




dyž nìkdy kolem roku 2005 vznikla na pùdì Klubu UNESCO myšlenka 
vybudovat v Kromìøíži reprezentativní galerii souèasného umìní, pokládalo 
ji mnoho lidí za témìø utopickou. V roce 2007 však bylo založeno obèanské 
sdružení GALERIE ORLOVNA MÌSTA KROMÌØÍŽE, které se ujalo její 
realizace. Entuziasmus zakladatelù i iniciativa sdružení našly pochopení 
u vedení Národního památkového ústavu, územního odborného pracovištì 
v Kromìøíži, které pro potøeby galerie zapùjèilo památkovì chránìný objekt 
staré zámecké vodárny, a u Èeské komise pro UNESCO, která projektu 
poskytla svou záštitu. Finanènì k rozjezdu galerie pomohlo mìsto Kromìøíž 
a Zlínský kraj, pøedevším však soukromí sponzoøi z øad firem i jednotlivcù. 
Zájem sdružení se koncentruje do dvou linií. První z nich je pøebudování 
stávajícího objektu na dùstojný multifunkèní kulturní prostor vhodný pro 
poøádání výstav, umìleckých sympozií, workshopù, aukcí, ale i komornìjších 
koncertù, vèetnì zakomponování cenného zaøízení zámeckého vodovodu. 
Doposud byl opraven a vybaven výstavní prostor „Orlovna“ a zpracovány 
ideové námìty na definitivní øešení galerie. Druhou linii pøedstavuje 
výstavní koncepce, která v souladu s definovaným posláním galerie otevírá 
prostor pro prezentaci souèasných, pøedevším mladých výtvarných umìlcù 
a jejich konfrontaci se špièkami èeské i mezinárodní výtvarné scény. 
Dosavadní výsledky v obou oblastech Vám pøiblíží tato publikace.







František Dvoøák









STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní 
Praha (1980–1985)

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
malba, kresba, okrajovì grafika, 
ilustrace, instalace a realizace 
prostorových objektù, výtvarné 
realizace v architektuøe; v díle se 
specifickým zpùsobem propojují 
obsahové i formální podnìty 
z minulosti do zvláštního vizuální 
modelu skuteènosti, v nìmž 
tušíme  vzdálenou inspiraci ze 
svìta archaických totemù, mýtù 
a bájí nebo pohádek.

JEZDEC
2009, kombinovaná technika, 
100x120 cm, foto: archiv autora

ALINA 
MIROSLAV
narozen  25. 4. 1956 
v Uherském Hradišti



STUDIA: 
Vysoká škola umìleckoprùmyslová 
Praha (1976–1982)

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
sochaøství, grafika, scénografie, 
design, hudba (bývalý kytarista 
skupiny Precedens, El Nino); 
pracuje s døevem, kovem, pálenou 
hlínou i netradièními materiály; 
námìtovì vychází z køes�anské 
ikonografie a pohanských 
mytologií, do nichž promítá své 
pøedstavy, vlastní symboliku, 
svébytný smysl pro humor.

ILKOV 
STEFAN
narozen 9. 3. 1955 
v Bohumínì

KENTAUR
2007, 75x70 cm, 
kamenina, foto: archiv autora
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IKL PETR

STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní 
Praha (1981–1987) 

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
malba, kresba, fotografie, hudba, 
divadlo, režie, kurátorské 

aktivity; všestranný umìlec 
realizující svou bohatou 
pøedstavivost formou obrazù, 
performancí, zpìvu, divadelních 
pøedstavení, grafiky a nejrùznìjších 
kombinací tradièních umìleckých 
forem.; pùsobí v loutkovém 
divadelním sdružení Mehedana 
(autorem loutek), iniciátor a hlavní 
protagonista výtvarnì 
performanèních akcí napø. Hnízda 
her v Rudolfinu (2000) v Praze ad.

narozen 8. 11. 1960  ve Zlínì

KLAUN
2007, olej na plátnì, 
105x200 cm, foto: archiv autora
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OSPÍŠIL JAN

STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní 
Praha (1974–1980) 

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
malba, kresba; organizátor 
mezinárodních malíøských 
sympozií Velký formát Valtice; 
vìnuje se malbì ve stylu nového 
expresionismu; figurativní prvek, 
zøetelný nebo jen zkratkovitì 
nanesený, pøípadnì tušený, èasto 
navozující pocit grotesknosti, 
prostupuje celou tvorbou a je 
spojovacím elementem díla.

narozen 9. 1. 1952 v Dolních Bojanovicích

KONTAKTY
2008, akryl na plátnì, 
240x260 cm, foto: archiv autora



ITTSTEIN MICHAEL

STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní 
Praha (1968–1974) 

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
malba, kresba; jeden 
z nejvýznamnìjších souèasných 
èeských umìlcù støední generace, 
spoluzakladatel Volného seskupení 
12/15 Pozdì, ale pøece, èlen SVU 
Mánes; groteska, sarkastické 
a ironické pohledy vtipnì glosující 
nejobyèejnìjší život jsou malovány 
s barokním rozmachem bravurního 
koloristy a zároveò s lehkostí 
rozeného kreslíøe - vypravìèe, pro 
kterého monumentalita není dána 
formátem.

narozen 17. 9. 1949 v Praze

NEJEN LIDÉ
2008, akryl na plátnì, 
150x180 cm, foto: Petr Zhoø
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ARŠE MICHAL

STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní 
Praha (1978–1984)

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
plastika, reliéf, realizace pro 
architekturu, malba, kresba; patøí 
k sochaøùm støední generace, 
který neortodoxnì nakládá 
s materiálem (døevo, kámen,
oblázky, mušle, kov, beton, sláma, 
tráva ad.) a výtvarný úèinek 
umocòuje barvou; vystavuje 
pravidelnì (od roku 1988), 
v souèasnosti velmi èasto se 
sdružením Corpora S; od 
poloviny devadesátých let proniká 
do jeho díla tradice 
východoasijského umìní. 

narozen 29. 4. 1956 v Praze

POUTNÍK
kombinovaná technika, 
v. 120 cm, foto: archiv autora



STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní 
Praha (1980–1986) 

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
malba, kresba; v rané tvorbì 
nalezneme expresivní figurální 
tematiku, krajinu i zátiší; v novìjší 
monumentální fantaskní útvary 
(které mají blízko k èeskému 
imaginativnímu umìní) vycházející 
z pocitových vjemù z pøírody, s níž 
je úzce spjat; jeho malby nesou 
jednoduché znakové tvarosloví na 
pomezí krajinomalby a abstrakce 
s vytøíbeným smyslem pro barvu 
a kompozici.

ICHÝ OLDØICH
narozen 15. 9. 1959 ve Zlínì

TAM ZA TEBOU JE NOC
2002, olej na plátnì, 
100x110 cm, foto: archiv autora
foto portrétu: Peter Župnik
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OMÁNEK ZDENÌK
narozen 15. 1. 1958 v Uherském Hradišti

STUDIA: 
Akademie výtvarných umìní Praha (1978–1984) 

ZAMÌØENÍ TVORBY: 
monumentální i komorní sochaøství, malba, kresba, realizace pro architekturu, reliéfy na zvony; autorovi je 
vlastní monumentální projev v tradièním materiálu (kámen, bronz, døevo) i v umìlých hmotách (polyestery, 
laminát); nosným tématem je lidská civilizace, pøíroda, existence nahrazená zastøenými symboly, motivy 
duchovní bez zbyteèné sakrálnosti, svìt rozpolceností, polarit, napìtí, jinotajù (obèas groteskních), dramatu 
èlovìka a pøírody, souvislostí se svìtovým umìním.

VÝLET, 2007, bronz, 22x74x16 cm, foto: archiv autora



MULTIMEDIA A DESIGN
Profilová (prùøezová) výstava prací studentù Fakulty

multimediálních komunikací UTB ve Zlínì

Cílem této výstavy bylo pøedstavit veøejnosti mìsta Kromìøíže
(i celého regionu) výsledky práce realtivnì mladé fakulty (FMK –
založena v roce 1996, jako fakulta od roku 2002) v celém širokém
spektru její tvorby. Originální koncepce výuky spoèívá ve spojení
výtvarných oborù, jejichž práce se na výstavì pøedstavila a marke-
tingových komunikací na pùdì jedné fakulty. Už z tohoto spojení

komunikaèních technologií, autorských projektù, vèetnì
rozvíjení vlastních oborových i umìleckých dovedností.

audiovize,  animace,  grafického designu, re-
klamní fotografie, prùmyslového a produk-
tového designu, prostorové tvorby, designu odìvu,
designu obuvi a dvou speciálních ateliérù v Uherském 
Hradišti. Vzhledem k možnostem výstavních prostor Galerie
Orlovna byl pøedstaven celý prùøez tvorbou fakulty
tak, aby si široká i odborná veøejnost a pøípadní zájemci
o studium mohli udìlat celkovou pøedstavu o obrovském
tvùrèím potencionálu této fakulty. Cílem této výstavy bylo
také popularizovat Univerzitu Tomáše Bati ve Zlínském kraji a nejen 
v nìm. Historického prostøedí kromìøížského areálu v podobì

tvorba) pøedstavili nìkolik projektù ideového architektonického
øešení interiéru Galerie Orlovna, které mohou napomoci

v další etapì budování tohoto stánku kultury. Výstava se
setkala s pøíznivým ohlasem u veøejnosti a byla velmi 

solidnì navštìvována.

Pøi této pøíležitosti rovnìž studenti fakulty (ateliéru Prostorová

vznikající galerie se k tomu ukázalo jako velice vhodné.

vyplývá i hlavní zamìøení výuky na tvorbu reklamy, nových

Na výstavì bylo možno vidìt výsledky práce ateliérù



19 Ateliér grafický design



Ateliér grafický design

Ateliér grafický design

Ateliér animovaná tvorba Ateliér audiovize: zábìr z natáèení autorského filmu
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Ateliér design obuvi

Ateliér reklamní fotografie

Ateliér design odìvu



Ta-
to (dvoj)

výstava byla
uspoøádána jako

pocta architektu
Otakaru Kuèovi, který

se významnì zaslouži l
o zapsání kromìøížských pamá-

tek na Listinu svìtového kulturní-
ho a pøírodního bohatství UNESCO.

Zároveò naplnila další z koncepèních cílù
Galerie – propojovat práce vyzrálých a renomova-

ných umìlcù s tvorbou mladé nastupující generace.

„U Otakara Kuèi se jedná pøedevším o propojení tøí 
základních „charakterových“ velièin. Umìlec – 
Intelektuál – Osobnost. Tak jako my se snažíme po-
chopit osobnost a dílo Otakara Kuèi a skrze nìj 
i samou podstatu duševní èi umìlecké tvorby v obec-
ném slova smyslu, tak i on se snaží porozumìt nám, 
místu, ve kterém žijeme. V tomto obapolném a vše-
strannì naplòujícím vztahu – promýšlení, diskusi èi 
nastavení pomyslného zrcadla – tkví podstata 
umìleckého díla – umìlecké duše.“
(z vystoupení Mgr. Ondøeje Zatloukala na zahájení výstavy)

OTAKAR KUÈA, Doc. Dr. Ing. Arch. CSc.
narozen 13. øíjna 1927 v Ostravì - Bartovicích
èlen Obce architektù 

èlen SVU Mánes
èlen Bloku architektù
èlen Rady Pražského hradu 
etc.

èestný èlen Spoleènosti pro zahradní a krajináøskou tvorbu



& Architektura oèima studentù
KRAJINA A MÌSTO 

Zajímavý a neotøelý pohled na mìsto a jeho okolí pøinesly fotografie studentù Gymnázia Kromìøíž. 
Práce mladých autorù, ve vìku od 14 do 18 let, pøedstavily mnohdy nový a inspirativní pohled na 
architekturu a její detaily. Do projektu bylo pøijato 36 fotografií od 13 autorù. Ètyøèlenná odborná 
porota vybrala k ocenìní snímky Aleny Dunglové, Jakuba Merce a Michaely Gregorové. Èestné uznání 
získal kolektiv autorù za ucelenou monotematickou kolekci „Hanácké námìstí“.  Instalace fotografií 
ve výstavních prostorách Muzea Kromìøížska vzbudila mezi návštìvníky neèekaný ohlas, ocenìné 
práce byly soubìžnì vystaveny i v Galerii Orlovna jako souèást expozice architekta Otakara Kuèi.

Jakub Merc: Kromìøíž, 2. místo

Otakar Kuèa 
na vernisáži výstavy Krajina a mìsto



ART MOBILE 2008
Výstava prací studentù SUPŠ Uherské Hradištì (Land Art)

Renata Žáková, Monika Planetová, Martina Smutná, Klára Vystrèilová,
Tamara Vlèková, Kristýna Banátová, Marek Jelínek, Jakub Leško, Martina Kubová

MARKÉTINO LÉTO
Výstava velkoformátových akrylù

slovenské výtvarnice
Mgr. Art. Markéty Žitòanské - Lamošové



PRVNÍ AUKCE
moderního umìní v Galerii Orlovna

FASHION WEEK END
Workshop mladých módních designerù zakonèený veøejnou performancí

alešbáry, Pavel Jevula, Petra Kafková, Petr Klouda, Jitka Petøíková, Radka Valentin
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Ing. JIØÍ ANTOŠ, Csc.

MUDr. JARMILA ÈÍHALOVÁ

Mgr. JITKA DVOØÁKOVÁ

Mgr. MARKÉTA MERCOVÁ, Dr.

MUDr. EVA NOVÁKOVÁ

Mgr. PETR PÁLKA

ANTONÍN PUCHAR

MUDr. PAVEL RATAJ

Ing. arch. JAN SLANINA

Ing. JAN SLEZÁK

ZDENKA STRNADLOVÁ

Ing. MICHAELA ŠOJDROVÁ

Pøedseda správní rady galerie

Místostarostka mìsta Kromìøíže

Radní mìsta Kromìøíže

Historièka Muzea Kromìøížska

Pøedsedkynì Klubu UNESCO Kromìøíž

Vedoucí odboru kultury mìsta Kromìøíže

Èestný èlen Klubu UNESCO Kromìøíž

Odborný lékaø

Mìstský architekt

Øeditel Národního památkového ústavu
ÚOP Kromìøíž

Odbor kultury mìsta Kromìøíže

Poslankyòì Parlamentu ÈR

ak. mal. MIROSLAV MALINA

ak. mal. JAN POSPÍŠIL

Mgr. MICHAL BENEŠ, CSc.

dr ak. soch. ROSTISLAV ILLÍK

PhDr. MILADA FROLCOVÁ

MgA. MICHAL MALINA

Vedoucí oboru užité malby
SUPŠ Uherské Hradištì

Øeditel SUPŠ Uherské Hradištì

Ministerstvo kultury ÈR

Fakulta multimediálních
komunikací UTB ve Zlínì

Historik umìní, Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti

Freelance designer

Umìlecká rada:Zakladatelé galerie:

Vydala:

GALERIE ORLOVNA 
MÌSTA KROMÌØÍŽE, o. s.
Velké námìstí 33
76701  Kromìøíž

Podìkování sponzorùm:

R

a.s.

bankovní spojení: ÈSOB è. ú. 217737708/0300
tel.:  +420 603 783 153
e-mail:  antos.km@seznam.cz
www.galerie-orlovna.cz

IÈ: 28557425
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