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Datum staženı́: 22.05.2023
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Výstavy 
jednoho díla 
ze sbírek GVUO 

Exhibition of 
a single work

6
Než bude postavena nová budova 
Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
budete se pravidelně setkávat s díly, 
která vybírají různorodé osobnosti z řad 
literátů, výtvarných umělců, divadelníků, 
architektů, vědců, hudebníků, restaurátorů 
a dalších profesí, které se primárně 
uměnovědou nezabývají, ale jejich citlivost 
a invence je kvalifi kuje k tomu, aby se 
staly kurátorem výstavy jednoho díla.

PETR LYSÁČEK
Co s nimi? 
2008, zažehlené PVC, á 16 × 18 cm,
sbírka GVUO, Ostrava
— dílo vybral rektor Ostravské univerzity 
prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

What about them?
2008, ironed PVC, á 16 × 18 cm, GVUO
— selected by the Rector University of 
Ostrava prof. MUDr. Jan Lata, CSc.
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„Zobrazením jednadvaceti českých (českého 
původu) fi lozofů 18. až 20. století předkládám 
divákům důvod k zamyšlení, do jaké míry jsou 
tyto osobnosti součástí úvah o současných 
hodnotách společnosti. Tento výtvarný projekt 
není ironický, jak to bývá v mé tvorbě často zřejmé. 
Pohnutky a razantní nesouhlas s nezodpovědným 
a namyšleným se napařováním béčkových, ale 
spíše céčkových absolventů ekonomek a práv, 
zneužívajících své vlastní výmysly a výpady, kde 
se dá, mne nutí se k této neblahé situaci vyjádřit.“

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

3. 10. 
— 29. 10.
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Výstava představuje tradiční malbu, je-
den z proudů výtvarného umění, který byl 
v určitých obdobích přeceňován a v jiných 
bagatelizován. Jedná se o díla zakladate-
lů generace české malby, jako byl Luděk 
Marold, Vojtěch Hynais nebo Václav Bro-
žík, jejichž tvorba je zastoupena především 
portrétními díly. Dále jsou zde představeny 
obrazy malířů, kteří byli dlouhý čas neprá-
vem spíše na okraji zájmu uměnovědy, jako 
byl například Maxmilián Pirner nebo Beneš 
Knüpfer. A v neposlední řadě jsou vystave-
na díla autorů, kteří se vymezili proti mo-
dernistickým proudům, ať již cíleně, nebo 
nevědomky v rovině formální, či námětové. 
Přesto lze jejich tvorbu do jisté míry považo-
vat za základnu následných avantgardních Dům umění

Ostrava

18. 1. 
— 31. 12.

výbojů. Často se jedná o autory, kteří byli 
střídavě ceněni a zavrhováni, jako byl Juli-
us Mařák, Alois Kalvoda, Václav Radimský 
a řada dalších. Na výstavě jsou dále pre-
zentována díla malířů Rudolfa Kremličky 
nebo Václava Boštíka ve výrazové poloze, 
ve které je příliš neznáme. Všechna díla spo-
juje řemeslná dokonalost a zároveň ryze 
vlastní invence a individuální rukopis v du-
chu tradiční malby, což je nečiní umělecky 
méně hodnotné než jejich slavnější avant-
gardní protějšky. Vystavená díla z období 
konce devatenáctého století do třicátých 
let dvacátého století pocházejí ze sbír-
ky Galerie výtvarného umění v Ostravě.

Renata Skřebská

Tradice v proudu 
modernity

Stálá expozice

Jan Honsa
Stráň ve větru / Hillside in the Wind, před / before 1900
olej, karton / oil, cardboard, 50 × 66 cm, GVUO
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Tradition
in the current
of modernity

This long-term exhibition presents a cur-
rent of modern art whose importance has 
sometimes been overstated and at other 
times understated – traditional painting. 
Artists featured at the exhibition include the 
fi rst members of this generation of Czech 
painters – such as Luděk Marold, Vojtěch 
Hynais and Václav Brožík – whose work is 
represented mainly through their portrai-
ture. The exhibition also presents works by 
artists who for many years were unjustly 
viewed by critics and theorists as mar-
ginal fi gures – such as Maxmilián Pirner 
and Beneš Knüpfer. Other painters repre-
sented at the exhibition were at odds with 
the Modernist tendencies of the time – ei-
ther deliberately or by accident, in both 
form and content – yet their works can in 
a sense be viewed as precursors of the 
avant-garde movement that would later 
emerge. For many of these painters – in-
cluding Julius Mařák, Alois Kalvoda, Václav 

Permanent 
Exhibition

Radimský and others – reception of their 
work fl uctuated between enthusiasm and 
rejection. The exhibition also displays sev-
eral paintings revealing little-known fac-
ets of the careers of artists such as Rudolf 
Kremlička and Václav Boštík. All the works 
presented at the exhibition are of outstand-
ing technical quality, and they also reveal 
each painter’s distinctive artistic person-
ality and creativity, manifested within the 
boundaries of traditional painting. Though 
traditional in concept, these painters’ works 
are no less artistically valuable than those 
of their better-known avant-garde coun-
terparts. The works on display date from 
the end of the 19th century to the 1930s, 
and they are all taken from the collections 
of the Gallery of Fine Arts in Ostrava.

Renata Skřebská
The House 
of Art, Ostrava 

Václav Radimský
Krajina / Landscape, 1909
olej, plátno / oil, canvas, 50 × 82 cm, GVUO
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27. 9.
— 7. 1.Vlastislav 

Hofman
Pocta invenci

Výstava díla architekta a mezinárod-
ně uznávaného scénografa Vlastislava 
Hofmana (1884–1964), příslušníka Skupi-
ny výtvarných umělců, skupiny Tvrdošíj-
ní a Umělecké besedy, navazuje na roz-
sáhlou retrospektivu, která se konala 
v Obecním domě v Praze v roce 2004. 

Ostravská výstava klade důraz výbě-
rem důležitých umělcových děl na Hofma-
novu mimořádnou invenci a tvůrčí odvahu, 
jež se prosazovaly nejen v architektonic-
kých vizích a ve scénografi i, ale také v jeho 
designérské aktivitě a v grafi ckém a malíř-
ském umění. Už proto je současná expozi-
ce pojata jako jednotný, vnitřně provázaný 
celek, ve kterém se obory, do nichž Hofman 
zasahoval, vzájemně konfrontují a doplňují. 

Zvláštní pozornost v tomto ohledu vě-
nujeme Hofmanově jedinečné, dnes už bo-
hužel neexistující kuboexpresivní stavbě 
krematoria v Moravské Ostravě, na jejíž re-
alizaci se v letech 1923 až 1925 podílel se 
svým přítelem a profesním kolegou Fran-
tiškem Menclem. Na výstavě i v katalogu je 
Hofmanově a Menclově projektu věnována 
mimořádná pozornost; přibližuje zároveň 
Menclův význam a jejich společnou aktivitu. 

Výběrem dostupného materiálu a ře-
šením této části expozice jsme se poku-
sili nejen upozornit na tuto v českém pro-
středí výjimečnou stavbu, ale i revokovat 

neomluvitelný, brutální čin, ke kterému 
došlo za doby normalizace v roce 1979. 
Tato skutečnost je o to bolestnější, že se 
jednalo o Hofmanovu jedinou, komplex-
ně řešenou kuboexpresivní stavbu. Z toho-
to důvodu katalog zahrnuje dokumentár-
ní část, jež zpřístupňuje řadu jedinečných 
snímků různých stavů krematoria a celé-
ho hřbitovního komplexu, doplněnou svě-
dectvím pamětníků a výběrem důležitých, 
dnes už zcela zapomenutých článků. Ze 
strany Galerie výtvarného umění v Ostra-
vě a autorů výstavy jde o pokus alespoň 
symbolicky připomenout nenapravitelné.

U příležitosti Hofmanovy retrospek-
tivy v roce 2004 Společnost Vlastislava 
Hofmana vydala umělcovu obsáhlou, bo-
hatě ilustrovanou monografi i, na kterou 
nově navazuje katalog Galerie výtvarné-
ho umění v Ostravě nazvaný Vlastislav 
Hofman – Nové pohledy, nová zjištění.

Mahulena Nešlehová, Petr Gába

Komentované prohlídky 
10. 10., 24. 10., 2. 11., 7. 11., 21. 11., 2. 12., 5. 12., 
19. 12. a 4. 1., vždy v 17 h. Nutná rezervace 
na www.rezervace-gvuo.cz

Dům umění
Ostrava

Vernisáž 
26. 9. 2017, 17 h.
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Vlastislav 
Hofman

A Tribute to Invention

This exhibition follows on from an extensive 
retrospective of the work of the architect 
and internationally acclaimed stage design-
er Vlastislav Hofman (1884–1964), a mem-
ber of the Group of Fine Artists, The Stub-
born and the Art Society, which was held 
at the Municipal House in Prague in 2004. 

However, the present exhibition has a 
diff erent ambition. Key artworks have been 
selected to highlight Hofman’s extraordi-
nary inventiveness and creative boldness, 
something he brought to his architectur-
al visions and stage designs, and his work 
in design, printmaking and painting. The 
exhibition has therefore been conceived 
as a unifi ed and integrated whole in which 
these individual disciplines are compared 
and contrasted. We believe this is the only 
way to approach the broad scope of Hof-
man’s creativity, and his talent for ex-
pressing ideas and emotions in a way that 
was original, powerful and economical.

In this regard we pay special attention 
to Hofman’s remarkable (and unfortunately 
now demolished) Cubo-Expressionist cre-
matorium in Moravská Ostrava, which he de-
signed in 1923–1925 in collaboration with his 
friend and colleague František Mencl. The 
exhibition and the catalogue cover the cre-
matorium in detail and off er an insight into 
Mencl’s signifi cance and their work together.

When choosing from the materi-
als available for this part of the exhibition, 
we have sought not just to draw atten-
tion to the crematorium, a unique building 
in this country, but also to compensate in 
part for its inexcusable and brutal demoli-
tion in 1979, during the years of the Com-
munist Party’s oppressive “normalisation” 
programme. The crematorium’s demoli-
tion was all the more painful because this 
was Hofman’s only fully Cubo-Expressionist 
building. The catalogue therefore includes 
a number of photographs from various 
stages in the development of the crema-
torium and the cemetery as a whole, and 
a selection of important but now forgotten 
articles. In this way the Gallery of Fine Arts 
in Ostrava and the curators of this exhibi-
tion have attempted, at least symbolical-
ly, to commemorate what has been lost.

In conjunction with the retrospective
exhibition, the Vlastislav Hofman Society 
published a large and well-illustrated mono-
graph that is also an integral part of the 
present exhibition, and the essays in this 
catalogue refer to it.

Mahulena Nešlehová, Petr Gába

Guided tours  
10. 10., 24. 10., 2. 11., 7. 11., 21. 11., 2. 12., 5. 
12., 19. 12. a 4. 1., always at 5 p.m. 
An online reservations is required 
on www.rezervace-gvuo.cz

The House 
of Art, Ostrava

Opening 
26. 9. 2017, 5 p. m.
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Budova krematoria / Exterior of the crematorium
Ostravské muzeum photography collection / Ostrava City Museum, 
podsbírka fotografi cká / photography collection, sign. XVIII-26-5-25

Vlastislav Hofman
Autoportrét / Self-Portrait
1918, linoryt, papír / linocut on paper, 14,2 × 13,8 cm
soukromá sbírka / private collection 

Vlastislav Hofman 
Hřbitovní lampička / Cemetery lamp
1913–1914, kov, sklo / metal, glass, 38 × 17 × 17 cm
soukromá sbírka / private collection
foto / photograph Ondřej Němec
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Vlastislav Hofman
Děti / Children
1920, olej, plátno / oil, canvas, 74,5 × 60 cm
GVUO
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14. 7. 
— 30. 10.Václav Špála

ze sbírek Galerie výtvarného umění 
v Ostravě

Další ze série předních českých malířů ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
který se představí v opavském Domě umění, 
je Václav Špála. Špála byl společně s další-
mi malíři členem progresivní skupiny Osma, 
ale také spolku Mánes a Skupiny výtvarných 
umělců. Byl výrazně ovlivněn francouzskou 
scénou. Po své návštěvě Dalmácie se roku 
1911 opakovaně vracel do Paříže a pobýval 
i v Itálii a na Balkáně. Navzdory silnému kubi-
stickému vlivu si Špála dokázal uhájit odstup 
od jeho analytické varianty. Svou barevností 
a především sepětím s venkovem a lidovými 
motivy vytvořil vlastní osobitý rukopis, který 
jej charakterizuje prakticky po celou dobu 
jeho aktivní tvorby. Jeho osobitost a určitá 

míra individualismu se nepřímo váže také 
k jeho členství ve skupině Tvrdošíjní, kde pů-
sobil společně s dalšími svébytnými autory 
české moderny, jakými byli Josef Čapek, 
Jan Zrzavý a také Vlastislav Hofman. Ga-
lerie výtvarného umění v Ostravě spravuje 
velmi zajímavou a reprezentativní kolek-
ci prací Václava Špály, kterou v opavském 
Domě umění představí v komplexní šíři.

Jan Kudrna

Dům umění
Opava, Pekařská 12

Václav Špála
Dvě ženy u vody / Two women by the water
1914, olej, lepenka / oil, cardboard, 50 × 65 cm, GVUO
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Václav Špála
from the collections of the Gallery 
of Fine Arts in Ostrava

Václav Špála is the next in a series of ma-
jor Czech artists whose works will be pre-
sented at Opava’s House of Art (from the 
collections of Ostrava’s Gallery of Fine Arts). 
Špála, along with other important painters 
of his era, was a member of the progres-
sive group Osma (‘The Eight’), but he was 
also involved in the Mánes association and 
the Skupina výtvarných umělců (‘Group of 
Fine Artists’). He was strongly infl uenced 
by developments in France. After visit-
ing Dalmatia in 1911, he travelled to Paris on 
numerous occasions, as well as spending 
time in Italy and the Balkans. Despite show-
ing the clear infl uence of Cubism, Špála’s 
work remained somewhat distanced from 
the analytical forms of the Cubist aesthet-
ic. His use of colour, and his rootedness in 

the rural environment (also manifested in 
his use of folk motifs), enabled him to cre-
ate his own distinctive artistic signature, 
which remained a typical feature of his 
work throughout almost his entire active 
career. Špála’s powerful artistic personal-
ity, incorporating a certain degree of indi-
vidualism, was indirectly manifested in his 
membership of the Tvrdošíjní group (‘The 
Obstinates’), which also included his con-
temporaries Josef Čapek, Jan Zrzavý and 
Vlastislav Hofman. The Gallery of Fine 
Arts in Ostrava keeps a very interesting 
and representative collection of Václav 
Špála’s works, a broad range of which will 
be presented at Opava’s House of Art.

Jan Kudrna

The House of Art, 
Opava, Pekařská 12
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10. 11. 
— 31. 12.Otakar Kubín

ze sbírek Galerie výtvarného umění 
v Ostravě

Posledním z autorů, který se letos představí 
v prostorách opavského Domu umění, bude 
Otakar Kubín, další z čelních představite-
lů České moderny a progresivní výtvarné 
skupiny Osma. Vystudoval Akademii vý-
tvarných umění v Praze u profesorů Václa-
va Hynaise, Hanuše Schwaigera, Václava 
Brožíka a Františka Thieleho. Po několi-
ka letech se stal asistentem kreslení na 
Uměleckoprůmyslové škole. Velmi záhy, již 
v roce 1912, však Československo opustil 
a usadil se ve Francii, kde se rychle etablo-
val. Pobýval v Provence a v roce 1925 při-
jal francouzské státní občanství. Navzdory 
členství v Osmě byl kubismem ovlivněn jen 
ve svých počátcích. Následně tvořil pod 
silným vlivem neoklasicismu. Ve Francii se 
dokázal prosadit natolik, že se stal členem 

takzvané Pařížské školy (L’École de Paris), 
opakovaně vystavoval na Salónu nezávis-
lých a později také na Salonu v Tuileriích. 
Od poloviny 20. let se Kubín začal koncen-
trovat na své typické práce, které vznikaly 
v plenéru. Byl velmi osobitý v používání ba-
rev tak jedinečných pro krajinu, ve které žil. 
Na obrazech z této doby vyniká především 
jeho velmi jemná a procítěná malba. Na po-
čátku 50. let se vrátil zpět do Českosloven-
ska, kde však kromě místních motivů stále 
maloval výjevy z Francie. Na sklonku života 
se z rodných Boskovic vrátil zpět do Fran-
cie, kde také na podzim roku 1969 zemřel.

Jan Kudrna

Vernisáž 
9. 11. 2017, 17 h.

Dům umění
Opava, Pekařská 12

Otakar Kubín
Dům (Kaplička v Simiane) / The House (Chapel in Simiane)
1935, olej, plátno / oil, canvas, 50 × 60,5 cm, GVUO
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Otakar Kubín
from the collections of the Gallery of Fine 
Arts in Ostrava

The last of the authors, who will be present 
at the Opava House of Arts this year, will be 
Otakar Kubín, another of the leading repre-
sentatives of Czech Modern and the pro-
gressive Osma – the art group. He gradu-
ated at the Academy of Fine Arts in Prague 
under professors Václav Hynais, Hanuš 
Schwaiger, Václav Brožík and František 
Thiele. After several years he became an 
assistant of drawing at the School of Ap-
plied Arts. Very soon, already in 1912 he 
left Czechoslovakia and settled in France, 
where he quickly established itself. He lived 
in Provence and in 1925 he accepted French 
nationality. Despite being a member of the 
Osma group, Cubism was only aff ected in 
its beginnings. He subsequently formed un-
der the strong infl uence of neoclassicism. 

In France, he was able to enforce enough 
to become a member of the so-called Par-
is School (L'École de Paris), he repeated-
ly exhibited at the Salon of Independents 
and later at the Salon in Tuileries. Since the 
mid-1920s, Kubin has begun to concen-
trate on his typical work that has arisen in 
the plenary. He was very distinctive in us-
ing colors so unique to the landscape he 
lived in. In the paintings of this time, he is 
particularly impressed by his very fi ne and 
felt painting. At the beginning of the 1950s 
he returned to Czechoslovakia, where he 
still painted scenes from France in addition 
to the local motifs. At the end of his life he 
returned home from Boskovice to France, 
where he died also in the fall of 1969.

Jan Kudrna

Opening 
9. 11. 2017, 17 h.

The House of Art, 
Opava, Pekařská 12

Otakar Kubín
Podhradí / Settlement around the castle, 
1936, olej, plátno / oil, canvas, 50,5 × 61 cm, GVUO
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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 zá-
vazná, musí obsahovat datum a hodinu, 
název programu, ročník, počet žáků ve sku-
pině, vaše jméno, název školy, telefonic-
ké 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. 

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

Vzdělávací program pro MŠ, ZŠ, SŠ, 
VŠ a skupiny návštěvníků

VLASTISLAV HOFMAN (1884–1964)
Pocta invenci

27. 9. 2017 – 7. 1. 2018
Výstava představuje tvůrčí osobnost Vlas-
tislava Hofmana, českého architekta, scé-
nografa, malíře, designéra, grafi ka, člena 
nejrůznějších významných spolků a skupin, 
jenž během života získal řadu mezinárod-
ních ocenění. Výstava se snaží vyzdvihnout 
právě tuto jeho všestrannou výjimečnost. 
Budou zde zastoupeny jeho architekto-
nické návrhy, scénické návrhy pro diva-
dla, malby, grafi ky i designová tvorba.

Vzdělávací program pro MŠ

CO SE SKRÝVÁ ZA OPONOU
S dětmi si prohlédneme výstavu, popoví-
dáme si o autorovi i o tom, čemu se věno-
val. Děti se dozví, kdo je malíř, architekt, 
grafi k, ilustrátor, designér nebo scéno-
graf a co dělá. Zaměříme se především 
na autorovy scénické návrhy pro diva-
dla. V tvůrčí části děti dostanou jedno-
duchou papírovou skládanku, do níž na-
kreslí scénu ze své oblíbené pohádky.

OČI, UŠI, PUSA, NOS
Povídání o výstavě a umělci pro nejmen-
ší, především o tom, proč jsou jeho obra-
zy a obličeje tak smutné a jak je mož-
né tento smutek zahnat pryč. Naučíme 
se velmi jednoduchou grafi ckou tech-
niku a natiskneme veselé portréty. 

Vzdělávací programy oživují a ozvláštňují 
svět umění aktivním zapojením návštěvníků 
do činností spjatých s aktuálními výstava-
mi. Náplní programů jsou interaktivní pro-
hlídky i různé tvořivé a vzdělávací aktivity. 

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

Vzdělávací program pro ZŠ – 1. stupeň

LOUTKOHRANÍ
S žáky si prohlédneme výstavu a sezná-
míme je s všestrannou osobností autora 
i s rozsahem jeho díla. Vydáme se spo-
lečně do světa divadelních scén a kos-
týmních návrhů. V tvůrčí části progra-
mu si žáci vytvoří jednoduché papírové 
loutky. V závěru programu si s nimi se-
hrajeme jednoduché divadelní etudy.  

NEMRAČTE SE
Program přiblíží dětem především gra-
fi ckou tvorbu umělce, jeho linorytové tis-
ky, kterými se ve své době proslavil. Jeho 
témata tvorby jsou vážná, my se však 
nebudeme mračit a jen přemýšlet. Na-
kreslíme si vlastní, třeba rozesmátý por-
trét a vyzkoušíme techniku linorytu.

Vzdělávací program pro ZŠ – 2. stupeň

TVOŘENÍ JE HRA ANEB 
V KŮŽI SCÉNOGRAFA
Seznámíme žáky s výstavou i všestran-
ně nadanou osobností autora. Budeme si 
povídat o tom, jak může být pro náš život 
důležitá tvořivost a kde všude ji můžeme 
uplatnit. Inspirujeme se scénickými návrhy 
a ve výtvarné části programu ji pak zkusí-
me využít při navrhování divadelní scény.

NEDĚLEJ SI VELKOU HLAVU
Často se setkáváme s tím, že k velké-
mu umění patří velké utrpení a smu-
tek. Možná tomu tak bylo také u Vlasti-
slava Hofmana. My však nebudeme jen 
vážně přemýšlet a trápit se. Společně 
najdeme jednoduchý způsob, jak vytvo-
řit malou hlavu-portrét a vlastní linoryt. 

VSTUPNÉ 20 Kč
Za dítě, studenta a pedagogický doprovod 
zdarma. Možnost využití bezplatné Bonus 
karty (každá pátá návštěva skupiny zdarma, 
k dispozici na pokladně Domu umění, GVUO)

Vzdělávací program pro SŠ a VŠ

ŽIVOT JAKO JEVIŠTĚ
Inspirujeme se výrokem Shakespeara: „Celý 
svět je jeviště a všichni lidé na něm jenom 
herci: mají své příchody a odchody; za život 
každý hraje mnoho rolí“. Zamyslíme se nad 
tím, jaké role v životě hrajeme. Jsme vždy 
autentičtí, nebo si nasazujeme masky? Ve 
výtvarné části programu se inspirujeme 
Hofmanovým scénografi ckým dílem a po-
kusíme se vytvořit scénu ze svého života. 

VÝMLUVNÁ GESTA
Program přiblíží umělcovy originální pří-
stupy k tvorbě, které nezůstávaly jen na 
povrchu a odkrývaly duši zobrazovaného. 
Všimneme si grafi ckých listů s názvem Fy-
siognomie, jež tvoří sedm tváří s výmluvný-
mi gesty, které souvisejí s expresionismem. 
Gesta všichni známe, naučíme se s nimi 
pracovat v kresbě i v technice linorytu.

GVUO_ctvrtletnik_3_rijen-prosinec.indd   15GVUO_ctvrtletnik_3_rijen-prosinec.indd   15 5.10.2017   17:12:115.10.2017   17:12:11



GALERIJNÍ DÍLNA pro děti do 10 let 
a dospělý doprovod, také pro neslyšící

úterý 16 – 17.30 h
10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11.
bližší informace a rezervace předem: 
Marcela Pelikánová

GALERIJNÍ DÍLNA od 15 let, 
také pro neslyšící

úterý 16 – 17.30 h, 3. 10., 14. 11.
bližší informace a rezervace předem: 
Marcela Pelikánová
pro neslyšící: Lucie Michlová

TVŮRČÍ DÍLNA PRO 
VÝTVARNÁ NEMEHLA 

pondělí 10 – 12 h a 15 – 17 h
bližší informace a nutná rezervace 
předem: Oldřich Pelikán
vstupné 30 Kč

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. 

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 Lucie Michlová
T +420 734 410 183, lucie.michlova@csnn.cz
Oldřich Pelikán
T +420 776 029 155

GALERIJNÍ 
DÍLNY 

KRESBA AKTU
pondělí 17.30 – 21 h
bližší informace a nutná rezervace 
předem: Oldřich Pelikán
vstupné cca 100 Kč (dle počtu 
zúčastněných)
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KNIHOVNA GVUO

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

Vám nabízí: Výběr z přibližně 9 000 titu-
lů knih z oblasti umění, teorie dějin umění 
a historie (malířství, sochařství, architektu-
ry, grafi ky, fotografi e, scénografi e, odívání, 
typografi e, uměleckých řemesel, památko-
vé péče…). 

Více než 13 500 katalogů výstav naše-
ho regionu i řady dalších galerií z celé České 
republiky. 

Časopisy o umění a kultuře od počátku 
minulého století do současnosti. 

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

Dokumentaci výstav Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. 

Multimediální databáze (AnoPress IT, 
EBSCO). 

Půjčování fondu knihovny k prezenční-
mu studiu. 

Informační a bibliografi cké služby. 
Přístup na internet. 
On-line katalog: 

http://katalog.gvuo.cz/katalog

Výtvarný workshop s Hanou Puchovou
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PŘIPRAVUJEME 
FESTIVAL OSTRAVSKÝCH 
KNIHOVEN 

úterý 3. 10., 9 – 17 h
prohlídka odborné galerijní knihovny 
GVUO s knihovnicí Vladimírou 
Lichovníkovou

přednáška Marka Zágory
DIVÍ LIDÉ V RUKOPISECH VÁCLAVA IV.

úterý 10. 10., 16. 30 h
vstup volný

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN
Pocta invenci

úterý 10. 10., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

koncert
PAREIDOLIΛ,
MARTA ZAPPAROLI a LIZ ALLBEE

úterý 10. 10., 19 h
vstup volný

MUZIKOTERAPIE
S JANOU SEDLÁKOVOU 

středa 11. 10. v 18 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstupné dobrovolné

Literární čtvrtky
GÁBOR G. GYUKICS

čtvrtek 19. 10., 17 h
vstup volný

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN
Pocta invenci

úterý 24. 10., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

koncert
FREDERIC MARTY

středa 25. 10., 19 h
vstup volný

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 28. 10., 10 – 18 h
vstup volný
 

DUŠIČKOVÝ SPECIÁL
komentovaná prohlídka  
+ projekce fi lmu Spalovač mrtvol
čtvrtek 2. 11. v 17 hodin
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

koncert
JAN BURIAN & BIZARRE BAND 

pondělí 6. 11., 18 h
vstupné 100 Kč

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN
Pocta invenci

úterý 7. 11., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

koncert
LEOŠ JANÁČEK INSPIRUJÍCÍ – 
hudba mezi obrazy a instalacemi

úterý 7. 11., 18.30 h
zahajovací koncert festivalu 
HUDEBNÍ SOUČASNOST 2017
vstupné 120 Kč, studenti a senioři 50 Kč

FESTIVALOVÉ PŘEKVAPENÍ HS
čtvrtek 9. 11., 18.30 h
Hudebně-výtvarná improvizační perfor-
mance v rámci festivalu 
HUDEBNÍ SOUČASNOST 2017
vstupné dobrovolné
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POP-UP STORES OSTRAVA 
FASHION WEEKEND

10. 11. a 12. 11., 10 – 16 h
vstup volný

přednáška Marka Zágory
KAŽDODENNÍ ŽIVOT VE 
VELISLAVOVĚ BIBLI

úterý 14. 11., 16.30 h
vstup volný

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN
Pocta invenci

úterý 21. 11., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

koncert 
ALEX DÖRNER, IVAN PALACKÝ 
A PETR VRBA

úterý 21. 11., 19 h
vstup volný

Literární čtvrtky
ANNA BRIKCIUSOVÁ: 
KOLIBŘÍ ÚSMĚV

čtvrtek 23. 11., 18 h
vstup volný 

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN
Pocta invenci

sobota 2. 12., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN
Pocta invenci

úterý 5. 12., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

koncert
CLARA DE ASIS

středa 6. 12., 19 h
vstup volný

Literární čtvrtky 
UVEDENÍ REVUE PROTIMLUV 
3–4/2017

čtvrtek 7. 12., 18 h
vstup volný

přednáška Marka Zágory
SVATOVÁCLAVSKÁ KAPLE

úterý 12. 12., 16.30 h
vstup volný

komentovaná prohlídka 
VLASTISLAV HOFMAN

Pocta invenci
úterý 19. 12., 17 h
nutná rezervace: www.rezervace-gvuo.cz
vstup s platnou vstupenkou na výstavu
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Dům umění, Ostrava 
17 h 
Galerie výtvarného umění v Ostravě Vás 
zve na tematickou komentovanou prohlídku 
výstavou Vlastislav Hofman / Pocta invenci.
Architekt, grafi k, malíř a scénograf Vlastislav Hofman 
se do ostravského povědomí zapsal ojedinělou 
stavbou krematoria v Moravské Ostravě. „Dušičková“ 
komentovaná prohlídka s kurátorem bude zaměřena 
právě na tento skvost kubistické architektury
18 h 
Promítání fi lmu Spalovač mrtvol 
z roku 1968 (režie Juraj Herz)

DUŠIČKOVÝ 
SPECIÁL 

Komentovaná prohlídka 
a promítání fi lmu Spalovač mrtvol

2. 11.

rezervace nutná na: 
www.rezervace-gvuo.cz

vstup s platnou 
vstupenkou na výstavu

Další komentované prohlídky výstavou 
proběhnou v úterý 7. a 21. 11. v 17 h.
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Zdeněk Vlach
Plakát k fi lmu Spalovač mrtvol, 1989,
84 × 60 cm, Terryho Ponožky
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Umělecké spolky a společnosti přátel umění 
mají v Ostravě již dlouholetou tradici. Klub 
přátel výtvarného umění (1912) organizo-
val výstavy a podporoval sběratelskou čin-
nost, která se stala základem budoucího 
Domu umění (1924–1926). V roce 1923 byl 
založen Spolek pro vystavění a udržová-
ní výstavního pavilonu v Moravské Ost-
ravě při Kulturní radě pro širší Ostravsko, 
o rok později byl přejmenován na spolek 
Domu umění. V rámci snah vytvořit z Ga-
lerie výtvarného umění v Ostravě kultur-
ně vzdělávací centrum vám opět nabízíme 
pro rok 2018 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 Poděbrado-
vě 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

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

SPOLEČNOST 
PŘÁTEL GVUO
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VSTUPNÉ

VLASTISLAV HOFMAN / Pocta invenci 100 Kč 50 Kč

SENIOŘI zdarma

ANIMAČNÍ PROGRAMY
pedagogický doprovod zdarma 20 Kč

ŠKOLNÍ SKUPINY
pedagogický doprovod zdarma 10 Kč

RODINNÉ
2 dospělí + děti (min. 3 osoby) 150 Kč

SKUPINY NAD 10 OSOB 70 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

NA STÁLOU EXPOZICI JE VSTUP ZDARMA
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Dům umění
Jurečkova 9 
702 00, Ostrava
T: +420 596 115 425
otevřeno:
út – ne  10 – 18 hwww.gvuo.cz

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

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