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Výstavy 
jednoho díla 
ze sbírek GVUO 

Portrait of a lady in 
a white headscarf
1833, oil on canvas, 71 × 56 cm
– selected by the restorer 
Dominika Kozera Dworoková

Exhibition of 
a single work

25 April at 5 p.m.

LECTURE by restorer 
Dominika Kozera Dworoková

28. 3. 
— 30. 4.
2017

Egid F. Seybold
Portrét dámy v bílém 
šátku
1833, olej, plátno, 71 × 56 cm
– vybrala restaurátorka 
Dominika Kozera Dworoková

25. 4. v 17 hodin

PŘEDNÁŠKA
Dominiky Kozery Dworokové
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Dlouhodobá výstava představuje jeden 
z proudů výtvarného umění, který byl 
v určitých obdobích přeceňován a v jiných 
bagatelizován, a tím je tradiční malba. Jedná 
se o díla zakladatelů generace české malby, 
jako byl Luděk Marold, Vojtěch Hynais nebo 
Václav Brožík, jejichž tvorba je představena 
především portrétními díly. Dále jsou zde za-
stoupeny obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas 
neprávem spíše na okraji zájmu uměnovědy, 
jako například Maxmilán Pirner nebo Beneš 
Knüpfer. A v neposlední řadě díla autorů, 
kteří se vymezili proti modernistickým prou-
dům, ať již cíleně, nebo nevědomky v rovině 
formální, či námětové. Přesto lze jejich 
tvorbu do jisté míry považovat za základnu 
pro následné avantgardní výboje. Často Dům umění

Ostrava

The House 
of Art, Ostrava 

vernisáž 
17. ledna v 17 h

Opening 
17 January at 5 p.m.

Tradition
in the current
of modernity

The exhibition will present tradi-
tional painting performed by artists 
such were Luděk Marold, Vojtěch 
Hynais, Václav Brožík, Julius Mařák, 
Alois Kalvoda, Václav Radimský 
and others, who are represented in 
the collections from Gallery of Fine 
Arts in Ostrava.

18. 1. 
— 31. 12.

se jedná o autory, kteří byli střídavě ceněni 
a zavrhováni, jako byl Julius Mařák, Alois 
Kalvoda, Václav Radimský a řada dalších. 
Na výstavě jsou dále prezentována díla 
malířů, jako je Rudolf Kremlička nebo Václav 
Boštík ve výrazové poloze, ve které je příliš 
neznáme. Všechna díla spojuje řemeslná 
dokonalost a zároveň ryze vlastní invence 
a individuální rukopis v duchu tradiční mal-
by, což je nečiní umělecky méně hodnotné 
než jejich slavnější avantgardní protějšky. 
Vystavená díla z období konce 19. století 
do 30. let 20. století pocházejí ze sbírky 
Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Renata Skřebská

Tradice v proudu 
modernity

Stálá expozice

Permanent 
Exhibition

Alois Kalvoda
Zimní krajina / Winter landscape, před 1920 / before 1920
olej, plátno / oil, canvas, 47 × 65 cm
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Galerie výtvarného umění v Ostravě spra-
vuje sbírky mimořádných hodnot a kvality, 
které mají své kořeny u zrodu Domu umění 
v odkazu jeho duchovního otce architekta 
Františka Jurečka a v činnosti jeho prvního 
ředitele Aloise Sprušila.

Duší nejrůznějších aktivit, které vy-
vrcholily činností Domu umění, byl právě 
Alois Sprušil. Organizoval zájemce o umění, 
seznamoval veřejnost s českými umělci, 
zval pražské výtvarníky do Ostravy, pořádal 
prodejní výstavy. Byl obětavým propagá-
torem uměleckého života a měl podstatný 
vliv na jeho průběh. S otevřením Domu 
umění byl jmenován do čestné a neplacené 
funkce ředitele Jurečkovy galerie, kterou 
horlivě propagoval a rozvíjel. Sám v Domě 
umění přednášel a prováděl sbírkami. Vedle 
výstav byla zásadní také jeho akviziční 

Trvalý odkaz 
budoucnosti 
Alois Sprušil a sbírky 
v letech 1926 – 1946

5. 4. 
— 11. 6.

činnost. Jedinečným způsobem se mu 
podařilo pokračovat v Jurečkově odkazu 
a rozšířit původní fond ze sto dvaceti na 
dva tisíce sto inventárních čísel. Neméně 
důležitá byla jeho role v době druhé světové 
války, kdy se mu podařilo udržet Dům 
umění v českých rukou. V závěru války 
dokázal ukrýt sbírky před bombardováním 
v kostelíku v Kunčicích pod Ondřejníkem 
za pomoci inženýra Eduarda Šebely. 
Ocenění se mu dostalo při příležitosti jeho 
sedmdesátých narozenin, kdy byl v Domě 
umění uspořádán slavnostní večer, o němž 
referovaly všechny ostravské deníky. Alois 
Sprušil zemřel 2. listopadu 1946. Slavnostní 
pohřební průvod mu byl vypraven z Domu 
umění, který tolik miloval.

Jiří Jůza a Petr Gába

Otakar Nejedlý
Ples masek / Ball masks, 1919

plátno, tempera / tempera, canvas 
120 × 131 cm
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A permanent legacy 
for the future Alois Sprušil 
and the 1926 – 1946
collections

The collections of the Gallery of Fine Arts 
in Ostrava are of great value, containing 
works of outstanding quality. Their roots 
date back to the 1920s, when Ostrava’s 
House of Art was built, and they are the 
legacy of two important fi gures from this 
era – not only the art collector and architect 
František Jureček – the founding father of 
the gallery and the designer of the House 
of Art – but also Alois Sprušil, the galle-
ry’s fi rst director. Sprušil was the driving 
force behind the gallery’s early years. He 
coordinated Ostrava’s art scene, presented 
the works of Czech artists to the general 
public, invited Prague-based artists to 
Ostrava, and organized exhibitions of works 
for sale. He was a tireless promoter of fi ne 
art, and the fulcrum of Ostrava’s artistic 
life. When the House of Art was opened, 
Sprušil was appointed as the gallery’s 
director – an unpaid, honorary position to 
which he brought his unparallelled energy 
and passion. Besides giving lectures and 
guided tours for visitors, he also acquired 
numerous valuable works for the gallery. 
Building on Jureček’s legacy, he enlarged 
the original collection from 120 to 2100 items. 

He also played a crucial role during the Nazi 
occupation, managing to ensure that the 
House of Art remained under Czech man-
agement. At the end of the war (assisted by 
the engineer Eduard Šebela) he removed 
the collections from the gallery to protect 
them from bombing, placing the works into 
temporary storage at a church in Kunčice 
pod Ondřejníkem. His huge contribution 
was recognized at a gala evening held at the 
House of Art to celebrate his 60th birthday; 
the event was covered by all of Ostrava’s 
newspapers. Alois Sprušil died on 2 Novem-
ber 1946. His funeral procession began at 
the House of Art, to which he had devoted 
so much of his life.

The Gallery of Fine Arts in Ostrava is or-
ganizing this exhibition to present the fi nest 
pieces in its collections acquired between 
1926 and 1946. The exhibition celebrates 
the proud tradition of the city’s House of 
Art, which soon after its establishment grew 
to become one of the most important galle-
ries in the former Czechoslovakia, raising 
awareness of Ostrava’s art scene on the 
national and international stage.

Jiří Jůza and Petr Gába
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Dům umění
Ostrava

vernisáž 
4. dubna v 17 h

6. dubna v 17 h

Vystavenými autory 
budou například:

Quido Mánes, Antonín Procházka, Jaroslav
Čermák, František Kaván, Václav Špála,
Jan Zrzavý, Endre Nemes, Otakar Nejedlý,
Vincenc Beneš, Jan Trampota, Jaroslav
Panuška, Rudolf Kremlička, Jan Bauch,
Josef Čapek, Georges Kars, Max Švabinský,
Jakub Bauernfreund, Vojtěch Sapík,
Břetislav Benda, Josef Václav Myslbek,
Augustin Handzel, Jan Štursa, Otto
Gutfreund, Konstantin Aleksejevič Korovin
nebo František Kobliha

komentovaná 
prohlídka

Artists represented
at the exhibition will include:

Quido Mánes, Antonín Procházka, Jaroslav
Čermák, František Kaván, Václav Špála,
Jan Zrzavý, Endre Nemes, Otakar Nejedlý,
Vincenc Beneš, Jan Trampota, Jaroslav
Panuška, Rudolf Kremlička, Jan Bauch,
Josef Čapek, Georges Kars, Max Švabinský,
Jakub Bauernfreund, Vojtěch Sapík,
Břetislav Benda, Josef Václav Myslbek,
Augustin Handzel, Jan Štursa, Otto
Gutfreund, Konstantin Alekseyevich Korovin, 
František Kobliha

House of Art
Ostrava

Opening 
4 April at 5 p.m.

6 April at 5 p.m.
A guided tour 
of the exhibition

Bedřich Feigl
Podobizna Aloise Sprušila / Portrait of Alois Sprušil, 1938, 
papír, tužka / paper, pencil, 30 × 39 cm
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Výstava představuje tvorbu architekta 
Šeng-Jüan Chuang, který studoval na Tun-
ghaiské univerzitě i na Yaleově univerzitě ve 
Spojených státech amerických. V počátcích 
své profesní kariéry architekt působil v kan-
celáři Erica Owena Mosse a před návratem 
na Tchaj-wan vyučoval také na North Caroli-
na State University.

Šeng-Jüan Chuang pevně věří v kořeny 
architektury, které vyrůstají ze samé pod-
staty života. Život je pro něj nejpravdivější 
formou architektonického projevu nejen 
v rovině konstrukčních a materiálových 
projevů, ale taky záznamem dynamických 
a nekonečně pomíjivých změn všeho, co nás 

Dům umění
Ostrava

vernisáž 
11. dubna v 17 h

12. 4. 
— 4. 6.

obklopuje. Výsledkem takového vnímání ži-
vota a originálního pohledu na architekturu je 
jedinečný směr, který vychází především z fe-
noménu pomíjivosti, tak výrazně přítomného 
v přírodě. Tato fi lozofi e je v praxi uskutečňo-
vána v architektonických projektech studia 
Fieldoffi  ce, které Chuang založil a osobně 
vede. Práce architektonického studia se 
dočkala mnoha mezinárodních ocenění.

Šeng-Jüan Chuang, Čchen-Jü Ťiou, Čchen 
Zon, Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Archikultura 2017
Zpřístupněná místa: Fieldoffi  ce Architects 
+ Šeng-Jüan Chuang

Návštěvní centrum, Okresní I-lanský hřbitov v třešňovém sadu /
Visitor Center, District I-lan cemetery in the cherry orchard I-lan, 2005–2014

Přednášky 
profesora Čchun-Siung Wanga (Wang 
Chun-Hsiunga) a architekta Šeng-Jüan 
Chuanga (Huang Sheng-Yuana) se 
uskuteční v úterý 11. dubna v 15 h.
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Vstupní cesta, Okresní I-lanský hřbitov v třešňovém sadu /
Entry path, District Cemetery in cherry orchard, I-lan, 2006–2008

Fieldoffi  ce Architects
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The House 
of Art, Ostrava 

Opening 
11 April at 5 p.m.

Archiculture 2017

The exhibition presents the work of the 
architect Huang Sheng-Yuan, who studied 
at Tunghai University and Yale University 
in the United States. At the beginning of his 
professional career, he worked in the offi  ce 
of architect Eric Owen Moss and before re-
turning to and Taiwan also taught at North 
Carolina State University.
Huang Sheng-Yuan believes strongly rooted 
in architecture, which grow from the very 
essence of life. Life for him is the truest 
form of architectural expression not only 
in terms of design and material manifesta-
tions, but also record dynamic and infi nitely 
fl eeting changes everything that surrounds 
us. The result of such a perception of life 

Huang Sheng-Yuan / Fieldoffi  ce Architects
Architecture for People

and original perspective on architecture 
is unique direction, which is mainly based 
on the phenomenon of impermanence, so 
much present in nature. This philosophy is 
put into practice in architectural projects 
and studies Fieldoffi  ce that Huang founded 
and personally leads. Work architectural 
studio has enjoyed many international 
awards.
The exhibition will include architectural 
designs Huang Sheng-Yuan, Chiu Chen-Yu 
Chen and Zon. 

Tadeáš Goryczka and Jaroslav Němec

Promenáda pod železniční tratí, I-lan (Yilan) / 
Walk undret the railway, I-lan (Yilan), 2008–2010

Lectures
Tuesday, 11 April from 3 p.m., 
professor Wang Chun-Hsiung 
and architect Sheng-Yuan Huang
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Dům umění
Ostrava

vernisáž 
11. dubna v 17 h

Úloha lidové tradice v japonském 
a fi nském stavitelství v díle Alvara 
Aalta ve 30. letech minulého století 

Myšlenky tradiční japonské architektury 
a fi nského lidového stavebnictví hrály 
v rané životní dráze fi nského architekta 
Alvara Aalta (1898–1976) důležitou roli. Už 
záhy odmítal historizující a funkcionalistické 
přístupy k designu a zasazoval se o humán-
nější architektonickou syntézu. Aaltova díla 
tohoto období jasně dokládají jeho schop-
nost vyslovovat se metaforicky k přírodě 
a vnímat požadavky lidských smyslů při 
interpretaci vytříbeného estetismu japon-
ské architektury a forem fi nských lidových 
staveb. Tato výstava, první svého druhu, de-
tailně zkoumá roli japonské a fi nské lidové 
tradice stavitelství ve vyzrálém architekto-
nickém díle Alvara Aalta a odhaluje příčiny 
jeho úspěchu.

Aaltova příroda  

12. 4. 
— 4. 6.

Výstava představuje nejen Aaltovy 
hlavní projekty z 30. let, ale i jeho důležitá 
díla z 20. let 20. století. Jejím cílem je pod-
trhnout významné změny a vývoj Aaltovy 
fi lozofi e v přístupu k architektuře a designu. 
Předvádí rovněž vybrané obrázky z Aalto-
vých studií japonské architektury a klíčové 
dokumenty dokládající jeho vnímání fi nské 
lidové architektury s poukazem na analogii 
mezi Aaltovým pohledem a jeho prezentací 
lidové stavitelské tradice v Japonsku a Fin-
sku. Dvě nejvýznamnější ukázky syntézy 
přejatých myšlenek a vzorů představuje 
Aaltův návrh vlastního domu a studia Munk-
-kiniemi (1936) a vily Mairea (1939).

Tadeáš Goryczka a Jaroslav Němec

Alvar Aalto

Přednášky 
Čchen-JüŤ-You (Chiu Chen-Yu) 
a profesora Aino Niskanena se uskuteční 
ve středu 12. dubna v 16 h.
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Aalto’s nature

The ideas received from traditional Japa-
nese architecture and Finnish vernacular 
buildings played an important role in the 
early career of Finnish master architect 
Alvar Aalto (1898–1976).This made Aalto 
rejecting the historicist and functionalist 
approaches to design for pursuing a more 
humane architectural synthesis responding 
to both physical and psychological needs of 
human beings in the 1930s. These works of 
Aalto clearly present how he expressed the 
metaphorical Nature and took care of the 
human senses by interpreting the refi ned 
aestheticism of Japanese architecture and 
Finnish vernacular built forms. This exhibi-
tion, as the fi rst of this kind, closely explores 
the role of vernacular building tradition of 
Japan and Finland in the maturity of Alvar 
Aalto’s architectural creation. This exhibi-
tion not only presents Aalto’s key projects 
in the 1930s but also includes his important 

The role of vernacular building tradition 
of Japan and Finland in the work of Alvar 
Aalto in the 1930s

House of Art
Ostrava

Opening 
11 April at 5 p.m.

works realized in the 1920s. This exhibition 
also selects images from Aalto’s study on 
Japanese architecture and key docu-
ments presenting his perception of Finnish 
vernacular architecture for indicating the 
analogies between Aalto’s perception 
and representation of vernacular building 
tradition both of Japan and Finland. The 
design for his own house and studio at 
Munkkiniemi (1936) and Villa Mairea (1939) 
could be the two most signifi cant syntheses 
presenting his learned ideas and ideals.

Radnice v Sayntasalo / Town hall in Sayntasalo, 
foto archiv Aalto Univerzity / photo archive Aalto university

Lectures
Wednesday, 12 April from 4 p.m.
Assistant Professor Chen-Yu T-iou 
and Professor Aino Niskanen

GVUO_ctvrtletnik_2_duben-cerven.indd   11GVUO_ctvrtletnik_2_duben-cerven.indd   11 30.3.2017   11:00:3330.3.2017   11:00:33



Anna Grzelewska je polská fotografk a 
působící ve Varšavě. Je absolventkou 
Katedry pedagogiky Varšavské univerzity 
(2003) a žačkou Andrzeje Wajdy v oboru 
fi lmové režie se zaměřením na dokumen-
tární fi lm. Od roku 2010 studuje na Institutu 
tvůrčí fotografi e v Opavě. Její projekt Julia 
Wannabe je sugestivní studií o životě mladé 
dívky, která hledá oporu v problematickém 
období na prahu dospělosti.

Výstava Julia Wannabe je součástí progra-
mu druhého ročníku fotografi ckého festi-
valu OstravaPhoto 2017 (15. – 30. 6. 2017), 
jehož téma je: „Jinýma očima – mezi jisto-
tou a nejistotou“. Fotografi cké výstavy na 
různých místech Ostravy nabízejí zajímavý 
doprovodný program.

Dita Pepe

Dům umění
Ostrava

The House 
of Art, Ostrava 

vernisáž 
16. června v 17.30 h

Opening 
16 June at 5.30 p.m.

Anna Grzelewska is a Polish photographer 
working in Warsaw. She is a graduate of 
the Department of Education, University of 
Warsaw (2003) and Zack Andrzej Wajda 
in fi lm directing, focusing documentary. 
Since 2010 she studied at the Institute of 
Creative Photography in Opava. Her project 
Julia Wannabe is a vivid study of the life of a 
young girl who is looking for support in a dif-
fi cult period at the threshold of adulthood.
Julia Wannabe exhibition is part of the 

17. 6. 
— 4. 7.

Anna Grzelewska 
Julia Wannabe

second year photography festival Ostrava-
Photo 2017 (15th–30th June 2017), whose 
theme is “diff erent eyes – between certainty 
and uncertainty.“ Photography exhibition in 
various locations Ostrava off ers an interest-
ing program.

Dita Pepe

17. června v 10.30 h
komentovaná 
prohlídka

17 June at 10.30 p.m.
A guided tour 
of the exhibition

Anna Grzelewska
Bez názvu ze série Julia Wannabe3 / Untitled 
from series Julia Wannabe, 2012
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Hana Puchová patří k výrazným osobnostem 
české výtvarné scény. Výstava představí 
především díla z cyklu Jsme tady, který oteví-
rá cestu pomyslného návratu k rodinnému 
portrétu. Malby v nás mohou vyvolat pocit 
nostalgie, který známe ze starých fotografi í, 
kde se mísí ostych a pousmání nad jímavým 
kouzlem dávno minulého a občas také smu-
tek. Nejedná se však o patetické a bezduché 
zachycení vzpomínek. Hana Puchová dokáže 
vybalancovat křehkost námětu se sumární 
a přísně lineární obrysovou modelací fi gur. 
Soustředění na portrétované je často umoc-
něno hravými detaily v kontrastu s minimální 
barevností. Vzniká tak ojedinělý cyklus autor-
činých blízkých (Děda, 2009) a přátel (Dita 
a Viktorka 2012). Možná nejznámějším obra-
zem tohoto cyklu jsou bratři Balabánové (Jan 
a Daniel, 2010). Na výstavě jsou zastoupena 
starší díla tohoto cyklu a obrazy, které byly 
dokončeny krátce před zahájením výstavy. 
V menší míře také zátiší a žánrová malba. 

Renata Skřebská
Dům umění
Ostrava

The House 
of Art, Ostrava 

vernisáž 
20. června v 17 h

Opening 
20 June at 5 p.m.

Hana Puchová

Hana Puchová is one of the foremost fi gures 
on the Czech art scene. This exhibition 
mainly presents works from her cycle We Are 
Here, which opens up a path for a return to 
the family portrait. Paintings can evoke a feel-
ing of nostalgia that we know from old pho-
tographs – mixing an element of melancholy 
with bashful pleasure at the touching magic 
of times long past. But Hana Puchová’s work 
is not a mere vacuous attempt to capture 
memories imbued with pathos. She is able to 
strike a balance between the fragility of the 
fi gures depicted and their sharp, strictly lin-
ear contours. The concentrated focus on the 

21. 6. 
— 3. 9.Hana Puchová

subject of the portrait is underscored by play-
ful details contrasting with minimal colours. 
The cycle is a unique depiction of the painter’s 
family (Grandfather, 2009) and friends (Dita 
and Viktorka, 2012). Perhaps the best-known 
piece in this cycle is Puchová’s depiction of 
the Balabán brothers (Jan and Daniel, 2010). 
The exhibition presents the earliest works 
from the cycle alongside recently completed 
paintings. It also includes several example of 
her still lifes and genre paintings.

Renata Skřebská

Hana Puchová, 
Tři sestry / Three Sisters, 2009
akryl, plátno / acrylic, canvas, 150 × 130 cm

GVUO_ctvrtletnik_2_duben-cerven.indd   13GVUO_ctvrtletnik_2_duben-cerven.indd   13 30.3.2017   11:00:3530.3.2017   11:00:35



Antonín Střížek

After exhibitions focusing on Petr Pastrňák 
and Stanislav Kolíbal, this exhibition – de-
voted to the work of Antonín Střížek – is the 
third in a series presenting an important 
artist who has strong connections to the 
Ostrava region but has not lived or worked 
here for a number of years. Entitled simply 
‘Life’, the exhibition presents Střížek’s un-
mistakably distinctive approach to still lifes 
and urban scenes. Above all, Střížek’s highly 
cultured paintings tell stories. He is unique 
in his ability to create a harmonious balance 

Life

Život

Po Petru Pastrňákovi a Stanislavu Kolíbalovi je 
výstava Antonína Střížka dalším představením 
významného autora, který má silnou vazbu 
k našemu regionu, avšak zde dlouhodobě 
nežije a netvoří. Výstava Antonína Střížka s ná-
zvem Život představí autora v jeho typických 
a nezaměnitelných polohách zátiší a měst-
ských scenérií. 

Autor ve své kultivované malbě pracuje 
především s příběhem. Unikátní je pro Střížka 
dovednost jisté harmonizace obrazů. Obsah, 
barva i míra osobního zaujetí jsou v nebývalé 
rovnováze. Tyto charakteristické znaky se 
snad nejvýrazněji uplatňují právě v zátiších 
a městských krajinách. Nosná témata maleb 
doplní Střížkovy fotografi e, které autor pořizuje 
prakticky dennodenně s upřímností i zaujetím. 
Výstava představí celou řadu zásadních prací, 
které jsou dnes součástí sbírek veřejných 
institucí a významných privátních kolekcí.

Jan Kudrna

Antonín Střížek  

23. 6. 
— 3. 9.

between content, colour, and the intensity 
of his personal involvement. This typical 
feature of Střížek’s work is perhaps most 
evident in his still lifes and urban scenes. 
The exhibition also displays his photog-
raphy; Střížek is a prolifi c photographer 
whose work is characterized by a deep 
sincerity and emotional involvement. The 
exhibition presents many of Střížek’s fi nest 
works, which are now part of public and 
private collections.

Jan Kudrna

Antonín Střížek
Rudl, 2009 
olej, plátno / oil, canvas, 220 × 180 cm
COLLETT Prague, Munich
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Po dílech Emila Filly představí Galerie 
výtvarného umění v Ostravě dalšího 
klasika české moderny. Antonín Procházka 
studoval na Vysoké škole uměleckoprů-
myslové a také na Akademii výtvarného 
umění v Praze. Byl žákem profesorů Vlaho 
Bukovace, Hanuše Schweigera a Maxe 
Švabinského. Stal se členem skupiny Osma 
a následně také SVU Mánes. V počátcích 
byl Procházka ovlivněn expresionismem 
podobně jako řada jeho kolegů. Záhy se stal 
čelním představitelem kubismu. V polo-
vině dvacátých let Procházka opustil jak 
kubismus, tak i další tendence, které se 
v jeho díle objevily na začátku dvacátých 
let. Věnoval se především novoklasicismu 

Dům umění
Opava, Pekařská 12

The House of Art, 
Opava, Pekařská 12

vernisáž 
30. března v 17 h

Opening 
30 March at 5 p.m.

Antonín Procházka

Following an exhibition of works by Emil Filla, 
the Gallery of Fine Arts in Ostrava is organ-
izing a new exhibition celebrating the works 
of another Czech modern classic. Antonín 
Procházka studied at the Prague Academy 
of Arts, Architecture and Design and the 
Academy of Fine Arts, where his teachers 
included Vlaho Bukovac, Hanuš Schweiger 
and Max Švabinský. He became a member 
of the Osma group (‘The Eight’) and the 
Mánes Union of Fine Arts. In his early works, 
Procházka (like many of his contemporar-
ies) was infl uenced by Expressionism, but 
he soon became one of the foremost rep-
resentative of Cubism. However, in the mid-
1920s he moved away from Cubism and the 

31. 3. 
— 2. 7.Antonín Procházka

a v tomto stylu tvořil prakticky až do své 
smrti. Antonín Procházka během svého 
života pobýval také deset let v Ostravě 
a následně v Brně. Jeho časné práce jsou 
dnes mimořádně ceněny jak sběrateli, 
tak historiky umění a jsou postupně stále 
častěji zařazovány na tematické výstavy 
v zahraničí. Galerie výtvarného umění v Os-
travě spravuje početně velmi zajímavou 
kolekci prací Antonína Procházky, ze které 
představí ta nejzásadnější díla. 

Jan Kudrna

other tendencies that had appeared in his 
previous work, instead turning to Neoclassi-
cism – a style to which he remained faithful 
almost until his death. During his career 
Procházka lived in Ostrava for ten years 
before moving to Brno. His early works are 
highly valued by both collectors and art 
historians, and they are increasingly sought 
for themed exhibitions in other countries. 
The collections of the Gallery of Fine Arts in 
Ostrava include a number of highly interest-
ing works by Procházka, the most important 
of which will be displayed at this exhibition.

Jan Kudrna

ze sbírek Galerie výtvarného 
umění v Ostravě

in the collections of Ostrava’s 
Gallery of Fine Arts
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NUTNÁ REZERVACE
PŘEDEM
Doporučujeme objednávat programy s do-
statečným časovým předstihem zejména 
v případě, že vyžadujete konkrétní datum. 
Telefonická či písemná objednávka je závaz-
ná, musí obsahovat datum a hodinu, název 
programu, ročník, počet žáků ve skupině, 
vaše jméno, název školy, telefonické spojení 
a případně e-mailovou adresu. Pokud se vám 
nepodaří spojit se s námi telefonicky, rádi 
vám zavoláme zpět.

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

KONTAKTY
Jana Sedláková
T +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz
Marcela Pelikánová
T +420 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz

DÉLKA PROGRAMU
MŠ 60 minut / ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ 90 minut 
Programy se uskutečňují pondělí až pátek 
od 8 do 18 hodin v Domě umění. 

Vzdělávací 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. 

VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAMY 
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Vzdělávací program 
pro MŠ, ZŠ a SŠ a skupiny návštěvníků

Archikultura 2017
12. 4. – 4. 6. 

V rámci vzdělávacího programu si pro-
hlédneme výstavu a budeme si povídat 
o architektonických směrech i tendencích 
(funkcionalismus, organická architektura 
a další), z kterých vystavovaní autoři čerpají. 
Zaměříme se především na dílo fi nského 
architekta Alvara Aalta. Prostřednictvím 
videoprojekce a fotografi í seznámíme děti 
/ studenty s japonskou kulturou, kterou se 
architekt inspiroval ve své tvorbě. V tvůrčí 
části programu budeme pracovat s rozličný-
mi přírodními materiály při vytváření vlast-
ního modelu domu, který si pak účastníci 
programu mohou odnést domů. 

Tradice v proudu
modernity 

25. 1. – 31. 12. 
V rámci vzdělávacího programu si prohléd-
neme výstavu a přiblížíme dětem i studen-
tům období od konce devatenáctého století 
do třicátých let dvacátého století. Ve výtvar-
né části se necháme inspirovat vystavenými 
díly, především portrétní tvorbou a krajino-
malbou.

Trvalý odkaz 
budoucnosti
Alois Sprušil a sbírky 
v letech 1926 – 1946

5. 4. – 11. 6.
V rámci vzdělávacího programu si prohléd-
neme výstavu, která představuje to nejlepší 
ze sbírek GVUO z let 1926 až 1946 a prvního 
ředitele Domu umění Alois Sprušila. Ve 
výtvarné části programu si děti i studenti 
vytvoří komiksový příběh na téma sezná-
mení Aloise Sprušila s Františkem Jurečkou, 
zakladatelem galerie. O jejich prvním setká-
ní se v rukopisných pamětech dochovala 
různá tvrzení. Dáme tak proto studentům 
prostor pro jejich fantazii a vlastní interpre-
taci příběhu.

VSTUPNÉ 20 Kč
Dítě, studenta a pedagogický doprovod 
zdarma. Možnost využití bezplatné Bonus 
karty (každá pátá návštěva skupiny zdarma, 
k dispozici na pokladně Domu umění, GVUO)
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Galerijní dílnička 
pro děti do 10 let 

a dospělý doprovod, 
také pro neslyšící 

Úterý nebo středa 16 – 17.30 h
25. 4., 23. 5., 28. 6.

Bližší informace a rezervace:
M. Pelikánová, pro neslyšící P. Zarubová

Galerijní dílnička 
pro dospělé 

také pro neslyšící

Úterý nebo čtvrtek 16 – 17.30 h
20. 4., 2. 5., 18. 5., 30. 5., 15. 6.

Bližší informace a rezervace:
M. Pelikánová, pro neslyšící P. Zarubová

Galerijní dílnička 
pro děti bez věkového 
omezení 

a dospělý doprovod

Sobota 10 – 11.30 h
29. 4., 27. 5., 24. 6. 

Bližší informace a rezervace: M. Pelikánová

Arteterapeutická dílna 
pro dospělé 

také pro duševně nemocné

Úterý 13 – 14.30 / 15 h
4. 4., 11. 4., 18. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5., 16. 5.,
23. 5., 30. 5., 6. 6., 13. 6., 20. 6.
Skupina svépomocné společnosti Mlý-

nek je otevřená. Po rezervaci je možné se 
kdykoliv připojit, vítáme všechny dospělé. 
Podmínkou účasti není handicap. 
Bližší informace a rezervace: M. Pelikánová

Komentovaná prohlídka 
a výtvarné tvoření pro 
zrakově postižené 
a nevidomé

Úterý 9 – 11.30 h
9. 4.

Komentované prohlídky k výstavám pro 
zrakově znevýhodněné využívají k zpro-
středkování umění jeho převedení do reliéfní 
podoby speciální tiskárnou. Tvoříme s ohle-
dem na možnosti účastníků, využíváme 
jednoduché, ale působivé výtvarné techniky. 
Je možné zúčastnit se jen komentované 
prohlídky bez následného výtvarného tvo-
ření. Téma komentované prohlídky a tvoření 
bude upřesněno. Bližší informace a rezerva-
ce: M. Pelikánová. Vstupné zdarma.

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

GALERIJNÍ 
DÍLNY 
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Velikonoční tvořivá dílna 
pro všechny

Čtvrtek 16 – 18 h
13. 4.

Povídání o Velikonocích trochu jinak a tvo-
řivá dílna, v níž si účastníci ozdobí papírový 
kelímek sušenými květy, bylinkami a lýkem, 
naplní ho hlínou a zasadí do ní semínka, 
která jim do Velikonoc zeleně vyraší. Dílna 
se v případě slunného počasí uskuteční na 
terásce Domu umění. 
Pro všechny věkové kategorie!
Příspěvek na materiál 10 Kč za osobu.

Letní zážitková tvůrčí 
dílna

Pondělí až pátek 8 – 16.30 h
10. – 14. 7.
Tématem letošní letní tvořivé dílny 

budou elementy. Týdenní program bude 
zakončen malou vernisáží z děl, které děti 
v průběhu dílny vytvoří. Dílna je určena 
pro děti od sedmi do čtrnácti let. Z důvodu 
omezené kapacity (maximálně dvanáct 
dětí) je nutná rezervace předem.
Bližší informace a rezervace: Jana Sedláková

Tvůrčí dílna pro 
výtvarná nemehla 

Pondělí 10 – 12 h a 16 – 18 h
Bližší informace: Oldřich Pelikán 
Vstup 30 Kč.

Kresba aktu 

Pondělí 18.30 – 21.30 h
Bližší informace a rezervace: Oldřich Pelikán
Vstup 100 Kč (dle počtu účastníků).

VSTUPNÉ 20 Kč
Lidé se zdravotním znevýhodněním 
a průvodci zdarma.

KONTAKTY
Jana Sedláková
T +420 734 437 181, sedlakova@gvuo.cz
Marcela Pelikánová
T +420 731 691 561, pelikanovam@gvuo.cz
Pro neslyšící Pavlína Zarubová
T +420 608 763 111, csnn.cz@csnn.cz
Oldřich Pelikán
T +420 776 029 155

Letní zážitková tvůrčí dílna
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Komentovaná prohlídka
Trvalý odkaz 
budoucnosti 
Alois Sprušil a sbírky 
v letech 1926 – 1946

Čtvrtek 6. 4. v 17 h.
Rezervovat se můžete na 
www.rezervace-gvuo.cz.
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu.

Přednášky k festivalu
Archikultura 2017

Úterý 11. 4. 15 h. 
Profesor Čchun-Siung Wang (Wang Chun-
-Hsiung) – Prezident Aliance pro architek-
tonickou modernost, Tchaj-wan: Několik 
úvah o hnutí regionální moderní architektu-
ry na Tchaj-wanu po roce 1980.

Úterý 11. 4. 15.30 h. 
Architekt Šeng-Jüan Chuang (Huang 
Sheng-Yuan) – Fieldoffi  ce Architects, 
Tchaj-wan: Making Places / Zpřístupněná 
místa

Středa 12. 4. 16 h. 
Odborný asistent / Assistant Profes-
sor Čchen-Jü Ť-iou (Chiu Chen-Yu) – 
Katedra architektury, univerzita Bilkent, 
Turecko. Téma: Japonsko, Aaltova příroda

Středa 12. 4. 17 h. 
Profesor Aino Niskanen – Katedra archi-
tektury, Aaltova univerzita, Finsko. Téma: 
O lidových kořenech modernismu.
Vstup volný. 

Velikonoční tvořivá dílna 
pro všechny

Čtvrtek 13. 4. v 18 h.
Příspěvek na materiál 10 Kč.

Přednáška Marka Zágory
Svět středověkých 
katedrál

Úterý 18. 4. v 16.30 h. Vstup volný.

Literární čtvrtky
Básníci Jan Nemček 
a Václav Maxmilián

Čtvrtek 20. 4. v 18 h. Vstup volný.

Přednáška restaurátorky Dominiky 
Kozery Dworokové
Egid F. Seybold,
Portrét dámy v bílém 
šátku

Úterý 25. 4. v 17 h. Vstup volný.

Přednáška Marka Zágory
Život Zikmunda 
Lucemburského

Úterý 9. 5. v 16.30 h. Vstup volný.

Koncert 
Schellander / Miklos / 
Krispel

Středa 10. 5. v 19 h. Vstup  volný.

Devadesáté první 
výročí od otevření 
Domu umění veřejnosti

Sobota 13. 5., 10 – 18 h. Vstup volný.

Koncert (Léto plné hudby)
Mištes

Středa 17. 5. v 19 h. Vstup volný.

Mezinárodní den muzeí 
a galerií 

Čtvrtek 18. 5., 10 – 18 h. Vstup volný. 

PŘIPRAVUJEME 
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Literární čtvrtky
Karel Rada: Kunderion

Čtvrtek 25. 5. v 18 h. Vstup volný.

Koncert
Nashaz

Úterý 30. 5. v 19 h. Vstup volný.

Mezinárodní den dětí 
Čtvrtek 1. 6. 10 h.

Pro děti je připraveno loutkové představení 
Andělé z lesa a výtvarná dílna. Program pro 
děti 1. stupně ZŠ. Vstup volný.

Festival Ponašymu
Swingová tančírna 
a workshop

Neděle 4. 6. v 15 h.
Ponašymu je nízkonákladový festival 
výtvarníků našeho kraje. Účinkující přijali 
pozvání za účelem podpory místní scény.
Vstupné dobrovolné. 

Koncert (Léto plné hudby)
Mamalör

Středa 7. 6. v 19 h. Vstup volný.

Ostravská muzejní noc 
aneb co se děje v muzeu 
po setmění

Sobota 10. 6., 17 – 24 h. Vstup volný.

Přednáška Marka Zágory
Pes ve středověku

Úterý 13. 6. v 16.30 h. Vstup volný.

Literární čtvrtky
Uvedení revue Protimluv 
1–2 / 2017

Čtvrtek 15. 6. v 18 h. Vstup volný.

Komentovaná prohlídka 
Julia Wannabe

Sobota 17. 6. v 11 h. Vstup volný.

Festival v ulicích
Pátek 30. 6.

15 – 18 h výtvarná dílna v ulicích s edukátory.
19 h koncert Mamalör. Vstup volný.

KNIHOVNA GVUO

PROVOZNÍ DOBA 
PRO BADATELE
středa 8 – 16 h
čtvrtek  10 – 17.45 h

Jediná veřejná galerijní knihovna v Morav-
skoslezském kraji Vám nabízí:
Výběr z přibližně 8 700 titulů knih z oblasti
umění, teorie dějin umění a historie (ma-
lířství, sochařství, architektury, grafi ky, 
fotografi e, scénografi e, odívání, typografi e, 
uměleckých řemesel, památkové péče…)
Více než 12 000 katalogů výstav našeho 
regionu i řady dalších galerií z celé České 

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

republiky. Časopisy o umění a kultuře od 
počátku minulého století do současnosti.
Dokumentaci výstav Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. Multimediální databáze 
(AnoPress IT, EBSCO). Půjčování fondu 
knihovny k prezenčnímu studiu. Informační 
a bibliografi cké služby. Přístup na internet.
On-line katalog: 
http://85.135.34.154/katalog/
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Volná prohlídka výstav
17 – 24 h
Trvalý odkaz 
budoucnosti
Alois Sprušil a sbírky 
v letech 1926 – 1946 

Tradice v proudu 
modernity

Výstava jednoho díla 
ze sbírek GVUO
Bílý stín

Tvůrčí dílny
17 – 22 h
Výtvarná dílna GVUO
17 – 18 h
Hra na etnické nástroje
17 – 21 h
Výroba ručního papíru
17 – 22 h
Výroba připínacích 
placek
18 – 22 h
Enkaustika

OSTRAVSKÁ 
MUZEJNÍ NOC 
aneb co se děje 
v muzeu po setmění 

Doprovodný program
18 – 19 h 
Baletní vystoupení 

19.30 – 19.50 h 
Kresba tělem 
Performance Lucie Kurnické. 

20 – 20.20 h 
Velkoformátová 
avantgardní kaligrafi e 
Bokusho
Performance Svena Krause.

20 – 21.30 h 
Z historie barev – Modrá
Přednáška Marka Zágory.

21.30 – 22.30 h 
Koncert Les Gars D’en 
Bas

23 – 24 h 
Stínové loutkové 
představení Sávitrí
Vystoupí Divadlo Líšeň

Občerstvení v kavárně 
a na terásce Domu umění

Přes třicet ostravských organizací, které se 
věnují kultuře, otevře své brány veřejnosti 
v netradičním čase a s netradičním progra-
mem v rámci festivalu Ostravská muzejní 

10. 6. 

noc. Galerie výtvarného umění v Ostravě se 
do festivalu zapojí pěti workshopy a tvůr-
čími dílnami a celou plejádou dalších dopro-
vodných programů. 
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Umělecké spolky a společnosti přátel 
umění mají v Ostravě již dlouholetou tradici. 
Klub přátel výtvarného umění (1912) orga-
nizoval výstavy a podporoval sběratelskou 
činnost, která se stala základem budoucího 
Domu umění (1924–1926). V roce 1923 byl 
založen Spolek pro vystavění a udržování 
výstavního pavilonu v Moravské Ostravě 
při Kulturní radě pro širší Ostravsko, o rok 
později byl přejmenován na spolek Domu 
umění. V rámci snah vytvořit z Galerie 
výtvarného umění v Ostravě kulturně vzdě-
lávací centrum vám opět nabízíme pro rok 
2017 členství ve Společnosti přátel GVUO, 
které vám přinese nejednu výhodu.

Přihlásit se a zaplatit členství v hotovosti 
můžete osobně na sekretariátu Dokumen-
tačního a správního centra na Poděbradově 
ulici, nebo přihlášku poslat poštou a po-
platek poukázat na č. ú. 6532761/0100, KB 
Ostrava. Po obdržení částky vám vystavíme 
členský průkaz. Stávající členové SPG pro-
dlužují své členství automaticky uhrazením 
ročního poplatku na daný kalendářní rok.

Výhody pro členy Společnosti přátel GVUO
– Volný vstup na výstavy
– Zasílání pozvánek na zahájení výstav 
 a další kulturní akce
– Zasílání informačního čtvrtletníku

SPOLEČNOST 
PŘÁTEL GVUO

člen

300 Kč 200 Kč 400 Kč 500 Kč 
a více

zvýhodněné 
členství

rodinné 
členství mecenáš

TYP ČLENSTVÍ

PODPIS

Přihláška

JMÉNO

PŘIJÍMENÍ

ADRESA

PSČ

TELEFON

EMAIL
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VSTUPNÉ:

Archikultura 60 Kč 30 Kč

Alvar Aalto 20 Kč 10 Kč

Huang Sheng-Yuan 40 Kč 20 Kč

Alois Sprušil 40 Kč 20 Kč

Hana Puchová 40 Kč 20 Kč

Antonín Střížek 40 Kč 20 Kč

OstravaPhoto 20 Kč 10 Kč

Všechny expozice 80 Kč 40 Kč

SENIOŘI zdarma

ANIMAČNÍ PROGRAMY
pedagogický doprovod zdarma 20 Kč

ŠKOLNÍ SKUPINY
pedagogický doprovod zdarma 10 Kč

RODINNÉ
2 dospělí + děti (min. 3 osoby) 120 Kč

SKUPINY NAD 10 OSOB 50 Kč / osoba

VOLNÝ VSTUP V NEDĚLI

PLNÉ ZLEVNĚNÉ* 

Volný vstup pro členy Společnosti přátel 
GVUO, UHS, UVU, ICOM, držitele průkazu 
UNESCO, pracovníky státních galerií 
a muzeí, studenty dějin umění, uměleckých 
a uměleckoprůmyslových škol.

* Děti 6–15 let, studenti, vojáci a držitelé
 průkazů ISIC, ITIC, GO 26

Vydává: GVUO
Náklad: 3 000 ks
Redakce: Kateřina Mertha, Jana Šrubařová, Kateřina Šuláková
Grafi cká úprava: Robert V. Novák a Zuzana Burgrová
Změna programu vyhrazena

NA STÁLOU EXPOZICI JE VSTUP ZDARMA

Dům umění
Jurečkova 9, 702 00, Ostrava
T: +420 596 115 425

OTEVŘENO:
út — ne  10 — 18 h www.gvuo.cz

Dokumentační a správní centrum
Poděbradova 1291/12, 702 00, Ostrava
T: +420 596 112 566 (po — pá od 8.00 do 15.30)
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