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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.
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Bohumír Matal
Podvečer s Giorgiem
de Chirico /
Late Afternoon with
Giorgio de Chirico
1945, olej, plátno / oil, canvas
62 � 77,5 cm, GVUO
– dílo vybral fotograf a kurátor Jan Dotřel
– selected by photographer and curatorJan Dotřel

Patnácté dílo vybere výtvarník a rektor AVU v Praze Tomáš Vaněk.
The fifteenth work will be selected by the artist and rector of the
Academy of Fine Arts in Prague, Tomáš Vaněk.

23. 9.
— 21. 2.

Reduktivní barevná škála generovaná z obrazu Bohumíra Matala.
Reductive color scale generated from Bohumír Matal’s painting.

23. 9.
— 21. 2.

Dělník je smrtelný,
práce je živá
Výstava představuje slavnou dobu
světa práce přes její degradaci, nezájem
a postupný návrat na výtvarnou scénu. Nejedná se o nostalgické představení práce, ale o rehabilitaci tématu, jeho kritické
zhodnocení a představení laické i odborné
veřejnosti jako tématu, které se nějakým
způsobem týká každého lidského jedince. Výstava ukazuje dobový význam tematiky práce a její odkaz pro současnost
obecně a v užším pojetí regionu. V jednotlivých výstavních sekcích bude přestavena
tematika práce, atributy pracovních profesí od průmyslu, obchodu až po zemědělské profese a jejich umělecké proměny
v rámci 20. století tak, jak byly zastoupeny
v sochařství, malířství, fotografii a architektonické plastice na českém území s přesahem do 21. století. Představujeme proměny
pojetí práce od nutnosti přes okouzlení
technikou až po současnou možnou interpretaci v rovině dobového pojetí každodennosti a dokladu technologického postupu
či "posledního pracovního dne", protože řada řemeslných a pracovních činností je dnes již opuštěna nebo zapomenuta.
Na výstavě jsou prezentována díla zapůjčená z českých galerií a muzeí, Národního památkového ústavu a od autorů.

Komentované prohlídky
s Renatou Skřebskou, Gabrielou Pelikánovou,
nebo Jaroslavem Michnou se uskuteční
v sobotu 16. 1., 30. 1. v 15 hodin, nebo v úterý
a čtvrtky 7. 1., 12. 1., 21. 1., 26. 1. v 16.30.
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.
Nutná rezervace na gvuo.cz
Rudolf Janda
Pohled na důl Hlubinu a Vítkovické železárny /
View of the Hlubina Mine and Vítkovice Ironworks, 1961
černobílá fotografie, papír /
black and white photograph, paper, 240 × 180 mm
Ostravské muzeum / Ostrava City Museum
Filip Nádvorník
Dvoje montérky / Two Boiler-Suits, 2019
olej, plátno / oil, canvas, 150 × 120 cm
majetek autora / property of the artist
Foto / Photo: Roman Polášek

Renata Skřebská
Dům umění
Ostrava

Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Financováno z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

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

23. 9.
— 21. 2.

Workers die
but work lives on

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

This exhibition sets out to present the artistic depiction of work and labour – starting with the glory years of this theme, then
tracing its subsequent degradation, followed by a period in which it was marginalized and neglected, and finally its gradual
re-emergence on the art scene. The exhibition will not offer a nostalgic vision of
work; it will instead seek to rehabilitate the
notion of work as an artistic theme, offering a critical evaluation of it and presenting it (to both experts and non-experts)
as a topic that has some form of relevance
to every human being. The exhibition will
show how artists historically dealt with themes of work and labour as well as tracing
the legacy this art has left – both in the
narrower region and on the wider art scene.

The individual parts of the exhibition will
showcase various aspects of work and labour, including artists’ depictions of different professions – from industry and
trade to agriculture and intellectual endeavours – demonstrating how Czech
artists’ treatment of these themes has
evolved during the 20th century and up
to the present day, and encompassing
sculpture, painting, photography, and architectural ornament. From the initial notion of work as a necessity, the emphasis
has gradually shifted to an enchantment
with new technologies and ultimately to
contemporary interpretations centering
on the notion that art can provide insights into the everyday life of past societies, tracing the evolution of technologies
and applying the principle of the “last working day” to preserve our knowledge of
working practices and crafts that are nowadays obsolete or largely forgotten.
The exhibition will feature works
borrowed from Czech galleries and
museums, the National Heritage Authority, and the artists themselves.
Renata Skřebská
House of Art
Ostrava

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

Guided tours with curators Renata Skřebská,
Gabriela Pelikánová or Jaroslav Michna
will take place on Saturdays 16 January,
30 January at 3 p.m. or on Tuesdays
and Thursdays 7 January, 12 January,
21 January, 26 January at 4.30 p.m.
Entrance with a valid ticket
Advance booking necessary at gvuo.cz

The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, First Deputy
Governor of the Moravian-Silesian Region.
Funded by the Czech Ministry of Culture.

K soutěži…

About
the contest…

Soutěž o nejpůsobivější hudební
skladbu inspirovanou dílem
Josefa Istlera (14. 4 – 31. 5. 2020)

A contest for the most impressive
musical composition inspired by the
work of Josef Istler (14. 4 – 31. 5. 2020)

Na jaře letošního roku v době koronavirové izolace, kdy byla naše instituce uzavřena, jsme se rozhodli navázat kontakt
s veřejností po síti ve formě soutěže o nejpůsobivější autorskou hudební skladbu inspirovanou výtvarným dílem. Jako
předlohu jsme vybrali olejomalbu významného českého surrealisty Josefa
Istlera s názvem Postava. Obraz pochází z roku 1945 a je součástí sbírek GVUO.
Soutěžící, rozděleni do dvou věkových
kategorií, měli na základě inspirace tímto
dílem zaslat vlastní hudební skladbu pro jakékoliv nástrojové obsazení, nebo jen sólový nástroj ve formě digitální audionahrávky
v rozsahu 3–5 minut. Rovněž byli vyzváni k zaslání videonahrávek při interpretaci vlastní skladby. Podařilo se. Rozhodli
jsme se proto všechny soutěžní příspěvky prezentovat na samostatné výstavě.
Virtuální projekt se tak zhmotňuje do výstavy. V instalaci si můžete vyposlechnout
buď jen audionahrávku a zároveň vnímat
Istlerovu olejomalbu, nebo si pustit samostatně interpretační videonahrávky soutěžících, samozřejmě včetně zvuku.

This spring, at the time of coronavirus isolation when our institution was closed,
we decided to establish internet contacts with the public organizing a contest
for the most impressive original musical composition inspired by a work of art.
We chose an oil painting entitled Figure
by Josef Istler, an important Czech surrealist. The painting dates from 1945
and is part of the GVUO collections.
The participants, divided into two age
categories, were asked to send their own musical composition for any instrumental cast
or just a solo instrument as a digital audio recording in the range of 3–5 minutes drawing
inspiration from this work. They were also
invited to send videos shot while interpreting their own piece. It has been a success.
We therefore decided to present all contest recordings at a separate exhibition.
The virtual project has thus materialized
into an exhibition. In the installation, the
spectator / listener can either just listen to an
audio recording and at the same time enjoy
Istler’s oil painting, or watch independently
the interpretive video recordings of the contestants including, of course, the sound.

Jaroslav Michna

Jaroslav Michna
Dům umění
Ostrava

House of Art
Ostrava

23. 9.
— 21. 2.

Josef Istler
Postava / Figure, 1945,
olej, překližka / oil, plywood, 89 × 118 cm
Galerie výtvarného umění v Ostravě / Gallery of Fine Arts in Ostrava

23. 9.
— 31. 12.

Stálá expozice /
Permanent Exhibition

Dům umění v Ostravě /
The House of Art in Ostrava

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

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

PŘIPRAVUJEME
PLANNED EXHIBITIONS
Výstavu ostravského malíře
Václava Rodka /
Exhibition of the Ostrava
painter Václav Rodek

10. 3. – 18. 4. 2021 / 10 March – 18 April 2021
vernisáž / opening: 9. 3. v 17 h / at 5 p.m.
kurátor / curator: Jaroslav Michna
Dům umění / House of Art, Ostrava

Václav Brožík
Studie předkloněné ženy (k obrazu První krůčky) /
Study of a Leaning Woman (to the painting First Steps)
kolem / around 1882, papír, tužka / paper, pencil,
380 × 280 mm, GVUO

Výstavu španělského umění
ze sbírky GVUO /
Exhibition of Spanish art from
the collections of the Gallery
of Fine Arts
17. 3. – 6. 6. 2021 / 17 March – 6 June 2021
vernisáž / opening: 16. 3. v 17 h / at 5 p.m.
kurátor / curator: Jiří Jůza
Dům umění / House of Art, Ostrava
Václav Rodek
Aristotelův kaleidoskop III / Aristotle’s kaleidoscope III
2018, kombinovaná technika, plátno / mixed technique, canvas, 320×210 cm

Výstavu kreseb Václava
Brožíka ze sbírek GVUO /
Exhibition of drawings
by Václav Brožík from
the collections of the Gallery
of Fine Arts

10. 3. – 18. 4. 2021 / 10 March – 18 April 2021
kurátor / curator: Gabriela Pelikánová
Dům umění / House of Art, Ostrava

Oscar Dóminguez
Revoluce / Revolution, 1947
olej, plátno / oil, canvas, 64,5 � 48,5 cm

Výstavu architekta
Stevena Holla /
Exhibition of the architect
Steven Holl

24. 3. – 6. 6. 2021 / 24 March – 6 June 2021
vernisáž / opening: 23. 3. v 17 h / at 5 p.m.
kurátor / curator: Tadeáš Goryczka a / and
Jaroslav Němec
Dům umění / House of Art, Ostrava

Václav Radimský
Jitro na řece L´Epte / Morning on the River Epte
1899, olej, plátno / oil, canvas, 70 � 200 cm, GVUO

Přístavba Janáčkovy filharmonie Ostrava, návrh Stevena Holla /
The extension of the Janáček Philharmonic Ostrava , design by Steven Holl

Výstavu impresionistického
umění ze sbírky GVUO /
Exhibition of impressionist
art from the collections
of the Gallery of Fine Arts

kurátor / curator: Jaroslav Michna
Dům umění / House of Art, Opava, Pekařská 12

Záštitu nad výstavami převzal první náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
The patron of the exhibitions is Lukáš Curylo, First Deputy
Governor of the Moravian-Silesian Region.
Přístavba Janáčkovy filharmonie Ostrava, návrh Stevena Holla /
The extension of the Janáček Philharmonic Ostrava , design by Steven Holl

Výstavy GVUO jsou financovány z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Exhibitions at the Gallery of Fine Arts are funded by the
Moravian-Silesian Region and the Czech Ministry of Culture

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

DĚLNÍK JE SMRTELNÝ,
PRÁCE JE ŽIVÁ
23. 9. 2020 – 21. 2. 2021

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.

REZERVACE

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

WORKERS DIE
BUT WORK LIVES ON
23. 9. 2020 – 21. 2. 2021

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

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

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

GALERIJNÍ DÍLNY
Termíny budou zveřejněny
na webových stránkách galerie.

REZERVUJTE SE NA GVUO.CZ
GVUO PRO SENIORY

Prohlédněte si výstavy v dialogu s lektorem a vyzkoušejte si výtvarné a jiné tvořivé
činnosti. V rámci dílen se také seznámíte s muzikoterapeutickými nástroji.
Nutná rezervace, vstupné 50 Kč.

GVUO PRO DOSPĚLÉ

Vstupte do krajiny obrazů a světa umění. Dílny nabízí kultivovanou zábavu,
poznání, zážitek, experimentování a tvoření v interakci s uměleckými díly.
Nutná rezervace, vstupné 50 Kč.

GVUO PRO DĚTI

Od 6 do 12 let bez dospělého doprovodu.
V rámci dílen plných tvůrčích aktivit
si děti vyzkoušejí tradiční i netradiční
výtvarné techniky a společně s
lektorem poznávají svět umění.
Nutná rezervace, vstupné 50 Kč.

SOBOTNÍ DÍLNY GVUO
PRO RODINY S DĚTMI

Od 5 do 12 let v doprovodu dospělé osoby.
Přijďte s dětmi do galerie i o víkendu
na tvůrčí dílnu.
Nutná rezervace, vstupné 50 Kč.

GVUO PRO OSOBY S RŮZNÝM TYPEM HENDIKEPU

Galerijní dílny v rámci projektu „Svět podle nás / neobyčejná setkání s uměním pro lidi s hendikepem“.
Nutná rezervace, vstup volný.

MUZIKOTERAPIE / ZVUK A TICHO

Ponořte se do zvukové lázně. Nechte na
sebe působit harmonizující vibrace a rezonance krásných nástrojů. V závěru programu si můžete hru na některé z nástrojů
vyzkoušet. S sebou karimatku a deku.
Nutná rezervace, vstupné dobrovolné.

GVUO PRO NEJMENŠÍ

Od 1,5 do 5 let v doprovodu dospělé osoby.
První seznámení s galerií a světem umění.
Děti se zábavnou formou seznámí s prostředím galerie a výtvarným uměním. Společně si budete hrát a vytvářet jedinečná díla!
Nutná rezervace, vstupné 50 Kč.

GALLERY WORKSHOPS
Dates and times will be published
on the gallery’s website.

SATURDAY WORKSHOPS FOR
FAMILIES WITH CHILDREN

BOOK AT GVUO.CZ

Age 5 to 12 years accompanied by an adult.
Advance booking necessary, price 50 CZK

CREATIVE WORKSHOPS FOR SENIORS

CREATIVE WORKSHOP FOR PEOPLE
WITH VARIOUS TYPES OF HANDICAPS

These creative workshops include
guided tours of exhibitions plus handson artistic and other creative activities
applying activation / reception techniques
(art therapy, music therapy).
Advance booking necessary, price 50 CZK.

CREATIVE WORKSHOPS FOR ADULTS

These gallery workshops include guided
tours of exhibitions plus hands-on
artistic and other creative activities.
Advance booking necessary, price 50 CZK.

CREATIVE WORKSHOP FOR CHILDREN
For ages 6–12, without accompanying adults
In these workshops full of creative activities,
children can try out traditional and novel art
techniques and discover the world of the art
under expert guidance.
Advance booking necessary, price 50 CZK.

Gallery workshops as part of the
project ‘The World As We Live It – art
experiences for handicapped people’
Advance booking necessary, free of charge.

MUSIC THERAPY / SOUND AND SILENCE
Immerse yourself in soothing sounds.
You can look forward to a wonderful
atmosphere with special music therapy
instruments – the perfect way to relax,
unwind, and enjoy playing music yourself.
Bring with you a sleeping mat or a blanket.
Advance booking necessary,
payment voluntary.

MY FIRST GALLERY VISIT

KONTAKTY

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

Age 18 months to 5 years, accompanied
by an adult.
A great first taste of the gallery and the world
of art – a fun introduction. You’ll play together
and create unique works of art!
Advance booking necessary, price 50 CZK.

CONTACTS

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

PŘIPRAVUJEME
PLANNED EVENTS
GALERIJNÍ DÍLNY

DOPROVODNÝ PROGRAM

VIZUÁLNĚ - ZVUKOVÁ DÍLNA/
VISUAL - AUDIO WORKSHOP
FOR CHILDREN
pro děti od 6 do 12 let / for ages 6 –12
17. 2., 8 – 15 h / from 8 a.m. to 3 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné 200 Kč / price 200 CZK

přednáška / lecture by Marek Zágora
KŘIŽÁCKÁ BIBLE LUDVÍKA SVATÉHO /
THE CRUSADING BIBLE OF LOUIS IX
12. 1. v 16.30 h / at 4.30 p.m.
vstup volný / free of charge

NOC S ANDERSENEM V GVUO /
A NIGHT AT THE GALLERY
WITH HANS CHRISTIAN ANDERSEN
pro děti od 7 do 13 let / for ages 7–13
26. – 27. 3., 17– 9 h / from 5 p.m. to 9 a.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné 250 Kč / price 250 CZK

přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
OSTRAVSKÁ ZÁKOUTÍ
VLADIMÍRA KRISTINA / VLADIMÍR
KRISTIN´S OSTRAVA
27. 1. 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
3. 2. v 16 h / at 4 p.m.
vstup volný / free of charge

Literární čtvrtek 2020 / literary Thursday2020
foto / photo: Lukáš Ston

přednáška / lecture by Marek Zágora
ČERNÁ – OD BARVY TEMNOTY K BARVĚ
MÓDNÍ / BLACK – FROM THE COLOUR
OF DEATH TO A COLOUR OF FASHION
9. 2. v 16.30 h / at 4.30 p.m.
vstup volný / free of charge
literární čtvrtky / literary Thursdays
PROTIMLUVNÁ DEVATENÁCTKA
SE SLOVENSKÝM PROZAIKEM
VIŤOU STAVIARSKÝM /PROTIMLUV
MAGAZINE PRESENTS THE SLOVAK
PROSE WRITER VIŤO STAVIARSKÝ
18. 2. v 18 h / at 6 p.m.
vstup volný / free of charge

Vizuálně-zvuková dílna, únor 2020 / Visual-audio workshop for children, February 2020
foto / photo: archiv GVUO, / archive GVUO

přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
JAN SLÁDEK – MALÍŘ S DUŠÍ
SCÉNOGRAFA / JAN SLÁDEK – A PAINTER
WITH A SCENOGRAPHER’S SOUL
24. 2. 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
3. 3. v 16 h / at 4 p.m.
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Marek Zágora
EVANGELIÁŘ JANA Z OPAVY – KNIŽNÍ
POKLAD Z DOBY KARLA IV. /
JAN OF OPAVA’S GOSPEL BOOK –
A BIBLIOPHILIC TREASURE FROM
THE ERA OF CHARLES IV
9. 3. v 16.30 h / at 4.30 p.m.
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
VLADISLAV GAJDA – VE SVÉ DOBĚ
JEDEN Z NEJPRODUKTIVNĚJŠÍCH
SOCHAŘŮ OSTRAVY / VLADISLAV
GAJDA – ONE OF OSTRAVA’S MOST
PRODUCTIVE SCULPTORS OF HIS TIME
31. 3. v 16.30 h / at 4.30 p.m.
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 sobotní 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 CZK /
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 on a Saturday in
summer, held in the gardens of the House of Art.

ADRESS

ADRESA
PSČ

SUPPORT YOUR GALLERY!

MECENÁŠ
1000 Kč a více

EMAIL
SIGNATURE

PATRON
1000 CZK
and more

VSTUPNÉ
TICKET PRICES
PLNÉ / FULL PRICE ZLEVNĚNÉ* / REDUCED*
DĚLNÍK JE SMRTELNÝ, PRÁCE JE ŽIVÁ /
WORKERS DIE BUT WORK LIVES ON

100 Kč / CZK

50 Kč / CZK

OSTATNÍ VÝSTAVY /
OTHER EXIHIBITIONS

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 + PASY
2 dospělí + děti (min. 3 osoby)
FAMILY TICKETS AND PASS (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
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

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

50% SLEVA V GVUO SE VSTUPENKOU
Z JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA,
NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO
A KOMORNÍ SCÉNY ARÉNA
NAŠI POUŽITOU VSTUPENKU NEVYHAZUJ A VYUŽIJ SLEVU 20%
NA VSTUPNÉ DO JANÁČKOVY FILHARMONIE OSTRAVA*
A NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO,
NEBO 15% SLEVU NA VSTUPNÉ DO KOMORNÍ SCÉNY ARÉNA

50% DISCOUNT AT THE GALLERY IF YOU PRESENT
A TICKET FROM THE JANÁČEK PHILHARMONIC
ORCHESTRA, THE NATIONAL MORAVIAN-SILESIAN
THEATRE OR ARÉNA CHAMBER 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
OR 15% DISCOUNT AT PERFORMANCES OF ARÉNA CHAMBER 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

Dokumentační a správní centrum,
Poděbradova 1291/12
702 00, Ostrava
T: +420 596 112 566
otevřeno: po – pá 8 – 15.30 h

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

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