
 

 
 
 
 

Ve středu 13. dubna 2016 schválilo zastupitelstvo Statutárního města 

Ostrava zřízení nové příspěvkové organizace s názvem PLATO Ostrava, 

jejímž úkolem bude péče o současné umění v jeho progresivních 

podobách. Instituce vznikne k 1. červenci 2016 a od ledna 2017 naváže 

na činnost současného grantového projektu Galerie města Ostravy 

PLATO. Souběžně probíhají intenzivní jednání o prostorovém zázemí 

vznikající městské galerie. 

 

„Jsem rád, že se vyplní přání ostravské umělecké scény, která usilovala o 

ustavení městské galerie více než dvacet let. Vznik nové instituce pro 

současné umění je v republikovém kontextu opravdu malý zázrak. Vstřícný 

postoj současného vedení města nejspíš neodráží vášeň pro současné 

umění, ale ukazuje na rozvážný přístup radních a zastupitelů k problémům 

Ostravy i jejímu dalšímu rozvoji,“ uvedl Marek Pokorný, jeden z předkladatelů 

záměru a umělecký manažer Galerie města Ostravy PLATO – platformy (pro 

současné umění) Ostrava. 

 

Dlouhodobá absence městské galerie byla výrazným nedostatkem ostravské 

kulturní infrastruktury. Městská instituce zaměřená na současné umění posílí 

pozici Ostravy v konkurenci dalších velkých měst v ČR i blízkém zahraničí a 

umožní ji vnímat jako životní prostor s velkou vnitřní dynamikou a 

potenciálem. 

 

„Galerie a instituce zabývající se současným umění dnes nejsou a nemají být 

ryze návštěvnickou destinací. Budují určitý typ komunity a upřednostňují 

aktivní a kreativního jednání. Umělci a umělecké projekty často přemýšlejí o 

souvislostech místa, ve kterém působí či vystavují, a angažují se při 

promýšlení a zlepšování životního prostoru,“ upřesňuje Marek Pokorný. 

 

Galerie se stane nástupkyní úspěšného projektu PLATO – platforma (pro 

současné umění) Ostrava financovaného v rámci dlouhodobé účelové dotace. 

Nová příspěvková organizace bude institucí galerijního charakteru bez 

vlastních sbírek, s celorepublikovou a mezinárodní působností. Jejími 

hlavními úkoly budou podpora výtvarného umění a reflexe proměn města 

prostřednictvím aktuálních trendů současného světového umění. Nosnou 

formou tohoto poslání jsou především výstavy vizuálního umění i netradiční 

způsoby prezentace tvůrčích procesů a jejich výsledků. 

 

 

 

 

 

  

Tisková zpráva 

13 04 2016, v Ostravě 

 

bude příspěvkovou 
organizací 

PLATO 

platforma (pro současné  

umění) Ostrava 

Galerie města Ostravy  

 

MULTIFUNKČNÍ  

AULA GONG 

Dolní Vítkovice, Ruská 2993 

Ostrava – Vítkovice  

Otevřeno denně 10–18 h 

 

TROJHALÍ KAROLINA 

K Trojhalí 3361/5  

Ostrava – Moravská Ostrava 

Otevřeno Po–Ne 08–22,  

So–Ne 08–20 h 

 

Přístup do všech prostor  

je bezbariérový 

Vstup volný 

 

T: (+420) 726 902 281 

(+420) 595 952 281 

E: plato@plato-ostrava.cz 

www.plato-ostrava.cz,  

facebook.com/PLATO.Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT PRO MÉDIA 

 

Jan Nemček 

E: jan.nemcek@plato-

ostrava.cz 

T: (+420) 727 815 134 

  

Aktuality a program najdete na  

www.plato-ostrava.cz 

http://www.plato-ostrava.cz/
http://www.plato-ostrava.cz/

