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Výstavy 
jednoho díla 
ze sbírek GVUO 

Exhibition of 
a single work
GVUO

8
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.

Emil Fila
Kuřák 
1913, olej, plátno
sbírka GVUO, Ostrava
– dílo vybral hairstylist Ondřej Horvath

Emil Fila 
Smoker
1913, oil, canvas, GVUO, Ostrava
– selected by hairstylist Ondřej Horvath
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25. 1. 
— 25. 3.

GVUO_ctvrtletnik_5_leden-brezen.indd   3GVUO_ctvrtletnik_5_leden-brezen.indd   3 20.12.2017   14:47:2120.12.2017   14:47:21



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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27. 9.
— 7. 1.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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Arp, Bill, Calder, Delaunay, Domela, Erni, 
Fischli, Foltyn, Gorin, Herbin, Hélion, Kandin-
sky, Kerg, Kupka, Melotti, Moholy-Nagy, Mon-
drian, Okamoto, Pevsner, Reggiani, Schiess, 
Stazewski, Strzeminski, Taeuber-Arp, van 
Doesburg, Vantongerloo, Veronesi, Vezelay, 
Villeri, Vordemberge-Gildewart, Vulliamy. 
Abstraction-Création byla jedna z nejdůle-
žitějších a největších mezinárodních skupin, 
které sdružovaly umělce abstraktního a geo-
metrického ražení. Vznikla v Paříži 15. února 
1931 iniciativou belgického malíře a sochaře 
Georgese Vantongerloo, holandského archi-
tekta, malíře a teoretika Théa van Doesbur-
ga a v neposlední řadě francouzského malí-
ře Auguste Herbina. Hnutí vzniklo z potřeby 
teoretického zakotvení abstraktního umění 
a propagace jeho výsledků. Dvacátá a tři-
cátá léta byla obdobím vzniku řady avant-
gardních skupin, ale hlavním impulsem pro 

Dům umění
Ostrava

Abstraction-Création
art non fi guratif 1932–1936
Arp, Bill, Calder, Kupka, Mondrian

Alexander Calder
Kompozice / Composition 
1932, sítotisk / screen printing, 840 × 658 mm
Svetlik Art Foundation

Vernisáž 
25. 1. 2018, 17 h

založení skupiny byl van Doesburgův text Art 
Concret. Konkrétní umění pak začalo žít no-
vým životem. V průběhu následujících sedmi 
let se členy skupiny stala plejáda skvělých 
umělců a pionýrů abstraktního umění. Za 
celé období existence prošlo hnutím na čty-
ři sta osobností. Skupinu řídil komitét, jehož 
členem byl v prvních letech i František Kup-
ka. Prezentované album je ohlédnutím za 
tvorbou skupiny z nejdůležitějšího období její 
existence. Výběr byl sice limitován možnost-
mi jednotlivých členů, ale přesto se podařilo 
seřadit třicet autorů, jejichž díla jsou navý-
sost reprezentativní. Výstava se uskuteč-
ní ve spolupráci se Svetlik Art Foundation.

Jiří Jůza

Komentovaná prohlídka 
14. 2. 2018, 17 h. 
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Arp, Bill, Calder, Delaunay, Domela, Erni, Fis-
chli, Foltyn, Gorin, Herbin, Hélion, Kandinsky, 
Kerg, Kupka, Melotti, Moholy-Nagy, Mond-
rian, Okamoto, Pevsner, Reggiani, Schiess, 
Stazewski, Strzeminski, Taeuber-Arp, van 
Doesburg, Vantongerloo, Veronesi, Vezelay, 
Villeri, Vordemberge-Gildewart, Vulliamy.
Abstraction-Création was one of the lar-
gest and most important international 
groups of abstract and geometric artists. It 
was formed in Paris on 15 February 1931 by 
the Belgian painter and sculptor Georges 
Vantongerloo; the Dutch architect, pain-
ter and theoretician Theo van Doesburg; 
and the French artist Auguste Herbin. 
The aim of the movement was to provide 
a theoretical foundation for abstract art 
and to promote the work of its members.
The 1920s and 1930s saw the emergen-
ce of numerous avant-garde groups, but 
the main impulse behind the foundation of 
Abstraction-Création was van Doesbur-
g’s text Art Concret. The group injected 
new life into concrete art, and during the 

26. 1. 
— 25. 3.

Abstraction-Création
art non fi guratif 1932–1936
Arp, Bill, Calder, Kupka, Mondrian

following seven years a plethora of talen-
ted and pioneering abstract artists became 
members; over 400 artists were associ-
ated with Abstraction-Création during its 
existence. The group was run by a com-
mittee, whose members in the fi rst years 
included the Czech artist František Kupka. 
This album is a retrospective view of the 
group’s work during the most impor-
tant period of its existence. The selec-
tion of works is naturally limited; never-
theless, the album does bring together 
thirty artists whose works are fully re-
presentative of the group as a whole.
The exhibition will be held in coopera-
tion with the Svetlik Art Foundation.

Jiří Jůza

The House 
of Art, Ostrava 

Wassily Kandinsky
Kompozice / Composition 
1932, sítotisk / screen printing, 840 × 658 mm
Svetlik Art Foundation

Opening 
25. 1. 2018, 5 p. m.

Guided tours 
14. 2. 2018 at 5 p. m.
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Norbert Grund fecit / 
Jan Balzer sculpsit

V závěru loňského roku jsme si připomně-
li výročí tři sta let od narození významného 
pražského malíře drobných žánrů Norberta 
Josefa Karla Grunda (1717–1767). Už za své-
ho života se Grund etabloval na úspěšné-
ho autora, jehož díla se stala součástí vý-
znamných obrazáren a předmětem zájmu 
mnohých sběratelů. Grundovy práce jsou 
také součástí původní Jurečkovy obrazár-
ny a staly se mentálním východiskem pro 
obrodu českého umění. V dobové umělec-
ké praxi totiž bylo obvyklé rozmnožování, 
dnes bychom řekli reprodukování, obra-
zů v ryteckých dílnách. Jednou z nich byla 
i významná česká dílna Jana Jiřího Balzera 
(1736–1799). Balzer ji vedl nejdříve se svými 
bratry Františkem, Matyášem a Řehořem 
v Lysé nad Labem, později pak se svými 
syny v Praze. Posléze obdržel titul císařsko-
-královského mědirytce, čímž získal právní 
ochranu svých prací. Většinu jeho dílen-
ské produkce tvořily listy podle předlohy 
významných umělců, součástí bylo i při-
bližně dvě stě listů podle obrazů Norber-
ta Grunda. Vystaveny budou jak Grundovy 
originální malby, které zapůjčily Strahovská 
obrazárna a Nadace pojišťovny Koopera-
tiva, tak i Balzerovy rytecké reprodukce ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě. 

Jiří Jůza 

At the end of last year, we celebrated three 
centuries since the birth of the renowned 
Prague genre painter Norbert Josef Karl 
Grund (1717–1767). Grund built up a solid re-
putation during his lifetime; his works were 
displayed in leading galleries and were much 
sought-after by collectors. His works also 
formed part of Jureček’s original gallery 
collection, and represented a major inspi-
ration for the Czech artistic revival. Du-
ring Grund’s life, it was common practi-
ce for engravers’ workshops to produce 
mass reproductions of artworks. One such 
workshop in Bohemia was run by Johann 
(Jan) Balzer (1736–1799). Initially he ran the 
workshop with his brothers Franz, Mathias 
and Gregor in the town of Lysá nad Labem 
(Lissa); later he relocated the workshop 
to Prague, where he ran it with his sons. 
He was awarded the title of Imperial-Roy-
al Engraver, which granted legal protec-
tion to his works. Most of the workshop’s 
production consisted of engravings based 
on the works of major artists – including 
around two hundred pieces reproducing 
paintings by Norbert Grund. The exhibition 
will include both Grund’s original paintings 
(borrowed from the Strahov Gallery and the 
Kooperativa Foundation) and Balzer’s en-
graved reproductions (from the collecti-
ons of the Gallery of Fine Arts in Ostrava).

Jiří Jůza Dům umění
Ostrava

Vernisáž 
25. 1. 2018, 17 h

The House 
of Art, Ostrava 

Opening 
25. 1. 2018, 5 p. m.
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Norbert Grund
Pobřeží s věží / Coast with a tower
(kol. / around 1760), olej, dřevo / oil, wood, 11,2 × 17,8 cm 
GVUO

26. 1. 
— 25. 3.
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Hledání hranic 
malby v post-mediálním 
prostředí

Searching for the 
boundaries of painting 
in a post-media 
environment

Společný projekt pedagogů, absolven-
tů a studentů malířských ateliérů Vysoké 
školy výtvarných umění v Bratislavě a Fa-
kulty umění Ostravské univerzity v Os-
travě reaguje na často přítomné otázky 
spojené s hranicemi malby v současném 
postmediálním prostředí. Objevuje se po-
třeba nové defi nice malby, nalezení jejího 
pevného místa mezi rozmanitými a prud-
ce se rozvíjejícími novými médii (fi lm, video, 
nebo digitální fotografi e). Výstava se zabý-
vá právě zkoumáním obrazu a vymeze-
ním jeho prostoru ve slovenských i českých 

This joint project – involving teachers, gra-
duates and students of the painting stu-
dios at Bratislava’s Academy of Fine Arts 
and Design and the Faculty of Fine Arts 
at the University of Ostrava – responds to 
frequently posed questions regarding the 
boundaries of painting in today’s post-me-
dia environment. There is a pressing need 
for a new defi nition of painting which would 
enable it to fi nd its own fi rm place among 
the diverse and rapidly developing new me-
dia (fi lm, video, digital photography). The 
exhibition focuses on the ways in which 
art studios at Czech and Slovak universi-
ties explore painting and defi ne the space 

ateliérech uměleckých vysokých škol. Ne-
dílnou součástí výstavního projektu bude 
také konference se stejnojmenným ná-
zvem, která za účasti výtvarných teoretiků 
z českého i slovenského prostředí vnese 
nové refl exe a pohledy na výtvarné umění 
nejen studentům, ale i poučené veřejnos-
ti se zájmem o malbu a současnou výtvar-
nou scénu. Kurátory výstavy jsou Daniel 
Balabán, Ivan Csudai a Beata Jablonská.

Jan Kudrna

it occupies. An integral part of the exhibi-
tion project will be a conference featuring 
Czech and Slovak art theoreticians, which 
will bring new insights and perspectives on 
fi ne art not only for art students, but also for 
informed members of the public with a se-
rious interest in painting and contemporary 
art. The exhibition curators are Daniel Ba-
labán, Ivan Csudai and Beata Jablonská..

Jan Kudrna

Vernisáž 
25. 1. 2018, 18 h

26. 1. 
— 25. 3.

The House 
of Art, Ostrava 

Opening 
25. 1. 2018, 6 p. m.

The House 
of Art, Ostrava 
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Josef Čapek 

Josef Čapek 

První galerijní výstavou letošního roku 
v opavském Domě umění bude prezen-
tace díla Josefa Čapka. Čapek byl zá-
sadní osobností české meziválečné scé-
ny, která se, jak je známo, profi lovala ve 
více uměleckých odvětvích. Spoluzaklá-
dal Skupinu výtvarných umělců a poslé-
ze přestoupil do uskupení Tvrdošíjní. 

Čapkova malba dodnes zůstává jedi-
nečným a osobitým dokladem pojetí mo-
derní malby od jejího začátku až do počátku 
druhé světové války. Čapek dokázal synteti-
zovat kubismus do podoby jedinečného ja-
zyka, který ve své době zaujal mnoho kritiků 

The fi rst gallery exhibition of this year in 
Opava’s House of Arts will be a presenta-
tion of works by Josef Čapek. Čapek was 
a major fi gure on the Czech scene between 
the world wars, and he was renowned for 
his artistic versatility. He was a co-founder 
of the Group of Fine Artists (Skupina vý-
tvarných umělců), and he later joined ano-
ther group, the Obstinates (Tvrdošíjní).

To this day, Čapek’s painting remains 
a unique and personal statement of his vi-
sion of modern art from its beginnings to 
the outbreak of the Second World War. 
He was able to synthesize Cubism into 
a unique artistic idiom which captured the 
attention of many critics and collectors. 
In the 1930s, Čapek’s work shifted away 

a sběratelů. Ve 30. letech se Čapkova so-
ciální témata předchozí dekády proměnila. 
Zejména okolo poloviny 30. let se v jeho díle 
stále častěji objevovalo téma vlastenectví 
a tíha okolností spjatých s přímým ohrože-
ním vlasti. Josef Čapek byl v tomto ohledu 
ostražitý stejně jako jeho bratr Karel, ani on 
ve svých dílech neskrýval obavy. Proto byl 
roku 1939 internován v koncentračním tá-
boře, kde roku 1945 zemřel. Galerie výtvar-
ného umění v Ostravě představí v Opavě 
jeho práce z 20. a 30. let minulého století.

Jan Kudrna

from the social themes that had domina-
ted it during the previous decade; especi-
ally around the mid-1930s he began to ad-
dress the issue of patriotism, aware of the 
direct threat that Czechoslovakia faced 
at the time. Like his brother, the writer Ka-
rel, Josef Čapek did not hide these fears in 
his work – and so in 1939 the Nazis inter-
ned him in a concentration camp, where 
he died in 1945. The Gallery of Fine Arts in 
Ostrava is exhibiting a selection of Čapek’s 
works from the 1920s and 1930s in Opava.

Jan Kudrna

Vernisáž 
11. 1. 2018, 17 h

Opening 
11. 1. 2018, 5 p. m.

Dům umění
Opava, Pekařská 12

The House of Art,
Opava, Pekařská 12

12. 1. 
— 4. 3.

ze sbírek Galerie výtvarného 
umění v Ostravě

from the collections of the Gallery 
of Fine Arts in Ostrava
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During the fi rst decades of the 20th 
century, Ostrava established itself as 
the dominant industrial and cultural 
centre of the region. However, the city 
soon had to contend with a critical lack 
of adequate exhibition premises. The 
creation of the independent Czecho-
slovakia in 1918 provided an impulse 
for bold, self-confi dent new projects in 
the cultural sphere – and one of these 
projects was the idea of building a new 
art gallery in Ostrava, to be known as 
the House of Art (Dům umění). It was 
to house a permanent exhibition based 
on František Jureček’s gallery collec-
tion, as well as showcasing contem-
porary art, providing a forum for artists 
to meet and collaborate, and playing a 

František Jureček – 
Alois Sprušil

František Jureček – 
Alois Sprušil

Nová galerie v nové republice

A new gallery in the newly-born state

Ostrava se v prvních desetiletích dvacá-
tého století etablovala v nové průmyslo-
vé a společenské centrum, které získalo 
dominanci v regionu. Velmi záhy však za-
čala pociťovat zásadní nedostatek ade-
kvátního výstavního prostoru. Se vznikem 
Československa získaly její emancipační 
snahy nový impulz, na jehož základě vznik-
la idea Domu umění, který by prezento-
val stálou expozici, jejíž základ tvořila Ju-
rečkova obrazárna, vystavoval současné 
umění, sdružoval umělce a v neposled-
ní řadě plnil výchovné a vzdělávací funk-
ce. K realizaci výstavní budovy dopomohlo 

setkání Františka Jurečky, ostravského 
stavitele a sběratele umění, a prvního ře-
ditele Domu umění Aloise Sprušila, který 
Jurečkův odkaz galerii neobyčejným způ-
sobem rozvíjel v období první republiky. 

Expozice představuje nejen umělec-
ké poklady z období zrodu Domu umění, 
ale i architekturu budovy, zmíněné osob-
nosti a celou řadu archivních dokumentů.

Jiří Jůza

valuable role in educating the general public 
about art. The project eventually became 
a reality largely thanks to the joint eff orts 
of František Jureček (an Ostrava building 
contractor and art collector) and the galle-
ry’s fi rst director Alois Sprušil, who played 
a crucial role in developing the legacy left 
by Jureček during the inter-war period.

The exhibition presents not only va-
luable works dating from the era when 
the House of Art came into existence, but 
also the architecture of the building, the 
roles played by Jureček and Sprušil, plus 
a large number of archive documents.

Jiří Jůza

Vernisáž 
25. 1. 2018, 17 h

The House 
of Art, Ostrava 

Opening 
25. 1. 2018, 5 p. m.

The House 
of Art, Ostrava 
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26. 1. — 
31. 12.Stálá expozice / 

Permanent Exhibition

Max Švabisnký
Podobizna stavitele Jurečka / The portrait of the builder Jureček
1919, kresba perem, papír / pen drawing, paper, 42,5 × 36,8 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 minut. 
Programy se uskutečňují pondělí až pátek 
od 8 do 18 hodin v Domě umění. 

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

ABSTRACTION-CRÉATION 
26. 1. – 25. 3. 2018

Výstava představí malířskou tvorbu me-
zinárodní skupiny umělců, která v sobě 
sdružovala geometrické a konstruktivis-
tické proudy a přispěla k rozvoji a spole-
čenskému uznání abstraktního umění.

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

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)

ŘEČ TVARŮ
Náplní programu bude komentova-
ná prohlídka výstavy a následná výtvar-
ná dílna, v níž budeme pracovat s geo-
metrickými tvary a kompozicí obrazu. 
Obsah a forma programu bude uzpů-
sobena pro všechny cílové skupiny.

HLEDÁNÍ HRANIC MALBY
26. 1. – 25. 3. 2018

Výstava je vyústěním projektu Hledání 
hranic malby v post-mediálním prostře-
dí, který vznikl ve spolupráci Katedry mal-
by FU OU s VŠVU v Bratislavě. Výstava 
představí asi 30 výtvarných děl pedago-
gů, studentů i absolventů Ateliéru malby. 
Klade si za cíl pojmenovat nezastupitel-
né charakteristiky a konstanty malby, hle-
dat její místo a opodstatnění vůči ostatním 
rychle se rozvíjejícím novým médiím, jako 
jsou digitální fotografi e, video, fi lm a další.

DOTÝKEJ SE, VNÍMEJ, TVOŘ
S účastníky programu si prohlédneme vý-
stavu a zamyslíme se nad rolí malby v sou-
časném světě umění. Co nám přináší oproti 
novým médiím? Budeme se barvy dotý-
kat, vnímat její konzistenci, vůni a vyzkou-
šíme si, co všechno práce s ní nabízí.
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TVŮRČÍ DÍLNA 
„SVĚT ZA OBRAZY“ pro seniory

31. 1., 28. 2., 28. 3., 16 – 17.30 h
Projekt se zaměří na realizaci tvůrčích dí-
len pro seniory. Náplní tvůrčích dílen budou 
prohlídky výstav, výtvarné a jiné tvořivé čin-
nosti propojené s  využitím aktivizačních 
i receptivních technik arteterapie, muziko-
terapie, reminiscence a tréninku paměti.
Cílem projektu je využít pozitivních účinků 
umění a tvůrčích aktivit na fyzické, psychic-
ké a duševní zdraví. Projekt se uskuteční 
v období od ledna do prosince. Tvůrčí dílny 
se budou uskutečňovat 1 × měsíčně v délce 
90 minut v prostorách Domu umění GVUO. 
Omezená kapacita! Bližší informace a re-
zervace předem: sedlakova@gvuo.cz

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 
i 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.czz
Oldřich Pelikán
T +420 776 029 155

GALERIJNÍ DÍLNY 

JARNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
20. 3.

Přijďte k nám oslavit příchod jara a jarní rov-
nodennosti symbolickým zasazením semínek, 
z nichž za pár dní vyraší zelené osení. Společ-
ně si ozdobíme voňavými sušenými bylinkami 
a květy papírový květináč. Dílna je otevřená 
všem věkovým skupinám. Těšíme se na vás!

TVŮRČÍ DÍLNA 
PRO VÝTVARNÁ NEMEHLA 

pondělí 10 – 12 a 15 – 17 h
Bližší informace a nutná rezervace 
předem: Oldřich Pelikán: 776 029 155
Vstupné 30 Kč

KRESBA AKTU
pondělí 17.30 – 20.30 h

Bližší informace a nutná rezervace 
předem: Oldřich Pelikán: 776 029 155
Vstupné cca 100 Kč (dle počtu zúčastněných)

Podrobnější anotace jednotlivých programů 
budou upřesněny na FB, webových strán-
kách galerie a v propagačních materiálech. 
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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 našeho 
regionu i řady dalších galerií z celé České 
republiky. 

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

Časopisy o umění a kultuře od počátku mi-
nulého století do současnosti. 
Dokumentaci výstav Galerie výtvarného 
umění v Ostravě. 
Multimediální databáze (AnoPress IT, 
EBSCO). Půjčování fondu knihovny k pre-
zenčnímu studiu. 
Informační a bibliografi cké služby. 
Přístup na internet. On-line katalog: 
http://katalog.gvuo.cz/katalog
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PŘIPRAVUJEME 

komentovaná prohlídka 
HOFMAN / POCTA INVENCI

čtvrtek 4. 1., 17 h, nutná rezervace, 
vstup s platnou vstupenkou na výstavu

přednáška Marka Zágory 
LIBER VIATICUS JANA ZE STŘEDY

úterý 9. 1., 16.30 h
vstup volný

Literární čtvrtky
PETRA STRÁ: VRÍKA

čtvrtek 18. 1., 18 h
vstup volný 

Mezinárodní konference k výstavě
HLEDÁNÍ HRANIC MALBY V POST-
-MEDIÁLNÍM PROSTŘEDÍ

25.–26. 1., 10 h

koncert
DONEDA / MYHR DUO

čtvrtek 1. 2., 19 h 
vstup volný

přednáška Marka Zágory 
MATYÁŠ KORVÍN VE 

VIZUÁLNÍCH PRAMENECH 
STŘEDOVĚKU

úterý 13. 2., 16.30 h 
vstup volný 

Petr Nikl a Ondřej Smeykal
MALOVÁNÍ HUDBOU, VYPRÁVĚNÍ 
SVĚTLEM

čtvrtek 15. 2., 19 h
vstup volný

přednáška Vladimíra Šulce
FESTIVAL FOTOGRAFIE 
BRATISLAVA / ITALSKÁ FOTOGRA-
FIE 40.–80. LET 20. STOLETÍ

středa 21. 2., 17 h
vstup volný

Literární čtvrtky
PROTIMLUVNÁ ŠESTNÁCTKA

čtvrtek 22. 2., 18 h
vstup volný

přednáška Gabriely Pelikánové
KAVÁRENSKÝ ŽIVOT V OSTRAVĚ
aneb chci tančit a dát si něco dobrého, miláčku

středa 28. 2., 16.30 h
vstup volný

přednáška Marka Zágory
HNĚZDENSKÝ EVANGELISTÁŘ

úterý 13. 3., 16.30 h
vstup volný.

koncert 
PIP 

Torstein Lavik Larsen, Fredrik Rasten
úterý 13. 3., 19.30 h
vstup volný

Literární čtvrtky
UVEDENÍ REVUE PROTIMLUV 1/2018

čtvrtek 22. 3., 18 h
vstup volný

přednáška Gabriely Pelikánové
KULTURA V OSTRAVĚ ZA PRVNÍ 
REPUBLIKYaneb půjdeme na výstavu,
nebo do divadla, miláčku

středa 28. 3., 16. 30 h
vstup volný
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REZERVACE
nutné rezervace na: www.rezervace-gvuo.cz
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VSTUPNÉ

VŠECHNY EXPOZICE 100 Kč 50 Kč

NORBERT GRUND FECIT 40 Kč 20 Kč

ABSTRACTION-CRÉATION 40 Kč 20 Kč

HLEDÁNÍ HRANIC MALBY 40 Kč 20 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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PODPOŘTE SVOU GALERII!
Staňte se přítelem Galerie výtvarného umě-
ní v Ostravě! Zakoupením členské karty zís-
káte řadu výhod. Karta vás opravňuje k neo-
mezenému volnému vstupu do Domu umění 
i k čerpání dalších výhod po dobu jedno-
ho roku. Naše Společnost přátel GVUO má 
více než stoletou tradici. Cílem společnosti 
je podporovat, rozvíjet a propagovat umění, 
umělce a umělecké sbírky GVUO v České re-
publice i zahraničí. Přátelé GVUO se schá-
zejí jednou ročně zpravidla před Vánoci za 
účasti ředitele galerie přímo v Domě umění. 

Výhody pro členy Společnosti přátel GVUO 
PŘÍTEL / senioři, studenti: Neomezený vstup 
na výstavy a komentované prohlídky v Domě 
umění. Přednostní registrace na doprovodné 

programy pozvánky na vernisáže a akce 
Společnosti přátel GVUO. Platí pro 1 osobu.

PŘÍTEL PLUS: Neomezený vstup na výsta-
vy a komentované prohlídky v Domě umění. 
Přednostní registrace na doprovodné pro-
gramy. Pozvánky na vernisáže a akce Společ-
nosti přátel GVUO. Platí pro 2 dospělé + děti.

MECENÁŠ: Neomezený vstup na výstavy 
a komentované prohlídky v Domě umění
přednostní registrace na doprovodné pro-
gramy. Pozvánky na vernisáže a akce Spo-
lečnosti přátel GVUO. 20% sleva na katalogy 
GVUO vydané v daném kalendářním roce,
celoroční 15% sleva na občerstvení v Kavár-
ně Art&Coffee. Platí pro 2 dospělé a děti.
 

PŘÍTEL
400 Kč / 300 Kč
(studenti, senioři)

PŘÍTEL PLUS
600 Kč

MECENÁŠ
1000 Kč a více

TYP ČLENSTVÍ

PODPIS

PŘIHLÁŠKA

JMÉNO

PŘIJÍMENÍ

ADRESA

PSČ

TELEFON

EMAIL

SPOLEČNOST 
PŘÁTEL GVUO
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Dům umění, Jurečkova 9 
702 00, Ostrava
T: +420 596 115 425
otevřeno: út – ne 10 – 18 h
www.gvuo.cz

Královská kanonie 
premonstrátů na Strahově

Vydává: GVUO
Náklad: 2 000 ks
Redakce: Kateřina Mertha, Jana Malášek Šrubařová
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

Hlavní mediální partner
Main media partner

Mediální partneři
Media partners

Partneři
Partners

V termínu od 8.–25. ledna bude Dům umění uzavřen 
z důvodu instalace nových výstav. Doprovodné 
programy se uskuteční v uvedených termínech.
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