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GALERIE VÝTVARNGALERIE VÝTVARN ÉÉHO UMHO UMĚĚNNÍÍ
V OSTRAVV OSTRAVĚĚ, p. o., p. o.

• navazuje na tradici spolkovtradici spolkov éé výstavnvýstavn íí činnosti, která v letošním roce slaví 85. 

výro čí

• zřizovatelem GVUO je Moravskoslezský kraj

• výstavní sín ě sídlí v Dom ě umění u zastávky Elektra a v Nové síni Poruba

• Dokumenta ční a správní centrum sídlí spolu s ve řejně přístupnou knihovnou na 

Poděbradov ě ulici 

• sbírky a výstavní činnost řadí Galerii výtvarného um ění v Ostrav ě k ppěětici tici 

nejvýznamnnejvýznamn ěějjšíšíchch výstavních institucí v České republice

• potvrzuje to návšt ěvnost, která v roce 2010 ppřřekroekro ččila hranici 100 000ila hranici 100 000

návšt ěvníků (jen výstavu Alfonse Muchy v roce 2011 zhlédlo 22 0 00 divák ů)

• GVUO zpravidla nabízí 3-4 výstavy r ůzného zam ěření najednou

• ve st ředu a v ned ěli vstup zdarma



V DomV Doměě umuměěnníí se uskutese uskute čňčňujuj íí výstavy celorepublikovvýstavy celorepublikov éého i mezinho i mezin áárodnrodn íího ho 
charakterucharakteru

Z výstavy Alfonse Muchy, b řezen - červen 2011

Z vernisáže výstavy sv ětově uznávaného 

architekta Daniela Libeskinda, 2010

Slavný obraz Judita

Gustava Klimta je 

součástí sbírkového 

fondu GVUO.



DDŮŮM UMM UMĚĚNNÍÍ
JureJure ččkova 9, Ostravakova 9, Ostrava

Dům umění je chrchr áánněěnou kulturnnou kulturn íí architektonickou pamarchitektonickou pam áátkoutkou z roku 1926.

Uskute čňují se zde výstavy starého 
i sou časného um ění na 750 m 2 

výstavních ploch.

Provozní doba:
úterý – ned ěle 10.00-18.00 hodin

Vstupné:
50,- (20,-) Kč na všechny výstavy
20,- (10,-) Kč na jednu výstavu

Součástí Domu um ění je nov ě otev řená kavárna.
Dům umění není bezbariérový.



NOVNOVÁÁ SSÍÍŇŇ PORUBAPORUBA
MongolskMongolsk áá 2, Ostrava2, Ostrava --PorubaPoruba

V roce 1984 získala GVUO nové

výstavní prostory v Nové síni Poruba.

Výstavní sí ň se zaměřuje na um ění

mladých tv ůrců.

Součástí budovy je také prostorný

ateliér pro práci s d ětmi i rodi či.

Vstupné:

20,- (10,-) Kč na výstavu

Budova je bezbariérová.

Provozní doba:  úterý – sobota 
10.00-13.00 a 13.30-18.00 hodin



KNIHOVNAKNIHOVNA

• GVUO provozuje ve řejnou knihovnu, jež vlastní p řibližn ě 1818 000 knih000 knih a 

katalog ů výstav. V knihovn ě je 20 badatelských m20 badatelských m íístst s fungující wi-fi a 

3 místa s po čítačem, připojeným na internet. Knihovna rovn ěž

poskytuje dokumentaci Domu um ění a činnosti GVUO už od jejich 

vzniku. 

• V knihovn ě probíhají vždy druhé úterý v m ěsíci p řednášky Marka 

Zágory na téma Um ělecké dílo jako pramen poznání života ve 

středověku. 

• Vstup zdarma

• Otevírací doba: st ředa-čtvrtek 10.00-18.00 hodin



AKTUAKTU ÁÁLNLNÍÍ VÝSTAVYVÝSTAVY
Diplomky Fakulty umDiplomky Fakulty um ěěnníí
do 17. 7.
Dům umění, Nová sí ň Poruba

Motor Motor && ArtArt
do 11. 9.
Dům umění

SouSouččasnasn áá slovenskslovensk áá architekturaarchitektura
do 14. 8.
Dům umění



DOPROVODNDOPROVODNÉÉ PROGRAMYPROGRAMY

• GVUO organizuje p řibližn ě 72 doprovodných program72 doprovodných program ůů roroččnněě. 

• Pořádá Ostravskou muzejní noc, Minimaraton elektronické hudby, 

festival alternativní tvorby Pohyb-Zvuk-Prostor, fes tivaly Malamut a 

Protimluv.fest. 

• Galerie podporuje i neziskové organizace, kterým na konci listopadu 

poskytuje prostor pro benefi čně-charitativní akci Advent plný and ělů. 

• K výstavám GVUO p řipravuje doprovodné programy ve form ě

komentovaných prohlídek, anima čních program ů, koncert ů, 

divadelních p ředstavení, performancí a autorských čtení. 



VZDVZDĚĚLLÁÁVACVACÍÍ PROGRAMYPROGRAMY
Vzdělávací programy jsou pravidelnou sou částí většiny krátkodobých výstav. Cílem 

vzdělávacích program ů je přenesení návšt ěvníků z normálního sv ěta do sv ěta obraz ů. 

Ve vzdělávacích programech se návšt ěvníci také stávají tv ůrci, návrhá ři a umělci.

Vzdělávací programy se zam ěřují na školní skupiny, na skupiny dosp ělých a na 

skupiny rodi čů s dětmi .

Vstupné je pouze symbolických 10,- K č

na materiál.



Z AKCZ AKC ÍÍ V LETOV LETOŠŠNNÍÍM ROCEM ROCE

Ostravská muzejní noc 2011

Pecha Kucha Night



Koncert

Den dětí

Vystoupení d ětí z kroužku Galerijní cirkus



Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.

Poděbradova 1291/12

Moravská Ostrava

IČ 00373231

www.gvuo.cz

info@gvuo.cz

Ostrava, 2011


