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Milan Dobeš Museum v Dolních Vítkovicích slaví rok od otevření 

 
Ostrava, 13. 7. 2018 – Přesně před rokem bylo v Dolních Vítkovicích otevřeno Milan Dobeš 
Museum - muzeum op – artu a kinetického umění. Za tu dobu jej navštívilo více než 6 000 
platících návštěvníků a stalo se pevnou součástí Dolních Vítkovic. Probíhají zde vzdělávací 
programy pro školy, komentované prohlídky pro veřejnost i slavnostní vernisáže. V červnu 
tohoto roku byla v muzeu zahájena první dočasná výstava We All Want to Be Cleaned 
současného českého umělce Krištofa Kintery. 
 
Při příležitosti oslav došlo v Milan Dobeš Museu k obměně stálé expozice, a to konkrétně části 
s názvem „Z Documenta 4 v Kasselu 1968“. „V této části expozice jsou zastoupeni umělci, kteří 
společně s Dobešem v Kasselu v roce 1968 vystavovali,“ říká Petr Koudela, ředitel Dolních 
Vítkovic. Kromě děl Getulia Aliviani či Josefa Alberse tak mohou návštěvníci nově vidět také 
díla Francoise Morelleta, Jesuse Rafaela Soto či Aurelie Nemorous. „V muzeu vystavujeme díla 
autorů světového formátu, chceme k nim přitáhnout pozornost veřejnosti a také školních 
skupin. Proto zde během školního roku probíhají vzdělávací programy pro různé stupně škol,“ 
doplňuje Koudela.  
 
Milan Dobeš Museum navázalo v uplynulém roce spolupráci s Galerií výtvarného umění 
v Ostravě. Nově obě instituce nabízí společnou vstupenku s názvem Umění pohromadě, ta za 
zvýhodněných podmínek umožňuje navštívit stálé sbírky i dočasné výstavy obou galerií. 
Zakoupit ji lze na recepcích obou institucí nebo na e – shopu Dolních Vítkovic. Vstupenka má 
platnost 3 měsíce od data zakoupení a není nutné ji využít během jednoho dne. 
 
Do října tohoto roku je možné navštívit v Milan Dobeš Museu výstavu We All Want to Be 
Cleaned současného českého umělce Krištofa Kintery. Jedinečné instalace, jimž velikostně 
dominuje více než sedmimetrová pyramida z 80 kusů funkčních automatických praček, jsou 
umístěny v prostředí Milan Dobeš Musea a v okolí Multifunkční auly Gong.  
 
Muzeum nesoucí jméno jednoho z nejvýznamnějších evropských představitelů konstruktivismu a 
průkopníka výtvarných kinetických objektů Milana Dobeše bylo v Dolních Vítkovicích slavnostně 
otevřeno 13. 7. 2017. Nachází se v Multifunkční aule Gong a návštěvníkům nabízí ojedinělé spojení 
výtvarných děl se světelnou a hudební expozicí. Přesněji jde o zhruba stovku exponátů z děl nejen 
Milana Dobeše, ale i Josefa Alberse, Aurelie Nemours, Victora Vasarelyho, Zdeňka Sýkory či Jiřího 
Koláře. Muzeum spolupracuje s Galerií výtvarného umění v Ostravě i světovými uměleckými 
institucemi. Kromě stálé expozice pořádá také dočasné výstavy českých i světových umělců. 
V tuzemsku se jedná o jedinou galerii tohoto typu.  

 
 
Kontakt: Pavlína Copková, tel: 776 207 996, e – mail: pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz. 
Web: www.milandobes.cz, www.dolnivitkovice.cz, eshop.dolnivitkovice.cz.  
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