
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Gina Renotière, Ph.D., zástupkyně ředitele Muzea umění Olomouc, vedoucí odboru 
moderního a současného umění Muzea umění Olomouc| Středoevropské forum Olomouc 

 
 

Narozena: 
26. 2. 1966 v Olomouci 

 

 
 

Vzdělání: 
 

•  Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, doktorské studium (Ph.D.) Umění ve veřejném 
prostoru a umělecký provoz, 2009 

•  Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Věda o výtvarném umění a 
estetika na Katedře dějin umění a Katedře estetiky, 1993 

 
Krátkodobé specializační vzdělávání: 

 
•  Fondation PostUniversitaire Internationale Paris, francouzský jazyk a civilizace, 1994 
•  ENSBA - École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Paris, stáže ve výtvarných 

ateliérech, 1995 
•  Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, francouzská kultura a civilizace, 1995 
•  Ministère de la jeunesse, de l´Éducation nationale et de la recherche, DELF 1,2, 2004 
•  Ministerstvo kultury a komunikace Francie a Maison des Cultures du Monde, Séjour 

culture, stáž, 2009 
 
 

Praxe: 
 

•  1995 – 1997 AIAP – UNESCO, mezinárodní projekty, Paříž 
•  1997 – 2001, MK ČR České centrum Paříž, zástupkyně ředitele, vedoucí kulturní 

sekce 
•  2004 – 2010 Muzeum umění Olomouc, kurátorka sbírky autorské knihy a kurátorka 

mezinárodních výstav 
•  2009 – 2013 Muzeum umění Olomouc, vedoucí referátu moderního a současného 

umění Muzea umění Olomouc, Středoevropské forum Olomouc (SEFO) 
•  od 2013 Muzeum umění Olomouc, vedoucí odboru moderního a současného umění 

Muzea umění Olomouc, Středoevropské forum Olomouc (SEFO) 
•  od 2019 zástupkyní ředitele Muzea umění Olomouc 



 

Činnost v odborných aktivitách a komisích: 
 

•  Předsedkyně Českého výboru ICOM / President ICOM Czech Republic 
•  Členka Garanční rady Národní Galerie v Praze 
•  Rada galerií ČR, členka Komory kurátorů 
•  Komise k výběrovému dotačnímu řízení na podporu projektů profesionálního 

výtvarného umění při MK ČR, členka 
•  Mezinárodní komise Trienále umenia knihy, Turčianská galéria, Martin, Slovensko, 

členka 
•  Grafika roku/ Cena Vladimíra Boudníka, Praha, členka poroty 

 
Odborná specializace: 

 
Výzkumná, výstavní, přednášková a publikační činnost. Získávání významných akvizic do 
sbírek MUO. Podílí se na rozvoji projektu Databáze umění střední Evropy (CEAD) a 
Středoevropské forum Olomouc (SEFO). 

 
Členství v politických stranách: 

 
Nebyla a není členem žádné politické strany či hnutí. 

 
Stav: 

 

Vdaná, jedno dítě (Gina Agatha) 


