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Ing. Jiøí Antoš, CSc.

pøedseda správní rady Galerie OrlovnaStanislav Vajce / autoportrét

Pokud jsem v minulé roèence oznaèil ètvrtou sezónu v Galerii Orlovna za pøelomovou, pak se nedá ta 
pátá, jubilejní, nazvat jinak než úspìšná. 
S otevøením sezóny byla pro veøejnost zpøístupnìna Zámecká vodárna, èímž se splnil dlouholetý sen 
a jeden z hlavních cílù zakladatelù galerie. Výstavní prostor Orlovna navíc koneènì získal elektrické 
osvìtlení a bylo poøízeno i potøebné audio a video vybavení. Z vìtších investic tak zbývá pouze obnova 
pùvodního Køižíkova osvìtlení vodárny a možná, nìkdy v budoucnu, modelové zprovoznìní alespoò 
jednoho z vodárenských èerpadel.
Pro pátou sezónu jsme pøipravili devìt výstav, z toho ètyøi zahranièní. Hodnì vysokou la�ku pro 
následovníky nastavili hned první výstavou v novì otevøené Vodárnì Petr Nikl a David Vrbík svou 
interaktivní „Mluvící vodou“. Orlovnu a Malou galerii naplnily ve stejnou dobu obrazy a nádherné 
monotypy Patrika Hábla. Následovala nejoèekávanìjší a nejúspìšnìjší výstava sezóny: Eva a Stanislav 
Vajceovi se po více než dvaceti letech vrátili velkou výstavou obrazù a tapiserií do Èeské republiky. 
Velký ohlas mezi návštìvníky vzbudila „caravaggiovská“ Untitled Karla Balcara a na Petra Nikla ve 
Vodárnì úspìšnì navázali David Høivòacký a David Helán s Pracovištìm technopata. Následovali dva 
katalánští umìlci: své obrazy a sochy vystavil ve Vodárnì a v Orlovnì Ramon Llinas, zatím co pro Malou 
galerii se podaøilo získat unikátní kolekci prací svìtoznámého fotografa Oriola Masponse z padesátých 
a šedesátých let dvacátého století. Pro závìr sezóny byly pøipraveny hned tøi výstavy. V Malé galerii to 
byla pocta Miloši Slezákovi pod názvem „Malé bronzy“, v Orlovnì vystavila své serigrafie skvìlá polská 
grafièka Ewa Gordon a ve Vodárnì pøedstavili své klauzurní práce studenti SUPŠ Uherské Hradištì.
K mimoøádnì významným momentùm v èinnosti galerie patøí trvalá a podnìtná spolupráce 
s Arcibiskupským zámkem v rámci spoleèného programu VIA ARTIS. V souladu se svou základní vizí 
postupného rozšiøování spolupráce na všechny kulturní organizace  ve mìstì, zabývající se souèasným 
umìním, prohloubila Galerie Orlovna své vztahy s Mezinárodním festivalem Forfest, Muzeem 
Kromìøížska, Švabinského kruhem pøátel výtvarného umìní,  Sdružením GET ART!, Galerií 77 a Domem 
kultury. Spolu s AZZ, ŠKPVU a Muzeem KM byl uspoøádán „Podveèer v Galeriích“ s pøednáškami 
a volnými prohlídkami výstav, spolu s mìstem se galerie zasloužila o odhalení pamìtní desky jednomu 
z nejvìtších èeských architektù druhé poloviny dvacátého století Karlu Pragerovi. Návštìvnost se, mimo 
jiné i díky otevøení Vodárny, zvýšila oproti pøedchozím sezónám o více než jednu tøetinu.
Za pìt let své existence tak Galerie Orlovna uspoøádala dvacet devìt výstav a pøedstavila obèanùm 
i návštìvníkùm mìsta sto devìt umìlcù, vèetnì špièkových osobností souèasné výtvarné scény.
Výstavní plán pro rok 2013 je souèástí této Roèenky, stejnì jako pøehled umìlcù vystavujících v galerii 
v uplynulém pìtiletí.
Doufám, že pokud se Kromìøíž jednou stane skuteèným centrem souèasného výtvarného umìní na 
Moravì, bude na tom mít Galerie Orlovna svùj nepopiratelný podíl.
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Mgr. Daniela Hebnarová
starostka mìsta Kromìøíže

Galerie Orlovna má za sebou jubilejní pátou sezonu. To už je doba, která provìøí schopnosti, 
sílu, rozsah i kvalitu jakéhokoliv poèínání. V pøípadì Orlovny není tøeba o tìchto schopnostech 
pochybovat. Galerie má za sebou na tøi desítky úspìšných výstav, pøedstavila obèanùm 
i návštìvníkùm mìsta celou øadu výrazných osobností výtvarné scény a v neposlední øadì 
uvedla v plnohodnotný život prostory, které doposud ke škodì nás všech využity nebyly. 
Na mysli mám nejen samotnou budovu Orlovny, ale pøedevším prostory zámecké vodárny, 
které se podaøilo v roce 2012 zpøístupnit veøejnosti i s pùvodním unikátním technickým 
zázemím. Nic z toho by nebylo bez nadšení a vytrvalosti všech, kteøí se kolem Galerie Orlovna 
sdružují a svému dítìti vìnují všechen svùj èas a energii. A právì tato sounáležitost, spojená 
s láskou k rodnému mìstu a výtvarnému umìní, je bezesporu tím nejvìtším pøínosem Galerie 
Orlovna pro mìsto Kromìøíž.

Vážený pane pøedsedo,

Slavnostního otevøení výstavního prostoru dne 16. 4. 2012 se ráda zúèastním.

Se srdeèným pozdravem

s potìšením pøijímám záštitu nad otevøením nového výstavního prostoru Vodárna v Galerii
Orlovna a doufám, že tento projekt bude dokumentovat úspìšnou cestu záchrany a zpøístupnìní
památkového objektu vodárny.

Ing. arch. Nadìžda Goryczková
generální øeditelka NPÚ



rekonstrukce Vodárny    pøed / po

ZÁMECKÉ 
VODÁRNY

Mìsto Kromìøíž

NPÚ ÚOP Kromìøíž

AZZ Kromìøíž

Chropyòská strojírna a.s.

Toma Otrokovice a.s.

VAK Kromìøíž a.s.

COPT Kromìøíž

Flirex

Galerie Orlovna 
mìsta Kromìøíže

&

16/04/2012

pro veøejnost
se zasloužili:

O zpøístupnìní
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Absolvent Støední umìleckoprùmyslové školy v Uherském Hradišti 
(1976–1980), Akademie výtvarných umìní v Praze (1981–1987), 
výtvarník, básník, hudebník, performer, zakládající èlen skupiny 
Tvrdohlaví, laureát Ceny Jindøicha Chalupeckého je zásadním 
fenoménem souèasné výtvarné scény. Jeho tvùrèí aktivity vždycky 
pøesahovaly osobnost malíøe. Je hercem, zpìvákem, loutkohercem, 
spisovatelem a performerem. Stojí za ním øada projektù, které byly 
úspìšné nejen v odborné komunitì, ale v nejširší spoleènosti. Je 
populární, i když patøí spíš k alternativní kultuøe. Stál za kolektivní 
výstavou Hnízda her v pražském Rudolfinu v roce 2000 
a reprezentoval Èeskou republiku na svìtové výstavì EXPO 2005 
v japonském Aichi. Jeho obrazy se èasto vracejí do svìta dìtství. 
Konfrontace nevinnosti a nalezení identity jsou tak vlastnì 
podobenstvím o svìtì, který byl nucen pøestat pracovat 
s utopickými vizemi a vstoupil do fáze dospìlosti. Nikl je fascinován 
záhadami, pøevleky a maskami, které podobnì jako obrazy èásteènì 
skrývají pøed divákem svoji totožnost. Divák je tím, kdo odpovídá na 
jejich otázky. Niklovy malby jsou i svou formou ve stádiu nevinnosti 
a jejich dokonalá estetika mùže být i jejich podivným tajemstvím. 
Autorsky spolupracuje s Divadlem Archa od roku 1994, kdy vytvoøil 
scénografii a kostýmy k prvnímu projektu Archy Opera La Serra. 
V následujících letech zde uvedl své sólové performance a autorsky 
se podílel s Kristýnou Lhotákovou a Ladislavem Soukupem na 
pøedstavení Tanec hraèek, s Janou Svobodovou na projektech 
Slunovrat, V zrcadle, Za zrcadlem a Obnošené sny ad. Tyto výtvarnì-
divadelní projekty prezentovaly èeské umìní v mnoha zemích svìta 
od Japonska po Jižní Afriku. Mluvící voda je dalším z jeho projektù, 
který je signifikantní právì pro novì otevøený prostor zrestaurované 
kromìøížské vodárny. Petr Nikl má za sebou øadu výstav. Svým 
dílem je také zastoupen v øadì prestižních veøejných i soukromých 
sbírek. 

Je hudební skladatel a zvukaø, vynálezce laserové 
struny a autor scénické hudby k taneèním 
pøedstavením. Jeho spolupráce s Petrem Niklem 
je letitá. Spolupracoval napø. na pøedstaveních 
Skryté tvùrèí jednotky: Divnosti, Grimm Grimm 3 
Mina Tanaky èi Hanging Man. Složil hudbu 
k pøedstavením divadla Antena Ko-cour a Zahrada, 
Spad tam Ondøeje Lipovského, Figures In 
a Landscape Pierra Nadauda a Tri neck 69. 
Experimentuje se synchronizací zvuku a svìtla, 
novými médii, umìleckými formami, propojením 
hudby, jevištních technologií, projekcí a laseru. 
Je jedním ze zakládajících èlenù experimentální 
skupiny TOW (spoleènì s Vladimírem Brožem 
alias Vladimírem 518 a Ondøejem Andìrou), se 
kterou spolupracoval na pøedstaveních The Other 
Windows, Noèní mùra, Turing Machine a Teorie. 
Spolu s Vladimirem 518 zrealizoval audiovizuální 
koncertní tour k jeho desce Gorila vs. Architekt. 
Pozdìji spolu založili multimediální projekt 
SPAM (na nìmž se podílel i Ondøej Andìra). Ze 
spoleèné dílny rovnìž pochází audiovizuální 
kompozice protknutá tématem života a tvorby 
nejvìtšího a nejkontroverznìjšího èeského 
architekta druhé poloviny 20. století Karla 
Pragera (1923–2001) nazvaná Karel Gott Prager
nebo Bit pro Novou scénu Národního divadla. 
Z uvedených skuteèností  je zøejmé,  že 
elektronickému digitálnímu umìní patøí nejen 
èást budoucnosti vizuální kultury, ale už i její 
dnešek.

Petr Nikl

Mluvící voda 16/4–24/6 2012

David Vrbík
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2x PH
Patrik Hábl / Posedlost Horizontem
16/4–13/5/2012

Absolvent Støední umìleckoprùmyslové školy v Uherském Hradišti 
(1989–1993), Vysoké školy umìleckoprùmyslové v Praze (1994–
2000) patøí ke generaci vstupující na výtvarnou scénu na pøelomu 
tisíciletí. Hlavním tématem a inspirací je pro autora krajina, ovšem 
krajina spíše tušená, zvnitønìná, abstraktní. Nevyhýbá se ani 
figurální tvorbì, ale na rozdíl od poèáteèního období jeho figury 
z posledních let splývají s krajinou, se svým prostøedím, stávají se 
spíše stínem než postavou z masa a kostí. Jeho malby pùsobí velmi 
poeticky a citlivì. Ve své tvorbì nemá potøebu reagovat na aktuality 
dne, ale soustøedí se na podstatu života, snaží se proniknout do 
hlubin duše-èlovìka, kde odhaluje zrcadlící se univerzum. Jeho 
tématem je v podstatì bytí samo. Mnohé obrazy pùsobí meditativnì 
a i pro samotného umìlce jsou urèitou technikou meditace. Autor 
netvoøí v cyklech, ale jeho díla se èasem sama v cykly seskupují. 
Malíø se k nìkterým tématùm vrací, aby je znovu procítil, hloubìji 
pochopil a ve vìtší úplnosti zprostøedkoval divákùm. I když se 
tematicky zabývá nadèasovými motivy, pro mladého umìlce je 
typická touha po experimentu. Experimentuje s technikou malby, 
která má odkrýt podstatu tvorby, ne šokovat. Hábl maluje na rùzná 
plátna, i na nenašepsovaná, aby nechal promlouvat strukturu 
podkladu a tím spoludotváøet dílo. Kromì tradièních pláten 
používá i len, jutu, samet, pøièemž využívá barevnosti tìchto pláten. 
Souèasnì témìø nepoužívá štìtec. Barvu na plátno støíká, lije, 
nechává ji stékat, nanesenou malbu vymývá, nechává ji zamrzat, 
nebo naopak vysychat na slunci. Pracuje i s otisky a výjimeènì 
malbu vrství. Samu malbu nechává spoluutváøet výsledný obraz 
a sám se stává jakýmsi médiem. 
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EVA VAJCEOVÁ
STANISLAV VAJCE

21/5–24/6/2012

&  PhDr. Milena Klasová
V Klánovicích, kvìten 2012

Tvorba obou umìlcù, Evy a Stanislava Vajcových, vzniká po léta 
ve spoleèném prostøedí a je prostoupena obdobnými spoleèenskými 
i umìleckými vztahy, avšak pøedstavuje dvì individuální díla, 
odlišující se od samého poèátku jejich výtvarného formování. A to 
i pøes to, že výuka v atelieru monumentální malby Aloise Fišárka 
a textilního výtvarnictví Antonína Kybala se v mnohém prolínala; 
soustøedila se na zvládnutí a ovládnutí prostoru, na monumentální 
pùsobnost díla, na propojení tvarù a barevných tónù tvoøených 
svìtlem, jeho silou a úèinkem. Nelehký úkol. A� monumentální 
malbou èi tapiserií, obdobnì jako mozaikou nebo vitráží, lze 
vyjádøit nároèné koncepce a velkolepé kompozice. Avšak na 
poèátku vždy stojí námìt a obsah, umìlcùv vnitøní svìt zaznamenaný 
tøeba pouhou barevnou feérií na kartonu. Mezi oním kartonem 
a koneènou podobou díla se vrší mnohé z lidského a umìleckého 
života svých tvùrcù, ale také kus osudu Evropy. S poznáváním svìta, 
dalo by se øíci, dostává dílo Evy a Stanislava Vajcových podivuhodný, 
posunutý, mnohovrstevný smysl. Prostor pro sen, pro metaforu èi 
zkratku se nezmenšuje, naopak, otevírá se do mnohem vìtší šíøe. 
Každá výstava je pouhým torzem, zlomkem díla, nelze však hovoøit 
o neúplnosti o nedoslovnosti, ta je pouze vnìjší. Eva Vajce se po léta 
zabývá sakrální tématikou. Šíøe jejich zájmù a znalost kulturnì-
historických uzavøených epoch je pøedpokladem pro vlastní 
interpretaèní stylizaci patøící již do našeho vìku, navíc provádìnou 
obtížnou technikou tkaní.  S rostoucím ovládáním technických 
prostøedkù se v jejím díle vytváøí prostor pro sílu vcítìní, pro 
evokaèní schopnost, která uvolòuje pøedstavy a v koneèném øešení 
nese znaky vyzrálého osobního slohu. Totéž lze napsat i o bytostném 
malíøi Stanislavu Vajcovi. Rukopis jeho obrazù a koláží je v šíøi 
malíøského svìta zcela rozpoznatelný. Otevírá nám brány do svìta 
malby, která není odleskem svìta, ale jeho nenapodobitelným 
podobenstvím. Má znaky ryze osobní pravdivosti, oplývá svìžím 
a zároveò natrpklým pùvabem, který nemá nic spoleèného s líbivostí 
ani s podbízivostí. Ber anebo nech ležet, øíká èeské úsloví. Výstava 
Evy a Stanislava Vajcových chtìla být a je evokací èlovìka a jeho 
pohledu na svìt i vztahy v nìm, zaujmutím jeho stanoviska závislého 
na nesnadno zvažitelných hodnotách.  Jejich pohled je pro nì samé 
objevem a nám pøináší útržky poselství, která obohacují mapu 
lidského ducha o nová místa.

Eva Vajceová / Priester

Stanislav Vajce / Blues am Klavier

Eva Vajceová / Pobøeží



2/7–29/7/2012

KAREL BALCAR

15 PhDr. Jan Køíž

Není jednoduché vysvìtlit, jak se na prahu 21. století mohl 
objevit tak vynikající pøíklad barokního temnosvitu – 
tenebrismu, nebo také podle genia italské barokní 
malby Michelangela Merisiho da Caravaggio (1573–
1610) „caravaggismu”, a pùsobit pøitom zcela 
aktuálnì. Ponecháme-li zatím stranou mystickou 
spekulaci, že se v osobì Karla Balcara lidsky 
i umìlecky po ètyøech stech letech na scénu umìní 
vrátil sám Caravaggio, musíme odpovìï hledat 
v aktuální potøebì urèitého spektra dnešního 
duchovního života navázat spojení s minulostí, 
èasto ztracenou vlivem pøekotného bìhu 
souèasné konzumní civilizace. Nebo se také tázat, 
nemá-li poèátek 17. století nìco spoleèného 
s poèátkem století jedenadvacátého. Virtuózní 
malba Karla Balcara nejen svou výtvarnou 
suverenitou, ale i myšlenkovou náplní – èasto 
sarkasticky polemickou, jako každé 
promyšlené a tedy i pøesvìdèivé umìlecké 
dílo, rozhodnì pøekraèuje hranice 
pouhých estetických úvah. Pøipoètìme 
k tomu ještì neobyèejnì silný pocit, že 
Balcarova tvorba zpìtnì ozøejmuje 
nìkteré kvality díla Caravaggiova, jako 
kdybychom v motivacích barokního 
mistra právì pomocí Balcarových obrazù 
objevovali nìkteré jejich zvláštní stránky. 
Malby Karla Balcara obsáhnou pomìrnì znaènou 
šíøi námìtù. Je jím kromì precizní stylové jednoty 
patrnì spoleèné spojení drsného verismu se vždy tak 
trochu záhadnou, tajemnou významovou metaforou. 
Výèet témat zaèíná nìkdy až krutì otevøenou 
manifestací erotických praktik a obsesí, pokraèuje 
sadomasochistickým naturalismem, vystavujícím tìlo 
krutým zkouškám a konèí v poetických pøímìrech 
o povaze lidského i pøírodního bytí. Je to malba, která je 
doma jak v intimitách lidské anatomie, tak i v poetice 
køehkých kvìtù, v extrémním tenebrismu i v jemné 
svìtelnosti barevných polotónù. Vedle fascinujícího, nicménì 
otázky vzbuzujícího, akademického historismu si ovšem uvìdomujeme, 
že Balcarovy malby mají tøeba mnoho spoleèného i s ryze souèasnými

netradièními 
výtvarnými 

projevy. Jako 
nejvýraznìjší pøíklad 

mùžeme uvést 
analogie s body-artem, 
kde se rùzné praktiky 

manipulace s vlastním 
tìlem stávají materiálem 

umìlecké akce. Je to patrné 
tøeba na Balcarovì obraze, 

kde je zaostøena pozornost na 
techniku tetování, se vší latentní 

drasticitou zásahu do integrity 
fyzické existence èlovìka. 

Balcar dovede sestoupit až 
k jakýmsi animálním hlubinám 

vulgarity a pøitom nabídnout 
vytøíbenou intelektuální reflexi 

leskù i strázní souèasného lidského 
bytí. Je to malíøský výkon obdivuhodné 

osobnosti i pøíležitost k vážnému zamyšlení.



9 17

Každoroèní výstava mladých sochaøù v prostorech 
Zámeckých zahrad a mìsta Kromìøíž, byla letos pøi svém 
tøetím pokraèování opìt doplnìna samostatnou výstavou 
v Galerii Orlovna, která s námi dlouhodobì spolupracuje 
i na projektu Sochy zahradì. Letos se v orlovnì se svou 
výstavou pøedstavilo duo umìlcù – performerù David 
Høivòacký a David Helán. Tato dvojice vytvoøila spoleènou 
instalaci Pracovna technopata v novém výstavním prostoru 
Vodárna. Spoleènì s exteriérovou výstavou soch a objektù 
Sochy zahradì III. tak pøipravila pro letní  návštìvníky 
mìsta pøíjemné osvìžení a setkání s bezmála ètyøicítkou 
prací souèasných mladých umìlcù.

Pracovištì 
technopata
David Høivòacký
David Helán

 2/7–29/7/2012

Nebezpeèí plynoucí z dìdy, kandidáta ve výslužbì vìdy:

publikováním se snaží dosáhnout vìènosti

pøesmyèka mysli dìda vševìda a bezpeèné ulity utility do 
bezbøehého toku vizuální imaginace

silná již jeho optika zkresluje a podává pokøivený obraz 
zkoumané látky

závìry, ke kterým dospívá metodou spekulativní 
introspekce

k tomu ještì neuvážená equilibristika

Vìda používá modelové povahy výpovìdí, snaží se najít 
obecné a vylouèit nahodilé a nevìdecké. Obraz a mýty se 
jako výpovìï vztahují k psychologickým skuteènostem, 
což je nevìdecké a nahodilé.
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Oriol Maspons (narozen v Barcelonì, 1928) je jedním z pøedních dokumentárních fotografù Španìlska poloviny 
dvacátého století. Fotoaparátem se mu podaøilo zachytit obì tváøe zemì v období pozdního frankismu – jak 
chudinské ètvrti mìst a mizérii nejchudších oblastí zemì, tak zmìny odrážející rostoucí cestovatelské tendence ve 
španìlské spoleènosti a vznik nových hnutí, jakými byla napø. hippy street nebo Gauche Divine. Byl také vynikajícím 
portrétistou, který hledal inspiraci v díle Salvadora Dalího, La Chungy (cikánské taneènice flamenca) nebo Antonia 
Tàpiese. Oriol Maspons byl fotografií okouzlen od mládí, ale fotografem na volné noze se stal až v padesátých letech 
dvacátého století bìhem svého pobytu v Paøíži, kam odjel na osmnáctimìsíèní stáž u pojiš�ovací spoleènosti. Jeho 
školou se staly paøížské fotografické kluby, které navštìvovali velcí mistøi svého oboru (Robert Doisneau, Brassai 
a Henri Cartier – Bresson) stejnì jako mladé nadìje (Guy Bourdin). Zde si nejen vytøíbil pohled na fotografii, ale 
také si rozšíøil obzory, když byl uveden do noèního života s kluby, kiny a ženami – ostatnì tyto záliby dodnes vášnivì 
pìstuje. Do Barcelony se vrátil v roce 1956. Oriol Maspons je velkým kronikáøem lidského prostøedí a kulturní scény 
nejen v Paøíži, ale i v Cadaques. Pøed jeho objektivem defilovali Dalí a Gala, Marcel Duchamp, Antonio Tàpies, Gary 
Cooper, Audrey Hepburn, Elsa Peretti a mnoho dalších. V šedesátých a sedmdesátých letech, jako èlen Gauche Divine, 
barcelonské avantgardy, si stejnì jako mnoho dalších umìlcù a intelektuálù Maspons oblíbil tehdy módní klubovou 
vlnu ztìlesnìnou klubem Boccaccio. Jeho fotoaparát provokativnì zachytil poèátky hnutí hippies na Ibize. Ve stejné 
dobì sestavil sbírku spontánních a odvážných pin-up a reklamních fotografií, v nichž si pohrává s humorem, 
nevinností a sexualitou. Výstavu Oriol Maspons: neobyèejný fotograf celebrit /Fotografie 1950–1970/ tvoøí 
jedineèný výbìr dvaceti devíti èernobílých fotografií zachycujících scény od historického výletu do jižní Afriky až po 
chvíle barcelonské apoteózy v dobì Gauche Divine, hippies na Ibize a tzv. pin-up dívky, nahé nebo obleèené Paco 
Rabbanem. Fotografie Oriola Masponse jsou nejen autentickou kronikou prostøedí barcelonské alternativní kultury 
v šedesátých a sedmdesátých letech dvacátého století, ale jsou také dùkazem toho, jakým umìlcem byl a zùstane 
Oriol Maspons: neobyèejným tvùrcem s dùvtipem Woodyho Allena a se zábavnou provokativností Andyho Warhola.

Ramon Llinas i Vila – Mgr. Bohumil Kunc

Salvador Dalí & Elsa Peretti / August 1966

Elsa Peretti / 1950

Self-portrait

Oriol Maspons
an unusual photographer of celebrities

(photographs 1950–1970)

6/8–2/9/2012
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Od roku 1985 pùsobil také v USA, Velké Británii, Francii, Holandsku, Turecku, Izraeli, Švýcarsku, Jižní Africe, Kanadì,
Japonsku, Indii, Nìmecku, Èeské republice a v dalších zemích jako umìlecký režisér tzv. film shoots, mediální poradce 
pro tisk  a TV a umìlecký kurátor v muzeích (mj. byl zakladatelem a generálním manažerem The Museum Store S. A. 
v Barcelonì), galeriích, art festivalech aj. Ve vìtšinì jmenovaných zemích také vystavoval svá díla (obrazy i sochy) a je 
zde svými pracemi zastoupen v soukromých sbírkách. V roce 1992 se podílel jako hlavní koordinátor a zároveò 
i pøednášející na uspoøádání mezinárodní konference o designu „ICSID“ v Lublani, 11. záøí 2001 pøednášel na konferenci
„RMN“ (Réunion Musee Nationaux) v Paøíži. Ramon Llinas i Vila se ve své tvorbì vìnuje olejùm, akrylùm, kresbám na 
papíøe, hlinìným sochám a objektùm spojujícím rùzné druhy výtvarných technik, jejichž postupnì navazující vrstvy 
povyšují myšlenkovì jednotlivé èásti díla. Silná barevnost pak odkazuje na katalánské koøeny umìlce, jehož inspirace 
pochází zejména ze španìlského umìleckého hnutí 70. a 80. let 20. stol. se silným vlivem madridského alternativního 
sociálnì kulturního hnutí La Movida Madrilena a hnutí Arte Povera. V podstatì až sociologizující práce Ramona Llinase 
vyjadøují potøebu pøežití, svobody, respektu, bez ohledu na pohlaví, rasu èi sexuální orientaci. Spojují jeho myšlenky 
a sny s prožitou multikulturní zkušeností.  Slova jako pravda, spravedlnost, kultura jsou postaveny do kontrastu k laènosti 
nebo penìzùm a stávají se integrální souèástí maleb a instalací. Autor zámìrnì narušuje hranici umìní a kýèe, vnáší 
použitý materiál jako znázornìní úpadku lidských vztahù, což vnímá jako krok ke vzrùstající izolaci jedince. Ironií 
konfrontuje to špatné v nás a ve spoleènosti, èímž vytváøí dialog mezi dílem a pozorovatelem o potøebì pøetváøení zbytkù 
naší industriální civilizace do nové struktury duchovní obnovy.

Ramon Llinas i Vila (narozen 1962 v Geronì ve Španìlsku, kde žije a pracuje).

Mgr. Markéta Mercová, Dr.

Ramon Llinas i Vila
what is broken is beautiful
6/8–2/9/2012

„…Je zaujat abstraktním biomorfismem a aurou 
asijské pøedstavivosti, která portrétuje realitu 

v konfliktu. Válka, nemoc, utrpení, odcizení, 
náboženská a sexuální netolerance jsou 

vykresleny celistvými tahy a integrovány do 
denního života…“

Alejandro Varderi
The City University of New York

Regard d amour / 2011' XXX to you / 2011
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Miloš Slezák
Malé bronzy
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Miloš Slezák  (  

malíø, grafik, sochaø, medailér, textilní výtvarník

* 27. února 1921 Brno  † 23. záøí 1989 Brno)

„Na otázku, proè vlastnì maluji, sochaøím a kdoví co ještì, o co jsem se v oblasti 
výtvarného umìní pokoušel, je jednoduchá odpovìï. Jsem výtvarník, protože 
musím. Kdysi v mládí jsem snad mìl – nevím to ale jistì – možnost volby. Za 
léta práce mnì však má výtvarná èinnost natolik splynula s životem, že spolu 
srostly v jediný celek. Vìøím sice, že bych se v pøípadì nutnosti dokázal uživit 
i jinak – pøi své práci jsem pochytil bezmála devatero øemesel – ale žít bez ní, 
to bych dokázal už tìžko…“ 

Autor o své tvorbì a umìleckém tvoøení (1986).

Charakterizovat dílo brnìnského umìlce Miloše Slezáka co nejvýstižnìji a nej-
struènìji je obtížné, ale pøesto se o to pokusíme nìkolika pøívlastky: jedineènost,
originalita, mnohostrannost, rozmanitost, univerzálnost a kvalita. Zasáhl témìø 
do všech sfér výtvarného umìní. Výtvarným oborem, jímž se zabýval po celé 
období své tvùrèí práce, byla grafika, volná i užitá (ilustrace, knižní grafika, plakát), 
zpoèátku inspirovaná Brnem, jeho okolím, rodinným prostøedím, pozdìji 
studijními cestami (Francie), krajinou. V  60. letech mìlo znaèný význam pro 
jeho další umìlecký vývoj okouzlení strukturou pøírodnin, pøedevším døeva. 
V bohaté kresbì let na starých prknech, zèásti strávených èasem, pro sebe objevil 
obrovský zdroj inspirace. Vznikla tak série døevoøezù, z nichž výbìr se pøedstavil 
v úvodu výstavy. Jednou z domén tvùrèího úsilí se v té dobì stává také akvarel, 
v nìmž potvrdil smysl pro strukturu krajinného motivu. V cyklu Vysoèina 
monochrómní i kontrastní, zemitì tónovanou a také svìtlem prozáøenou stupnicí 
barev pøehlednì tvaruje základní obrysy krajinných výsekù. Zaèátkem 70. let se 
stalo tìžištìm Slezákova umìleckého interesu medailérství a komorní plastika. 
Pro jeho sochaøské práce jsou charakteristické poetické varianty ženských torz, 
aktù v plastice i v nízkém reliéfu plaket a medailí (Svlékání, 1977, Stojící, 1982), 
a pøedevším portréty významných osobností nejen ze svìta výtvarného umìní, 
ale i literatury, divadla, vìdy (Bohdan Lacina, 1976, Karel Èapek, 1983). O drobný 
reliéf se Slezák zaèal zajímat pøi øešení plastického vyjádøení písma pro nápisy 
na pamìtní desky a textových èástí na reversech medailí navržených jiným 
autorem. Èasem pozvolna pøešel k samostatnému reliéfu. Za pomìrnì krátkou 
dobu dosáhl v této výtvarné disciplínì pozoruhodných výsledkù, takže jeho práce 
byly  již v roce 1973 vybrány pro èeskoslovenskou medailérskou kolekci na 
FIDEM do Helsinek. V 70. letech realizoval také øadu pamìtních desek, písmových 
a dekorativních reliéfù, návrhù na výtvarné øešení stìn ad.  S tímto souvisí i práce 
v oboru monumentální tvorby. K nejvýznamnìjším se øadí osmimetrová betonová 
plastika s písmovými doplòky oznaèující vodní pøedìl mezi Baltem a Èerným 
moøem. Kromì vlastní umìlecké tvorby v mnoha výtvarných oborech se vìnoval 
pedagogickému pùsobení na SŠUØ v Brnì.

PhDr. Milada FrolcováStojící / 1982
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EWA 
GORDON
Podwojna gra

Double game
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Polská grafièka Ewa Gordon není v Èeské republice 
neznámou umìlkyní. S její tvorbou se pøíznivci 
umìní mohli setkat napøíklad pøi výstavì Umìní 
a pøitažlivost II, která se realizovala v loòském roce 
v Galerii Slováckého muzea v Uherském Hradišti. 
Ewa se aktivnì podílela nejen na pøípravì této 
výstavy v Polsku a v Èeské republice, ale rovnìž je 
její jméno spojené s navázáním a prohlubováním 
kontaktù mezi výtvarnými pedagogy v Bydgoszczi 
a v Uherském Hradišti. Kromì vlastní tvùrèí práce 
v oboru grafiky se podílí na výchovì polského 
umìleckého dorostu na Pañstwowym Zespóle 
Szkól Plastycznych v Bydgoszczi. Ewa Gordon 
pochází z Bydgoszczi. Je absolventkou Fakulty 
výtvarných umìní Univerzity Mikoláše Koperníka 
v Toruni ateliéru grafiky (1984), kde se zamìøila 
a specializovala na umìlecký sítotisk (serigrafii) 
tedy ruènì provádìný tisk pøes šablony (síta). Tato 
nejmladší grafická technika zaznamenala zejména 
v šedesátých letech 20. století bouølivý vývoj co se 
týèe postupù, metod, materiálù, barev, pøístrojù. 
Možností jak vytvoøit tiskovou formu pro tisk 
serigrafie jsou nepøeberná množství, která lze 
mezi sebou navzájem kombinovat, variovat, 
a právì to jsou vlastnosti a pøednosti, které polské 
autorce vyhovují a dokáže jich brilantnì využít.
Ewa Gordon svá díla prezentovala samostatnì na

PhDr. Milada Frolcová

výstavách v øadì polských mìst i v zahranièí (napø. 
v Mannheimu, Londýnì, asi 23 samostatných 
výstav), participovala na více než sedmdesáti 
významných kolektivních grafických pøehlídkách 
v Polsku, v Evropì (napø. Mezinárodní trienále 
grafiky „Barva v grafice” Toruò 2000, Mezinárodní 
Trienále Grafiky Bitola 2000, Mezinárodní uralské 
trienále grafiky Ufa 2001, 2004; pøehlídky grafiky 
v Bulharsku, Itálii, Francii, Nìmecku atd.)  i v Asii 
(v Soulu, v Pekingu). Její práce jsou zastoupeny 
v mnoha veøejných i soukromých sbírkách jak 
doma v Polsku, tak i v zahranièí. V Galerii Orlovna 
v Kromìøíži se Ewa Gordon prezentovala kolekcí 
pøedstavující výbìr pøedevším ze souèasné 
tvorby s obèasným exkurzem do minulosti. 
Výstavní soubor byl tvoøen nìkolika cykly, v jejichž 
kompozicích se odráží pøehledný rozvrh plochy, 
sklon ke zjednodušování objemù a jasnému 
vyznaèení tvaru, pøecházející od figurálních 
námìtù k tématùm všedního života, od reálných 
motivù k abstraktním formám. Vidìné (napø. 
postava) se stává výsledkem promyšlené práce 
s abstraktními formami (barevné plochy) a jejich 
vzájemnými interakcemi, které se promìní 
v okamžiku, kdy je divákovi umožnìno rozkrýt 
pozadí jejich vzniku. Nevšední obrazotvornost 
a bohatá fantazie je vždy usmìròována racionální 
úvahou smìøující od náhodného k podstatì 
zobrazovaného jevu. Ve výbìru jsme se také setkali 
s díly, v nichž autorka reflektuje  téma komunikace 
(Modrý dialog, Èevený dialog, Podvojná hra), svìtlo, 
které lze chápat jako metafyzický vztah, v nìmž 
dochází k jednotì sdílení a sdìlování a které se 
neomezují na pouhou mezilidskou skuteènost, ale 
zahrnují v sobì širší rozmìr vztahující se k øádu 
svìta, aniž by se z nich vytrácel osobní autorèin 
vztah.

Dialog czerwony



Temavoda
STØEDNÍ 
UMÌLECKO-
PRÙMYSLOVÁ
ŠKOLA

Uherské Hradištì

19/9–7/10/2012

Filip Kùrka / Sušáèek

Dominika Fojtíková / Pøítel

Martina Tošovská / Ofelie

V rámci dlouhodobého výtvarného
programu Galerie Orlovna jsme již
podruhé zaøadili výstavu studentù
4. roèníku SUPŠ Uh. Hradištì. Byly 
vyzvány obory malba a grafika, 
které mìly za úkol vytvoøit obrazy 
na téma voda. Instalace ve staré 
vodárnì mìla mezi studenty

Vystavující: 
Eva Bièanová / Dominika Fojtíková
Markéta Hasilová / Kristýna Hejlová
Klára Janèová / Tereza Jelínková
Filip Kùrka / Dominik Matùšù
Jitka Miklasová / Lukáš Mizera
Iva Najdeková / Anna Švabíková
Martina Tošovská
Michaela Urbánková

a pøíznivci galerie velký ohlas.
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Vystavující  
David Helán  Monika Horèicová  Pavla Kaèírková
Jiøí Kašpar  Petr Kincl  Tomáš Køivy´
Jana Kulhánková  Václav Litvan  Natálie Perkof
Anna Plaèková  Veronika Psotková  Karel Pøáda
Veronika Pøikrylová Jana Smìlíková
Pavel Šimícek  Michal Šmeral  Michal Trpák
Petr Urválek  Kateøina Venclíková
Lenka Votavová

Kurátoøi  
Aleš Vrtal  Zdenka Kocábová  Marie Koneèná

:
/  /

/ /
/ /

/ /
/ 

/ /
/

:
/ /

Sochy zahradì III, Obèanské sdružení GET ART! 
pøipravilo ve spolupráci s mìstem Kromìøíž, 
Arcibiskupskymì  zámkem a zahradami a Galerií 
Orlovna již tøetí roèník sochaøské pøehlídky mladého 
umìní, ktery ì probíhal pod záštitou starostky mìsta 
Daniely Hebnarové. Na letošní vysì tavì se podílelo 20 
sochaøù z celé Èeské republiky, jejichž tvorba 
pøedstavila prùøez èeskymì i vysokými umìleckými 
školami. Na rozdíl od minulycì h let se dostalo vìtšího 
poètu soch i samotnému historickému centru mìsta, 
další èást pak zdobila prostory Kvìtné zahrady. 
Hlavním cílem bylo pøedstavit rozmanitost soudobé 
sochaøské generace ve spojení s krásou a historií 
mìsta. Vysì tava se pokoušela zmapovat co nejširší pole 
mladé èeské sochaøské scény. Ke shlédnutí byly 
návštevníkùm nabídnuty sochy od realistickycì h po 
abstraktní, vytvoøené jak z pøírodních materiálù, 
tak i kovu nebo napøíklad plastu. 

SOCHY ZAHRADÌ III
30/6–31/8/2012



Pocta architektu 
KARLU 

PRAGEROVI

Každé mìsto se dá poznávat podle osobností, které ve 
mìstì žily, nebo jím jen prošly. Nechaly v nìm stopu 
a samy jím byly ovlivnìné tak, že ve svém dalším životì 
nesly dál informace o jeho darech. Jsem pyšná na to, 
že žiji ve mìstì, kde žili Švabinský, Axman, Vach, 
Vejvanovský, že jsem mìla možnost potkávat spisovatele 
Spáèila, že v Kromìøíži v roce 1848 na Ústavodárném 
snìmu byli mimo jiné tøeba Havlíèek a Tyl…

Své koøeny má v Kromìøíži i architekt Karel Prager, 
který patøí k nejvýznamnìjším architektùm druhé 
poloviny 20. století. Karel Prager se v Kromìøíži 
narodil /1923/, prožil tu èást svých školních let, našel 
zde své první zamìstnání, oženil se a na kromìøížském 
høbitovì je i pochován/2001/.

Jméno Karla Pragera je u kromìøížské veøejnosti spojeno 
s jeho nejvýznamnìjšími realizacemi. Jen málo osobností
èeské architektury bylo tak jasnì vyhranìných. Témìø 
každá jeho stavba má v sobì technickou a konstrukèní 
novinku. Pøipomeòme tøeba budovu bývalého 
Federálního shromáždìní, dnes budovu Národního 
muzea v Praze. Potøeba vyøešit doèasné sídlo parlamentu
/1965/ pøi zachování památkovì chránìného objektu 
bývalé penìžní banky z konce tøicátých let dala vzniknout 
myšlence „domu na domì“. Nad budovu burzy byly na 
ètyøech subtilních sloupech vyneseny nosníky, které se 
jakoby nad pùvodní stavbou vznášejí. Unikátní je také 
budova Nové scény Národního divadla. Zde dokázal 
schopnost najít neobvyklé konstrukèní a výtvarné øešení 
a sklenìná fasáda tvoøí velkoplošné zrcadlo, nastavené 
secesním skvostùm na druhé stranì ulice. Ale také 
rekonstrukce Rudolfina, které díky Pragerovi doslova 
rozkvetlo – stalo se pro návštìvníky pøátelštìjší, otevøelo 
své výstavní prostory a pøitom architektovy zásahy 
zùstávají spíše neviditelné. Podobnì jako u kubistického 
skvostu – domu U Èerné matky boží.
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V Kromìøíži nezanechal žádnou architektonickou stopu 
(kromì návrhu láhve pro známou likérku Gargulák), 
by� on sám uvádìl projekty ze 40. let pro kromìøížskou 
charitu a projekty do Podzámecké zahrady. Karel Prager 
byl velmi silná osobnost. Neobyèejný èlovìk, po nìmž 
zbyla neobyèejná architektura, která nestárne a která 
nenechá nikoho v klidu.

Kromìøíž se k nìmu pøihlásila v roce 2011, v roce 
desátého výroèí jeho úmrtí. Galerie Orlovna zahajovala 
sezónu výstavou vìnovanou Karlu Pragerovi, která 
byla pøipravena z dochovaného archivu architekta 
a pøedstavila plány, návrhy, fotografie z výstavby. Ale 
stejnì ukázala i na projekty, které zùstaly v modelech 
tvoøících samostatnou èást expozice v Muzeu 
Kromìøížska. Výstava byla doprovázena i odborným 
semináøem, na kterém vystoupili spolupracovníci 
Karla Pragera, aby pøipomnìli i systém práce a tvùrèí 
atmosféru v ateliéru.

Na mnoha kromìøížských domech jsou pamìtní desky 
osobností, èi busty, èetné ulice nesou názvy významných
lidí s mìstem svázaných.  V srpnu 2012 byla na rodném 
domì Karla Pragera na Masarykovì námìstí odhalena 
pamìtní deska pøipomínající tuto významnou osobnost, 
která prošla naším mìstem.

Mìsto, které je hrdé na své pùvaby vnìjší, musí ctít se 
stejnou silou svou dùstojnost duchovní. Prestiž mìsta 
neposilují jen souèasné atrakce, ale poetická místa, na 
nichž se protkneme se svou minulostí a ucítíme tak dotek 
osobností již odešlých, které jsou i nadále inspirací pro 
naše životy.

Mgr. Jitka Dvoøáková



Ramon Llinas

Hu Ha Dit?

Karel Balcar

True Victory, 
My Friend

To, co považuji za dùležité, maluji, 
a pøedevším to je dùležité, 
co mì fascinuje.

Staré vrány, nositelky radostí, krákoráním neobš�astní, 

zobák noøí se do mìkkých tkání a škubavì trhá.

Pojï, rozevøi svùj interessantní klín

za vrzotu kloubù,

protézou svou kousni nohu vodnatou

– cítíš?  zas žluèník – ten ïáblík potmìšilý

vìje vìnce.

Vše rozbøedlé a vlaze blahé, stává se podstatou.

n-tý fragment m-tého fragmentu, kdy m i n se 
blíží k nekoneènu, konverguje k èisté ploše 
(pøesuneme-li pozornost od celku k detailu, 
zaèínají mizet vnìjší souvislosti, jako je dìjová 
složka, ukotvení v urèitém prostoru apod. 
a dostáváme se k abstrahované realitì, jež 
získává na jedné stranì rysy univerzálnosti 
a na stranì druhé jde o zachycení jedineèného 
okamžiku za jedineèné situace).

Fragment

Epilog – epitaf

V ložnici zapomnìní ve vrcholné extázi prýští 
slova a zase zpìt se vrací, aniž by jediný otisk 
zanechala. Pot slasti vpíjí medový koberec 
a tmavší místa dopadu se spojují v souvislou 
hladinu. Havrani pøekvapenì zírají a staré maso 
se zachvívá pulzující slastí. Pøednedávnem 
výstøední se stalo použitým.

Karel Balcar



Petr Nikl Karel Balcar Patrik Hábl s manželkou Ramon Llinas i Vila,  Ewa Gordon
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Eva a Stanislav Vajceovi
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VI. mezinárodní kromìøížské výtvarné léto
Pocta Maxi Švabinskému

Výstava prací Vladimíra Kokolii a studentù AVU Praha. 

Èást vystavených prací bude vytvoøena na plenérech ateliéru 

Vladimíra Kokolii v Kromìøíži

Corpora S
Výstava významné umìlecké skupiny. 

Mikoláš Axman, Dušan Èerný, Jiøí Mikeska, Michal Šarše, 

Pavel Šlegl, Petr Štìpán

Èerná a bílá
Výstava Jindøicha Štreita (fotografie) a Moniky Vosykové (sklo)

Ludmila Kovaøíková, Marie Filippovová
Výstava obrazù a keramiky èlenek brnìnského Sdružení Q

11 X 2
Kolektivní výstava pøedních èeských umìlcù. 

Petr Nikl, Vladimír Kokolia, Boris Jirkù, Stefan Milkov, 

Michael Rittstein, Miroslav Malina a další

15/4–12/5

20/5–16/6

24/6–21/7

29/7–25/8

2/9–6/10

Vojtìch Janyška
Výstava mladého èeského umìlce, který trvale žije a tvoøí ve Francii

KRUCIÁTA III.
Výstava mladého èeského sochaøe Martina Kocourka ve Vodárnì

V I Ï !

SUPŠ Uherské Hradištì / 2008, 2012

MARKÉTA ŽITÒANSKÁ LAMOŠOVÁ / 2008

MIKOLÁŠ AXMANN / 2009

VLADIMÍR KOKOLIA / 2009

MIROSLAV MALINA / 2009, 2011

STEFAN MILKOV / 2009

PETR NIKL / 2009, 2012

JAN POSPÍŠIL / 2009, 2011

MICHAEL RITTSTEIN / 2009

MICHAL ŠARŠE / 2009

OLDØICH TICHÝ / 2009

ZDENÌK TOMÁNEK / 2009, 2011

OTAKAR KUÈA / 2009

FAST Ostrava / 2010 PRÙØEZY, 
ZUŠ Kromìøíž a Brno-Veveøí / 2010

UTB Zlín / 2009, 2010

VLADIMÍR ŽIDLICKÝ / 2010

PETR BAØINKA / 2010

SIMONA BLAHUTOVÁ / 2010

LUCIE FERLIKOVÁ / 2010

DENISA KRAUSOVÁ / 2010

LUKÁŠ MALINA / 2010

PETR STROUHAL / 2010

FRANTIŠEK HODONSKÝ / 2010

KAREL PRAGER / 2011

IVANA ŠTENCLOVÁ / 2011

DANA PUCHNAROVÁ / 2011

LUDVÍK KUNDERA / 2011

MARIE FILIPPOVOVÁ / 2011

ZDENÌK FUKSA / 2011

JAROMÍR GARGULÁK / 2011

ZDENA HÖHMOVÁ / 2011

ANTONÍN KANTA / 2011

MIROSLAV KOVÁØÍK / 2011

LUDMILA KOVÁØÍKOVÁ / 2011

IVANA HÝVNAROVÁ KUBOVÁ / 2011

ZDENÌK MACHÁÈEK *1925 / 2011

MIROSLAV MYŠKA / 2011

ANTONÍN ODEHNAL / 2011

MARIE PLOTÌNÁ / 2011

JAN RAJLICH ml. / 2011

BOŽENA ROSSÍ / 2011

JOSEF RUSZELÁK / 2011

MIROSLAV ŠIMORDA / 2011

JiØÍ ŠINDLER / 2011

PAVEL TASOVSKÝ / 2011

MAREK TRIZULJAK / 2011

MIROSLAVA TRIZULJAKOVÁ / 2011

JiØÍ VLACH / 2011

MONIKA VOSYKOVÁ / 2011

JAROSLAV VYSKOÈIL / 2011

GET ART! / 2011, 2012

MARTIN ÈADA / 2011

ZDENÌK GAJDOŠ / 2011

RADIM HANKE / 2011

RENÉ HÁBL / 2011

PATRIK HÁBL / 2011, 2012

MARIUS KOTRBA / 2011

PETR KUNÈÍK / 2011

ZDENÌK MACHÁÈEK *1960 / 2011

KAMIL MIKEL / 2011

PAVEL PREISNER / 2011

ZDEÒKA SALETOVÁ / 2011

IVO SEDLÁÈEK / 2011

DAVID VRBÍK / 2012

EVA VAJCEOVÁ / 2012

STANISLAV VAJCE / 2012
KAREL BALCAR / 2012

DAVID HØÍVÒACKÝ / 2012

DAVID HELÁN / 2012

RAMON LLINAS I VILA / 2012

EWA GORDON / 2012

MILOŠ SLEZÁK / 2012

A
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BORIS JIRKÙ / 2009

MICHAL JEMELKA / 2010

LUBOMÍR JARCOVJÁK / 2011
J

JiØÍ ANTOŠ

MILADA FROLCOVÁ

ROSTISLAV ILLÍK

ZDEÒKA KOCÁBOVÁ

MARIE KONEÈNÁ

LUKÁŠ MALINA

MIROSLAV MALINA

MARKÉTA MERCOVÁ

IVAN NEUMANN

JOSEF RUSZELÁK

RADOMÍRA SEDLÁKOVÁ

LUDVÍK ŠEVEÈEK

ALEŠ VRTAL

JIØÍ WIESNER
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Kurátoøi 
výstav:

ORIOL MASPONS / 2012

ABECEDNÍ 
SEZNAM
VYSTAVUJÍCÍCH 
UMÌLCÙ 
A KURÁTORÙ 
2008–2012



Správní rada Galerie Orlovna:

Ing. JIØÍ ANTOŠ, CSc.  pøedseda správní rady Galerie Orlovna

MUDr. JARMILA ÈÍHALOVÁ
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Ing. MARTIN KRÈMA
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Mgr. JIØÍ PÁNEK
Ing. arch. JAN SLANINA
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