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11. dubna byla slavnostně otevřena galerie PLATO Ostrava v bývalém hobbymarketu
Bauhaus, kam se instituce přestěhovala z dočasného působení Kanceláře pro umění.
Město Ostrava odkoupilo budovy Bauhausu a vedlejší historickou stavbu jatek, kam se
má po rekonstrukci – nově jako příspěvková organizace města – galerie přesunout. O
prozatímním stavu jsme mluvili s ředitelem galerie Markem Pokorným a kurátorkami a
umělkyněmi Danielou a Lindou Dostálkovými, které se na jejím programu podílejí. Kromě
současného programu a strategie tzv. Dočasných struktur, na něž je možné aktuálně v
Bauhausu natrefit, se řeč stočila také k historii galerie PLATO a k obecnějšímu fungování
uměleckých institucí.

Sekce Dekor, výstava laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art.

V čem navázala současná podoba galerie PLATO Ostrava na loňský projekt Kanceláře pro
umění a na galerii PLATO, která sídlila v Dolních Vítkovicích? Co se díky proměně od
nezávislé galerie k příspěvkové organizaci města změnilo a jakým způsobem to ovlivnilo
program či vnitřní fungování instituce?

Marek Pokorný (MP): Vývoj celé instituce jako celku se řídí situační logikou. Stav
umělecké scény a institucionálního zázemí pro současné umění v Ostravě je dán jednak
velikostí města, jednak jeho industriální minulostí, s níž se v posledním čtvrtstoletí po
kolapsu těžby uhlí a řady velkých firem musí ekonomicky, sociálně a mentálně
vyrovnávat. Velikostí je Ostrava srovnatelná s Brnem nebo Katovicemi. Ale způsob života,
očekávání a kulturní návyky jsou zřetelně diverzifikované a polarizované. Součástí
ostravské univerzity je fakulta umění, působí tady celá řada výrazných osobností 80. a 90.
let, historie zasahuje až do 60. let k Eduardovi Ovčáčkovi nebo Mezinárodnímu sympoziu
prostorových forem. Po roce 1989, kdy se situace radikálně změnila, přišli představitelé
umělecké scény s požadavkem, že by ve městě vybaveném bohatou uměleckou tradicí
měla vzniknout instituce pro současné umění. Město naší velikosti má totiž obvykle
městské muzeum, muzeum umění se sbírkou, která dokumentuje jeho
umělecko-historický vývoj.
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