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Architektonická plastika se stala specifickým uměleckým projevem 
především v období 20. let 20. století. Dělník jako novodobý 
hrdina často s atributy profese, případně při práci, dominuje řadě 
dobových veřejných staveb. Součástí výstavy je v rámci spolupráce 
s Národním památkovým ústavem, odborným pracovištěm v Ostravě 
multimediální projekt v podobě publikace s názvem Oslava všedního 
dne: Architektonická plastika s atributy práce, obchodu a peněžnictví 
a navazující mapy s odborným obsahem.

Architectural sculptural ornament became a major phenomenon in 
Czechoslovakia especially during the 1920s. Most large-scale new 
buildings of this era were dominated by contrapposto sculptures 
of workers depicted as modern heroes, frequently accompanied 
by attributes of their profession or shown performing their tasks. 
In cooperation with the Ostrava branch of the National Heritage 
Institute, the exhibition also features a multimedia project in the form 
of a publication entitled Celebration of the Everyday: Architectural 
Sculpture with Attributes of Work, Trade and Finance.

Rozvoj průmyslu výrazně pozměnil tvář města a krajiny. Haldy 
jsou nejvíce zastoupeným tématem v industriálních oblastech 
Kladenska, Mostecka a Ostravska. Plynojem v Michli je často 
zpodobňován v rámci Prahy. V 50. letech se stává v rámci úkolové 
malby jedním z významných témat výstavba přehrad, které patřily 
k dobovým prioritám.

The growth of industry had a major impact on the urban and rural 
landscape. The most frequently depicted features of industrial 
landscapes (such as the Kladno, Most and Ostrava regions) are 
slag-heaps. Scenes from Prague frequently include the gas-holder 
in Michle. During the 1950s, artists were often instructed to depict 
the construction of dams, as this was one of the new regime’s key 
priorities at the time.

Fotografie jsou výrazným dokladem vývoje a proměny světa práce 
i lidí. Jako jednu ze zásadních publikací lze vnímat fotografické album 
Lidská práce v železárnách (1938), které můžeme zařadit mezi sociální 
a umělecké fotografie, jež se zabývají přirozeným pojetím dělníka 
v pracovním prostředí. Fotografie v průběhu časových období přinesly 
svědectví o své době, osobní vztah k místu a lokalitě, kritický pohled 
na rozvrácení hodnoty práce, krásu industriálního světa. Fotografové 
začali jako jedni z prvních spontánně reagovat na tento mizející svět. 
Stali se svědky „pádu katedrál“, který zachytili s němým úžasem.

Photography is an important means of documenting the evolution and 
transformation of the world of work, especially its human protagonists. 
One of the central achievements of photographers in this regard is 
the 1938 album entitled Human Labour in the Ironworks, which can 
be classified somewhere between social and artistic photography; 
it takes a naturalistic approach to the activities of workers in their 
working environment. Photographs bear witness to changing times, 
revealing a deeply personal relationship with a particular place 
or region, criticizing how the regime subverted the values of work, 
and capturing the beauty of the industrial world. Photographers 
were among the first artists to respond spontaneously to the 
vanishing world of industrial work. They acted as witnesses to “the fall 
of cathedrals”, capturing these momentous events with silent awe.
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Záštitu nad výstavou převzal první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáš Curylo.
The patron of the exhibition is Lukáš Curylo, First Deputy Governor of the Moravian-Silesian Region.

V rámci výstavy byly použity filmové materiály, které poskytly Národní archiv; Zemský archiv v Opavě; Archiv Vítkovice, a.s.; 
Česká televize. / The exhibition includes film materials provided by the National Archives; the Provincial Archives in Opava; 
the Vítkovice a.s. Archives; Czech Television.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
The project is financially supported by the Ministry of Culture.

On request, we can run educational programmes 
related to this exhibition (for schools and the general 
public) from Monday to Friday. It is necessary to book 
the programmes in advance at gvuo.cz

Rudolf Janda
Pohled na důl Hlubinu a Vítkovické železárny / 
View of the Hlubina Mine and Vítkovice 
Ironworks, 1961
černobílá fotografie, papír / black and white 
photograph, paper, 240 × 180 mm
Ostravské muzeum / Ostrava City Museum

Komentované prohlídky s Renatou Skřebskou, Gabrielou Pelikánovou, nebo 
Jaroslavem Michnou se uskuteční v úterý, nebo čtvrtek 8. 10. , 15. 10. , 20. 10. , 
27. 10. , 12. 11. , 19. 11. , 24. 11. , 1. 12. , 17. 12. , 29. 12. v 16.30 hodin a v soboty 3. 10. , 7. 11. , 
12. 12. a 2. 1. v 15 hodin. 
Vstup s platnou vstupenkou na výstavu
Nutná rezervace na gvuo.cz

Guided tours with curators Renata Skřebská, Gabriela Pelikánová 
or Jaroslav Michna will take place on Tuesdays or Thursdays 8 October, 
15 October, 20 October, 27 October, 12 November, 19 November, 24 November, 
1 December, 17 December, 29 December at 4.30 p.m. and on Saturdays 
3 October, 7 November, 12 December, 2 January at 3 p.m. 
Entrance with a valid ticket
Advance booking necessary at gvuo.cz

Jaroslav Kotas
Ze stavby přehrady ve Víru / Building a Dam in Vír, 
kolem / around 1952
kresba, tempera, karton / drawing, tempera, 
cardboard, 356 × 509 mm
Oblastní galerie Liberec / 
Liberec Regional Art Gallery

Josef Kubíček
Dělník s lopatou / Worker with Shovel; Dělník s kahanem / Worker with Helmet; 
Dělník s kylofem / Worker with Pick, 1928–1929
sádra, modelování / plaster, modelling , v. / height 25 cm 
Galerie výtvarného umění v Ostravě / Gallery of Fine Arts in Ostrava



Výstava s názvem Dělník je smrtelný, práce je živá volně navazuje 
na výstavní projekt Černá země? Mýtus a realita (2018), který 
zhodnotil výtvarnou a uměleckou scénu Ostravy a širšího regionu 
a představil ji v dosud neznámých souvislostech. Současná výstava 
si klade za cíl obdobným způsobem představit tematiku práce ve 
výtvarném umění. Tematické výstavy byly v minulosti převážně 
věnovány krajině, žánru, portrétu, různým lidským činnostem, 
životnímu údělu a mezním situacím od narození až po smrt. Téma 
práce prostupuje řadu těchto námětů a téměř všechna umělecká 
období a styly, přesto se na jeho uchopení a zhodnocení z hlediska 
umělecké kritiky stále čeká.

Personifikací pracovní činnosti může být muž, nebo žena s typickými 
atributy. Symbolem se může stát konkrétní profese spjatá s daným 
místem, nebo pracovní nástroj, či oděv. Nadčasového významu 
nabývá i oběť pracovního neštěstí, která je zobrazována jako 
novodobý Kristus. Specifickým typem jsou tzv. hornické Madony, 
které symbolizují spojení industriálního a krajinného prvku, zároveň 
i ochranu. Jako personifikaci, či symbol lze interpretovat také sociální 
námět, který nemá obecnou platnost, ale je platný pro určitou lokalitu, 
například haldaři pro uhelné revíry. V 50. letech minulého století došlo 
k další proměně, která ze symbolu práce učinila propagandu.

Work may be personified in the form of men or women who are the 
bearers of typical attributes. Symbolic meaning may also be carried by 
a particular profession associated with a place, or a tool used for work, 
or items of work clothing. Similarly, a victim of a workplace accident 
may acquire a timeless symbolic significance when portrayed as 
a modern-day Christ. One specific type of representation is the 
so-called “mining Madonna”; these figures symbolize the blending 
of industrial and landscape elements and also evoke the power 
of protection. Social subjects that are not widespread but are 
instead specific to a particular location may also be interpreted 
as personifications or symbols; in coal-mining areas, these include 
depictions of the poorest members of society who used to scavenge 
waste coal from slag-heaps. The 1950s brought a further shift, which 
took the symbol of labour and exploited it for propaganda purposes.

Námětem umělecké tvorby se stala továrna. Často se jedná 
především o atmosféru hutních provozů nebo pracovního dne 
v továrně. Mimo pracovní činnost se objevuje téma každodennosti. 
V 50. letech minulého století se stává centrem zájmu spíše ideologie 
než práce. Zároveň se stále objevují díla autorů spjatých s lokalitou 
a jejich osobité pojetí i výrazná individualita. V 70. letech minulého 
století se velkým tématem stala výstavba metra.

Artists began to depict sites of industrial production, such as 
factories. Often they were concerned mainly with capturing the 
atmosphere of ironworks or depicting scenes from the working day. 
Artists depicted not only work, but also other aspects of everyday life. 
In the 1950s, ideology moved to the forefront, displacing the actual 
process of work itself – though there were still some artists who were 
closely associated with a particular location and offered a distinctively 
personal view of it. In the 1970s, the construction of the Prague metro 
became a major subject for artists.
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The exhibition Workers die, but work lives on is a loose continuation 
of he exhibition project A Black Land? Myth and Reality (2018), 
which assessed the art scene in Ostrava and the wider region 
and presented its previously unexplored aspects and contexts. 
The current exhibition approaches its subject in the same way, 
seeking to explore the theme of work and labour in fine art. 
In the past, thematic exhibitions tended to focus on landscapes, 
genres, portraits, various forms of human activity, personal fates and 
extreme situations in life from birth to death. The theme of work and 
labour permeates many of these areas, and it can be found in almost 
all periods and artistic styles – yet it still awaits an exploration and 
evaluation from the perspective of art criticism.

Dělník jako nositel archetypálního pojetí tvůrčí síly prošel 
řadou výrazových a uměleckých proměn. Od profesní hrdosti 
přes schematickou, propagandistickou a vyprázdněnou formu 
socialistického realismu, která apeluje na didaktičnost a popisnost, 
až po důstojný návrat.

Depictions of workers as archetypal representations of creative 
forces underwent a number of transformations in form and artistic 
concept – from depictions of professional pride, via schematic, 
propagandistic and empty forms of socialist realism performing 
a didactic and descriptive function, eventually followed by a dignified 
return to earlier concepts.

Výraznou uměleckou proměnou prošlo i téma zemědělství. Nejčastěji 
se jedná o práce spojené s oséváním nebo sklizní obilí a dalším 
tématem je sklizeň řepy nebo brambor. V rámci zemědělství se 
objevují také regionální specifika jako rybářství a pěstování chmele. 
Výrazová škála je rozmanitá. Starosvětská až mystická, heroická až 
po monumentální grotesku, která zachycuje úpadek zemědělství.
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Žena je v rámci pracovních motivů nejčastěji spojována s domácími 
pracemi, jako je mytí, praní, šití. V oblastech se silně zastoupeným 
těžkým průmyslem je součástí drsného mužského světa jako třídička 
uhlí. Jednou z mála možností, kdy se žena dostává z područí rutinní 
práce, je kancelář jako symbol modernity.

Women’s work is most often depicted in terms of household chores 
such as cleaning, laundry or sewing. In regions where heavy industry 
was a major presence, women also did work that belonged to 
the tough masculine world, such as scavenging for waste coal on 
slag-heaps or sorting coal. One of the few forms in which women are 
shown outside the confines of this routine toil is in paintings depicting 
women working in offices, with telephones and typewriters serving as 
symbols of modernity.
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Zbyněk Sedlecký
Koleje / Rails, 2018
olej, plátno / oil, canvas, 200 × 140 cm
majetek autora / property of the artist

The theme of agriculture also underwent a major transformation in 
its artistic depiction. Artists most frequently showed the processes 
of sowing seeds, harvesting, and gathering sugar-beet or potatoes. 
Some artists depicted specifically regional manifestations of 
agriculture such as fishing or hop-growing. The expressive range of 
these works was wide and varied, including ancient and even mystical 
inspirations, heroic depictions, and monumental grotesques which lay 
bare the decline of socialist collective agriculture.

Sabina Knetlová
Zranění z pole / Field Injury, 2020
beton / concrete
sbírka Roberta Runtáka / 
Robert Runták collection

Helmut Krommer
Lanová dráha / Cableway, 1929 
lept, papír / etching, paper, 320 × 440 cm
Galerie výtvarného umění v Ostravě / 
Gallery of Fine Arts in Ostrava


