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vkusu. Velmi pozitivní je také fakt, že celá řada z nich měla mezinárodní 
dimenzi. Ať již představovaly tvorbu zahraničních umělců nebo byly 
připravovány se zahraničními institucemi. Pochopitelně nad těmi to 
projekty přijali záštitu významné osobnosti a představitelé veřejného 
života od nás i ze zahraničí. Věřím, že tímto způsobem se daří zásadním 
způsobem napomáhat snahám našeho regionu o širší zapojení do 
evropského kontextu. Za zmínku stojí také výstava Motor&Art, která 
v galerijní instituci netradičním způsobem propojila svět umění a 
techniky. O kvalitě této expozice svědčí i její nominace na cenu za 
výstavu roku 2011, kterou pořádá Asociace muzeí a galerií ČR.

V aktivitách loňského roku nebyly opomíjeny doprovodné 
nabídky veřejnosti v podobě přednášek, projekcí, literárních večerů, 
koncertů experimentální hudby a mnoha dalších, které budí u veřejnosti 
zasloužený zájem. Jsme velmi rádi, že i na těchto pořadech můžeme 
spolupracovat s nejrůznějšími občanskými sdruženími, vysokými 
školami, ale i občany, kteří mají podobnou snahu. 

Pochopitelně nebyla také opomíjena také správa sbírek, její 
digitalizace, rozšiřování, ale i restaurování. Současně mohu 
konstatovat, že se daří stále více integrovat do celkového obrazu galerie 
naši knihovnu s badatelnou. 

V návaznosti na v úvodu nastíněné obtíže se podařilo v roce 2011 
precizovat všechny systémy kontrol a správy věcí veřejných, což snad i 
potvrdila kontrola Krajského úřadu MSK z konce roku 2011.

Je zřejmé, že mnohé je ještě třeba vykonat, aby galerie patřila 
opravdu k institucím evropského standardu, ale jednotlivé postupné 
kroky, jako i např. otevření galerijní kavárny, přispívají k dosažení 
vytčeného cíle, a to přístavbě Domu umění, který se stane svou formou i 
obsahem dominantou Moravskoslezského kraje. 

Jiří Jůza, ředitel GVUO
24. února 2012
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1.1. Rekapitulace stavu činnosti instituce 
v roce 2011

1. Úvod

Rok 2011 byl pro Galerii výtvarného umění v Ostravě obdobím, které 
mělo celou řadu velmi rozporuplných atributů. Pochopitelně téměř celé 
období bylo poznamenáno interní událostí, která vyústila v úkony právní 
povahy. V této souvislosti galerie utrpěla finanční újmu, vzhledem k níž 
byla přijata opatření, která ale také zabezpečila konsolidovaný průběh 
celého roku a současně zabezpečila udržení vysokého návštěvnického 
standardu. 

V roce 2011 se podařilo opětovně uspořádat vysoký počet velmi 
kvalitních výstav. Jistě mimořádným projektem byla prezentace díla  
Alfonse Muchy, která zaznamenala vysoký návštěvnický zájem a stala se 
nejúspěšnější mimopražskou výstavou v České republice. Toto nás těší o 
to více, že GVUO iniciovala organizaci série výstav po naší republice a ta 
ostravská se stala přirozeným vrcholem a rozsahem byla největší.  
Druhým vrcholem je neobyčejná a v celorepublikovém kontextu zcela 
mimořádná výstava Černá slunce / Odvrácená strana modernity 1927-
1945. Tato prezentace více než 200 děl od 40 zapůjčitelů je výsledkem 
spolupráce s vynikajícími odborníky, architektem, grafikem a celou 
řadou dalších spolupracovníků a současně vyvrcholením několikaleté 
práce na její přípravě. Projekt přecházející do roku 2012 zaznamenal 
neobyčejný ohlas odborné a laické veřejnosti, masivní mediální odezvu a 
přilákal do moravskoslezské metropole velký počet návštěvníků. Oba 
zmíněné projekty přilákaly také velký zájem škol z celého regionu a 
v případě druhého jsme velmi rádi přistoupili k rozšíření otevírací doby 
právě pro školy. Uskutečnilo se na 60 komentovaných prohlídek a více 
než 100 animačních pořadů.

Vedle těchto dvou výstav bylo připraveno a zrealizováno více než 
tři desítky větších či menších výstav, které velmi plastickým způsobem 
zprostředkovávaly umění divákům všech generací a nejrůznějšího 
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1.2. Základní informace o galerii

�Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace
�Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
�IČ: 00373231
�Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. (ředitel)

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace, (dále jen 
GVUO) je sbírkovou institucí nadregionálního významu, zřizovanou 
Moravskoslezským krajem. Činnost vykonává v souladu se zřizovací 
listinou, organizačním řádem a zákonem č. 122/2000 Sb. včetně 
souvisejících předpisů na území celé České republiky. 
GVUO je členem Rady galerií ČR a ICOM.

Vymezení hlavního účelu a popis příspěvkové organizace

�rozšiřovat bohatý sbírkový fond za účelem tezaurace uměleckých 
hodnot regionálního, národního i mezinárodního významu a zkvalitnění 
jeho vypovídací hodnoty;
�pečovat o movité kulturní dědictví, využívat sbírky k pořádání expozic 
a výstav s cílem přispět k estetickému, etickému, komunikačnímu, 
sociálnímu, kulturně-historickému vzdělávání občanů, zejména mladé 
generace, poskytnout  hodnotné kulturní zážitky i příležitost k 
uspokojování kulturních potřeb občanů, na sofistikované úrovni  
přispívat jako významná kulturní destinace kraje ke zkvalitňování služeb 
cestovního ruchu;
�poskytovat odbornou oporu badatelům a studentům uměleckých a 
historických oborů; působit jako regionální metodické a poradenské 
centrum pro práci s výtvarným uměním;
�periodickými výstavami současného umění a mimovýstavními 
kulturními akcemi přispívat k rozšíření kulturní nabídky místa a plnit 
úlohu jednoho z živých krajských kulturních center.

Budovy:

Administrativní a knihovní centrum, Poděbradova 12, 702 00 Ostrava 1
Objekt byl otevřen k 1. červnu 2008 a je do něj situováno administrativní 
zázemí instituce, knihovna s badatelnou, jenž je veřejně přístupná.

Dům umění, Jurečkova 9, 702 00 Ostrava 1
Hlavní budova a hlavní výstavní prostory GVUO.

MSK byla v roce 2011 předložena nabídka na odkupu Nové síně 
v Ostravě Porubě, Mongolská 2, 708 00  Ostrava - Poruba, která pak i 
byla prodána privátní osobě. Podmínkou prodeje byla dohoda, že po 
rekonstrukci budovy zde  bude GVUO  provozovat 5 let výstavní činnost.
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1.3. Organizační struktura

Organizační struktura PO vč. výčtu odborných a 
neodborných zaměstnanců (dle zaměření): 27 
zaměstnanců.
�odborní pracovníci: 11 (ředitel, historik umění, kurátor, 
registrar, správce depozitáře, pedagogičtí pracovníci 
v galerii, knihovník, fotograf)
�ostatní THP: 4 (vedoucí ekonomicko-provozního úseku, 
tisková mluvčí, účetní, administrativní pracovník)
�dělníci: 12 (provozní, pokladní, hlídači, vrátní, uklízečky, 
řidič-údržbář)
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Kvalita sbírek zařazuje GVUO mezi pět nejvýznamnějších galerií v České 

republice (Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Prahy, 

Moravská galerie v Brně, Muzeum umění v Olomouci). Díla ze sbírek jsou 

každoročně  zapůjčována k vystavení na významné výstavy v České 

republice i v zahraničí. 
Skladba sbírek vytváří důležitý potenciál pro projektování nové 

expoziční politiky. Linie sbírek jsou založeny logicky a správně, pouze 
jejich vzájemné členění je nutné přizpůsobit vývoji dějin umění a 
proměnám vnímání umění ze strany veřejnosti. Vzhledem k dnešnímu 
stavu sbírkového fondu a výše zmíněným kontextům se dělení sbírky 
vztahuje k projektovaným expozičním celkům. Struktura sbírek je 
vnímána obsahově, nikoliv podle materiálů (malba, plastika, práce na 
papíře), jak to činí systematická evidence sbírek.
Sbírky GVUO vytvářejí 3 velké tematické celky:
– sbírka evropského umění
– sbírka českého umění
– sbírka kresby a grafiky
Tyto celky spolu uvnitř souvisí obsahově a časově jsou východiskem pro 
tvorbu expozic a výstav.

Významným způsobem se daří průběžně vytvářet silnou kolekci umělců, 
kteří jsou zásadně spojeni s naším regionem a kteří také dosáhli 
významným úspěchů na důležitých přehlídkách současného umění. 
Tyto přívětivé možnosti vycházejí z kontaktů a bližšího vztahu k naší 
instituci, který se utváří také během přípravy a realizace autorských 
výstav.  Jsme velmi potěšeni, že se galerie stala i příjemcem mnoha 
v rozsahu zásadních darů, které potvrzují správnost směřování činnosti 
celé instituce. Mezi ty hlavní patří dar děl umělecké rodiny Kubíčků, který 
byl v roce 2010  samostatně prezentován.

V loňském roce byla soustředěna pozornost na dokončení 
výkupu velikého konvolutu prací předního rakouského umělce Antona 
Koliga, který pocházel z Nového Jíčína. Tímto se GVUO stala jeho 
nejvýznamnějším kolektorem a zakládá dobrou příležitost vzájemných 
zápůjček s rakouskými partnery. Ostatně u počátku této akvizice stálo 
Leopold museum ve Vídni, které projevilo o tuto spolupráci zájem.   
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2. Sbírky

2.1. Charakteristika a stav sbírky

2.2. Prezentace sbírek

2.3. Akvizice

Vzhledem ke kvantitě  a zejména kvalitě  sbírkové fondu, současné 

expoziční plochy (cca 250 m2) prakticky vylučují možnost představit 

veřejnosti sbírky galerie. Dnešní prostorové možnosti umožňují vystavit 

maximálně 150 exponátů, což je cca 0,75% všech sbírek GVUO. Tento 

stav nedovoluje využít potenciál Galerie výtvarného umění v Ostravě pro 

rozvoj kulturního turismu regionu a města, stejně  jako pro rozvoj 

vzdělanosti a kultivaci obyvatel. Také díky dlouhodobě špatné výstavní 

dramaturgii, která byla poplatná době, jsou tyto prostory využívány pro 

výměnné výstavy, kterými se instituce snaží dohnat vzniklé mezery. 
Zejména velké výstavní projekty vyžadují využití všech výstavních 
prostor (viz projekt Sváry zření). Výstavy ze sbírkového materiálu jsou 
instalovány jednou za rok. Jako trvalé expoziční prostory slouží dva 
sálky, v nichž je vystaveno v nejužším výběru dvanáct exponátů ze 

sbírek GVUO jako Skvosty evropského umění.
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Francesco Ruschi - Narcissus, inv. č. O 1025;
Giovanni Battista Langetti - Přikovaný Prométheus, inv. č. O 1463.
Tyto obrazy byly restaurovány pro zásadní výstavní projekt Moravské 
galerie v Brně - Colorito (17.11.2011-20.5.2012), jehož se staly  
zaslouženou ozdobou.

Zejména v případě obrazu F. Ruschiho došlo k významnému 
počinu, neboť při pracích byly objeveny části obrazu, které nebyly před 
tím známy a zásadním způsobem přispěly k jeho zhodnocení.
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2.5. Evidence a dokumentace

Stav fondu k 31.12.2011 22220

sbírka obrazů 2045
sbírka kresby a grafiky 19799
sbírka plastiky 376

přírůstky
počet přír.č. zapsaných 2011 1
počet inv.č.zapsaných 2011 45
celkem ks 45

Stav digitální evidence 14298
z toho celkem odepsaných 227

fyzicky 14071
přidaných za 2011 118
odepsaných za 2011 0

Počet děl v ProMusu 14071
z toho s obrázky 3153

Počet zrestaurovaných děl 2
Počet inventarizovaných děl 1250

2.4. Péče o sbírky - restaurování a uložení

V roce 2011 bylo provedeno zejména náročné restaurování dvou 
významných sbírkových předmětů. Jednalo se o barokní obrazy dvou 
předních italských umělců:
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Inventarizace:
�Obrazová sbírka
V roce 2011 bylo kontrolováno 291 obrazů. Kontrolované obrazy jsou 
označeny v inventárních knihách. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti. 
Kontrola proběhla bez zjištěných závad.
�Grafická sbírka
V roce 2011 bylo kontrolováno 1120 grafik. Kontrolované grafiky jsou 
označeny v inventárních knihách. Nebyly shledány žádné nesrovnalosti. 
Kontrola proběhla bez zjištěných závad.
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ZÁPŮJČKY

celkový počet zápůjček 35
z toho zrušeno 3

restaurátoři 2
počet zapůjč.předmětů 249
počet vypůjč.(cizí instituce) vč.výpůjček realizovaných kab.architektury 550

výběr některých zápůjček 
výstava vypůjčil termín počet děl
Váckav Boštík VčG Pardubice 11.1.-30.7.2011 2
Měsíc a noc (moderna) OG Jihlava 1.2.-15.6.2011 8
Plocha,hloubka,prostor (Kupka) MG Brno 1.3.-25.6.2011 27
Karel Hynek Mácha Ostravské muzeum 2.4.-30.7.2011 9
Joža Uprka GVU Hodonín 30.4.-30.9.2011 7
Joža Uprka NG Praha 1.9.2011-22.1.2012 3
Radimský GHMP 15.9.2011-20.2.2012 3
Čeští umělci ve Francii GFJ Kutná Hora 20.10.-8.12.2011 14
Colorito-benátské obr.16.-17.stol. MG Brno 1.11.2011-30.5.2012 4
Adolf Kašpar KGVU Zlín 15.11.2011-29.1.2012 21
Ježíš Kristus (st.evrop.grafika) Slovácké muzeum Uh.Hradiště 18.11.2011-22.1.2012 16
Karel Černý GMU Hr.Králové 24.11.2011-19.2.2012 3
Vilém Wünsche MKS Havířov 1.12.-31.12.2011 43
Jan Zrzavý Muzeum Prostějovska 1.12.2011-30.1.2012 3

Statistika obrazového materiálu ke 31.12.2011:
Počet fotografií celkem k 31.12.2011 - 2592 položek archívu sbírek.
Dále cca 8000 položek akvizice sbírky exlibris mimo archív sbírek.
Archív akcí (vernisáží,animačních prog., náhledů do expozic) - 99 

položek (po 3-30 snímcích dle typu výstavy a animačního programu).
Přírůstek položek archívu sbírek za 2011: 248 položek.
Počet digitálních snímků poskytnutých mimo GVUO za rok 2011: 75 

položek archívu sbírek.

�

�

�

�

�

2.6. Odborná činnost s vazbou na sbírky

Hlavním odborným úkolem byla příprava výstavy přírůstků, mapující 
posledních deset let sbírání. U této příležitosti jsme velmi podrobně 
analyzovali poslední dekádu a odborně zpracovali všechny akvizice.

Za posledních deset let se galerijní sbírky fakticky rozšířily o 700 
položek. Přibližně 150 kusů činní díla, která již byla ve správě galerie 
dříve a s přechodem zřizovatele z Ministerstva kultury na 
Moravskoslezský kraj došlo k jejich vypořádání. Neméně početný 
soubor činí díla, která se do sbírek dostala v souvislosti s bienálními 
výstavami mail-artu. Na první pohled se jeví počty akvizic velmi 
optimisticky. 

Teprve v posledních letech se však podařilo získat díla, která 
naplňují rozvojovou koncepci celkového směřování sbírky nového 
Domu umění. Jak se proměňuje umění samotné, proměňují se také 
nároky na jeho instalaci, zážitek divákův a scéničnost expozice. Důraz 
na kvalitu a prostorovou velkorysost je důležitým aspektem výběru. Je 
zřejmé, že v současné době zatím není možné budovat autorské 
medailony početnějším zastoupením. O to důležitější je výběr jednoho 
díla, které bude umělce zastupovat v budoucí expozici. 

Jsme rádi, že naše záměry nacházejí oboustranné porozumění 
a daří se uskutečňovat i plány sledující vizi budoucnosti. 
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Plán výstav je budován vždy se značným předstihem, většinou na dva 
roky dopředu. Při tvorbě dramaturgie chceme a musíme zohledňovat 
mnoho aspektů, které dle našeho názoru představují možnost úspěchu. 
Výstavní plán je zpravidla mixem výstav různých velikostí, odlišných 
stylů či časových etap, výtvarných názorů nebo oblastí umění, tak aby 
nabídka Domu umění oslovila co nejširší publikum. Vzhledem k relativně 
malým výměrám výstavních ploch je mnohdy také nutné ustoupit 
velkým projektům, které ovšem do Domu umění a MSK také patří. 

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

3.1. Strategie

3. Výstavy

3.2. Mezinárodní výstavy

Vzhledem prostorovým omezením Domu umění jsme se rozhodli, že 
klasické expozice představující sbírky GVUO budou nahrazeny kratšími 
výstavami využívajícími fond GVUO. Jednak jsou to výstavy v tzv. 
Grafickém kabinetu, které se během roku obměnily a takto představily 
cca 200 uměleckých děl. Není bez zajímavosti, že tyto, rozsahem 
komorní a tématy rozmanité, výstavy přitahují neustále stabilní zájem.  
V roce 2011 byla také představena výstava Přírůstky 2001-2011.

3.3. Výstavy z vlastních sbírek

Výstavy internacionální povahy se staly v posledních letech, a v roce 
2011 obzvláště,  významnou součástí programu.  Z celkového počtu 
výstav je přibližně jedna třetina mezinárodních. Z nich je 6, které 
můžeme charakterizovat jako převzaté, tzn. že svůj zrod mají mimo 
GVUO. Vždy se ale jednalo o českou premiéru, což je zásadní snahou u 
tohoto typu výstav. Tři výstavy, a můžeme říci, že nejdůležitější 
z mezinárodních, vznikly z naší iniciativy a spolupráce se zahraničními 
partnery - Polský konstruktivismus, Boris Podrecca a K-dron. Na 
dalších dvou, tzn. Alfons Mucha a Černá slunce, jsme spolupracovali se 
zahraničními zapůjčiteli. 

Současně jsme v roce 2011 spolupřipravovali projekt pro Galérii 
mesta Bratislavy „Pocta Picassovi”, na kterém má GVUO významný 
podíl. Projekt se bude otevírat v březnu 2012. Stejně byl i připravován 
mezinárodní projekt „Membra disjecta for John Cage”, u něhož GVUO 
stojí od samého počátku a který byl  v únoru 2012 zahájen ve 
vídeňském Museum Quartier 21. Vedle těchto projektů se uskutečnilo 

několik výstav, zpravidla architektonických, které reprízovaly v Polsku 
naše výstavy uskutečněné v Kabinetu architektury.
�Daniel Libeskind. Architektura je řeč / Architektura jako język / 
Architecture Is a Language. Muzeum Architektury we Wrocławiu, 
25. 2. – 22. 5. 2011
�Boris Podrecca. Architekt. Muzeum Architektury we Wrocławiu, 
15.12.2011 -19.02.2012.
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Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

1. Skvosty evropského umění (DU) 1.1.2011–31.12.2011     14 056 os.
2. Alfred Kubin a Josef Váchal/ Šumava (DU) 13.10.2010–9.1.2011      316 os.
1.1 Andělská tvář (DU) 3.11.2010–30.1.2011           673 os. 
3. Jaroslav Róna (DU) 15.12.2010–6.3.2011   3 560 os.
4. Svět podle nás (NS) 8.12.2010–29.1.2011           435 os.
5. Vratislav 20/20.  (DU) 17.12.2010–20.3.2011      2 476 os.
6. Polský konstruktivismus (DU) 19.1.2011–6.3.2011   1 791 os.
  1.2 Paříž, sladká Paříž (DU) 2.2.2011–27.3.2011   2 319 os. 
7. Magie polské grafiky (NS) 11.2.2011–26.3.2011           682 os.
8. Alfons Mucha/ 150 let (DU) 23.3.2011–5.6.2011  21 090 os. 
  1.3 Jan Konůpek Hamletova Kytice (DU)   30.3.2011–22. 5. 2011   4 908 os. 
9. Architekt Boris Podrecca (DU) 5.4.2011–3.6.2011   7 297 os.
10. Zbigniew Mackow. Architekt  (NS)  5.4.2011–16.4.2011        92 os. 
11. Valašský hřebec (NS) 22.4.2011–4.6.2011      205 os. 
12. Předměstí (NS) 19.5.2011–11.6.2011           181 os.
  1.4 Provazník dětem (DU) 25.5.2011–10.7.2011         5 345 os.
13. Současná slovenská architektura (DU) 15.6.2011–14.8.2011     1 400 os.
14. Diplomky Fakulty umění 2011 (DU) 17.6.2011–17.7.2011          977 os.
      Diplomky Fakulty umění 2011 (NS) 17.6.2011–30.7.2011            217 os. 
15. Motor and Art (DU) 22.6.2011–8.9.2011   3 015 os.
  1.5 Toulky po údolích a ... (DU)  13.7.2011–4.9.2011   1 340 os.
16. Přírůstky 2001–2011 (DU) 27.7.2011–6.11.2011   3 075 os.
17. Trojúhelník umění (NS) 5.8.2011–25.10.2011      218 os.
18. Lukáš Jasanský a Martin Polák (DU) 24.8.2011–2.10.2011   1 484 os.
  1.6 Doteky stáří (DU) 7.9.2011–20.11.2011   2 453 os. 
19. Jakub Špaňhel (DU) 28.9.2011–20.11.2011   3 588 os. 
20. K-dron (DU) 14.10.2011–20.11.2011   1 516 os.
21. Zorné pole (NS) 20.10.2011–12.11.2011      205 os.
22. Bieguny (NS) 29.11.2011–3.12.2011        44 os.
23. Černá slunce (DU) 7.12.2011–4.3.2012           3 928 os.
24. Svět podle nás (NS) 7.12.2011–28.1.2012      184 os.

 

KDE           POČET VÝSTAV             POČET NÁVŠTĚVNÍKŮ

DU       21          86 607 osob
NS       10            2 463 osob
Programy mimo výstavy             45            2 416 osob

  
Celkem          91 486 osob

3.4.  Statistické údaje

Pozn.: U výstav, které přecházejí z roku 2010 je uvedena návštěvnost 
od 1.1.2011.
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Alfred Kubin / Josef Váchal
ŠUMAVA 
13. 10. 2010 − 9. 1. 2011,  Dům umění

Ve spolupráci:
Západočeská galerie v Plzni / 
Severočeská galerie výtvarného 
umění v Litoměřicích / Památník 
národního písemnictví / Muzeum 
Šumavy v Sušici / Arbor vitae
Kurátor: Hana Klínková

Výstava představila tvorbu významných 
autorů spjatou s šumavskou krajinou. 
Šumavská krajina výrazně zasáhla Alfredu 
Kubinovi i Josefu Váchalovi do jejich života i 
tvorby.  

JAROSLAV RÓNA
15. 12. 2010 − 6. 3. 2011, Dům umění 
Kurátor: Jiří Jůza

Jaroslav Róna (1957) je malíř a sochař, 
amatérský herec a literát. Spoluzaložil 
dnes již legendární výtvarnou skupinu 
Tvrdohlaví. V roce 1991 pracoval na 
scénických návrzích pro film Amerika, jenž 
vznikl na základě knihy Franze Kafky 
Nezvěstný.  Pravidelně vystavuje doma i 
v zahraničí. 

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

Andělská tvář 
Motiv andělů v grafickém umění 
napříč staletími
3. 11. 2010 − 30. 1. 2011, Dům umění - 
grafický kabinet
Kurátor: Gabriela Pelikánová

Výstava představila téma anděla v 
kresbách a grafikách ze sbírky GVUO, 
které nabízí pohled napříč stoletími.

Polský konstruktivismus a edice 
Muzea Milana Dobeše v Bratislavě 
Grabowski, Kapusta, Nowacki, 
Stazewski, Winiarski
19. 1. – 6. 3. 2011, Dům umění

Ve spolupráci: Muzeum Milana 
Dobeša v Bratislavě, soukromí 
zapůjčitelé ze zahraničí
Kurátor: Peter Sokol, Jiří Jůza

Po l š t í  au toř i  j sou  významnými  
představiteli tohoto mezinárodního hnutí, 
které navazuje na avantgardistické tradice 
první poloviny 20. století, pro než se 
geometrická abstrakce stala hlavním 
vyjadřovacím prostředkem.

3.5. Přehled výstav
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Kabinet architektury | Dům umění, 17. 12. 
2010 – 20. 3. 2011

Hosté vernisáže: 
Adam Grehl, náměstek primátora města 
Vratislavi pro architekturu a investiční 
rozvoj 
Zbigniew Maćków, architekt (mj. autor 
vystavené přestavby a dostavby 
obchodního domu Renoma, nominováne 
na cenu Miese van der Rohe 2010) 
Jerzy Ilkosz, ředitel Muzea architektury ve 
Vratislavi 

Kurátor: SPOK

Magie japonské grafiky
11. 2. – 26. 3. 2011, Nová síň Ostrava - 
Poruba
Ve spolupráci:
Stowarzyszenie Miedzynarowe 
Triennale Grafiki w Krakowie
Fakulta umění Ostravské univerzity
Kurátor: Witold Skulicz

Po dlouhá léta dominovali japonští grafici 
na mezinárodních výstavách. Stejně tak 
tomu bylo i v Krakově na prvním 
Mezinárodním Bienále Grafiky v roce 
1966, kde Kumi Sugai získal Grand Prix.  
Výstava je poklonou složenou tradici 
světově uznávané grafiky.

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

Paříž, sladká Paříž 
– grafická díla Valentina Držkovice
2. 2. – 27. 3. 2011, Dům umění - Grafický 
kabinet
Kurátor: Gabriela Pelikánová

Rodák z nedaleké Velké Polomi, Valentin 
Držkovic (1888 – 1969), nejprve studoval na 
přání rodičů theologii, jeho potřeba malovat 
však byla natolik silná, že se nakonec 
rozhodl pro studia umění ve Vídni, 
v Karlsruhe a v Berlíně. I on ale nakonec 
podlehl volání Mekky umění – Paříže.

Zbigniew Maćków / Architekt
5. 4. –16. 4. 2011, Nová síň Ostrava - 
Poruba
Kurátor: SPOK 

Autorská výstava vratislavského ateliéru 
MAĆKÓW PRACOWNIA PROJEKTOWA 
architekta Zbigniewa Maćkówa. Jeho dílo 
– rekonstrukce a dostavba obchodního 
domu Renoma ve Vratislavi – bylo 
v Ostravě představeno v rámci výstavy 
Vratislav 20/20.
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Jan Vytiska / Valašský hřebec
22. 4. – 14. 5. 2011, Nová síň Ostrava - 
Poruba
Kurátor: Jan Kudrna

Autor se ve svých rozměrných obrazech 
p r e z e n t u j e  v  m n o h a  o h l e d e c h  
pozoruhodnými technickými dovednostmi. 
Dokáže ve svých dílech umě vystavět vlastní 
prostor, ve kterém se odehrávají scény z 
„našeho“ světa v autorově osobitém podání. 
Zcela jistě není bez zajímavosti, že Jan 
Vytiska je držitelem Ceny diváků na letošní 
významné přehlídce Cena kritiky za mladou 
malbu.

5. 4. – 3. 6. 2011, Kabinet architektury -   
Dům umění / Výstavní síň Sokolská 
26 (CKV) / Ostravské muzeum
Kurátor: SPOK

Výstava Borise Podreccy, jednoho 
z předních rakouských architektů, nám 
o t e v í r á  p o h l e d  n a  m o d e r n í  
středoevropskou tvorbu. Autor se dnes 
řadí ke špičce evropské architektury a 
mezi nejrespektovanější osobnosti.

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

Jan Konůpek – Hamletova kytice
30. 3. - 22. 5. 2011, Grafický kabinet, 
Dům umění
Kurátor: Gabriela Pelikánová

Jan Konůpek (1883-1950) byl významný 
grafik první poloviny 20. století. Ilustroval 
více než šest set knih.  Svou tvorbu Konůpek 
v jisté fázi svého života spojil se jménem 
Aloise Dyka a jeho nakladatelstvím 
Emporium. Roku 1916 zde vyšlo Konůpkovo 
grafické album leptů, inspirované literární 
předlohou Shakespearova Hamleta a o dva 
roky později Erbenovou Kyticí.

Alfons Mucha / 150 let
23. 3. – 5. 6. 2011, Dům umění 
Partner a spolupořadatel výstavy: 
Muchova nadace
Záštitu nad výstavou převzali Ivan 
Lendl, Ing. Jaroslav Palas, hejtman 
Moravskoslezského kraje a Ing. 
Simona Piperková, náměstkyně 
primátora statutárního města 
Ostravy.
Zapůjčitelé:
Muchova nadace / Západočeská galerie 
v Plzni / Muzeum umění v Olomouci / 
Muzeum Brněnska / Galerie výtvarného 
umění v Hodoníně / Galerie moderního 
umění v Hradci Králové / Krajská galerie 
výtvarného umění ve Zlíně a soukromí 

zapůjčitelé v ČR a zahraničí
Kurátoři: Tomoko Sato, Jiří 
Jůza

Nejúspěšnější 
mimopražská výstava 
v roce 2011 v celé ČR.
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Przedmieścia / Suburbs / Předměstí 
/ Vorstädte
19. 5. - 11. 6. 2011, Nová síň Ostrava - 
Poruba

Výstava se uskutečňuje jako součást 
mezinárodního uměleckého projektu 
Przedmieścia / Suburbs / Předměstí / 
Vorstädte, jenž připravila Akademie 
výtvarných umění v Krakově spolu s dalšími 
kulturními a vzdělávacími instituty v Ostravě 
a Vídni. Cílem projektu je představit 
umělecká díla vybraných autorů na 
prestižních veřejných místech a institucích 
v Krakově, Ostravě a Vídni.

Diplomky Fakulty umění
17. 6. − 17. 7. 2011, Dům umění, Nová 
síň Ostrava - Poruba
 
Výstava diplomových 
prací studentů Fakulty 
u m ě n í  O s t r a v s k é  
univerzity představila 
reprezentativní formou 
výsledky jejich studia 
v  m a g i s t e r s k é m  
studijním programu. 
Poukázala jak na oborové možnosti a 
diferenciace, tak na individuální přístupy 
diplomantů k obecně chápaným 
estetickým či filozofickým tématům. Bylo 
rozhodně zajímavé srovnávat jednotlivé 

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

Provazník dětem
25. 5. – 10. 7. 2011, Grafický kabinet, 
Dům umění
Kurátor: Gabriela Pelikánová

Jméno Jana Provazníka (1901–1978), 
malíře, grafika, scénografa, ale hlavně 
ilustrátora dětské literatury je spojeno s 
Ostravou od roku 1936, kdy se zde natrvalo 
přestěhoval. Jeho výtvarné zpracování 
„Malého Bobše“ od J. V. Plevy nebo „Perly 
pohádek Boženy Němcové“ a „Světa kouzel 
a divů“ Vojtěcha Martínka patří k ozdobám 
dětských knihovniček a tyto knihy se dědí 
z generace na generaci. 

MONIKA A ĽUBO STACHO / 
současná slovenská architektura 
1989 - 2011
15. 6. – 14. 8. 2011, Dům umění - 
Kabinet architektury
Kurátor: Rasťo Udžan

Fotograf Ľubo Stacho vystudoval Stavební 
fakultu SVŠT v Bratislavě a fotografii na 
pražské FAMU. Výstavu Současná 
slovenská architektura 1989–2011 
připravil spolu se svou manželkou 
Monikou Stacho a tato výstava 
představuje jeden z největších stavebních 
rozmachů architektury Slovenska v celé 
historii, soustřeďující se hlavně na 
poslední dekádu 2000–2010.

přístupy oborů malby, 
kresby, grafiky, nových 
médií a sochařství.
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Trojúhelník umění / Marek Wagnera, 
Bogdan Wajberg, Agnieszka Mikolajczyk
5. 8. − 10. 9. 2011, Nová síň Ostrava - Poruba
Ve spolupráci: Akademie výtvarných 
umění v Lodži / Ostravská univerzita 
v Ostravě
Výstava představila tvorbu tří polských 
umělců a zároveň pedagogů Akademie 
výtvarných umění v Lodži. Název expozice je 
odvozen od projektu „Trojúhelník umění“, 
který probíhá od roku 2004 v Polsku, České 
republice a na Slovensku. Projekt je 
konkrétním příkladem spolupráce, která 
umožňuje porozumění a vzájemné 
vzdělávání umělců z různých zemí, zároveň 
podporuje vysokoškolské vzdělávání 
v zemích Visegrádské skupiny.

Motor & Art   
22. 6. – 18. 9. 2011, Dům umění
Kurátor: Jan Kudrna

Umění, jak všichni víme, lze spatřovat v 
mnoha podobách. Automobily a 
motocykly se na počátku minulého století 
staly zcela jedinečným 
f e n o m é n e m ,  k t e r ý  
v některých případech 
překročil hranice „pouhé“ 
techniky. Řada umělců 
dokázala nový element ve 
společnosti „uchopit“ a 
zpracovat. Setkáváme se tak 
s díly Kamila Lhotáka, 
Otakara Švece nebo Josefa 

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

Švýcarsko, potulky turistovy v 
údolích a na horách / Cestopisný 
cyklus fotografií rodiny  Rutteů
13. 7. – 4. 9. 2011, Dům umění - Kabinet 
grafiky 
Kurátor: Gabriela Pelikánová, Jiří Jůza

Galerii výtvarného umění v Ostravě bylo 
soukromým sběratelem nabídnuto vystavit 
zcela unikátní sbírku dobových fotografií, 
pocházejících převážně z 90. let 19. století, 
které zachycují dokumentární, ale i 
cestopisnou  formou cestování v té době 
populárními oblastmi Švýcarska. O samotné 
cestě se pak detailně dozvídáme  ze 
zachovalého „deníku z cest“, který si 
v letech 1883 a 1912 psal.

LUKÁŠ JASANSKÝ - MARTIN POLÁK
Tlucte
24. 8. – 2. 10. 2011, Dům umění - 
Kabinet architektury
Kurátor: Ing. Milan Weber

Autorská dvojice Lukáš Jasanský a Martin 
Polák jsou fotografové, kteří toto 
vymezení přesahují. Vystaveny byly 
nejnovější práce. Autoři pracovali se 
sakrální architekturou v rozmezí 19. až 21. 
století.

Výstavu připravila Výstavní síň Sokolská 
26 a navázala na vzájemnou spolupráci při 
konání společného projektu Boris 
Podrecca / Architekt.

V á c h a l a .  V ý s t a v a  
dokumentovala uměleckou 
h o d n o t u  t ě c h t o  
technických skvostů  nejen 
p ř í k l a d y  z e  s v ě t a  
motocyklů.
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Přírůstky 2001-2011
27. 7. – 6. 11. 2011, Dům umění
Kurátor: Jiří Jůza, Jan Kudrna

Akviziční činnost patří ke stěžejním 
činnostem sbírkotvorné instituce. Bohatství 
uměleckých děl Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, která schraňuje ve svých 
d e p o z i t á ř í c h ,  p a t ř í  k  j e d n ě m  
z nejdůležitějším souborů v českých 
muzeích umění. Bohužel v posledním 
dvacetiletí jsou možnosti rozvíjet toto věno 
generací minulých ovlivněny mnoha faktory.

Janusz Kapusta / K-dron
14. 10. – 20. 11. 2011, Dům umění - 
Kabinet architektury
Kurátor: SPOK

Kam Janusze Kapustu zařadit, mezi 
umělce, objevitele nebo snad vynálezce? 
On sám, skromně zdůrazňuje, že forma 
kterou představuje vždy existovala 
v místě, kde se protínají diagonální čáry 
tvořící mřížku čtyř k sobě přiložených 
krychlí. Na druhé straně, zatímco krychli a 
jiná geometrická tělesa známe již po celá 
staletí, na K-dron jsme si museli počkat až 
do konce 20. století.

Galerie výtvarného umění v Ostravě / Výroční zpráva za rok 2011

Doteky stáří / grafiky a kresby ze 
sbírek GVUO
7. 9. – 20. 11. 2011, DŮM UMĚNÍ – 
Kabinet grafiky
Kurátor: Gabriela Pelikánová

Zobrazování lidí, kteří patří k nejstarší 
generaci, provází dějiny výtvarného umění 
napříč staletími. Toto téma provokovalo 
umělce odjakživa. V rysech starých lidí jsou 
zapsány útrapy života, doplněné o moudrost 
prožitých let. To vše je natolik specifické, a 
tak obtížně zachytitelné, že vytvoření 
věrohodného portrétu člověka, jehož tvář je 
rozbrázděna vráskami, bylo vždy výsadou 
těch největších světových umělců.

Jakub Špaňhel
28. 9. – 20. 11. 2011, Dům umění
Kurátor: Jiří Jůza, Jan Kudrna

Jakub Špaňhel bezesporu patří mezi 
přední reprezentanty současné české 
malby.  Špaňhelova často rozměrná 
expresivně-realistická plátna, ve kterých 
zpracovává pestrou škálu tradičních 
témat, se vyznačuje dynamickou stavbou 
a osobitou barevností. Jakub Špaňhel se 
zúčastnil celé řady významných přehlídek. 
Má za sebou mnoho samostatných výstav 
a jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách 
mnoha prestižních veřejných institucí i 
soukromých subjektů.
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Svět podle nás – výstava nevidomých malířů s tradičním 
předáním 
Ceny hejtmana
7. 12. 2011 – 28. 1. 2012, Nová síň Ostrava - Poruba
Kurátor: Marcela Pelikánová

Výstava představí fenomenální obrazy zrakově postižených umělců, 
které vznikaly speciálním postupem – „Čečovou metodou“ v ateliéru 
nadace Artevide.
Autorem této unikátní patentované metody je akademický malíř Dino 
Čečo, který již řadu let zprostředkovává cestu nevidomým dětem 
k spontánnímu uměleckému vyjádření. Malíř vynalezl speciální postup 
přípravy plátna, pod nímž je černá magnetická barva, která se objeví 
v okamžiku doteku. V rámci této neobyčejné výstavy proběhly 
doprovodné výchovně – vzdělávací programy o životě nevidomých lidí a 
jejich umělecké činnosti určené dětem mateřských, základních a 
středních škol.
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OSTRAVSKÁ ZASTAVENÍ

Endre Nemes 
Jan Bauch
František Gross
Miloslav Moucha
Rudolf Kremlička
František Jiroudek
Jozef Jankovič 

S podtitulem „Od Alta po Zrzavého“ uváděly Výtvarné centrum Chagall a 
Galerie výtvarného umění v Ostravě v roce 2011 cyklus výstav,  jenž si 
kladl za cíl blíže představit přední umělecké osobnosti působící převážně 
mimo náš region, které však svého času v Ostravě   pobývaly a 
zanechaly zde výraznou uměleckou stopu. Výstavy probíhaly 
synchronně v Domě umění v Ostravě a ve výstavních síních  „Chagallu“ 
v Ostravě-Přívoze. 
Kurátor: Petr Beránek, Gabriela Pelikánová 

/ 20. 1. - 23. 2. 2011/ 
 /24. 2. – 30. 3. 2011/

 /31. 3. – 27. 4. 2011/
 /28. 4. – 1. 6. 2011/
 /2. 6. – 29. 6. 2011/

 /1. 9. – 12. 10. 2011/
/13. 10. – 20.11. 2011/
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Vydavatelskou činnost se v posledních letech podařilo aktivovat. Její 
směřovaní se postupně vykrystalizovalo k vydávání autorských 
monografií, které současně plní úlohu katalogu výstavy. Je zcela zřejmé, 
že poptávka již není po klasických katalozích k výstavám, které známe 
z minulých dekád.
Důležitým elementem vydavatelské činnosti je spolupráce s jednotlivými 
subjekty - vydavatelstvími nebo galeriemi. Velmi dobrá spolupráce je 
s vydavatelstvími Arbor vitae, Gallery nebo SPOK. Pochopitelně v těchto 
případech dochází k dělení nákladu dle výše finanční účasti jednotlivých 
partnerů.

Náklad ISBN

Polský konstruktivismus 400 978-80-87405-06-2
Architekt Boris Podrecca 1000 978-80-87405-07-9
Jan Vytiska 300 978-80-87405-08-6
Jakub Špaňhel 1000 978-80-87405-09-3
K-dron / Janusz Kapusta 500 978-80-87405-10-9
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4. Publikace 

4.1. Přehled 

K-dron / Mezi uměním a 
matematikou / Janusz 
Kapusta / New York

Koncepce katalogu editoři Tadeáš 
Goryczka a Jaroslav Němec / Texty 
Janusz Kapusta,  Mi ros ław 
Borusiewicz, Bożena Kowalska a 
Grzegorz Sztabiński / Fotografie a 
ilustrace Michael Chusid (s. 62), 
Janusz Jaroszewicz (obálka, s. 3), 
Grzegorz Zabłocki (s. 10) a 
soukromý archiv Janusze Kapusty 
/ Překlad z polštiny Soňa Filipová / 
Jazyková korektura Martina Dragonová / Graficky upravil a sazbu 
provedl Jaroslav Němec / Vytiskla tiskárna Printo, s.r.o., 
Ostrava–Poruba / Vydání první, Ostrava 2011 / Vydala Galerie 
výtvarného umění v Ostravě, p. o. a SPOK – spolek pro ostravskou 
kulturou, o.s. / ISBN 978-80-87405-10-9 (GVUO. Ostrava).

Jakub Špaňhel  

Text: Jiří Olič / Překlad do angličtiny: 
Branislava Kuburović / Fotografie 
z ateliéru: Robert V. Novák / 
Fotografie děl: Martin Polák, Ondřej 
Polák, Tomáš Třeštík / Grafická 
úprava: Robert V. Novák / Redakce 
anglických textů: Lawrence Wells / 
Redakce: Martin Souček, Lev Pavluch 
/ Tisk: T. A. Print / Vydání první / 
Vydala Galerie výtvarného umění v 
Ostravě a nakladatelství Arbor vitae / 
ISBN 978-80-87405-09-3. 

Jan Vytiska / Valašský 
hřebec

Text: Jiří Havlíček / Překlad: Marek 
Tomin / Fotografie: Tomáš Souček, 
Ondřej Hruška, Oto Palán / Grafická 
ú p r a v a :  M a t o u š  M ě d í l e k  a  
Magdalena Hrubá / Tisk: Schenk 
s.r.o. Ostrava / Náklad: 300 ks / 
Ostravě, p. o. ve spolupráci s Galerií Ferdinanda Baumanna Praha /  
ISBN 978-80-87405-08-6.

Vydala Galerie výtvarného umění v 
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Boris Podrecca
Architekt

Texty: Damjan Prelovšek, 
Walter Zschokke / Koncepce 
katalogu a editoři: Tadeáš 
Goryczka a Jaroslav Němec / 
Překlad do češtiny: Pavel 
Dominik (z angličtiny), Radovan 
Charvát (z němčiny) / Překlad 
do polštiny: Jolana Gromadzka 
(z angličtiny), Wiesława Moniak 
( z  n ě m č i n y ) ,   M a r t y n a  
R a d ł o w s k a - O b r u s n í k  
(z  po lš t i ny )  /  Jazyková  
korektura: Martina Dragonová 
(čeština), Martyna Radłowska-
Obrusník (polština) / Graficky upravil a sazbu provedl Jaroslav Němec / 
Fotografie: Bin Bin Visual Studio, Mischa Erben, Gisela Erlachová, 
Damir Fabijanič, Pez Hejduková, Robert Herbst, Jaka Jeraša, Miran 
Kambič, Bruno Klomfar, Gabriela Kochová, Alberto Lagomaggiore, 
Frank Lynen, Monika Nikoličová, Paola De Pietriová, Boris Podrecca, 
Damjan Prelovšek, Janez Pukšič, Ludwig Thalmeimer, Marco Zanta, 
Gerald Zugmann / Vytiskla tiskárna Printo, s. r. o., Ostrava-Poruba / 
Vydání první, Ostrava 2011 / Vydala Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, p. o. a SPOK – spolek pro ostravskou kulturu, o. s./ ISBN 
978-80-87405-07-9 (GVUO. Ostrava).
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Galerie výtvarného umění v Ostravě ve své činnosti zahrnuje vzdělávací 
aktivity již mnoho let.

Vzdělávací programy se v první řadě specializují na prezentaci a 
zprostředkování výtvarného umění návštěvníkům, zvyšování vizuální 
gramotnosti společnosti, vytvoření pozitivních emočních vazeb mezi 
veřejností a institucí. Edukační oddělení GVUO vytváří nabídku 
vzdělávacích programů, kterou je možno rozdělit na dvě základní linie – 
nabídku doplňkové vzdělávací činnosti pro jiné vzdělávací zařízení a 
nabídku volnočasových aktivit. 

Hlavní činností vzdělávacích aktivit v GVUO byly i v roce 2011 
Galerijní animace – interaktivní tvůrčí programy probíhající přímo 
v expozicích. Galerijní animace připravujeme ke všem stěžejním 
výstavám. Programy jsou vytvořeny „na míru“ pro jednotlivé věkové 
skupiny od mateřských škol až po dospělé návštěvníky. 

V roce 2011 jsme připravili Galerijní animace k 21 výstavám a 
využilo jich 4 792 návštěvníků v 308 realizovaných programech.  

V roce 2011 jsme také zachovali již tradiční lekce arteterapie ve 
spolupráci s klubem Mlýnek, který provozuje Česká společnost pro 
duševní zdraví. 

Úspěch zaznamenal také projekt Svět podle nás, na který GVUO 
dostala dotaci od Moravskoslezského kraje. 

V roce 2011 jsme zahájili spolupráci s Ostravskou univerzitou 
v Ostravě. V průběhu školního roku v GVUO probíhala praxe studentů 
z Katedry výtvarné výchovy.
 

Po úspěšném zahájení spolupráce s Domem dětí a mládeže 
Ostrava – Poruba v roce 2010 jsme v roce 2011 rozšířili nabídku 
společných aktivit:

Oblíbenou a využívanou akcí je Expedice do obrazu – sobotní 
program – zaměřující se zejména na rodiny s dětmi. Expedic se kromě 
rodin velice často účastní studenti vysokých škol a veřejnost. 
Návštěvnost na těchto akcí kolísá podle prestižnosti dané výstavy a 
podle období, kdy se výstava koná. V roce 2011 se uskutečnilo 9 akcí 

k šesti výstavám, které navštívilo 187 návštěvníků.
V roce 2011 také pokračoval pravidelný kroužek Galerijní cirkus, 

jehož náplní jsou výtvarné a „artistické“ pohybové aktivity – žonglování, 
balanční disciplíny, pozemní akrobacie a podobně. V roce 2011 jsme 
připravili 32 setkání, kterých se zúčastnilo  352 dětí. Ve spolupráci 
s DDM jsme v roce 2011 uspořádali pětidenní jarní a letní příměstský 
tábor. Na jarní tábor DobroDruh bylo přihlášených 13 dětí. Na letní 
příměstský tábor DobroDružný Cirkus se přihlásilo o 16 dětí více. 
 Kromě těchto základních aktivit připravilo Edukační oddělení 
GVUO příležitostné akce. Mezi ně patří zábavné aktivity u příležitosti 
Muzejní noci – zde jsme připravili řadu workshopů pro děti i dospělé. 
Další velkou akcí byla oslava mezinárodního Dne Dětí s názvem 
MuchouLapeni, která se v roce 2011 v Domě umění konala při výstavě 
Alfons Mucha 150 let. Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Ostrava – 
Poruba a společností Cirkus trochu jinak jsme připravili stanoviště se 
zábavnými úkoly navazujícími na výstavu – tohoto programu se 
zúčastnilo okolo 700 návštěvníků. 

Ojedinělou akcí byl také Workshop s umělcem – Josefem 
Mladějovským, který jsme připravili jako speciální odměnu pro školu, jež 
se pravidelně účastní galerijních animací. Workshopu se zúčastnilo 19 
studentů ze Střední školy informačních technologií, s.r.o.
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5. Vzdělávání

5.1. Statistické zhodnocení

Galerijní cirkus 352
Arteterapie 39
Expedice do obrazu 187
Příměstský tábor 205
Příležitostné akce 719

Návštěvnost podle druhu nabízené aktivity
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Četnost nabízených aktivit 

Galerijní animace
Návštěvnost podle druhu výstavy

Andělská tvář   105 9
Jaroslav Róna 208 13
Svět podle nás 419 44
Polský konstruktivismus 236 14
Skvosty evropského umění 57 5
Paříž, sladká Paříž 15 2
Magie japonské grafiky 105 13
Provazník dětem         10 2
Alfons Mucha 2418 125
Zbigniew Maćkow. Architekt  35 4
Boris Podrecca. Architekt 9 1
Valašský hřebec         37 4
Diplomky Fakulty umění          12 1
Motor & Art 44 3
Švýcarsko – potulky turistovy 5 1
Přírůstky          2000-2011     132 13
Současná slovenská architektura         4 1
 Jakub Špaňhel 640 33
K-dron / Janusz Kapusta / New York 47 3
Svět podle nás 14 2
Černá slunce 240 15

Galerijní cirkus
32 setkání / 352 dětí
Arteterapie
6 setkání / 39 osob
Expedice do obrazu
9 akcí / 187 osob
Příměstský tábor
2 akce po 5 dnech / 205 dětí
Den dětí – cca 700 dětí

5.2. Cílové skupiny

Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Střední školy
Odborné učiliště
Vysoké školy
Školní družiny
Zájmové kroužky
Domy dětí a mládeže, střediska volného času

Galerijní cirkus 32
Arteterapie 6
Expedice do obrazu 9
Příměstský tábor 2
Příležitostné akce 3
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Rodiče s dětmi
Dospělí v produktivním věku
Senioři
Osoby se zdravotním nebo mentálním postižením
Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Vzdělávací programy pro školy 
Interaktivní zážitkové programy – Galerijní animace
Pracovní listy pro žáky  
Komentované prohlídky
Výtvarné dílny nebo workshopy
Výtvarné tábory a letní dílny.

Většina programů probíhá nepravidelně v návaznosti na období trvání 
vybraných výstav. 

Edukační oddělení ale připravuje i pravidelné programy, je to 
zejména kroužek Galerijní cirkus probíhající každou středu a setkání 
členů klubu Mlýnek, které probíhá v Domě umění každé úterý. Expedice 
do obrazu probíhá také víceméně pravidelně jednou do měsíce. 
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5.3. Periodicita programů

5.4. Spolupráce v rámci vzdělávací činnosti 

Spolupráce s DDM Ostrava – Poruba
Spolupráce s klubem Mlýnek
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Galerie výtvarného umění v Ostravě připravovala výstavní a doprovodné 
programy tak, aby oslovila co nejširší publikum. Doprovodné programy 
byly cíleny na různé skupiny tak, aby byli v konečném důsledku osloveni 
zástupci všech skupin bez ohledu na věk, vzdělání či sociální postavení.
Celková návštěvnost galerie v roce 2011 byla 91 486 osob. 
Nejvýznamnější cílovou skupinou byli senioři a studenti ZŠ, SŠ a VŠ.

Celkem výstavy:
Dům umění 21 výstav    86 607 osob
NS 10 výstav      2 463 osob
Programy mimo výstavy 45 programů                2 416 osob

    91 486 
osob

Celkem doprovodné programy a animace:
Programy:  77 akcí      7 136 osob
Animace:          312 akcí      5 139 osob

18. Osm III. 9. 3. DU            146 lidí
19. Přednáška G. Pelikánové 15. 3. DU  56 lidí
20. Aut. čtení MENS SANA 24. 3. DU  35 lidí 
21. Will Guthrie. Koncert 24. 3. DU  55 lidí
22. Albee. Double Performance 29. 3. DU  75 lidí
23. Osm IV. 6. 4. DU            123 lidí
24. Koment. prohl. A. Muchy  7. 4. DU  68 lidí
25. Expedice do obrazu VII. 9. 4. DU  70 lidí
26. Burgundská móda 12. 4. Knihovna  30 lidí
27. Galerijní cirkus 13. 4. DU  45 lidí
28. Trophies. Koncert 13. 4. DU  40 lidí
29. Koment. prohl. A. Muchy 14. 4. DU  11 lidí
30. Literární noc 18. 4. DU  20 lidí
31. Přednáška G. Pelikánové 19. 4. DU  11 lidí
32. Belle époque aneb magie… 20. 4. DU  28 lidí
33. Aut. čtení MENS SANA 21. 4. DU  30 lidí
34. Neuringer, Mazur. Koncert 26. 4. DU  55 lidí
35. Koment. prohl. A. Muchy 28. 4. DU  35 lidí
36. Osm V.   4. 5. DU  84 lidí
37. Koment. prohl. A. Muchy  5. 5. DU  48 lidí
38. Těžba stříbra v Kutné Hoře 10. 5. Knihovna  30 lidí
39. Mayas a Buck. Koncert 10. 5. DU  92 lidí
40. Koment. prohl. A. Muchy 12. 5. DU  36 lidí
41. Aut. čtení MENS SANA 19. 5. DU  35 lidí
42. Ostravská muzejní noc 21. 5. DU                 2 424 lidí
43. Koment. prohl. A. Muchy 26. 5. DU              57 lidí
44. Protimluv 26. 5. DU              52 lidí
45. Bílý stín 30. 5. DU  55 lidí
46. Osm VI. 1. 6. DU  65 lidí
47. Koment. prohl. A. Muchy 2. 6. DU 80 lidí
48. Koment. prohl. A. Muchy 3. 6. DU  39 lidí
49. Koment. prohl. A. Muchy 4. 6. 14h DU 32 lidí
50. Koment. prohl. A. Muchy 4. 6. 16h DU 31 lidí
51. Přednáška G. Pelikánové 7. 6. DU 25 lidí
52. Duthoit a Hautzinger. Koncert 7. 6. DU 53 lidí
53. Pecha Kucha Night 11. 6. DU           700 lidí
54. Jenský kodex 14. 6. Knihovna 36 lidí
55. Aut.čtení MENS SANA 23. 6. DU 45 lidí
56. Křest katalogu Diplomky FU 28. 6. DU 73 lidí
57. Minimaraton elektronické hudby 27. 8. DU           150 lidí
58. Les Petites Heures 13. 9. Knihovna 37 lidí
59. Aut.čtení MENS SANA 22. 9. DU 41 lidí
60. Strotter a Sudden. Koncert 4. 10. DU 65 lidí
61. Šest (původní Osm) VII. 5. 10. DU 72 lidí
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6. Veřejnost a volnočasové programy

6.1. Statistika volnočasových programů

1. Expedice do obrazu IV. 8. 1. NS 16 lidí
2. Les Belles Heures de Berry 11. 1. Knihovna 39 lidí
3. Osm I. 12. 1. DU 95 lidí
4. Měsíc fotografie 25. 1. Knihovna 11 lidí
5. Koncert KRK 25. 1. DU 60 lidí
6. Dosud neviděné v sobotu 29. 1. NS 14 lidí
7. Ryu Hankil. Koncert 3. 2. DU 70 lidí
8. Expedice do obrazu V. 5. 2. DU   31 lidí
9. Jan Lucemburský 8. 2. Knihovna 69 lidí
10. Osm II. 9. 2. DU             112 lidí
11. Expresionismus a Jar. Róna 15. 2. DU  28 lidí
12. Komponovaný večer 2. 2. DU  65 lidí
13. Aut. čtení MENS SANA 24. 2. DU  39 lidí
14. Xaver Charles. Koncert 1. 3. DU    40 lidí
15. Expedice do obrazu VI. 5. 3. NS  30 lidí
16. Cesty Jindřicha VII. 8. 3. Knihovna  43 lidí
17. Přednáška G. Pelikánové 8. 3. DU  16 lidí
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62. Malamut 4.-6.10. DU           396 lidí
63. Svatá Ludmila 11. 10. Knihovna 35 lidí
64. Komentovaná prohl. J. Špaňhela 12. 10. DU 85 lidí
65. Přednáška G. Pelikánové 18. 10. DU    7 lidí
66. Protimluv.fest 20. 10. DU 75 lidí
67. Kinéma 21. 10. DU 32 lidí
68. Expedice do obrazu VIII. 22. 10. DU 27 lidí
69. Šest VIII. 2. 11. DU           102 lidí
70. M. Jiroušek přednáška 3. 11. DU 15 lidí
71. Žena ve středověku 8. 11. Knihovna 50 lidí
72. Aut.čtení MENS SANA 10. 11. DU 28 lidí
73. Expedice do obrazu IX. 12. 11. DU 16 lidí
74. Koncert 30. 11. Knihovna 25 lidí
75. Expedice do obrazu X. 3. 12. NS   0 lidí
76. Šest IX. 7. 12. Knihovna 40 lidí
77. Václav IV. 20. 12. Knihovna 35 lidí

V rámci výstav 32 akcí                4 720 lidí
Mimo výstavy 45 akcí          2 416 lidí

Přednášky 16           530 lidí
Koncerty 12           780 lidí
Komentované prohlídky 11           522 lidí
Filmové projekce 3 71 lidí
Autorská čtení 7           253 lidí
Prezentace 2           755 lidí 
Literární večery 3           145 lidí
Divadelní představení 1 32 lidí
Osm (později šest) 9           839 lidí
Expedice do obrazu 7           190 lidí
Festivaly 3        2 895 lidí
Akce pro děti 2 59 lidí
Komponovaný večer 1 65 lidí
Celkem: 77 akcí               7 136 lidí
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6.2. Spolupracovníci
V roce 2011 Galerie výtvarného umění v Ostravě úzce spolupracovala 
s několika organizacemi. Kromě zřizovatele Moravskoslezského kraje, 
statutárního města Ostravy a Ministerstva kultury ČR, které činnost 
instituce podpořily finančně a záštitami (výstavy: Alfons Mucha 150 let, 
Černá slunce, architektonické výstavy, doprovodné programy: 
Ostravská muzejní noc), galerie spolupracovala s Radou galerií ČR 
v oblasti prezentace a propagace, Spolkem pro ostravskou kulturu 

v oblasti realizace výstav věnovaných architektuře, Fakultou umění 
Ostravské univerzity v Ostravě při přípravě výstav v Nové síni Poruba a 
při realizaci doprovodného programu Šest. 

Instituci finančně a propagací podpořily společnosti Mucha 
Fundation a Vítkovice Machinery group při přípravě výstav Alfons 
Mucha 150 let a Černá slunce / Odvrácená strana modernity 
1927–1945 a další partneři: 
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6.3. Komunita a komunitní programy

Pro galerie je nesmírně důležitá participace na občanském a 
komunitním životě místa, kde sídlí. Snaha o integraci do místního 
společenství se projevuje v oblastech typicky komunitních projektů, ale 
také účastí a hlavně iniciováním projektů, které jdou napříč městem, 
jeho institucemi a vytváří základnu pro uplatnění občanských sdružení a 
jednotlivců.

Galerie výtvarného umění v Ostravě připravovala vzdělávací a 
arteterapeutické programy pro různé ostravské komunity – sociálně 
slabé (Charita Ostrava aj.), fyzicky či mentálně handicapované (Bílá 
holubice aj.). Rovněž se podílela na začleňování romské komunity do 
běžného života (ZŠ Karasova). Instituce také nabízela kulturní 
volnočasové aktivity individuálním skupinám sdružujícím zájmové 
spolky, děti i seniory.

Galerie je jedním z organizátorů významné kulturní akce Ostravská 
muzejní noc, která se v roce 2011 uskutečnila již potřetí. Cílem 
Ostravské muzejní noci je rozvíjet kulturní život města a obohatit 
společensko-kulturní dění v Ostravě. Festival sdružuje kulturní instituce 
se sídlem v Ostravě, které veřejnosti během jednoho večera, respektive 
noci, nabídnou pestrý kulturní program a zpřístupní své prostory 
v netradiční dobu. 

Projektu se v loňském roce zúčastnilo celkem 31 organizací, 
akce navštívilo úctyhodných 21 448 osob. Projekt bude pokračovat i 
v roce 2012.

Galerie výtvarného umění v Ostravě spolupracovala na projektu Šest 
s Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě. Prezentace studentů, 
absolventů a pedagogů se poprvé uskutečnila v lednu 2011. Cílem 
projektu je seznámit veřejnost s nově vznikajícím ostravským 
uměleckým potenciálem. Večery provázel akademický malíř Daniel 
Balabán. Prezentaci kurátorsky připravoval Václav Rodek. Akce měla 
charakter projekce 5−10 děl šesti umělců, které jsou doprovázeny 
stručným a výstižným komentářem jejich autora. 

Ostravská muzejní noc 2011

Šest

Projekce se uskutečňovala vždy první středu v měsíci a 
návštěvnost se pohybovala kolem 100 osob. Projekt bude pokračovat i 
v roce 2012.

Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku je cyklus 
přednášek ostravského historika Marka Zágory, který se soustředí na 
středověká témata, s nimiž seznamuje veřejnost.

Přednáška se uskutečňovala vždy jednou měsíčně v Knihovně 
GVUO a návštěvnost se pohybovala kolem 40 osob. Projekt bude 
pokračovat i v roce 2012.

Organizace rovněž spolupracovala s občanským sdružením Bludný 
kámen, které zprostředkovává koncerty soudobé experimentální hudby 
a festivaly typu Minimaraton elektronické hudby, Pohyb-Zvuk-Prostor. 
V roce 2011 se celkem uskutečnilo 13 koncertů, které navštívilo 930 lidí. 
Cyklus koncertů bude pokračovat i v roce 2012. 

Galerie výtvarného umění v Ostravě se v roce 2011 podílela i na dalších 
festivalech typu Malamut – festival akčního umění ve spolupráci 
s Fakultou umění Ostravské univerzity v Ostravě, či na literárním 
festivalu Protimluv.fest. 
Oba festivaly navštívilo celkem 471 osob. 

Umělecké dílo jako pramen poznání života ve středověku

Koncerty alternativní hudby a hudební festivaly

Další festivaly

6.4. 
       občanskými sdruženími

Spolupráce se sociálním organizacemi a   

Galerie výtvarného umění v Ostravě zaměřila své aktivity také na práci 
s handicapovanými (výstava Svět podle nás). V rámci vzdělávacích a 
tvůrčích programů se uskutečňovaly specifické arteterapie a tvůrčí 
dílny. V Domě umění se realizovala pravidelná literární čtení klientů 
sdružení Mens sana. Organizace rovněž spolupracovala s ostravskou 
pobočkou občanského sdružení Rada seniorů.

Galerie výtvarného umění v Ostravě spolupracovala s celou 
řadou místních občanských sdružení. Z nejvýznamnějších je možno 
jmenovat – Bludný kámen, Antikvariát a klub Fiducia, Mens sana, 
SPOK, Rada seniorů a Onko Amazonky.
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Významným projektem, který je každoročně pořádán ve spolupráci 
s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje je výstava Svět podle nás 
s předáváním cen hejtmana, které se v roce 2011 uskutečnilo 
6.12.2011 za účasti náměstka hejtmana Ing. RSDr. Karla Konečného.

7. 12. 2011 – 28. 1. 2012, Nová síň – Poruba
Výstava představila fenomenální obrazy zrakově postižených 

umělců, které vznikaly speciálním postupem - „Čečovou metodou“ 
v ateliéru nadace Artevide. 

Autorem této unikátní patentované metody je akademický malíř 
Dino Čečo, který již řadu let zprostředkovává cestu nevidomým dětem 
k spontánnímu uměleckému vyjádření. Malíř vynalezl speciální postup 
přípravy plátna, pod nímž je černá magnetická barva, která se objeví 
v okamžiku doteku. Při doteku barva prostoupí na povrch plátna. Tak 
vzniká dílo, na kterém všude, kde se tvůrce dotkne, zůstane otisk jeho 
myšlenky, emoce nebo vyřčeného slova. Z těchto originálů se vyrobí 
identický reliéfní obraz, který si mohou nevidomí lidé hapticky 
prohlédnout, vidět jej. Technikou „okamžité“ malby dosahují nevidomí 
umělci vynikajících výsledků, vznikají zajímavé, ničím neovlivněné a 
upřímné obrazy.

V rámci této neobyčejné výstavy proběhly doprovodné výchovně 
– vzdělávací programy o životě nevidomých lidí a jejich umělecké 
činnosti určené dětem mateřských, základních a středních škol.
    

V rámci projektu Svět podle nás připravila Galerie výtvarného 
umění řadu vzdělávacích programů – „neobyčejných setkání“ pro děti 
nebo dospělé se zrakovým postižením. Tato setkání vychází ze 

Svět podle nás 2011
KAŽDÝ TO VIDÍ JINAK
Výstava nevidomých malířů s tradičním předáním Ceny 
hejtmana

Neobyčejná setkání s uměním pro lidi se zrakovým 
znevýhodněním
v rámci projektu Svět podle nás 2011
Září – prosinec 2011

zkušenosti, že umění může léčit tělo i duši a přinášet radost ve svých 
nejrůznějších podobách. Není podstatné, zacházíme-li s tancem, 
slovem, tónem nebo čárou. 

Lidé se zrakovým postižením měli příležitost od září do prosince 
prožít řadu setkání s tanečnicí a terapeutkou paní Andreou Murdock, 
zazpívali si s milou a zkušenou muzikoterapeutkou Janou Sedláčkovou a 
společně s Marcelou Pelikánovou se seznámili s výtvarným uměním 
v Galerijní dílně. 

Pro zrakově postižené děti připravilo sdružení Teatr ludem 
tvořivou dílnu s loutkami Panem Barvičkou a Slečnou Mašličkou. Ti si 
společně s dětmi hráli a objevovali umělecký svět, tvořili z papíru, lana 
nebo gumy…
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Knihovna GVUO je specializovaná knihovna shromažďující publikace, 
katalogy výstav a časopisy o výtvarném umění a příbuzných oborech. 
Poskytuje knihovnické a informační služby pro odbornou a vědeckou 
činnost odborným pracovníkům i pro veřejnost. Knihovna nabízí 
studentům VŠ např. informace a materiály ke zpracování seminárních a 
diplomových prací, studentům středních škol informace a materiály 
k projektům a referátům. Dále nabízí pro výuku materiály pedagogům a 
odborným pracovníkům galerie, soukromým badatelům, výtvarníkům a 
seniorům nabízí badatelské informace a služby s individuálním 
přístupem.

Fond knihovny zahrnuje k 31.12.2011 celkem 19 084 
knihovních jednotek, z toho fond knihovny tvoří 7 757 monografií a 11 
327 katalogů výstav. Přírůstky za rok 2011 činí 480 svazků, z toho 176 
monografií a 304 katalogů výstav, zakoupených celkem za 101 446,- Kč. 
Fond periodik a aukčních katalogů se v roce 2011 celkem rozrostl 
o 125 svazků. Přírůstky byly získány zakoupením, reciproční výměnou 
mezi knihovnami galerií a muzeí, které jsou evidovány Radou galerií a 
mezi knihovnami z oborové ART brány nebo výměnou za zápůjčky 
výtvarných děl instituce i za reprodukční práva.

Výpůjček v roce 2011 bylo celkem 1292, z toho bylo výpůjčeno: 
monografií 969 tj.75% z celkového počtu výpůjček
periodik 323 tj.25% z celkového počtu výpůjček

Dále byly poskytovány rešeršní služby a meziknihovní výpůjční služby.
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Databáze
V rámci služeb knihovna zpřístupňuje laické i odborné veřejnosti 
placené databáze,  a to Lexikon výtvarných umělců –  a 
licencovanou databázi EBCSOhost. EBCSOhost je plnotextová 
multidatabáze časopiseckých článků z mnoha oborů, mj. umění, 
výtvarného umění a architektury. Část Academic Search Complete, 
kterou knihovna nabízí, zahrnuje více než 8 600 plnotextových časopisů 
a dále bibliografické záznamy více než 13 200 titulů časopisů, 
monografií, sborníků z konferencí z celého světa.

Vzdálený přístup
Od konce roku 2011 nabízí knihovna GVUO svým badatelům novou 
službu, a to vzdálený přístup k multidatabázi EBSCO. Služba je 
zpřístupněna v rámci projektu oborové brány ART, kterého je knihovna 
součástí.

Zpracování knihovního fondu
Evidence i katalogizace je prováděna do automatizovaného knihovního 
systému Clavius. V roce 2005 začala probíhat rekatalogizace starších 
přírůstků fondu do této elektronické databáze a od roku 2006 je celý 
roční přírůstek katalogizován pouze do elektronické databáze. 
Rekatalogizace starších přírůstků probíhá průběžně. Během roku 2011 
bylo celkem zkatalogizováno 1855 titulů monografií a katalogů výstav. 

Dokumentace výstav GVUO
Knihovna v roce 2011 systematicky získávala a uchovávala dokumentaci 
výstav a doprovodných činností GVUO i dokumenty mapující výtvarnou 

www.sca-art.cz

7. Knihovna, archív 

7.1. Návštěvníci

7.2. Dokumentace

Knihovnu navštívilo celkem 504 návštěvníků, z toho registrovaných 
badatelů bylo 60. On-line katalog knihovny byl velmi často využíván.

Složení návštěv badatelů podle povolání: 
zaměstnanec GVUO 30,36%
kulturní pracovník 17,26%
senior   9,33%
student   8,73%
výtvarník   2,18%
pedagog   1,59%
neuvedeno 30,56%
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kulturu regionu. Dokumentace k výstavám obsahuje plakáty, pozvánky, 
tiskové zprávy, fotografie, články z periodik a informace z médií i webu. 
Průběžně také doplňovala dokumenty k starším akcím GVUO a regionu, 
které získává vlastním sběrem.

Spolupráce s jinými institucemi
�Spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, katedrou 
dějin umění a kulturního dědictví - praxe vysokoškolských studentů – 
v roce 2011 absolvovalo praxi v knihovně 5 studentek.
�Spolupráce s knihovnami uměleckého zaměření v rámci projektu 
oborová informační brána ART - Umění a architektura na .
�Spolupráce s Národní knihovnou ČR při vytváření Souborného 
katalogu ČR sdílením elektronicky zpracovaných záznamů.
�Spolupráce s galerijními a muzejními knihovnami prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby.
�Spolupráce s knihovnami galerií a muzeí prostřednictvím výměny 
publikací.
�Spolupráce s odbornými pracovníky galerie při sestavování 
bibliografií k publikacím či k výstavám.

V knihovně v roce 2011 proběhlo 11 přednášek pro veřejnost (téma 
středověk, film), 1 přednáška pro studenty Fakulty umění v Ostravě a 
1 přednáška pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy v Ostravě.

Semináře
Pracovnice knihovny se zúčastnila v roce 2011 těchto seminářů:
Seminář pro knihovníky - část všeobecná a fondy v rámci UZ
Seminář komunikačních dovedností v kultuře v rámci UZ
Seminář E-books, pořádaný MSVK v Ostravě
Seminář o knižních ilustracích, pořádaný MSVK v Ostravě
Seminář knihovníků galerií a muzeí v Českém Těšíně
Seminář pravidel AACR2 v Praze 

www.art.jib.cz

Akce ve studovně knihovny 
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dfasdfsa prosince zrušila volné dny ve středu, ostatní skutečnosti zachovala 
v původním stavu. 
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8. PR galerie a internetové stránky

8.1. Média

8.2. Veřejnost

8.4. Formy propagace

Galerie výtvarného umění v Ostravě komunikovala s veřejností několika 
způsoby: interpersonálně (vernisáže, tiskové konference, osobní 
setkání), skupinově (facebook, komentované prohlídky, přednášky), 
masově (televize, rozhlas, internet, tisk), vizuálně (tiskoviny, internet, 
bannery s jednotným vizuálním stylem).

Galerie výtvarného umění v Ostravě nabízela veřejnosti dva dny 
s volným vstupem (středa, neděle) od ledna do prosince 2011. Volné 
dny se výrazným způsobem podílely na celkové návštěvnosti GVUO, 
tvořily asi 2/3 všech návštěvníků (poměr volných a placených vstupů za 
rok 2011).   

V roce 2011 bylo emailem rozesláno 78 tiskových zpráv. 
V médiích se objevilo 783 zpráv. Organizace připravila 3 tiskové 
konference (výstavy: Alfons Mucha 150 let a Černá slunce / Odvrácená 
strana modernity 1927–1945; doprovodné programy: Ostravská 
muzejní noc). Průměrně se každé tiskové konference zúčastnilo 10 

S médii galerie komunikovala emailem s tiskovou zprávou a pozvánkou; 
osobním setkáváním tiskové mluvčí s představiteli médií při příležitosti 
tiskové konference, připravování reportáže, setkání na kulturních 
událostech ve městě; telefonicky; tištěnou kampaní pravidelný a 
přehledný program na daný měsíc; galerijní čtvrtletník; propagační 
materiály k výstavám i o galerii; prezentací galerijních aktivit v rámci 
jiných kulturních akcí ve městě; na webových stránkách a facebooku.

Galerie výtvarného umění v Ostravě uspořádala v loňském roce anketu 
na téma volných vstupů, výstavního a dramaturgického plánu,otevírací 
doby Domu umění a ceny vstupného. Ankety se zúčastnilo 60 
respondentů. Volné vstupy k opakovaným návštěvám využívalo 50% 
dotázaných, spokojenost  vyjádřilo 66% respondentů. Provozní doba 
vyhovovala 97% tázaných. S dramaturgií výstav bylo spokojeno 93 % 
respondentů, s doprovodnými programy 75%. Na dotaz, zda vstupné 50 
Kč odpovídá nabízeným službám, odpovědělo ano 68%, je příliš vysoké 
5%, je příliš nízké 27%. I na základě těchto skutečností galerie od 

8.3. Spolek přátel GVUO

Se spolkem přátel GVUO galerie komunikovala písemně – pozvánkami 
na akce; tištěnou kampaní pravidelný a přehledný program na daný 
měsíc; galerijní čtvrtletník; propagační materiály k výstavám i o galerii; 
prezentací v měsíčnících PROGRAM, Ostravská radnice, Kam 
v centru, PRIO; na webových stránkách a facebooku; mediálně (TV, 
rozhlas, tisk); marketingově (plakáty, pozvánky, bannery, inzerce a jiná 
reklama); osobním setkáváním na veřejných kulturních událostech.

Galerie výtvarného umění v Ostravě informovala veřejnost o svých 
aktivitách na webových stránkách, Facebooku, ve všeobecném 
informačním letáku o galerii, pozvánkami na výstavy, na plakátech 
k výstavám a doprovodným programům, čtvrtletním programem 
s anglickým resumé, bannerem, vlajkou, inzercí v médiích.

V rámci všech výstav a doprovodných aktivit GVUO vydávala 
tiskovou zprávu (tisk, rozhlas, TV); informace zveřejňovala v měsíčním 
programu GVUO a měsíčníku Program, PRIO, Kam v centru, 
Ostravská radnice; galerie rozesílala direct maily dle vytvořených 
mailing listů.
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8.5. Internetové stránky

Internetové stránky  byly pravidelně aktualizovány, 
přestože množství informací, vážících se přímo či nepřímo na akce 
galerie, bylo nesmírné. Stránky obsahují všechny důležité oblasti 
činností GVUO, včetně základních standardů moderních internetových 
stránek. 

Za zmínku jistě stojí, že do galerijních stránek je plně a funkčně 
integrován interaktivní prohlížeč, který nechal zhotovit MSK. Současně 
jistě zajímavou částí je podrobná prohlídka počátků galerie ve 20. letech 
20. stoletím nebo průvodce po veřejné plastice v MSK.

Pro rok 2012 plánujeme integraci do stránek sbírkového 
katalogu GVUO a další atraktivní momenty.

www.gvuo.cz
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9.1. 
příspěvkové organizaci včetně návrhu na 
rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Vyhodnocení ukazatelů stanovených 

9. Hospodaření

Detailní ekonomické vyhodnocení je zpracováno v tabulkové části 
závěrečné zprávy o činnosti a plnění úkolu příspěvkové organizace dle 
přílohy č. 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztahů orgánů 
kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly 
na kraj převedeny zvláštním zákonem.
Tabulka č. 1) Základní ukazatele
Tabulka č. 2a) Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. 
v kulturní oblasti
Tabulka č. 3a) Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. 
v kulturní oblasti
Tabulka č. 4) Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
Tabulka č. 5) Upravený výsledek hospodaření
Tabulka č. 6) Příspěvek na provoz
Tabulka č. 7) Zdroje financování investic
Tabulka č. 8) Majetek
Tabulka č. 9)   Platy a mzdy
Tabulka č. 10) Hospodaření s peněžními fondy
Tabulka č. 11) Přehled o investičních nákladech

 

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011 

Výše výsledku hospodaření byla v roce 2011 ovlivněna mimořádnou 
situací, tj. zjištěním, že v hlavní pokladně chybí finanční hotovost ve výši 
1.278.616,09 Kč.  S odpovědnou pracovnicí byl okamžitě rozvázán 
pracovní poměr. Tato částka je v účetnictví vedena na pohledávkách a 
chybí v nákladech organizace. V průběhu roku 2011 docházelo 
k úsporným opatřením. K 31. 12. 2011 nebyla ještě vyčerpána částka ve 
výši 2.826,81 Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním je  k 31. 12. 
2011 1.281.442,90 Kč. Daň z příjmů činí 75.290 Kč. Výsledek 
hospodaření po zdanění k 31. 12. 2011 je 1.206.152,90 Kč.

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (Kč) – týká 
se hodnocení kalendářního roku:                                                                                                               

Výsledek hospodaření 

za rok 2011 

z toho 
převod do rezervního fondu převod do fondu odměn 

1 206 152,90   1 206 152,90 0 

 

 
náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek 

hospodaření 

(tis. Kč) 

Hlavní činnost 20 651,59  21 703,58 1 051,99 

Doplňková činnost 122,51      276 ,67 154,16 

celkem 20 774,10 21 980,25 1 206,15 

 

Částku ve výši 1.206.152,90 Kč, tj. výsledek hospodaření po zdanění, 
požadujeme převést do rezervního fondu, který tímto však nebude krytý 
penězi, ale pohledávkou za bývalou zaměstnankyní.

Příspěvkové organizaci byly stanoveny tyto závazné 
ukazatele (v Kč)

ODBOR KULTURY  čerpání v % 

Příspěvek na provoz: 20 258 625 100 

Účelově vázaný příspěvek na provoz : 2 075 443 100 

 z toho: Svět podle nás 150 000 100 

              Restaurování barokních obrazů 108 625 100 

              Odpisy 1 816 818 100 

Výsledek hospodaření  0 Kč --- 

 
GVUO dodržela v roce 2011 stanovené závazné ukazatele.
�Příspěvek na provoz, včetně účelových příspěvků na provoz, byl 
vyčerpán na 100 %, pouze u odpisů nebyla vyčerpána částka 4 Kč.
�Účelově vázaný příspěvek na provoz ve výši 150.000,- Kč na akci 
„Svět podle nás 2011“ byl určen na přípravu a uspořádání výstavy 
výtvarných prací dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
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                                                                                   žijících v náhradní rodinné péči. V roce 2011 šlo již o šestý ročník, který 
se opět setkal s velkým zájmem veřejnosti. GVUO uvítala pokračování 
této akce i v roce 2012.
�Z programu rozvoje muzejnictví GVUO obdržela dotaci na 
„Restaurování barokních obrazů“ ve výši 108.625 Kč. Účel byl splněn, 
byly zrestaurovány 2 obrazy – Upoutaný Prométheus a Narcissus.

Dary, sponzorství, jiné dotace (tis. Kč)

Druh celkem 
finanční věcný finanční věcný 

rezervní fond investiční fond 

Architektonické výstavy  150.000,-     

Alfons Mucha „150 let“ 80.000,-     

Černá slunce 150.000,-     

celkem 380.000,-     

 
Od statutárního města Ostrava obdržela GVUO v roce 2011 2 
neinvestiční dotace, a to na realizaci projektu „Architektonické výstavy 
2011“ a Alfons Mucha „150 let“, což značně přispělo na uspořádání řady 
zajímavých výstav.
Z Ministerstva kultury, transferem přes Krajský úřad, obdržela GVUO, 
neinvestiční dotaci ve výši 150.000 Kč na realizaci výstavy „Černá 
slunce“.

9.2. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Výsledek hospodaření k 31. 12. 2011:

Druh doplňkové činnosti 

(dle zřizovací listiny) 

náklady 

(tis. Kč) 

výnosy 

(tis. Kč) 

výsledek 

hospodaření 

(tis. Kč) 

Nákup a prodej (komisní prodej) 12,75 63,43 50,68 

 Pronájem 109,76 213,24 103,48 

Celkem 122,51 276,67 154,16 

 

Doplňková činnost je dána zřizovací listinou, jedná se o prodej zboží 
v komisním prodeji a pronájem nebytových prostor. V obou případech 
byla doplňková činnost v roce 2011 zisková. V roce 2011 byly důsledně 
vyčísleny veškeré náklady související s doplňkovou činností a bylo 
o těchto nákladech účtováno, což vysvětluje nárůst nákladů oproti 
předchozím rokům. V roce 2011 došlo téměř k pětinásobnému nárůstu 
výnosů z prodeje zboží v komisním prodeji.

Hospodaření s peněžními fondy:

9.3. Peněžní fondy a jejich krytí

Název fondu 
stav v tis. Kč 

k 1. 1. 2011 k 31. 12. 2011 

investiční fond 4 034,91  5 478,27 

FKSP 210,56 213,18 

rezervní fond 504,60 498,49 

fond odměn 32,69  83,69 

 
Investiční fond byl v roce 2011 tvořen přídělem z odpisů 
dlouhodobého majetku, a to ve výši 1.820,82 tis. Kč. Zároveň došlo 
k navýšení investičního fondu opravou chybného zaúčtování z minulého 
roku,  k 31. 12. 2010 byl z důvodu chybného zaúčtování zmařené 
investice vykázán o 166,6 tis. Kč nižší konečný stav investičního fondu.  
Použitý byl investiční fond, oproti původnímu plánu, na opravu zateplení 
a nutné opravy správní budovy, na opravy elektroinstalace a z důvodu 
výstavy „Černá slunce“ uskutečněné v závěru roku 2011 na rozšíření 
elektronického zabezpečovacího systému.
Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2011 tvořen ve výši 
1 % z objemu prostředků na platy a z náhrad ve výši 54,6 tis. Kč. Použit 
byl fond na peněžní dary, na příspěvky na penzijní připojištění a 
příspěvky na stravování.
Rezervní fond byl v roce 2011 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku 
hospodaření ve výši 13,89 tis. Kč a použit na odvod za porušení 
rozpočtové kázně ve výši 10 tis. Kč. 10 tis. Kč. bylo zároveň v roce 2011 
přeúčtováno z rezervního fondu z minulého období, z důvodu chybné 
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Veškeré investiční akce byly hrazeny z vlastních zdrojů, tj. použití 
investičního fondu. Zejména byly uskutečněny nezbytné opravy na 
správní budově. Z důvodu nezdravého vzhledu platanu na dvoře Domu 
umění bylo požádáno o posouzení jeho stavu a následně nato bylo 
doporučeno  jeho kácení, na pokácení platanu a s tím související terénní 
úpravy byl použit investiční fond. V poslední řadě byl investiční fond 
použit na rozšíření elektronického zabezpečovacího systému ve 
výstavních sálech Domu umění, a to zejména z důvodu pořádání stěžejní 
výstavy roku 2011 s názvem „Černá slunce / Odvrácená strany 
modernity 1927 – 1945, která začala 7. prosince 2011.

Celkem na opravy a údržbu bylo v roce 2011 vynaloženo téměř 
800 tis. Kč. Finanční prostředky byly dále požity ve výši 270 tis. Kč na 
opravu omítek a výmalbu sálů Domu umění, ve výši 97 tis. Kč na výměnu 
svítidel v depozitáři, ve výši 60 tis. Kč na opravu a údržbu vozidel a na 
další drobné opravy.

Došlo také k nákupu DDHM, byla zakoupena a částečně 
obnovena výpočetní technika, zakoupeny židle a jiný nábytek, vitríny a 
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Pojistná událost celková výše škody 
výše náhrady od 

pojišťovny 

negativní   

celkem 0 0 

 

Pohledávky za odběrateli (účet 311) činily k 31. 12. 2011 20.000 Kč. 
Jednalo se celkem o 1 neuhrazenou fakturu za pronájem Platanu, která 
byla uhrazena k 15. 1. 2012.

Závazky za dodavateli (účet 321) byly k 31. 12. 201 ve výši 
1.780.149,77 Kč. Jednalo se o dodávku tepla, telefony, odvoz odpadu, 
největší podíl této částky tvořila neuhrazená faktura za nákup 
uměleckých děl v hodnotě 1.150.000 Kč. 

Inventarizace majetku a skladu proběhla v lednu 2012, 
inventarizace obrazů na konci roku 2011. Bylo sestaveno 7 dílčích komisí 
(pro inventarizaci skladu katalogů, pokladního skladu DU, pokladního 
skladu NS, hmotného a nehmotného majetku, sbírkového fondu, zboží 
v komisním prodeji a pokladny komisního prodeje) a ústřední komise. 
Inventarizace proběhla dle stanoveného plánu. Žádné inventarizační 
rozdíly nebyl shledány.

úhrady odvodu z provozních prostředků.
Fond odměn byl v roce 2011 tvořen přídělem ze zlepšeného výsledku 
hospodaření ve výši 51 tis. Kč.

9.4. Péče o spravovaný majetek, investiční 
činnost, údržba a opravy

Investiční akce

Název akce 

zdroje (tis. Kč) 

celkem Vlastní MSK 
ISPR

OFIN 

dar

y 

jiné 

MK ČR 

Kácení platanu a terénní úpravy 63,85 63,85     

Oprava zateplení a okap.chodníku SB 273,78 273,78     

Rozšíření EZS 206,43 206,43     

Investiční akce celkem 544,06 544,06     

 

sokly pro výstavní činnost, bezdrátové přijímače pro zkvalitnění 
komentovaných prohlídek, svítidla, motorová pila, motorový foukač, 
sněhová fréza  atd.

Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. Kč)

GVUO je pojištěna centrálně svým zřizovatelem. V roce 2011 nedošlo 
k žádné pojistné události.

9.5. 
         majetku

Pohledávky, závazky, inventarizace   
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9.6.  
           č. 106/1999 Sb.

Poskytování informací podle zákona 

GVUO v roce 2011 neposkytla žádné informace dle zákona č. 106/1999 
Sb.

9.7. 
         dle zákona č. 435/2004 Sb. 

Vyhodnocení plnění povinného podílu 

Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců GVUO byl v roce 2011 
24,33 osob. Z toho povinný podíl 5 % činil 1,22 osob.

Přestože GVUO nesplňuje podmínku danou zákonem č. 435/2004 
Sb., § 81 a nemá více než 25 zaměstnanců, přičemž pro zjištění 
celkového počtu zaměstnanců byl rozhodný průměrný roční přepočtený 
počet zaměstnanců, zaměstnávala v roce 2011 3,81 osob se zdravotním 
postižením.

9.8. Mzdové náklady a zaměstnanci

K 31. 12. 2010 měla organizace 27 zaměstnanců, z toho:
�THP: 10 (ředitel, historik umění, 2 kurátoři, registrar, správce 
depozitáře, 2 pedagogičtí pracovníci v galerii, knihovník, fotograf);
�ostatní THP: 5 (vedoucí ekonomicko-provozního úseku, tisková 
mluvčí, účetní, administrativní pracovník, provozní);
�dělníci: 12 (1 pokladní, 2 recepční, 2 hlídači, 4 vrátní, 2 uklízečky, 
1 řidič − údržbář).

 

Počet pracovníků 

  

Kategorie zaměstnanců 

fyzický stav 

k 31.12. 

přepočtený 

stav (PS) ke 

dni  31.12. 

% z PS 
průměrný 

plat 

celkový 

objem 

prostředk

ů na platy 

čerpání 

v % 

1 2 3 4 5 6 7 

vysokoškolské 13 12,63 52,28 --- --- --- 

úplné střední 4 3,40 14,07 --- --- --- 

vyučen 9 7,13 29,51 --- --- --- 

základní 1 1,00 4,14 --- --- --- 

celkem 27 24,16 100 18 717 5 426 444 100,00 

THP 15 15,00 62,09 21 785 3 921 295 --- 

dělníci 12 9,16 37,91 13 693 1 505 149 --- 

celkem 27 24,16 100 18 717 5 426 444 100,00 

9.9. Zahraniční pracovní cesty

Místo účel cesty od - do počet 

zaměs

tnanc

ů 

Polsko – Lublin Svoz obrazu 12. 1. 2011 2 

Polsko – Wroclav 

Wroclaw,Gliwice 

Wroclav,Gliwice 

Svoz výstavy 26. 1. 2011 1 

Polsko – Krakow Odvoz výstavy 9. 3. 2011 1 

Bratislava Odvoz výstavy 10. 3. 2011 2 

Slovensko - Boldog Odvoz výstavy 10. 3. 2011 1 

Slovinsko - Ljubljana Převoz výstavy 16.-17.3. 2011 2 

Polsko – Wroclav Svoz výstavy 26. 4. .2011 1 

Rakousko - Vídeň Odvoz výstavy 29. 4. 2011 1 

Bratislava 

 

Převoz výstavy 18. 5. 2011 1 

Rakousko - Vídeň 

WroclawWroclaw 

Převoz výstavy 6. 6. 2011 1 
Bratislava Svoz výstavy 9. 6. 2011 2 

Slovensko - Boldog Odvoz výstavy 9. 6. 2011 1 

Slovensko - Boldog Odvoz výstavy 14. 6. 2011 1 
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Polsko – Opole Wroclaw 

WroclawWroclaw 

Převoz výstavy 26. 7. 2011 1 

Polsko – Wroclav Převoz výstavy 20. 9. 2011 1 

Polsko - Chelm Převoz výstavy 10.10.2011 2 

Itálie - Benátky Bienále 

 

18.-21.10.2011 4 

Bratislava Účast na výstavě Měsíc 

fotografie 

4. 11. 2011 1 

Bratislava Svoz výstavy 29. 11. 2011 2 

Polsko - Gliwice Odvoz výstavy 

 

8. 12. 2011. 

111121.10.2011 

1 

 

10.1. 
návrh ke zkvalitnění činnosti organizace

Plnění opatření z minulé zprávy a 

10. Kontrolní činnost 

Vedení GVUO v roce 2011 dopracovalo a nastavilo vnitřní kontrolní 
systém tak, aby se chyby, které byly zjištěny kontrolou v minulých letech 
nemohly opakovat. V součinnosti s oddělením kontroly MSK docházelo 
k postupnému doplňovaní zjištěných nedostatků. Lze konstatovat, že od 
poslední provedené kontroly v instituci, byla věnována pozornost všem 
oblastem, které byly předmětem nálezu. Drtivá většina zjištění byla 
napravena, k čemuž bylo také nutno udělat zevrubné rekonstrukce 
hospodaření, účetních postupů hluboko před rokem 2008. Tímto 
procesem prošli také mnozí zaměstnanci, kteří byli opakovaně 
proškoleni a opětovně seznámeni s kontrolními mechanismy a jejich 
povinnostmi. 

Vzhledem k permanentnímu procesu změn, zejména v oblasti 
účetnictví, příslušní pracovníci absolvují potřebné kurzy a dochází 
k dalšímu jejich vzdělávání. Systém vnitřních kontrol byl propracován, 
z každé kontroly je proveden písemný zápis, popřípadě vyhotovena 
fotokopie dotčených dokumentů, na základě kontrolních zjištění jsou 
vyvozeny důsledky, sjednána náprava a vše je dokumentováno a 
zakládáno v písemné podobě také pro potřeby dalších kontrol v instituci.

10.2. Výsledky kontrol

 Od 12. 12. 2011 do 19. 12. 2011 proběhla v GVUO veřejnoprávní 
kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, kontrolovaným obdobím 
byl rok 2011. Dne 2. 2. 2012 byl předán řediteli organizace protokol 
o kontrole. Z jeho závěru vyplývá, že nápravná opatření byla organizací 
splněna. Kontrolou zjištěné nedostatky, související s výběrem hotovosti 
za stravenky a výplatou mezd v hotovosti, byly již v roce 2012 
napraveny. Další drobné nedostatky související s dodržováním termínů 
u vydávání a splatnosti vydaných faktur, klíčování nákladů a výnosů 
v doplňkové činnosti a v oblasti personalistiky  zařazení zaměstnanců 
do platových stupňů bude napraveno v průběhu roku 2012 a zmíněné 
oblasti budou přidány do systému následných kontrol organizace. Na 
závěr bylo vedení GVUO doporučeno, aby v rámci organizačního 
zabezpečení byly všechny činnosti řídící kontroly vykonávány 
s maximální důsledností a spolehlivostí a tím byla zaručena trvalost 
realizace nápravných opatření. 

Systém vnitřních kontrol v organizaci se již během minulého roku 
zcela zautomatizoval a jeho okruh bude i nadále rozšiřován, je nastaven 
tak, aby se chyby minulých období již nemohly opakovat a aby byl vnitřní 
kontrolní systém zcela průkazný a vytvářel podmínky pro hospodárný, 
efektivní a účelný výkon státní správy.
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Poděkování patří všem zapůjčitelům, kteří se na podíleli na výstavách: 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Galerie hlavního města Prahy
Galerie Kodl
Galerie moderního umění v Hradci Králové
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Galerie Prinz Prager
Galerie umění Karlovy Vary
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Galerie výtvarného umění v Chebu
Galerie Zlatá husa
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Městské muzeum Chotěboř
Moravská galerie v Brně
Muchova nadace
Museum Kampa nadace Jana a Medy Mládkových
Muzeum Brněnska
Muzeum města Brna
Muzeum Milana Dobeša v Bratislavě
Muzeum umění Olomouc
Muzeum Šumavy Sušice
Národní galerie v Praze
Národní památkový ústav, ú.o.p. Ostrava
Oblastní Galerie Vysočiny Jihlava
Oblastní galerie v Liberci
Památník národního písemnictví
Památník Terezín
Polabské muzeum
Regionální muzeum a galerie v Jičíně – Muzeum hry
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Slovenská národní galerie
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vojenský historický ústav Praha
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11. Poděkování a spolupráce Východočeská galerie v Pardubicích
Západočeská galerie v Plzni
a soukromí sběratelé.

Pochopitelně veliké poděkování patří všem příznivcům galerie, kteří 
svou dobrovolnou prací napomáhají jejímu dobrému obrazu.

V neposlední řadě děkujeme všem návštěvníkům.


