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5. 11-12/2020
STŘEDNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OSTRAVA, tajemství úspěchů… 
Další významnou institucí Moravskoslezského kraje, která sdružuje profesionální umělce-výtvarníky s těmi začínají-
cími, aby v nich vzbudila suverénní osobnosti výtvarného umění, je SUŠ Ostrava. Výstavou v opavském Domě umění 
završí celoroční oslavy 30letého výročí založení školy.
„Instalace v Domě umění představí průřez tvorbou od současných nejšikovnějších žáků přes absolventy vystavující 
v těch nejprestižnějších světových galeriích (Jakub Špaňhel) až po tvorbu významných osobností z učitelského sbo-
ru (Dita Pepe). V rámci kmenového oboru Umění a užité umění škola nabízí žákům možnost čtyřletého studia v pěti 
oborech vzdělání, a to: Užitá malba, Užitá fotografie a média, Průmyslový design, Grafický design, Výtvarné zpraco-
vání keramiky a porcelánu. Na kvalitě svých žáků a absolventů škola cíleně buduje svou image. Řada z nich potvrzuje 
své kvality mimo jiné i tím, že pravidelně přivážejí různá ocenění ze soutěží a přehlídek mladého umění a svou tvorbu 
uplatňují a představují v řadě českých i zahraničních prestižních galerijních institucích.“ Kateřina Schalnner

6. 11-12/2020
Jakub ŠPAŇhEL (kostel sv. Václava)
Špaňhelova tvorba není v žádném případě konzervativní v tom smyslu, že by se nějakým způsobem „vracela ke koře-
nům“ nebo navazovala na minulé kulturní a umělecké směry. Ve Špaňhelových obrazech je přítomné radikální gesto 
směrem k minulosti, která již není bohorovně odkládána na smetiště dějin, ale o to víc může být vizuálně přetvářena 
a vyprávěna jako nové dějiny a tradice přítomnosti. Jeho dílo je zastoupeno na klíčových skupinových prezentacích 
současné malby.

Mimořádné projekty:

6. 1-12/2020
DIALOGY 2019, tajemství inspirace…
Již na konci roku 2019 představil Dům umění Opava ve spolupráci s Galerií výtvarného umění Ostrava nový projekt, 
ve kterém svým návštěvníkům nabídne nejzásadnější umělecká díla ze sbírek GVUO. Projekt bude přinášet do orato-
ře Domu umění nové instalace v průběhu celého roku 2020 a jeho ambicí je vytrvat do budoucích let.
„Dialogy jsou cyklus výstav, v nichž jsou konfrontovány sbírky GVUO se současným uměním. Nejsou vnímány jen ve 
smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale 
především jako dialog dvou spolupracujících institucí. Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává 
a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále 
živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.“                 Jaroslav Michna

10. 1-12/2020
Lukáš VONDRÁČEK, tajemství interpretace… 
Opavského Amádea zná zaručeně každý. Světoznámý klavírista Lukáš Vondráček se se svými koncerty do Opavy 
pravidelně vrací. Vždy se zastaví na cestě po koncertních šňůrách po Evropě, ale i dalších světadílech a často přiveze 
i zajímavého hosta, svého kolegu, se kterým rozehraje nádherné melodie. Lukáš, ověnčený těmi nejvýznamnějšími 
cenami ze světových klavírních soutěží, otevře v Opavě týden workshopů pro mladé talenty, který bude zahájen kon-
certem a slavnostně ukončen v kostele sv. Václava při Domě umění. Ambice zahájit v Opavě nový pravidelný kultur-
ně-výchovný pořad stojí na významu osobnosti opavského rodáka Lukáše Vondráčka, který své rodiště reprezentuje 
na té nejvyšší úrovni. (spolupráce CKNŘ Opava, FU OU, MMO MSK)
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V Opavě dne 30. 7. 2019

11. 5-6/2020
NOC MUZEÍ, magicky tajemná…
Slezská muzejní noc, zastřešující významné opavské instituce, pravidelně probíhá i v Domě umění a stejně tak tomu 
bude i v následujícím roce 2020. Návštěvníci se mohou těšit, že po celou jednu letní noc budou mít přístup do pro-
stor Domu umění plných poučného a zajímavého programu zdarma. Muzejní noc naváže na úspěšné projekty roku 
2019 a přinese i nové, tak aby se co nejlépe inspirovaly sakrálním prostředím a zároveň aktuálně probíhající výstavou 
galerie Domu umění. Otevřen bude náhled do výtvarných kurzů malíře Josefa Odrášky, proběhne komentovaná 
prohlídka výstavy Pasty Onera za účasti autora nebo kurátora výstavy Pavla Kubesy. Návštěvníci se mohou těšit na 
workshop sítotisku i komentovanou prohlídku kostela sv. Václava a klášterních prostor galerie Domu umění nebo 
promítání tematicky laděného snímku. Z  novinek, které by v  rámci Muzejní noci měly proběhnout, to pak bude 
ukázka výroby svící ze včelího nebo běžného vosku, výroba a prodej hostií, ukázka různých ornátů nebo koštování 
a prodej mešního vína. Muzejní noc v Domě umění by měla vyvrcholit dnes už raritou, a to latinskou mší celebro-
vanou Dominikány a za doprovodu pěveckého sboru Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě. (spolupráce 
SZM, Expozice Cesta města, CKNŘ Opava, Hostiárna Bílá voda, Řád bratří kazatelů – Dominikáni)


