Dům umění a kostel sv. Václava
út–ne 10:00–18:00 / 1. neděle v měsíci vstup zdarma
VSTUPNÉ základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / skupinové vstupné dospělí
(min. 10 osob) 20,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka,
pedagogický dozor zdarma / platí pro všechny výstavy

27. 10. – 7. 1. 2018

VÁCLAV PODESTÁT

S ANDĚLEM UPROSTŘED DAVU
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE / Sloupová síň 1. patro
Autorská výstava docenta Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity
v Opavě představuje výběr z jeho dosavadní tvorby z oblasti subjektivního
dokumentu. Václav Podestát spoléhá na diváka. Na jeho ochotu vciťovat se do
nálady snímků, spolupracovat při dešifrování symbolických významů fotografií,
všímat si drobných detailů, objevovat kontrasty i analogie různých motivů. Autor
přitom nedává jasné návody, jak mají být jeho fotografie čteny. Podestátovy
černobílé, a v poslední době stále častěji i barevné, fotografie proto spíše podněcují
fantazii nebo kladou rozličné otázky, než že by poskytovaly jednoznačná tvrzení
a jasné odpovědi. Téměř vždy z nich vyzařuje nostalgie a jemný smutek, téměř
vždy v nich má hlavní roli člověk, i když mnohé snímky nezachycují jeho přímou
přítomnost, často ukazují jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a
ponořujícího se do svého nitra.

27. 10. – 7. 1. 2018

INSTITUT TVŮRČÍ FOTOGRAFIE
Klauzurní a diplomové práce 2017

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE / Sloupová síň 2. patro
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě, druhý nejstarší a počtem
studentů největší vysokoškolský ústav se samostatným oborem fotografie v České
republice, již tradičně představuje v Domě umění v Opavě nejnovější diplomové a
klauzurní práce svých studentů. Výběr toho nejlepšího, co bylo během loňského a
letošního roku studenty vytvořeno, je prezentováno jak prostřednictvím fotografií,
tak ve formě autorských publikací a bakalářských a diplomových teoretických prací.
Vybraná díla, z nichž mnohá mají výstavní premiéru, představují širokou škálu
stylových a tematických proudů od subjektivních dokumentů přes inscenované
výjevy až po práce, v nichž se samotné fotografie prolínají s dalšími médii.

10. 11. 2017 – 7. 1. 2018

10. 11. – 31. 12. 2017

Výstava betlémů ze sbírek Slezského zemského muzea / Atrium
Historie Vánoc dokládá vzájemné ovlivňování a splývání pohanských a
křesťanských představ. Původní slavnost narození slunce, kdy se od zimního
slunovratu začal pomalu prodlužovat den, byla postupně vystřídána křesťanskou
legendou o narození Spasitele. K nejpoetičtější části Vánoc náleží právě
znázornění Ježíšova narození – betlém. Za předchůdce betlémů lze považovat
gotické skříňové oltáře, které byly v průběhu času postupně přizpůsobovány pro
využití v sídlech šlechty. V rámci josefínských reforem po roce 1780 však bylo
stavění jesliček považováno za církve nedůstojný obyčej, a proto musely jesličky
opustit církevní půdu. Lid si brzy za kostelní jesle začal hledat a vytvářet náhradu,
neboť biblický příběh o osudu chudé ženy s novorozeňátkem mu byl velmi blízký.
Opavská kulturní organizace a Slezské zemské muzeum návštěvníkům
představí v Domě umění betlémy z 19. a 20. století. Exponáty pocházejí ze sbírek
Slezského zemského muzea.

ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ

NASTAL ČAS VÁNOČNÍ…

Doprovodný program k výstavám:
čtvrtek 9. 11. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAV

OTAKAR KUBÍN
VÝSTAVA / MALBA / Oratoř
Posledním z autorů, který se letos představí v prostorách opavského Domu
umění, bude Otakar Kubín. Další z čelních představitelů české moderny a jedna
z osobností progresivní výtvarné skupiny Osma. Vystuduje na Akademii výtvarných
umění u profesorů V. Hynaise, H. Schwaigera, V. Brožíka a F. Thieleho. Po několika
letech se stává asistentem kreslení na Uměleckoprůmyslové škole. Velmi záhy, již
v roce 1912, však Československo opouští a usazuje se ve Francii, kde se rychle
etabluje. Pobývá v Provance a v roce 1925 přijímá francouzské státní občanství.
Navzdory členství v Osmě je kubismem ovlivněn jen ve svých počátcích. Následně
tvoří pod silným vlivem neoklasicismu. Ve Francii se dokáže prosadit natolik, že
se stává členem „Pařížské školy“ (Le´Ecole de Paris), opakovaně vystavuje také na
Salónu nezávislých a později také na salonu v Tuileriích. Od poloviny 20. let se Kubín
začíná silně koncentrovat na své typické práce vznikající v plenéru. Je velmi osobitý
v používání barev, tak jedinečných pro krajinu, ve které žil. Vyniká jeho velmi jemná
a procítěná malba. Na počátku 50. let se vrací zpět do Československa, kde však
kromě místních motivů stále maluje výjevy z Francie. Na sklonku života se z rodných
Boskovic vrací zpět do Francie, kde také roku 1969 umírá.  Mgr. Jan Kudrna / GVUO

úterý 28. 11. start 18:00 kde kostel sv. Václava vstupné 180,-/220,-

VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ

ADVENTNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA A ALFRÉDA STREJČKA
Koncert se koná ve spolupráci Opavské kulturní organizace a Slezského
zemského muzea
Jak málo se dnes předvánoční období ve své hektičnosti podobá onomu
vysněnému ideálu, jak vzdálené je pravému smyslu adventu. Očekávání příchodu
s připomenutím starých zvyků a cestu ke zklidnění nabízí VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ,
v němž svá obdarování naleznou dospělí, dospívající i děti. Půvabné koledy
ve virtuosním podání Štěpána Raka a texty K. J. Erbena, K. V. Raise, J. V. Sládka,
F. Šrámka či V. Čtvrtka umožní spoluprožít nejkrásnější svátky roku v jedinečné
atmosféře a navrátit se na chvíli k jejich kořenům.

celoročně út–ne 10:00–18:00 kde kostel sv. Václava

vstupné v rámci vstupu na výstavu / 1. neděle v měsíci vstup zdarma
V případě příprav svateb a dalších akcí je kostel pro veřejnost uzavřen.

výstava NASTAL ČAS VÁNOČNÍ…

OBRAZ SV. VÁCLAVA

celoročně kde DŮM UMĚNÍ

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
Pro školní a organizované skupiny (družiny, kroužky, rodiče s dětmi, nadšence)
nabízíme k vybraným výstavám animační programy, které zprostředkovávají
zábavnou formou nejen informace o autorech, dílech či uměleckých směrech, ale
především zážitky z interakce s vystavenými díly uskutečněné přímo v prostorách
Domu umění.

celoročně kde Dům umění

ŽIVOT V KUTNĚ
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ PROGRAM K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ a SŠ.
Menší děti se vydají po stopách mnichů, zjistí, co klášterní život obnášel, jak to
v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a kde vlastně dominikáni vzali své jméno.
Žáci a studenti si ujasní události související se vznikem kláštera, odhalí jeho dřívější
podobu i chod, naučí se rozlišovat jednotlivé mnišské řády i atributy svatých a na
závěr si vyzkouší namalovat středověkou iniciálu.

10. 11. 2017 – 7. 1. 2018 kde Dům umění

Cestou do Betléma

GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ NASTAL ČAS VÁNOČNÍ…
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ a SŠ.
Koukáte-li rádi na Ježíška v jesličkách, budete ve svém živlu, neboť během
programu uvidíte ne jeden, ale hned několik těchto výjevů neodmyslitelně
spjatých s Vánoci. Třeba nás ty nejkrásnější betlémy nadchnou natolik, že
zůstaneme okouzlením jen zírat, třeba nás inspirují a začnou vznikat další a další
betlémy.
Přijďte si užít předvánoční atmosféru se vším všudy a něco se o tomto krásném
čase cestou do Betléma dovědět.

10. 11. – 31. 12. 2017 kde Dům umění

galerijní animace Odkaz nezmlsané kočky

PAŘÍŽAN Z BOSKOVIC
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ OTAKAR KUBÍN
Program je vhodný pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Jak se z Otíka stane Othon? Tak nejen o tom je program, který seznámí
s osobností tohoto slavného českého malíře, jenž navzdory svému jménu nezůstal
kubistou a i přes svůj dramatický osud vytvořil malby ohromující nečekaným
klidem a harmonií.

Cena animací pro školní skupiny: 10 Kč za osobu
Cena animací pro rodiče s dětmi: 50 Kč rodič + 1–3 děti zdarma
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 40 Kč / nad 10 osob 20 Kč
V případě zájmu kontaktujte lektorku Lenku Přibylovou:
Tel.: +420 734 862 482, e-mail: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz

čtvrtek 2. 11. start 19:00 kde Klub Art vstupné 120,-/150,-

Americká Hip hopová legenda z Brooklynu. Jeho kariéra vzešla z GANGSTAR
FOUNDATION. Na svých 5 sólo albech spolupracoval nejen s jedinečným DJ
PREMIERem, ale i se spoustou hudebních legend.
AFU-RA vystoupil již ve více než 25 zemích a na kontě má přes 350 000
prodaných alb. V rámci tour „Drums in da Jungle“ bude mimo jiné prezentovat
své nové album MAZTERCHEF, které vznikalo téměř 5 let a které, jak sám říká, je
právě tím nejlepším!

STAND-UP FACTORY VOL. 1

AFU-RA

Stand up vystoupení
„Stand-up humor (nebo také stand-up comedy) je umělecká forma komedie,
kdy komik účinkuje ve stoje před publikem a mluví přímo na něj. Komik nejčastěji
vypráví dlouhé příběhy a monology.“ 
(Wikipedie)
Můžete se těšit na 90 minut zábavného stand-up vystoupení.
Stand-up Factory je uskupení českých dělníků stand-upu.

pátek 3. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 90,-/120,-

TOTÁLNÍ NASAZENÍ

+ VISION DAYS + DERATIZÉŘI

KONCERT
TOTÁLNÍ NASAZENÍ
je přední česká punk-rocková kapela, kterou v
roce 1990 založil její baskytarista a zpěvák Sváťa Šváb se svými spolužáky na
slánském gymnáziu.
Léty poctivě vydřená pozice Totálního nasazení, za níž stojí patnáct vydaných
alb a víc jak tisíc tři sta koncertů v klubech i na festivalech, je zakořeněna víc než
pevně a silná fanouškovská základna, jíž si kapela svým skromným přístupem
vybudovala, je slánskému triu víc než silnou oporou. Na nedostatek hraní si tahle
punk-rocková legenda, bořící hranice svého stylu, rozhodně nemůže stěžovat a na
nedostatek publika rovněž.

sobota 4. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 100,-/130,-

AFU-RA (USA)

KONCERT
AFU-RA – legendární rapper z New Yorku a jeho opavská koncertní zastávka v
rámci Evropské tour „Drums in da Jungle“!

pátek 10. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 90,-/130,-

JANANAS + Tamala

KONCERT
"Jejich hudba, to jsou silné a netuctové melodie, moderně znějící střídmé akustické aranže a především vokál charismatické Jany Ivanovič-Infeldové. Ta patří
bezpochyby mezi nejvýraznější pěvecké talenty, co se na tuzemské scéně za poslední dobu objevily."
Z www.ceskatelevize.cz

úterý 14. 11. start 18:00 kde Klub Art vstupné 150,-/150,-

SPOLEČNĚ PRO ÚSMĚV

aneb pomáháme Natálce

charitativní koncert / Poetika + Light and Love
Hudební skupina Poetika tvořící novou vlnu českého pop rapu a popová kapela
Light&Love zahrají pro dobrou věc!
Benefiční koncert pro osmiletou Natálku, která trpí dětskou mozkovou obrnou
v kombinaci se zrakovým postižením. Holčička je odkázána na invalidní vozík, s
pomocí speciálních cvičení však rozvíjí schopnost chůze a s oporou je schopna
ujít několik desítek metrů. Výtěžek z koncertu bude použit k uhrazení výdajů
spojených s finančně náročnou rehabilitací, kterou maminka samoživitelka z
vlastních prostředků nemůže uhradit.

headliner / foto: Jan Nožička

středa 15. 11. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

ČASOPIS, KTERÝ HRAJE,

ANEB HUDEBNÍ ŽURNALISTIKA
V DOBĚ INTERNETU
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Jak se vlastně píše o hudbě? Kam se kulturní žurnalistika a kritika posunula
v posledních letech a do jaké míry ji proměnil nástup internetu? Jaké nové trendy
s sebou přináší takzvaná tabletová média a co to znamená, když časopis hraje?
Na tyto a mnohé další otázky se pokusí odpovědět členové redakce předního
hudebního magazínu – vydavatel Dany Stejskal a hudební publicisté Honza
Vedral, Jarda Konáš a Vojtěch Tkáč.

JANANAS / foto: David Konečný

čtvrtek 16. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 150,-/180,-

THE GIZD Q

KONCERT
Členové kapely – Vlastimil Šmída (piano, klávesy), Patrik Benek (bicí), Michal
Žáček (flétna, tenorsaxofon, basklarinet), Jaroslav Janek (baskytara), Jakub Kupčík
(perkuse) jsou absolventy ostravské konzervatoře a působí nejen jako studioví
hráči, ale také jako aktivní učitelé v hudebních školách. Fungují spolu již pět let
a hrají po klubech a festivalech v Čechách, v Polsku či Německu. Muzikanti tvořící
The Gizd Q spolupracují s předními interprety jazzové, popové i rockové muziky
jako jsou Boris Urbánek, Peter Lipa (flétnista a saxofonista Michal Žáček je stálým
členem Lipova bandu), Emil Viklický, Jana Kirschner, Michal Pavlíček a další…
The Gizd Q hraje energickou jazzovou muziku s prvky funky a latinskoamerické
hudby. Repertoár tvoří vlastní skladby komba, ale i známé standardy ve vlastních
aranžích.

sobota 18. 11. start 20:00 kde Klub Art vstupné 100,-/130,-

BABY SECONDHAND
+ CHEERS

KONCERT
V řadách kabaret-punkové kapely Baby Secondhand můžete vidět členy kapel
Staré Pušky, Proti směru, The Fall of Ghostface a za bicími pak známého opavského
tatéra Bekuse. Živá show a písně ze života jsou zárukou příjemně stráveného
večera. Jako host se představí plzeňští folk-punkoví flamendři Cheers.

BABY SECONDHAND

THE GIZD Q

CHEERS

středa 22. 11. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

DEN POEZIE 2017

19. ročník festivalu Den poezie – Labyrint světa
Den poezie je festival otevřený všem, kteří chtějí po dobu více jak dvou
týdnů v listopadu oslavovat poezii způsobem, který si sami zvolí. Každoročně
se koná v mnoha městech celé České republiky a již několik let je počtem akcí
nejrozsáhlejším festivalem poezie v naší zemi (přitom před 19 lety šlo o pouhý
jeden den, den narození Karla Hynka Máchy, který si každoročně připomínáme
16. listopadu).

expozice

Cesta města / Obecní dům

www.cestamesta.cz

út–ne 10:00–18:00 / 1. neděle v měsíci vstup zdarma
vstupné základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / skupinové vstupné dospělí
(min. 10 osob) 20,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka, pedagogický dozor
zdarma / platí pro všechny výstavy

celoročně út – ne 10:00–18:00

DĚJINY OPAVY

úterý 28. 11. start 18:30 kde Klub Art bez vstupného

LANGE NACHT
DER KURZEN TEXTE

VEČER NĚMECKÉ LITERATURY
Lange Nacht der kurzen Texte“ je událost pořádaná oddělením germanistiky
Slezské univerzity v Opavě. Tato událost má již dlouhou tradici a také spoustu
příznivců. Během „Lange Nacht“ mají všichni účastníci k dispozici 5 minut
na předvedení libovolného německého textu na jevišti: lyriku, prózu, drama,
divadelní scénku nebo hudební vystoupení.

expozice Cesta města / stálá expozice k dějinám města Opavy
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu
vybraných exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20.
století. Prezentovány jsou zde nejen historické a archeologické artefakty, ale i
významná umělecká díla. Expozice je průběžně obměňována, přičemž každý
měsíc jsou dočasně prezentovány zajímavé sbírkové předměty mající vazbu
k Opavě. Součástí prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“,
který návštěvníkům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.
Komentované prohlídky expozice jsou prováděny po předchozí rezervaci na
tel.: +420 730 584 697. Cena individuálně domluvené prohlídky je 500 Kč.

do 19. 11. 2017
kde expozice Cesta města / vstupné dle ceníku do expozice

RETROGAMING

středa 29. 11. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

HOVORY S…

TALK SHOW
Hovory s… je talk show studenta Slezské univerzity Jakuba Plaskury, která
funguje od října 2016. Základním mottem talk show je představení regionálně
známých a zajímavých lidí Opavanům tak, jak je třeba neznají. Talk show probíhá
vždy jednou měsíčně v Klubu ART. Do listopadového dílu přijali pozvání mistryně
ČR v orientálních tancích Eva Afra Grambalová a primátor města Opavy Ing.
Radim Křupala.

VÝSTAVA
Retrogaming je výstava k historii osobních počítačů, herních konzolí a automatů.
Jedná se o putovní výstavu z Regionálního muzea v Litomyšli. Součástí výstavy je
„herní doupě“, kde si můžete zahrát dnes již legendární hry jako např. Pac-Man,
Space Invaders, Prince of Persia, Cannon Fodder, Dynablaster, Lemmings, Vroom atd.
Herna je koncipována až pro 15 hráčů a obsahuje také jeden videoautomat s hrou
Street Fighter II. Výstava nabídne velké množství fyzických exponátů a to zejména z
80. a 90. let 20. století – z tohoto období jsou vystaveny československé i zahraniční
osobní počítače, herní konzole a „vnitřnosti počítačů“ (základové desky a podobně).
Z mladšího období nabídneme dobové herní časopisy a literaturu. Výstava v sobě
zahrne řadu informací o historii výpočetní techniky, počítačových her a vývoji
důležitých společností a značek (Atari, Sinclair, IBM, Apple). K výstavě jsou připraveny
animace pro školy (viz program sekce animace) a komentované prohlídky s Mgr.
Davidem Váhalou (rezervace možná po předchozí domluvě na tel.: +420 734 862 476).

čtvrtek

7. 12. start 17:00 kde expozice Cesta města bez vstupného

zahájení výstavY

krajina starých sídel
za přítomnosti autorů s přednáškou K TÉMATU. V rámci této akce
bude otevřena výstava codex gigas.

Codex gigas
Ďáblova bible

výstava makety největší knihy světa

od 8. 12. kde klenotnice expozice, 1. patro Obecního domu
výstava Krajina starých sídel / veduta Opavy

od 24. 11. 2017
kde expozice Cesta města / vstupné dle ceníku do expozice

KRAJINA STARÝCH SÍDEL

VÝSTAVA
Na výstavě bude prezentován výběr 63 vedut zobrazujících významné místa
Moravy a Slezska z dílny „otce rakouské litografie“ Friedricha Adolfa Kunikeho.
Cyklus těchto litografií vycházel v letech 1833–1835 a obsáhl přibližně dvě stě
míst z Čech, Moravy a Slezska. Představuje tak jeden z prvních ucelených souborů
vyobrazení z českých zemí vydávaných tiskem. Základem knihy Krajina starých
sídel jsou reprodukce z alba, které si nechala sestavit a svázat hrabata ze Žerotína.
To obsahuje pouze listy vztahující se k Moravě a Slezsku, které nesou typické
znaky Kunikeho dílny. Uplatňuje se na nich tehdy oblíbená idylická krajina s
umně vypracovanou kompozicí, ústředním motivem a stafáží v podobě obrazů ze
života venkovanů i panstva. Veduty zachycují například Bouzov, Buchlov, lázně v
Jeseníku, Hukvaldy, propast Macochu, Ostravu, Pernštejn, Vranov, ale také Opavu.
Z důvodu putovního charakteru výstavy jsou v rámech prezentovány faksimile
litografií. Při příležitosti slavnostního zahájení budou k vidění originály litografií
svázaných v albu hrabat ze Žerotína. Výstavu připravil autorský tým Vědecké
knihovny v Olomouci pod vedením Miloše Korhoně. K výstavě jsou připraveny
animační programy pro žáky ZŠ a SŠ (více informací na www.cestamesta.cz).

maketa knihy CODEX GIGAS

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

celoročně kde expozice

POŽÁRNÍ OBRAZ VYPRÁVÍ
O BAROKU

Stálý animační program
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Mladší žáci se dozvědí, co je to baroko a jak ho poznáme. Pomohou jim k tomu
zvětšené detaily tzv. „Požárního obrazu města Opavy“, barokní sochy apoštolů,
části barokních oděvů, přičemž si sami barokní šat namalují. Se staršími žáky a
studenty se kromě obecných poznatků o baroku zaměříme i na jeho projevy v
Opavě a to nejen v církevní, ale i světské architektuře.

celoročně kde expozice

OPAVSKÁ NEJ
Muzejní animace ZNÁTE PAC-MANA?

4. 10. – 16. 11. 2017

ZNÁTE PAC-MANA?

Animační program k výstavě Retrogaming pro ZŠ, SŠ, organizované skupiny
a rodiče s dětmi.
Viděli jste nedávno film Pixely nebo Raubíře Ralfa a zatoužili jste si zahrát
legendární počítačové hry z dob dávno minulých? Nyní máte jedinečnou možnost!
Navíc se seznámíte s historií počítačových her a výpočetní techniky vůbec.

Muzejní animace k výstavě Opavská NEJ vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi,
organizované skupiny.
Délka trvání 60–90 minut.
Program přiblíží zajímavosti z opavské historie, která se pyšní prvenstvím
v nejrůznějších oblastech. Má dvě varianty, v každé je 10 opavských nej, které jsou
spjaté s výstavami, jež probíhaly vedle Obecního domu.
I. Seznámí s Bredou, největším obchodním centrem své doby, představí Joy
Adamsonovou a její lvici Elsu a také básnickou sbírku Slezské písně.
II. Věnuje se například mílovému právu, největší továrně na sušenky, jejíž
historie je spjata se jménem Fiedor, nejstaršímu muzeu či jediné konkatedrále
v ČR.
Případně je možné absolvovat výběr z obou výstav.

celoročně kde expozice

CESTA DĚJINAMI MĚSTA

Stálý animační program
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Město Opava oslavilo v roce 2014 výročí 790 let, přijďte poznat prostřednictvím
animačního programu bohatou historii našeho města od pravěku po současnost.
Animace má varianty pro všechny stupně vzdělávacích zařízení, její součástí
jsou zábavné a názorné úkoly s využitím interaktivní tabule, modelu, repliky
historických oděvů a předmětů. Součástí programů pro ZŠ a SŠ je navíc promítání
animovaného filmu „Obživlá Opava“ a pracovní listy.

Cena animace pro školy: 10 Kč za žáka + pedagogický doprovod vstup zdarma.
Cena animace pro rodiče s dětmi: rodič 50 Kč + 1–3 děti zdarma.
V případě dotazů či zájmu o rezervaci kontaktujte lektorku
Mgr. Simonu Juchelkovou.
tel.: +420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.cestamesta.cz
Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy.
Děkujeme za pochopení.

Galerie Obecního domu
foyer kavárny / Obecní dům

do 26. 11. 2017
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

SLEZSKÉ ANGAŽMÁ

VÝSTAVA SOUČASNÉHO
ANGAŽOVANÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
VÝSTAVA
I přes snahu mnoha slezských spisovatelů 19. století byl teprve Petr Bezruč
tím, kdo vyburcoval národ a vzbudil jeho zájem o aktuální národnostní a sociální
problematiku. Patří tak mezi nejzásadnější osobnosti české angažované poezie. V
souvislosti s jeho 150. výročím narození jsme si položili otázku, co burcuje umělce
dnešních dní? Která společenská témata je nutí vyjádřit se nahlas? Kurátoři výstavy
Vladislav Holec a Pavel Šmíd vybrali autory, kteří pro ně představují angažovanost
v současném výtvarném umění. Představuje se Vám tak tvorba Daniela Balabána,
Lenky Klodové, Jiřího Surůvky, Pavla Šmída, Tomáše Alferyho, Patricie Fexové,
Libuše Jarcovjákové, Marka Meduny a Jolany Ruchařové.

do 30. 11. 2017 kde Foyer Obecního domu bez vstupného

JIŘÍ HAKAUF
HRA SVĚTLA V KRAJINĚ

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Amatérský fotograf žijící nedaleko Prahy se krajině intenzivně věnuje
posledních deset let. Zachycuje ji v zajímavém světle, s jedinečnou atmosférou.
Účastní se českých i zahraničních fotografických soutěží. Nejvyššího úspěchu,
1. místa, dosáhl v soutěži Fotograf roku v přírodě 2016. S jeho fotografiemi se
můžete setkat i v některých firemních kalendářích.
Vystavované fotografie pochází jak z domácích, tak ze zahraničních lokací a
prezentují období tvorby posledních pěti let.

Schösslerův salónek
sobota 4. 11. start 9:00–16:00
kde Obecní dům vstupné dobrovolné

DEN PRO VČELU

Základní organizace Českého svazu včelařů Opava z. s. ve spolupráci
se statutárním městem Opava a Opavskou kulturní organizací.
Pod záštitou náměstka primátora Dalibora Halátka.
Odborné přednášky / Schösslerův salónek
9:30 / Včelí produkty / Ing. Antonín Přidal
13:00 / Včelí vosk / Ing. Pavel Drozd
Program pro veřejnost / Sál purkmistrů
- degustace druhových medů
- soutěž o nejchutnější med
- tvoření a kreslení pro děti se včeličkami
- výroba svíček z voskových mezistěn a spousta dalšího

pátek 24. 11. start 9:00–13:00 kde Sál purkmistrů

Stužkonoska modrá

Recitační soutěž
Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy připravily pořadatelské organizace
Slezské zemské muzeum - Památník Petra Bezruče a Opavská kulturní organizace
veřejnou městskou soutěž vítězů školních kol základních škol a osmiletého
gymnázia Opavy. Odborné porotě soutěže bude předsedat Alfréd Strejček, jeden
z nejlepších českých recitátorů a metodiků uměleckého přednesu. Po skončení
soutěže budou moci účastníci i jejich učitelé v semináři s členy poroty podrobněji
zhodnotit jednotlivé výkony v soutěži.

čtvrtek 30. 11. start 17:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

UDÍLENÍ CEN „KŘESADLO“

1. ročník oceňování dobrovolníků, cena „Křesadlo“.
Dle slov organizátorů „je to cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci“.
Ceny Křesadlo 2017 bude předávat primátor města Opavy Ing. Radim Křupala,
pod jehož záštitou se celá akce koná.

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+420 553 791 947 / +420 734 518 907
denně 10:00–18:00 / polední přestávka 12:00–13:00
RECEPCE DOMU UMĚNÍ
Pekařská 12, 746 01 Opava
dum.umeni@oko-opava.cz
+420 553 668 734 / +420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Omezený počet účastníků na všechny akce – prosíme o rezervaci
na recepci Obecního domu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
VÝSTAVNÍ PROSTORY OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO
1. NEDĚLI V MĚSÍCI VSTUP VOLNÝ NA VÝSTAVY V EXPOZICI
V OBECNÍM DOMĚ A V DOMĚ UMĚNÍ.

Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
www.facebook.com/oko.opava
www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz
Vydala Opavská kulturní organizace v říjnu 2017 v nákladu 1 000 ks.
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