Domě umění. Přednostní registrace 
na doprovodné programy pozvánky na ver-
nisáže a akce Společnosti přátel GVUO.

PŘÍTEL PLUS: Neomezený vstup na výsta-
vy a komentované prohlídky v Domě umění. 
Přednostní registrace na doprovodné progra-
my. Pozvánky na vernisáže a akce Společ-
nosti přátel GVUO. Platí pro 2 dospělé + děti.

MECENÁŠ: Neomezený vstup na výstavy 
a komentované prohlídky v Domě umění 
přednostní registrace na doprovodné pro-
gramy. Pozvánky na vernisáže a akce 
Společnosti přátel GVUO. 20% sleva 
na katalogy GVUO vydané v daném kalen-
dářním roce. Platí pro 2 dospělé + děti.

PŘÍTEL
400 Kč / 300 Kč
(studenti, senioři)

PŘÍTEL PLUS
600 Kč

MECENÁŠ
1000 Kč a více

TYP ČLENSTVÍ

PODPIS

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO

PŘIJÍMENÍ

ADRESA

PSČ

TELEFON

EMAIL

SPOLEČNOST 
PŘÁTEL GVUO

FRIEND
400 CZK / 300 
CZK (students, 
seniors)

FRIEND PLUS
600 CZK

PATRON
1000 CZK 
and more

TYPES OF 
MEMBERSHIP:

SIGNATURE

APPLICATION

NAME

SURNAME

ADRESS

ZIP CODE

PHONE

EMAIL

SUPPORT YOUR GALLERY!
Become a friend of the Gallery of Fine Arts! Pur-
chasing a membership card will give you seve-
ral benefits. The card (valid for a whole year) 
gives you unlimited entry to the House of Art 
(free of charge) plus a range of other benefits.
Our Society of Friends has a tradition reaching 
back more than a century, following in the fo-
otsteps of the Ostrava Friends of Art Club 
(1912) and the House of Art Society (1924). 
The Society’s aim is to support and promo-
te art, artists and the collections of the Galle-
ry throughout the Czech Republic and abroad. 
Anybody can become a friend of the Gallery. 

Types of membership: 
FRIEND / senior citizens, students: Unlimi-
ted access to exhibitions and guided tours 
at the House of Art. Priority registration for 
accompanying programmes. Invitations to 
premieres and Society of Friends events.

FRIEND PLUS: Unlimited access to ex-
hibitions and guided tours at the House of 
Art. Priority registration for accompany-
ing programmes. Invitations to premieres 
and Society of Friends events. Year-round 
15% discount on refreshments at the Art&-
Coffee café. Valid for 2 adults + children. 

PATRON: Unlimited access to exhibiti-
ons and guided tours at the House of Art. 
Priority registration for accompanying pro-
grammes. Invitations to premieres and So-
ciety of Friends events. 20% discount on the 
gallery’s catalogues published during the ca-
lendar year. Valid for 2 adults + children.

GALLERY OF FINE 
ARTS SOCIETY 
OF FRIENDS



VSTUPNÉ
TICKET PRICES

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

VŠECHNY EXPOZICE / ALL EXHIBITIONS 100 Kč / CZK 50 Kč / CZK

RUDOLF SIKORA / KONEC SVĚTA? 
Ekologický komiks / THE END OF THE 
WORLD? An Eco-Comic 

40 Kč / CZK 20 Kč / CZK

OTTO GUTFREUND / Bod zlomu /
Breaking Point

40 Kč / CZK 20 Kč / CZK

KATEŘINA ŠEDÁ / Bedřichovický poledník / 
The Bedřichovice Meridian

40 Kč / CZK 20 Kč / CZK

GALERIE POD BÍLOU HOROU / Bibliofilie
BÍLÁ HORA GALLERY / Bibliophilia

ZDARMA
FREE OF CHARGE

SENIOŘI / SENIORS (65+)
Senior pass (55–65)*

ZDARMA
FREE OF CHARGE

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 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 JE VSTUP ZDARMA / ENTRY TO THE PERMANENT EXHIBITION 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, 
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, SENIOR PASS

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



Dům umění, Jurečkova 9 
702 00, Ostrava
T: +420 596 115 425
otevřeno: út – ne 10 – 18 h
www.gvuo.cz

House of Art, Jurečkova 9 
702 00, Ostrava, CZ
T: +420 596 115 425
open: Tues – Sun 10 a. m. – 6 p. m.
www.gvuo.cz
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Dokumentační a správní centrum,
Poděbradova 1291/12 
702 00, Ostrava
T: +420 596 112 566
otevřeno: po – pá 8 – 15.30 h

Documentation and administration centre,
Poděbradova 1291/12 
702 00, Ostrava, CZ
T: +420 596 112 566
open: Mo – Fri 8 a. m. – 3.30 p. m.
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