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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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František Muzika
Z českého ráje V
(Ležící torzo) / From
the Bohemian Paradise V
(Torso Lying Down)
1944, olej, plátno / oil, canvas
60 � 100 cm, GVUO
– dílo vybral plastický chirurg Bohdan Pomahač
– selected selected by the plastic surgeon Bohdan Pomahač

3. 3.
— 31. 10.

Reduktivní barevná škála je generovaná z obrazu Františka Muziky.
Reductive colour scale generated from František Muzika’s painting.

Dost dobrý
Dobrinov

Dobrinov’s unique
view of the world

Málokoho by asi napadlo, že v ostravském Domě umění za první republiky
v roce 1931 vystavoval karikaturista bulharské národnosti Alexandr Dobrinov
(1898–1958). Karikatury byly v té době pro
ostravské publikum nové a velice žádané.
Galerie výtvarného umění v Ostravě má
kresby Alexandra Dobrinova zastoupeného
ve svých sbírkách téměř sedmdesáti akvizicemi. Objevují se zde karikatury významných osobností dané doby, například bratrů
Čapků či Maxe Švabinského. Na ostravské
výstavě však budou prezentovány pouze
portrétní kresby, které souvisejí s Ostravou.
S odstupem devadesáti let se tak můžete
seznámit s karikaturní podobou starosty
Jana Prokeše, průmyslníka Eduarda Šebely, architekta Karla Kotase a dalších.

Not many people know that during the
pre-war years, Ostrava’s House of Art exhibited drawings by the renowned Bulgarian-born caricaturist Alexander
Dobrinov (1898–1958). Dobrinov’s caricatures were fresh, topical, and hugely popular among Ostrava’s art-lovers.
The Gallery of Fine Arts has almost 60
drawings by Dobrinov in its collections.
They include caricatures of famous Czech
public figures from the era, including the
Čapek brothers (the artist Josef and the
writer Karel) and the painter Max Švabinský.
However, the upcoming exhibition in Ostrava will focus on Dobrinov’s portraits that
have a direct connection with the city. Ninety years since they were created, we can
still enjoy caricatures of Ostrava’s mayor
Jan Prokeš, the local industrialist Eduard
Šebela, the architect Karel Kotas, and more.

Gabriela Pelikánová

9. 11.
— 30. 1.

Náhled do výstavy / View of the exhibition, foto / photo Roman Polášek

Gabriela Pelikánová
Dům umění, Kabinet grafiky,
Ostrava

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo,
Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region.
Funded by the Czech Ministry of Culture.

House of Art, Graphic art section,
Ostrava

Komentovaná prohlídka s kurátorkou je
k dispozici na Facebooku a YouTube GVUO.
A guided tour with the exhibition
curator can be viewed on the gallery’s
Facebooku page and YouTube channel.

Náhled do výstavy / View of the exhibition, foto / photo Roman Polášek

17. 11.
— 2. 1.

MAREK SIBINSKÝ
Basis of Gray
Autor svou tvorbu strukturuje v delších
časových horizontech, v nichž rozvíjí individuální tvůrčí program – potenciál. Na
šedém horizontu se mu objevují kombinace tvůrčích vizí, které ho nutí kriticky uvažovat o širším kontextu společenských
proměn. Sibinský ve své práci vědomě
tvůrčím způsobem pracuje se společensko-ideologickým a umělecko-historickým
kontextem. Tento kontext umělecky zpracovává, aby definoval svou vlastní pozici.
Grafik skrze objevitelskou práci prohlubuje svou orientaci v grafických disciplínách digitálních i analogových forem
a jejich vzájemných interakcích. Neustále testuje schopnost grafického myšlení
vymezit tematický prostor pro aplikované použití. Autor rozvíjí své grafické
principy do různých stran a prostorů.

Sibinský structures his work into lengthy
intervals of time, within which he explores
and develops the potential of his creative
programme. On the grey horizon he discovers combinations of creative visions which
force him to critically address the broader contexts of societal changes. In his work,
Sibinský consciously and creatively explores socio-ideological and art-historical
contexts – addressing these contexts as an
artist in order to define his own position.
Through his journey of artistic discovery, Sibinský constantly discovers
fresh aspects of graphic art disciplines in
both digital and analogue forms – including their mutual interactions. He tests the
ability of graphic art to define a thematic space for artistic application. He explores his graphic principles in various
directions, reaching into various spaces.

Róbert Makar

Marek Sibinský, Next
2016, experimentální tisk / experimental print,
majetek autora / property of the artist

Róbert Makar

Dům umění
Ostrava

House of Art
Ostrava

Marek Sibinský, Track
2020, serigrafia / serigraphy,
majetek autora / property of the artist

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

Komentovaná prohlídka s
kurátorem a autorem je k dispozici
na Facebooku a YouTube GVUO.

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

A guided tour with the exhibition curator
and author can be viewed on the gallery’s
Facebooku page and YouTube channel.

Marek Sibinský, Icon 743
2021, digitální tisk / digital print,
majetek autora / property of the artist

Marek Sibinský, �09
2020, serigrafie / serigraphy,
majetek autora / property of the artist

Marek Sibinský, Above
2018, serigrafie / serigraphy,
majetek autora / property of the artist

24. 11.
— 27. 2.

BRČKO NA DRÁTĚ

Brčko na drátě je jeden z tvůrčích tipů
lachtana Serafína, které lektorky GVUO
Hedvika Dalecká a Jana Sedláková připravovaly v době, kdy byly galerie kvůli pandemii uzavřeny. Vzniklo tak 60 tipů
na tvoření pro děti, které Hedvika Dalecká oživila ilustracemi lachtana Serafína.
Lachtan Serafín se stal symbolem lektorského centra GVUO v roce 2018. Jeho
předobrazem je plastika Lachtan sochaře Jana Laudy z roku 1936, která stojí na
schodech ve vestibulu Domu umění. Malí
návštěvníci GVUO pojmenovali lachtana
jménem Serafín. Socha, která sloužila i jako
chrlič vody v expozici plameňáků v ostravské ZOO, náhle ožila. Serafín dnes provází

děti tvořením v galerii i doma. Domů si ho
z galerie můžete odnést na samolepkách,
jako tetovačku, ale i v podobě plyšáka.
Výstava, která je určena dětem a jejich doprovodu, představuje výběr uměleckých děl ze sbírek GVUO z oblasti kresby,
malby, grafiky, fotografie a prostorové
tvorby, které se staly inspirací k tvůrčím tipům. Její součástí jsou interaktivní zóny,
v nichž si můžete hrát, kreslit, lepit, stříhat
a popustit uzdu fantazii. Tvůrčí tipy naleznete na webových stránkách GVUO a ve
výstavě jsou k dispozici také v tištěné podobě, abyste si je mohli odnést domů.
Hedvika Dalecká a Jana Sedláková
Dům umění,
Ostrava
Náhled do výstavy / View of the exhibition, foto / photo Roman Polášek

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

Náhled do výstavy / View of the exhibition, foto / photo Roman Polášek

24. 11.
— 27. 2.

STRAWS ON WIRES

Straws on wires – that’s one of Sealion
Serafin’s creative tips devised by two of
the gallery’s art and craft educators (Hedvika Dalecká and Jana Sedláková) during
the months when we were closed due to the
pandemic. We thought up 60 great creative art and craft tips for children, and we
presented them with Hedvika Dalecká’s illustrations of Sealion Serafin to make them
even more fun! Serafin became the mascot
of the gallery’s education centre in 2018. He
was based on a 1936 sculpture of a sealion by Jan Lauda, which now stands on the
steps in our vestibule. Children attending
our education centre named him Serafin,
and the sculpture (which has also served
as a fountain in the flamingo house at Ostrava’s zoo) suddenly came to life. Today,
Serafin is a fun and helpful guide for kids
both at our education centre and at home.
You can buy all kinds of souvenirs featuring him – including stickers, transfer tattoos, and soft toys. This exhibition is aimed
at children and accompanying adults. It
presents a selection of 13 artworks from
the gallery’s collections (drawings, paintings, graphic pieces, photographs and spatial works) which inspired Sealion Serafin’s
creative tips. The exhibition includes interactive zones where you can play, draw, glue,

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

cut, and let your imagination run free. You
can find all the creative tips on the gallery’s
website, and printed versions are also available at the exhibition for you to take home.
Hedvika Dalecká a Jana Sedláková
House of Art,
Ostrava

Náhled do výstavy / View of the exhibition, foto / photo Roman Polášek

Náhled do výstavy / View of the exhibition,
foto / photo Roman Polášek

19. 1.
— 6. 3.

RADOST

Rudolf Žebrok, Zátiší s ovocem / EN,
1947, olej, lepenka / oil, cardboard, GVUO

Viktor Frank, Torbole
1931, akvarel, papír / watercolor, paper, GVUO

Čím může být radost? Měla by být synonymem života samého. Stává se ovšem
život opravdovou radostí, nebo se utápí spíše v upachtěnosti, obavách a práci? Nemíjíme se s pravou podstatou
existence? Bylo vůbec kdy lidstvo jako
celek v minulosti šťastné? Neplatí v dějinách spíše pragmatická rovnice, že radost si musíme zasloužit a vybojovat?
Dnešní svět se točí kolem výkonu a spotřeby. „Prosté“ radosti života, které by
měly být jeho vše naplňující podstatou,
se dostávají do zvláště schizofrenní situace. Smyslové vnímání světa, rodina, požitky, smích, sexuální touha, či jen třeba
tichá chvíle samoty se na jedné straně interpretují jako přízemní a devalvující projevy bytí, jako překážky výkonu, dokonalého
zdraví a exponenciálně rostoucí kariéry.
Na druhou stranu se prostých projevů radosti zmocňují tržní mechanismy a vytvářejí z nich produkty konzumní spotřeby.
Jakoby se vytrácel tichý střed v prožívání
„obyčejných“ radostí. Zdají se být banální.
Výstava cílí právě na prosté lidské radosti. Při přípravě se otevřelo široké pole
možných podtémat. Nakonec se výběr intuitivně ustálil na erotické touze, přecházející v milenecký vztah a rodinu, jídlo,
pohyb, tanec, koupání a chvíle osobního ticha. Můj kurátorský otisk radosti.
Zajímalo mě, zdali se z těchto mikrotémat dá sestavit výstava, která bude limitovaná výběrem ze sbírky GVUO. Podotýkám,

že sondáž si nekladla ambici pregnantněji a uceleněji charakterizovat „pravdivý“
obraz formálně-obsahového vývoje jednotlivých podtémat v dějinách umění, a to
i vzhledem k obsazení různých médií (malba, kresba, grafika, socha). Z jednotlivých
oblastí můžou pro diváka vyplynout určité charakteristiky dějinné výtvarné optiky. Vedle sebe tak můžeme zhlédnout
například milenecké dvojice jako tradiční
popisný znak, náladovost impresionistického rukopisu, až k postmodernímu „úšklebu“ a nadsázce. Do projektu jsem oslovil
i intermediálního umělce, malíře a performera Františka Kowolowského, který na téma výstavy autonomně reaguje.
Výstava by měla být čtena jako odlehčená vizuální mozaika (snad) přinášející radost, která plyne nejen
z obsahu jednotlivých zastoupených děl
a jejich estetické hodnoty, ale také z jejich vzájemné instalační kompozice.

Záštitu nad výstavou převzal náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

Jaroslav Michna
Dům umění
Ostrava

vernisáž
18. 1. 2022 v 17 h

19. 1.
— 6. 3.

JOY

What can joy be? It should be synonymous
with life. But is life genuinely joyful, or is it
drowning in exhaustion, anxiety and work?
Today’s world revolves around output and consumption. The “simple” joys
of life now find themselves in a schizophrenic situation. On the one hand they
are interpreted as obstacles to our output and career achievements, but on the
other hand they are being appropriated
by market mechanisms that are turning
them into commodities to be consumed.
It is as if the quiet centre has vanished.
This exhibition focuses on simple human joys. When planning it, a wide range
of possible sub-topics were available
to me. Eventually, these options crystallized into the following: erotic desire
and its evolution into relationships between lovers and ultimately into family,
as well as food, movement, dance, bathing, and moments of personal calm.
I was interested in whether it was possible to take these micro-topics and create
an exhibition that reflected them, drawing
only from the gallery’s own collections. My
selection has no ambition to trace the evolution of artistic form and content in artworks addressing these topics over the

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

course of history. Nevertheless, some of
the groups of works may offer interesting
insights into historical developments. For
example, we can observe how lovers have
been portrayed in varied ways, ranging from
a traditional descriptive approach through
impressionism to postmodern depictions.
I also invited the intermedia artist,
painter and performer František Kowolowski to participate in the project and
to offer his own response to the central
topic. The exhibition should be read as
a light-hearted visual mosaic, which will
(I hope) bring joy to you – not only from
the aesthetics and content of the exhibited works, but also from the way in which
they are juxtaposed and combined.
Jaroslav Michna
House of Art,
Ostrava

opening
18 January 2022, 5 p. m.

Funded by the Czech Ministry of Culture.

Daniel Balabán, Leto / Summer
2010, olej, plátno / oil, canvas, GVUO

Michal Kalhous, Bez názvu, ze série Nemaluju / Untitled, EN
2004, fotografie / photograph, GVUO

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.
Jiří Jůza

2. 1.
— 31. 12.

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

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

RADOST

19. 1. – 6. 3. 2022

MICHAL KALHOUS
19. 1. – 6. 3. 2022

MARIUS KOTRBA
23. 3. – 5. 6. 2022

DÉLKA PROGRAMU

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

RADOST

19. 1. – 6. 3. 2022

MICHAL KALHOUS
19. 1. – 6. 3. 2022

MARIUS KOTRBA
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

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

Nově vám 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 now 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).

PŘIPRAVUJEME
PLANNED EVENTS
GALERIJNÍ DÍLNY /
GALLERY WORKSHOPS
GVUO PRO SENIORY /
CREATIVE WORKSHOPS FOR SENIORS
19. 1., 16. 2., 16. 3 v 16–17.30 h /
at 4–5.30 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné / price 50 Kč / CZK
GVUO PRO DOSPĚLÉ /
CREATIVE WORKSHOPS FOR ADULTS
10. 1., 24. 1., 7. 2., 21. 2., 7. 3., 21. 3.
v 16.30–18 h / at 4.30–6 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné / price 50 Kč / CZK
GVUO PRO DĚTI /
CREATIVE WORKSHOPS FOR CHILDREN
13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3., 24. 3.
v 16–17.30 h / at 4–5.30 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné / price 50 Kč / CZK
GVUO PRO NEJMENŠÍ /
MY FIRST GALLERY VISIT
25. 1., 22. 2., 29. 3. v 15.30–16.30 h /
at 4.30–6 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné / price 50 Kč / CZK
VIZUÁLNĚ-ZVUKOVÁ DÍLNA PRO
DĚTI OD 6 DO 12 LET / VISUAL-AUDIO
WORKSHOP FOR CHILDREN AGED 6–12
3. 3. v 8–15 h / at 8 a.m.–3 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné / price 200 Kč / CZK

NOC S ANDERSENEM V GVUO PRO
DĚTI OD 7 DO 13 LET / A NIGHT AT THE
GALLERY WITH HANS CHRISTIAN
ANDERSEN FOR CHILDREN AGED 7–13
31. 3.–1. 4. v 17–9 h / at 5 p.m.–9 a.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge
MUZIKOTERAPIE / MUSIC THERAPY
19. 1., 9. 2., 9. 3. v 18 h / at 6 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstupné dobrovolné / payment voluntary

DOPROVODNÝ PROGRAM /
ACCOMPANYING
PROGRAMS
přednáška / lecture by Marek Zágora
ELIŠKA PŘEMYSLOVNA – MATKA
KARLA IV. / ELIZABETH OF BOHEMIA –
THE MOTHER OF CHARLES IV
11. 1. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance
booking necessary
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
HANUŠ SCHWAIGER – malíř se srdcem
pohádkáře / HANUŠ SCHWAIGER,
a painter with a fairy-tale heart
26. 1. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance
booking necessary
vstup volný / free of charge

Prezentace studentů FU a PdF OU /
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX
2. 2. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Marek Zágora
KAŽDODENNOST NA ILUMINACÍCH
BIBLE VÁCLAVA IV. / EVERYDAY
LIFE IN THE ILLUMINATIONS OF
THE WENCESLAS IV BIBLE
15. 2. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance
booking necessary
vstup volný / free of charge
literární čtvrtek / literary Thursday
Protimluvná dvacítka / Protimluv 20
22. 2. v 18 h / at 6 p. m.
nutná rezervace / advance
booking necessary
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Marek Zágora
NEJSLAVNĚJŠÍ KAPLE Z DOBY KARLA
IV. / THE MOST FAMOUS CHAPELS
FROM THE ERA OF CHARLES IV
8. 3. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance
booking necessary
vstup volný / free of charge
přednáška / lecture by Gabriela Pelikánová
ADOLF KAŠPAR – ilustrátor, který miloval
Babičku / ADOLF KAŠPAR, an illustrator who
loved the Czech classic “Grandmother”
30. 3. v 16.30 h / at 4.30 p.m.
nutná rezervace / advance booking necessary
vstup volný / free of charge

přednáška / lecture by Jaroslav Michna
Periferie / Periphery
23. 2. v 16.30 h / at 4.30 p. m.
nutná rezervace / advance
booking necessary
vstup volný / free of charge
Prezentace studentů FU a PdF OU /
presentation by Ostrava University students
ŠEST / SIX
2. 3. v 16 h / at 4 p. m.
vstup volný / free of charge

Přednášky a komentované prohlídky
budou navíc streamovány na Facebooku
a YouTube kanálu GVUO, kde zůstanou
ke zhlédnutí zdarma. / In addition lectures
and guided tours will be streamed
on the gallery’s Facebook profile and
YouTube channel, where they will remain
available to be viewed 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 / 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
1 000 Kč a více

EMAIL
SIGNATURE

PATRON
1 000 CZK
and more

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

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

VŠECHNY VÝSTAVY /
ALL EXHIBITIONS

100 Kč / CZK

50 Kč / CZK

JEDNA VÝSTAVA /
ONE EXHIBITION

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

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

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

150 Kč / CZK

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

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, 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

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

*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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