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GALLERY
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PROGRAM
APRIL – JUNE
DUBEN – ČERVEN
2022

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.
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Maxmilián Pirner
Rytíř z pohádky /
Fairy tale Knight
1907, olej, plátno / oil, canvas
85 � 100 cm, GVUO
– dílo vybral malíř Jiří Petrbok
– selected by painter Jiří Petrbok

8. 3.
— 5. 6.

Reduktivní barevná škála je generovaná z obrazu Maxmiliána Pirnera.
Reductive colour scale generated from Maxmilián Pirner’s painting.

1. 3.
— 29. 5.

Kabinet grafiky /
Graphic art section

Velikonoční
příběh v umění

The Easter
Story in Art

V křesťanském období pozdního středověku a v druhé vlně, v období baroka, bylo
zobrazování Kristových pašijí jedním z nejčastějších témat zpracovávaných v oblasti
výtvarného umění. Sbírkové fondy GVUO s
touto skutečností korespondují. Nespornou
hodnotu mají například práce Albrechta
Dürera (Malé Pašije), Hanse Schäufeleina (Zrcadlo umučení Páně) nebo Augustina Hirschvogela z první poloviny 16. století.
Záměrem ostravské výstavy je představit
obrazovou genezi pašijového týdne s přihlédnutím nejen k dějové lince samotného
příběhu, ale i k dalším souvislostem v kontextu novější a soudobé výtvarné scény, zastoupené například Danielem Balabánem,
Josefem Bolfem, Ivanem Pinkavou a Michalem Kalhousem. Díla těchto autorů vytvářejí
určité symboly, interpretační body a volné
asociace, které mohou diváka podnítit k netradičnímu vnímání Kristovy pašijové cesty.

During the Christian era, there have been
two periods in particular when Christ’s Passion has been one of the most frequently
depicted topics in fine art – first during the
late Middle Ages, and later during the Baroque period. The Gallery’s collections reflect this tendency. Works of indisputable
artistic value include pieces by Albrecht
Dürer (The Small Passion), Hans Schäufelein (Mirror of the Passion of Christ), and Augustin Vogel – all dating from the first half of
the 16th century. This exhibition sets out to
show how artists have conceived their representations of the Easter story – not only in
terms of depicting the events themselves,
but also in the broader context, particularly focusing on the modern and contemporary art scene as represented by figures
such as Daniel Balabán, Josef Bolf, Ivan
Pinkava and Michal Kalhous. These artists’ works create an array of symbols, interpretation points and free associations
which can stimulate viewers to perceive
Christ’s Passion in fresh and unusual ways.

Gabriela Pelikánová

Gabriela Pelikánová
Dům umění,
Ostrava

House of Art,
Ostrava

Přednáška s kurátorkou se uskuteční
ve čtvrtek 7. 4. v 16.30 hodin.

A lecture with the exhibition curator will
take place on Thursday 7 April at 4.30 p.m.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

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

Johann Rudolph Störcklin, Zmrtvýchvstání / Resurrection,
1. polovina 18. století / 1st half of the 18th century, rytina,
papír / engraving, paper, GVUO

Michal Kalhous, Bez názvu / Untitled, 2002, fotografická
zvětšenina fomaspeed variant / fomaspeed variant
photographic enlargement, GVUO

MARIUS KOTRBA /
Velký okamžik

MARIUS KOTRBA /
A Great Moment

Marius Kotrba (1959–2011) je nepřehlédnutelnou osobností českého umění. Svým
dílem vytvořil monumentální pomník poctivému sochařství, které je nadčasové
svým prolínáním duchovních a fyzických
energií v samotné plastice. Výstava představí jeho dílo s civilními a mezilidskými
náměty i výraznou skupinu prací s duchovním obsahem. Marius Kotrba byl také autorem mimořádných realizací ve veřejném
prostoru a v neposlední řadě malířem, jehož médium obrazu provázelo během celé
umělecké tvorby. Velký okamžik je název jeho klíčové sochy a současně symbol
jeho osobnosti, života a lidského odkazu.

Malby / Paintings
do / until 1. 5. 2022

Marius Kotrba (1959–2011) is a leading figure
on the Czech art scene. Through his oeuvre, he created a monumental tribute to the
skill of the sculptor, in works that achieve
a timeless integration of spiritual and physical energies within their sculptural substance. This exhibition presents Kotrba’s
works reflecting on ordinary life and human
relationships, as well as a striking collection
of pieces exploring spiritual themes. Marius
Kotrba produced works of exceptional
quality in public spaces, and he was also
a talented painter, for whom the two-dimensional image was a constant companion to
his sculptural oeuvre. A Great Moment is
the name of his seminal sculpture – a work
that is also a symbol of Kotrba’s personality,
life, and legacy as a human being.

Jiří Jůza
Dům umění,
Ostrava

23. 3.
— 5. 6.

vernisáž
22. 3. 2022 v 17 h

Jiří Jůza
House of Art,
Ostrava

opening
22 March 2022, 5 p. m.

Marius Kotrba, Velký okamžik / A Great Moment, 2009,
supíkovický mramor / Supíkovice marble, v. / h. 72 cm,
soukromý majetek / private collection

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Bez názvu / Untitled
(2006), olej, plátno / oil, canvas, 160 × 150 cm,
soukromý majetek / private collection

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

Stará láska
nerezaví

Old Love
Never Rusts

Příběhy jednoho místa a jedné doby.

Stores of one place and one time.

Období pandemie převrátilo náš svět
a jeho hodnoty naruby. Přímý mezilidský kontakt, do té doby něco tak samozřejmého, se stal vzácností. Izolace
nás odstřihla a některé lidské osudy uvrhla ve věčné zapomnění.
Vyprávění příběhů je odvěkým základem naší kultury. Díky nim poznáváme svět
i sebe. Zavřená jeviště je znemožnila divadelníkům vyprávět tak, jak jsou zvyklí.
Proto se Divadlo Petra Bezruče rozhodlo
zprostředkovat veřejnosti osudy lidí, které tato doba odsunula. Umělci pravidelně
po dobu čtyř měsíců navštěvovali seniory v domově s pečovatelskou službou
v Bystřici nad Olší a poslouchali jejich životní příběhy. Příběhy plné bolesti i radosti. Všechny však spojovalo jedno. Láska.

Společný projekt Divadla Petra Bezruče
a Galerie výtvarného umění v Ostravě
na pomezí výstavy, divadla a dokumentu.

Láska k domovu, k Bohu, láska partnerská,
sourozenecká i rodičovská, láska k životu.
V tomto unikátním projektu budete moci během dne navštívit multimediální výstavu a objevovat neobyčejné
životy lidí kolem vás. Každý večer pak
galerie ožije divadlem. V dokumentární inscenaci dostanete možnost sdílet
a nahlédnout příběhy spolu s herci Divadla Petra Bezruče. Tato ostravská scéna
tím navazuje na úspěšné projekty Pestré vrstvy a Hotel Bezruč, které rovněž
vznikaly v nedivadelních prostorech.
Jan Holec

The pandemic turned our world and its values upside down. Direct contact between
people – previously something so natural,
which we took for granted – became a rarity. Isolation cut us off from others, and some
human stories were forgotten forever.
Storytelling has always been at the very
heart of our culture. Thanks to stories, we
learn about our world and about ourselves.
During the pandemic, theatres were closed,
preventing actors from telling stories as
they are used to doing. The Petr Bezruč
Theatre has therefore decided to publicly
present the stories of people who were marginalized by the pandemic. For four months,
its actors regularly visited seniors at a
nursing home in Bystřice nad Olší and listened to their life stories. Stories full of pain,

14. 5.
— 28. 5.
and full of joy. But all these stories shared
one common thread – love. Love of home,
of God, of a life partner, a sister or a brother, a mother or a father, love for life itself.
In this unique project, you’ll be able to
visit a multimedia exhibition during the day,
discovering the extraordinary lives led by
the people around you. In the evening, the
gallery will come to life with theatre, in the
form of a documentary performance by actors from the Petr Bezruč Theatre, giving
you a glimpse into these extraordinary lives.
The concept builds on previous successful
projects by the theatre’s actors (Colourful
Layers and Hotel Bezruč) which moved beyond the confines of the theatrical stage.
Jan Holec

Premiéra 13. 5. 2022
Další reprízy ve dnech 17. 5., 18. 5., 19. 5.,
20. 5., 21. 5., 24. 5., 25. 5., 26. 5., 27. 5.
a 28. 5. 2022

Premiere 13. 5. 2022
Subsequent performances on 17. 5., 18. 5.,
19. 5., 20. 5., 21. 5., 24. 5., 25. 5., 26. 5., 27. 5.
and 28. 5. 2022

Dům umění,
Ostrava

House of Art,
Ostrava

Vstupenky na představení v prodeji
na www.bezruci.cz

For tickets for the performances visit www.
bezruci.cz

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

A joint project by the Petr Bezruč Theatre
and the Gallery of Fine Arts in Ostrava,
spanning the boundary between an exhibition,
a theatrical performance and a documentary.

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

Kabinet grafiky /
Graphic art section

FRANTIŠEK PODEŠVA /
Připoután šťastným
odevzdáním

FRANTIŠEK PODEŠVA /
Bound by happy
devotion

Život a dílo malíře Františka Podešvy jsou
spojovány s magickým krajem okolí Soláně, kde žil od konce 30. let 20. století.
Do kraje svých předků se vrátil po pražských uměleckých studiích, pařížském
stipendijním pobytu u Františka Kupky,
zahraničních cestách a aktivitách v Praze a Brně, kde intenzivně rozvíjel spolkový život, včetně své výstavní činnosti.
Čarokrásná Soláň, přilehlá krajina a zejména nelehký, ale čistý život se staly hlavními náměty Podešvových obrazů
a grafických souborů plných příznačného
zemitého valašského lyrismu. Soláň byla
také místem jeho šťastného života s manželkou, spisovatelkou Marií Podešvovou.
Františka Podešvu můžeme považovat za nestora umělců, které Soláň („Odraziště bohů“) osudově vábila. Kromě něj
můžeme zmínit také Aloise Schneiderku, Karla Hofmana nebo Jana Kobzáně.
Jiří Jůza

The life and work of the painter František
Podešva are closely associated with the
magical landscape around the mountain
community of Soláň, where he lived from
the end of the 1930s onwards. He settled
there, in the land of his ancestors, after
studying art in Prague, travelling to Paris
on a scholarship to study with František
Kupka, as well as undertaking numerous international trips and becoming an active
member of the art scenes in Prague and
Brno – where he exhibited widely and was
a member of various artists’ associations.
The main themes of Podešva’s work were
the beautiful landscapes of Soláň and the
hard yet pure life of its people; his paintings and graphic cycles are saturated with
the earthy lyricism of the Wallachian region.
Soláň was also where he enjoyed his happy
marriage to the writer Marie Podešvová.
František Podešva can be considered
the doyen of the artists who were drawn
as if by a powerful fate to Soláň – a place

7. 6.
— 3. 7.

that one poet dubbed “the trampoline of
the gods”. Other painters who worked in
the region included Alois Schneiderka,
Karel Hofman and Jan Kobzáň.
Jiří Jůza

House of Art,
Ostrava

Dům umění,
Ostrava
František Podešva,
Rodina (Valašská píseň) / Family (Wallachian song),
1943, olej, plátno / oil, canvas, GVUO

František Podešva,
Jánské kvítí / Daisies,
před 1945 / before 1945, olej, plátno / oil, canvas, GVUO

Výstava se koná jako doprovodný program
v rámci Mezinárodního hudebního
festivalu Leoše Janáčka 2022.

This exhibition is being held as an
accompanying event to the Leoš Janáček
International Music Festival 2022.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

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

2. 1.
— 31. 12.

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
Dům umění
Ostrava

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.

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

Jiří Jůza
House of Art
Ostrava
Náhled do výstavy / View from the exhibitions
foto / photo: Roman Polášek

EDUKAČNÍ
PROGRAMY
Edukační programy oživují a ozvláštňují
svět umění aktivním zapojením návštěvníků
do činností spjatých s aktuálními výstavami.
Náplní programů jsou interaktivní prohlídky i různé tvořivé a vzdělávací aktivity. Malí
i velcí získávají jedinečnou zkušenost práce
před originály uměleckých děl ve výjimečném prostředí.
PROGRAMY PRO MŠ, ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, VŠ
A JINÉ SKUPINY Z ŘAD VEŘEJNOSTI

MARIUS KOTRBA /
Velký okamžik
23. 3. – 5. 6. 2022

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
These fun educational programmes give
a fascinating insight into the world of art,
offering visitors the chance to become involved in activities related to current exhibitions, develop their creativity and
deepen their knowledge through interactive gallery tours. All age groups will enjoy 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

MARIUS KOTRBA /
A Great Moment
23. 3. – 5. 6. 2022

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.

ADVANCE BOOKINGS

DÉLKA PROGRAMU

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.

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.

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

REZERVACE

CONTACTS

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

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

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

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

GALERIJNÍ DÍLNY
Interaktivní prohlídky výstav a výtvarné činnosti dílen 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.

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

KONTAKTY

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

STUDIJNÍ MATERIÁLY NEJEN
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

GALLERY WORKSHOPS
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

CONTACTS

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

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

GALLERY WORKSHOPS

GVUO PRO SENIORY
13. 4., 18. 5., 15. 6. v 16–17.30 h
nutná rezervace, vstupné 50 Kč

MUZIKOTERAPIE
6. 4., 18. 5., 29. 6. v 18 h
nutná rezervace, vstupné dobrovolné

CREATIVE WORKSHOPS FOR SENIORS
13. 4., 18. 5., 15. 6. at 4–5.30 p.m.
advance booking necessary, price 50 CZK

GVUO PRO DOSPĚLÉ
4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
v 16.30–18 h
nutná rezervace, vstupné 50 Kč

LÉTO V GVUO
18.–22. 7., 8.–12. 8.
Můžete se těšit na týdenní zážitkové dílny pro
děti plné zábavy, tvoření a experimentování.
Termíny a bližší informace budou zveřejněny
na gvuo.cz

CREATIVE WORKSHOPS FOR ADULTS
4. 4., 25. 4., 9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6.
at 4.30–6 p.m.
advance booking necessary, price 50 CZK

GVUO PRO DĚTI
7. 4., 21. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.
v 16–17.30 h
nutná rezervace, vstupné 50 Kč
GVUO PRO NEJMENŠÍ
26. 4., 24. 5., 21. 6. v 15.30–16.30 h
nutná rezervace, vstupné 50 Kč

CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN
7. 4., 21. 4., 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6.
at 4–5.30 p.m.
advance booking necessary, price 50 CZK
MY FIRST GALLERY VISIT
26. 4., 24. 5., 21. 6. at 4.30–6 p.m.
advance booking necessary, price 50 CZK

MUSIC THERAPY
6. 4., 18. 5., 29. 6. at 6 p.m.
advance booking necessary, payment
voluntary
SUMMER AT THE GALLERY
18.–22. 7., 8.–12. 8.
You can look forward to week-long
experience workshops for children – full of
fun, creativity and experiments. The dates
(and more details) will be published on our
website at gvuo.cz

PŘIPRAVUJEME
PLANNED EVENTS
VÝSTAVY / EXHIBITIONS
ADÉLA MATASOVÁ
22. 6. – 4. 9. 2022,
vernisáž / opening: 21. 6. v 17 h / at 5 p.m.
kurátor / curator: Michal Koleček
ANTONÍN PROCHÁZKA SHOW
22. 6.–4. 9. 2022
vernisáž / opening: 21. 6. v 17 h / at 5 p.m.
kurátoři / curators: Renata Skřebská, Jiří Jůza
Bylo, nebylo… / Once Upon a Time…
22. 6. – 4. 9. 2022
vernisáž / opening: 21. 6. v 17 h / at 5 p.m.
kurátoři / curators: Jana
Sedláková, Hedvika Dalecká

DOPROVODNÝ PROGRAM /
ACCOMPANYING PROGRAMS
Rostlinný bazar / Swap-shop
for house and garden plants
2. 4. v 10 – 12 h / from 10 to 12 a. m.
vstup volný / free of charge
Prezentace studentů FU a PdF OU /
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX
6. 4. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH V UMĚNÍ /
THE EASTER STORY IN ART
7. 4. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
PES VE STŘEDOVĚKU – NOVÉ
POZNATKY / DOGS IN THE MIDDLE
AGES – NEW DISCOVERIES
12. 4. 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
přednáška / lecture by Jaroslav Michna
FOTOGRAFIE JAKO KONCEPT /
PHOTOGRAPHY AS A CONCEPT
27. 4. 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
4. 5. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Marek Zágora
VÝZNAMNÉ ŽENY VE STŘEDOVĚKU /
IMPORTANT WOMEN OF THE MIDDLE AGES
10. 5. 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

Fajna herna / Playgroup
Interaktivní audio-vizuální herna pro
rodiny s dětmi / Interactive audiovisual
playgroup for children and families
17. 5. v 15–17 h / from 3 to 5 p. m.
vstupné / price 50 Kč / CZK
literární čtvrtek / literary Thursday
Protimluv
19. 5. v 18 h / at 6 p. m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
NENÍ UPRKA JAKO ÚPRKA /
UPRKA AND ÚPRKA
25. 5. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge
Festival Ostravská muzejní noc /
Ostrava Museum Night
28. 5. v 17–24 h / from 5 to 12 p. m.
vstup volný / free of charge
Prezentace studentů FU a PdF OU /
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX
1. 6. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge
Fajna herna / Playgroup
Interaktivní audio-vizuální herna pro
rodiny s dětmi / Interactive audiovisual
playgroup for children and families
7. 6. v 15–17 h / from 3 to 5 p. m.
vstupné / price 50 Kč / CZK

přednáška / lecture by Marek Zágora
KNIHA O LOVU GASTONA PHÉBA –
Newyorský exemplář / THE HUNTING BOOK
OF GASTON PHEBUS – the New York copy
14. 6. 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 čtvrtek / literary Thursday
Uvedení nového čísla revue Protimluv /
Presentation of the new issue of the
literary magazine Protimluv
24. 6. v 18 h / at 6 p. m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Jaroslav Michna
ENVIRONMENTAL ART
29. 6. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge

KNIHOVNA GVUO
Výběr z přibližně 11 000 titulů knih z oblasti
umění, teorie dějin umění a historie (malířství, sochařství, architektury, grafiky, fotografie, scénografie, odívání, typografie,
uměleckých řemesel, památkové péče…).
Více než 17 000 katalogů výstav našeho regionu i řady dalších galerií z celé
České republiky.

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

PROVOZNÍ DOBA
PRO BADATELE

KONTAKTY

středa 8 – 16 h
čtvrtek 10 – 17.45 h

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

GALLERY OF
FINE ARTS LIBRARY

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.

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

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/

OPENING HOURS
FOR RESEARCHERS

CONTACT

Wednesday 8 a. m. – 4 p. m.
Thursday 10 a. m. – 5.45 p. m.

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

SPOLEČNOST
PŘÁTEL GVUO
PODPOŘTE SVOU GALERII!
Zajímá tě umění a rád chodíš na výstavy?
Nebo prostě jen rád tvoříš? Pak máme nabídku přesně pro Tebe! Staň se členem Společnosti přátel GVUO a získej řadu výhod.
Neomezený volný vstup na výstavy v Domě
umění, účast na dvou tvůrčích dílnách zdarma, sleva na občerstvení v AlterNativa Café.
Společnost přátel GVUO má více než stoletou tradici. Navazuje na Klub přátel výtvarného umění z roku 1912 a Spolek Domu umění
z roku 1924. Cílem společnosti je podporovat,
rozvíjet a propagovat umění, umělce a umělecké sbírky GVUO v České republice i zahraničí.
Každý rok pořádáme předvánoční večerní setkání členů Společnosti přátel GVUO, které je spojeno s komentovanou
prohlídkou výstav a tvůrčí dílnou. Pro rodiny s dětmi nabízíme navíc i letní tvůrčí odpoledne na zahradě Domu umění.

PŘIHLÁŠKA
JMÉNO
PŘIJÍMENÍ

GALLERY OF FINE
ARTS SOCIETY
OF FRIENDS

Typy členství:
PŘÍTEL / senioři, studenti (platí pro
1 osobu): neomezený vstup na výstavy, komentované prohlídky a tvůrčí dílny v Domě
umění; přednostní registrace na programy s rezervací; pozvánky na vernisáže
a akce Společnosti přátel GVUO; 10% sleva na občerstvení v AlterNativa Café
PŘÍTEL PLUS (platí pro 2 dospělé
+ děti): neomezený vstup na výstavy, komentované prohlídky a tvůrčí dílny v Domě
umění; přednostní registrace na programy s rezervací; pozvánky na vernisáže
a akce Společnosti přátel GVUO; 10% sleva na občerstvení v AlterNativa Café.
MECENÁŠ (platí pro 2 dospělé + děti):
neomezený vstup na výstavy, komentované prohlídky a tvůrčí dílny v Domě umění;
přednostní registrace na programy s rezervací; 20% sleva na katalogy GVUO vydané v daném kalendářním roce; 10% sleva
na občerstvení v AlterNativa Café.

TYP ČLENSTVÍ
PŘÍTEL
400 Kč / 300 Kč
(studenti, senioři)

PŘÍTEL PLUS
600 Kč

PODPIS

APPLICATION
NAME
SURNAME

Types of membership:
FRIEND / senior citizens, students (valid for
1 person): unlimited 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; 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 requiring advance booking; invitations to premieres
and Society of Friends events; 10% discount
on refreshments at the AlterNativa Café
PATRON (valid for 2 adults + children): unlimited 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 catalogues published during the calendar year; 10% discount on refreshments at the AlterNativa Café.

TYPES OF
MEMBERSHIP:
FRIEND
400 / 300 CZK
(students, seniors)

ZIP CODE

FRIEND PLUS
600 CZK

PHONE

TELEFON
EMAIL

Are you interested in art? Do you like visiting galleries and exhibitions? Or perhaps you enjoy
creating your own art? If you do, then we have
a great offer specially for you! Become a member of our Society of Friends – and you’ll get
a range of benefits. Unlimited free entry to exhibitions at the House of Art, free participation in two
creative workshops, and a discount on refreshments for all members at the AlterNative Café.
The Society of Friends has a tradition reaching 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 exhibitions and a creative workshop. For families
with children, we offer a creative workshop in
summer, held in the gardens of the House of Art.

ADRESS

ADRESA
PSČ

SUPPORT YOUR GALLERY!

MECENÁŠ
1 000 Kč a více

EMAIL
SIGNATURE

PATRON
1 000 CZK
and more

VSTUPNÉ
TICKET PRICES
PLNÉ / FULL PRICE ZLEVNĚNÉ* / REDUCED*
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

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

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

Dům umění, Jurečkova 9
702 00, Ostrava
T: +420 596 115 425
www.gvuo.cz

Dokumentační a správní centrum,
Poděbradova 1291/12
702 00, Ostrava
T: +420 596 112 566

House of Art, Jurečkova 9
702 00, Ostrava, CZ
T: +420 596 115 425
www.gvuo.cz

Documentation and administration centre,
Poděbradova 1291/12
702 00, Ostrava, CZ
T: +420 596 112 566

Partneři
Partners

Mediální partneři
Media partners
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