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www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

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 
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 18. 2. 2018 
kde expozice Cesta města / vstupné dle ceníku do expozice

KRAJINA STARÝCH SÍDEL
VÝstaVa 

Na výstavě bude prezentován výběr 67 vedut zobrazujících významná 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 českých zemí vydávaných tiskem. Základem výstavy 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. V  době od 7. 12. do 19. 12. však bude k  vidění originál alba 
hrabat ze Žerotína. Výstavu připravil autorský tým Vědecké knihovny v Olomouci 
pod vedením Miloše Korhoně.

DoprovoDný program k výstavě:
Animace pro školy a školky – viz sekce animace s Mgr. Simonou Juchelkovou.

čtvrtek 7. 12. start 17:00 kde expozice Cesta města

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY 
KRAJINA STARÝCH SÍDEL 

Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení výstavy Krajina starých sídel 
s přednáškou Mgr. Rostislava Krušinského, který promluví o slavném litografickém 
díle Friedricha Adolfa Kunikeho. Při této příležitosti bude návštěvníkům 
zpřístupněn originál alba, ze kterého vzešla předkládaná výstava. Album 
si nechala zhotovit hrabata ze Žerotína a  je uloženo ve Vědecké knihovně 
v Olomouci. Přesto, že neobsahuje všechny Kunikeho práce z Moravy a Slezska, 
poskytuje mimořádně cenný zdroj k poznání toho, jak sídla v krajině Markrabství 
moravském a Vévodství slezském v první polovině 19. století vypadala. Součástí 
této akce bude zpřístupnění makety největší knihy světa Codexu gigas, jejíž 
příběh stručně přiblíží rovněž Rostislav Krušinský. 

MgR. ROSTISLAV KRušINSKÝ (*1977 v Opavě)
Historik, muzeolog a knihovník (studium Slezské univerzity v Opavě a Masarykovy 

univerzity). Od r. 2003 pracuje jako historik a  knihovník ve Vědecké knihovně 
v Olomouci – správce sbírky rukopisů a prvotisků a správce studovny historických 
fondů. Od r. 2009 je soudním znalcem pro oblast rukopisů a tisků, od r. 2010 přednáší 
dějiny knižní kultury na fakultě restaurování UP v Litomyšli. Člen Pracovní skupiny 
pro katalogizaci a  digitální zpřístupňování historických fondů při NKP, spoluřešitel 
projektu EOD –  eBooks on Demand. Specializuje se na prvotisky, tisky 16. století, 
dějiny knižní kultury a na problematiku digitalizace. Autor článků z výše zmíněných 
oblastí. Spoluautor několika výstav a jejich katalogů, editor pravidelného sborníku 
Bibliotheca Antiqua. V  současné době se autorsky podílí na výstavě (listopad – 
prosinec 2017) o  významném olomouckém nakladateli 2. pol. 19. stol. Eduardu 
Hölzelovi. V roce 2018 bude spolupracovat na výstavě Sbohem monarchie.

od 8. 12. 2017 do 28. 1. 2018 
kde klenotnice expozice Cesta města

CODEX gIgAS
ĎÁBLOVA BIBLE
VÝstaVa / maketa kodexu

Codex gigas je největší rukopisná kniha (kodex) světa. Pro její výjimečné 
vyobrazení ďábla bývá nazývána také jako Ďáblova bible. Vznik kodexu lze datovat 
do první poloviny 13. století. Jeho autor jej vytvořil v  malém benediktinském 
klášteře v  Podlažicích u  Chrudimi. Krátce na to byl dán do zástavy v  klášteře 
v Sedlci u Kutné Hory a poté vrácen zpět do Podlažic. Následkem dalších událostí 
se jeho novým domovem stal klášter v  Břevnově, ale zřejmě jen na sto let. Ve 
snaze ochránit kodex před husitskými bouřemi byl odvezen do Broumova. Tamější 
klášter se husitům nepodařilo nikdy dobýt a  tak zde kodex přečkal téměř dvě 
století. V roce 1594 se stal darem císaři Rudolfu II. Tak se stal součástí rudolfínských 
sbírek na Pražském hradě, odkud byl na konci třicetileté války ukraden Švédy 
a umístěn do Královské stockholmské knihovny. Zde je originál uložen dodnes. Do 
České republiky se kodex poprvé od svého zmizení nakrátko vrátil až v r. 2007 a to 
díky iniciativě Národní knihovny ČR. K vidění byl zhruba pět měsíců, poté se opět 
vrátil do Švédska. V expozici Cesta města budete mít možnost zhlédnout maketu 
kodexu zhotovenou žambereckým knihařem Jiřím Foglem. Upozorňujeme 
návštěvníky, že se nejedná o  věrnou kopii, faksimilii knihy. Maketa zachovává 
parametry originálu: váhu knihy, rozměry a  napodobuje vzhled kožené vazby 
knihy se zdobným kováním. Jen pro zajímavost, kodex váží zhruba 80 kg, měří 
92 cm na výšku a při rozevření dosahuje šířky téměř 120 cm. Srdečně Vás zveme 
na prohlídku tohoto knihařského díla, jehož prostřednictvím budete mít možnost 
poznat fascinující historii jedinečné světové památky vzniklé v České republice. 

zahájení minivýstavy: 

čtvrtek 7. 12. start 17:00 s úvodním slovem Mgr. Rostislava Krušinského
maketa knihy CODEX GIGAS



MuZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

27. 11. 2017 – 18. 2. 2018 kde expozice

KRAJINA STARÝCH SÍDEL…
KRAJINA KAMENEM 
STVOŘENÁ
Muzejní animace určená pro Mš, Zš, Sš, rodiče s dětmi a organizované 
skupiny k výstavě Krajina starých sídel.

Projdeme se romantickou krajinou, potkáme po cestě pasáčky, putující 
vesničany či pracující na poli, panstvo při kratochvílích, naším cílem bude poznání 
známých výletních míst. Rovněž se seznámíme s grafickou technikou, při níž se 
kámen používá. Možná sami obraz pomocí kamene vytvoříme.

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.

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 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.



www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

pátek 1. 12. start 20:00–22:00 kde Klub Art vstupné 80,- / 120,-

TREMENS
koNceRt

Opavská kapela TREMENS hraje moderní country. Začala se tvořit před dvěma 
a půl lety ve dvou. Později k sobě Pepa Vitásek a Milan Birklen přibrali bubeníka 
Julka Szabo. V této sestavě působí dva roky.

Kapelník: Josef Vitásek – el. kytara – zpěv – mix.
Milan Birklen – lap steel guitar
Julius Szabo – elektrické bicí
Všichni hráči v minulosti hráli v jiných kapelách. Hrají převzaté a vlastní skladby 

pro radost a potěšení všech příznivců nejen country hudby.

středa 6. 12. start 19:00 kde Klub Art vstupné 120,- / 150,-

LuBOš SOuKuP QuARTET
koNceRt

Mezinárodní projekt Luboš Soukup Quartet, který vznikl na jaře roku 2011 
v  Kodani, propojuje netradičním způsobem skandinávský a  středoevropský 
přístup k  jazzu. Kvartet interpretuje převážně kompozice Luboše Soukupa, ale 
nebojí se ani volné improvizace.

O  stabilní rytmický základ projektu se stará dánský basista Morten Christian 
Haxholm Jensen a  vyzrálý dánský bubeník Morten Hæsum. Oba dva patří ke 
špičkovým muzikantům a  sklízí úspěchy i  za hranicemi Skandinávie. Kvartet 
doplňuje německý pianista Christian Pabst, který se s  lídrem seznámil během 
svých studií na hudební konzervatoři v Kodani. Tento výjimečně lyrický hudebník 
působí v současné době v Holandsku.

Kapela zatím vydala dvě alba. Debutová deska Beyond the Boarders vyšla 
v  roce 2012. O  rok později přibylo album Through the Mirror, na kterém spolu 
s kvartetem hraje i šestičlenná dechová sekce a klasický smyčcový kvartet.

Členové: Luboš Soukup – saxofon, Christian Pabst – piano, Morten Christian 
Haxholm Jensen – kontrabas, Morten Haesum – bicí

pátek 8. 12. start 20:00 kde Klub Art vstupné 150,- / 180,-

LA NOCHE FLAMENCA
HudeBNě-taNeČNÍ pŘedstaVeNÍ

Hudebně-taneční představení v česko-slovenském seskupení, které vám 
představí tradiční španělský tanec a hudbu. Můžete se těšit na ohromující tanec 
a čarovnou hudbu.

Obsazení: 
Morenito de Triana – kytara a zpěv
Denisa Pavelová – tanec a potlesky
Václav Grief – piano a palmas
Petra Pšenicová – tanec a potlesky

LUBOŠ SOUKUP QUARTET / foto: Henrik Noergaard

LA NOCHE FLAMENCA / foto: Anna Stejskalová



středa 13. 12. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

STÁT IZRAEL ANEB ZEMĚ 
MNOHA NÁBOŽENSTVÍ
stŘedeČNÍ pŘedNÁŠkY se sLezskÝm GYmNÁziem

Co se Vám vybaví, když se řekne Izrael? Arabsko-izraelské konflikty? Nebezpečí 
zaostalé země, která nemá co nabídnout? Či místo, kde existuje nevraživost mezi 
náboženstvími?

Tyto stereotypy se pokusí vyvrátit Jan Larisch, který nás provede po Izraeli. 
Poukáže na židovské, islámské a křesťanské milníky, které stály u počátků těchto 
náboženství. Dění okomentuje z  historického hlediska tak, aby každý mohl 
pochopit témata, která nám média často prezentují tendenčně. Zpříjemněte si 
předvánoční čas pohledem do kolébky náboženství.

čtvrtek 14. 12. start 19:00 kde Klub Art vstupné 150,-

šPERKY OPERETY 
A MuZIKÁLu
HudeBNě-zÁBaVNÝ poŘad

Jedná se o hudebně-zábavný pořad, ve kterém zazní české i světové melodie 
z nejznámějších operet a muzikálů. 

Slovem provází sólista Národního divadla moravskoslezského a  dramaturg 
pořadu pan Petr Miller. V pořadu se prolíná hudba s tancem pod vedením dirigenta 
Alexandra Starého. Účinkují sólisté Národního divadla moravskoslezského 
v Ostravě: Eva Zbrožková, Peter Svetlík, Petr Miller a Roman Harok.

V závěru se lze těšit na směs vánočních koled v podání sólistů NDM. sobota 9. 12. start 20:00 kde Klub Art vstupné 150,- / 180,-

NADĚJE
akustickÝ koNceRt

Jedinečný akustický koncert doprovázený smyčcovými nástroji a pianem. 
Přijďte si s kapelou Naděje vychutnat pohodovou atmosféru komorního koncertu 
a poslechnout si jejich skladby v novém kabátu. 

„Děkujeme našim přátelům, kteří se na tomto koncertě podílejí a svými 
muzikantskými dovednostmi mu dávají úplně jiný rozměr. Postupně vám 
představíme všechny muzikanty, kteří si s námi na tomto koncertě zahrají,“ 
vzkazují hudebníci.

Nenechte si ujít tento sváteční akustický koncert s důmyslnou koncertní show.

NADĚJE

ŠPERKY OPERETY A MUZIKÁLU



7. 12. 2017 – 28. 1. 2018
kde galerie Obecního domu bez vstupného

VÁCLAV BuCHTELÍK
TMO VE MNĚ POJDI
VÝstaVa maLeB

Václav Buchtelík vystudoval ateliér malby I  u  prof. Daniela Balabána. Ve své 
tvorbě se zabývá malbou, ale pracuje také s papírovou koláží či instalacemi. 

Co se výběru témat týče, Buchtelík volí témata související s obavami, strachem, 
roztěkaností, úzkostí. Věci, které ve svém životě potkává (betonový hangár, schody 
kostela, architektura umělecké instituce, křesla,…), přetváří a  pomocí symbolů 
dokresluje jakousi scénu nálady, pocitu, exprese. 

Autor čerpá z dějin malířství a sochařství. Pomocí starých knih vytváří papírové 
koláže, které mu slouží jako vodítko, skica, nicméně koláž je pro něj stejně důležitá 
jako malba samotná.

Výstava „Tmo ve mně pojdi“ představí autorovu současnou tvorbu, tudíž obrazy 
a koláže z roku 2017.

Václav Buchtelík pochází z Karviné. Vystavoval na společných i samostatných 
výstavách v ČR a také na Slovensku.

foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Obecního domu

DoprovoDný program k výstavě: 

středa 6. 12. start 17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY

pátek 15. 12. start 20:00 kde Klub Art vstupné 50,- / 80,-

HEARTBREAK
CLOWNFISH 10 LET
dRum aNd Bass paRtY

Heartbreak je koncept drum and bassových večírků v  Opavě, který vznikl 
spoluprací klubu Art a Clownfish crew. Dává si za cíl nabídnout posluchačům 
kvalitní hudební zážitek v malebném prostředí Klubu ART.

V pořadí osmý díl bude věnován oslavě desetiletého výročí Clownfish crew.
Je to již 10 let, co se Disgustin Justin a Bassin rozhodli založit vlastní „projekt“ 

věnovaný stylu, který se pro ně stal životní láskou. Ten styl se jmenoval 
drumandbass. Předcházely tomu dlouhé noci na festivalech, dny strávené 
do zblbnutí točením gramofonů ve stodole, kopec peněz, nadávky rodičů, 
nepochopení vrstevníků. To jim však bylo stále málo, chtěli se o radost z této 
muziky podělit  také s ostatními lidmi.

Na konci roku 2007 je tak založena Clownfish Crew. Crew, která by seskupila 
lidi milující tento žánr do jedné „rodiny“ a  jejíž členové by společně vytvářeli 
dobrý základ pro pořádání a  fungování pořádných parties na Opavsku. 
Zanedlouho se Clownfish rozrůstá o další členy (MC Cagi, Pes, Rider) a dostávají 
své rezidentní místo v  legendárním opavském clubu Mrkev. Zde potkávají 
Majala. Do této již početné sestavy se ještě přidali La.Zoo, Kozel, Bunduss a MC 
Ryzza. Po zániku clubu Mrkev do Clownfish přichází noví, mladí a talentovaní 
hoši Phonetick a následně pak i InSpectre, a tak je z původně dvojice kámošů 
sebranka schopná obsadit a rozcupovat kteroukoliv d'n'b stage v okolí.

Za těch 10 let pro Vás Clownfish uspořádala, odehrála a podpořila nespočet 
mejdanů, o kterých bychom již mohli napsat knihu. To však není účelem této 
události. Dojdi to společně s  nimi oslavit a  popřát vše nejlepší do dalších 
let takovým způsobem, o  který jde na každé jejich akci nejvíce, a  sice spojit 
všechny lidi, kteří mají rádi pořádnou hudbu pořádně nahlas!

Těšit se můžete na Clownfish Crew v plné sestavě, beatbox, dort a hromadu 
dárků!

Lineup:
DISGUSTIN JUSTIN
BASSIN
MAJAL
LA.ZOO
INSPECTRE
PHONETICK

BUNDUSS
KOZEL
RIDER
MC RYZZA
MC CAGI
MC PES

malba / VÁCLAV BUCHTELíK



do 7. 01. 2018 

NASTAL ČAS VÁNOČNÍ… 
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.

Slezské zemské muzeum Vám v rámci této výstavy představí betlémy z 19. a 20. 
století.

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

Dům umění a kostel sv. Václava

do 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.

do 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 

vernisáž / NASTAL ČAS VÁNOČNí...

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 



čtvrtek 14. 12. start 17:00 
kde kostel sv. Václava vstupné 60,- / 80,-

VÁNOČNÍ KONCERT
CVRČCI, DOMINO OPAVA, CIMBÁLOVÁ 
MuZIKA Zuš V. KÁLIKA OPAVA
koNceRt

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Středisko volného času Opava a Opavská 
kulturní organizace Vás srdečně zvou na vánoční koncert. Účinkují dětské pěvecké 
sbory Cvrčci a  Domino Opava, Cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika Opava.

do 31. 12. 2017

OTAKAR KuBÍN 
ZE SBÍREK gALERIE VÝTVARNéHO uMĚNÍ V OSTRAVĚ
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 Umělecko-průmyslové 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

neděle 10. 12. start 15:00 kde Dům umění vstupné 50,-

„NA VÁNOCE DLuHE NOCE“
OPAVSKé NÁRODOPISNé SOuBORY 
A CIMBÁLOVé MuZIKY
koNceRt
předprodej SVČ Opava, Jaselská 4, recepce Domu umění, Pekařská 12

Středisko volného času v  Opavě pořádá tuto tradiční akci, tentokrát ve 
spolupráci s Opavskou kulturní organizaci jako součást doprovodného programu 
k  výstavě betlémů ze sbírek Slezského zemského muzea „Nastal čas vánoční“. 
V rámci vstupného je možné zhlédnout nejen výstavu betlémů, ale celý výstavní 
blok v Domě umění. 

DOMINO OPAVA



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.

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!

Přijďte si užít předvánoční atmosféru se vším všudy a něco se o tomto krásném 
čase dovědět.

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.

OBRAZ SV. VÁCLAVA
Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je 

vídeňský malíř Anton Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní 
oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. 

Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším 
olomouckým arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě 
kvůli nespokojenosti arcibiskupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní 
oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě kroměřížského zámku, několikrát 
přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl v roce 2011, kdy 
také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale 
Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě.
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animační program k výstavě NASTAL ČAS VÁNOČNí...



Vážení návštěvníci,

přejeme Vám krásné vánoční svátky a mnoho úspěchů v roce 2018.

Upřímně děkujeme za Váš zájem o program Opavské kulturní organizace. 
Pro příští rok jsme připravili řadu výstav, koncertů, přednášek, animací 
a jiných akcí, na kterých se s Vámi budeme opět rádi setkávat.

 tým Opavské kulturní organizace
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pá, so 8.–9. 12. start 10:00–18:00 kde Sál purkmistrů 
vstupné 50,-/ snížené 30,- / děti do 6 let zdarma

PATCHWORK
pRodeJNÍ VÝstaVa

Opavská kulturní organizace spolu s Jitkou Musilovou a Ivou Chovancovou 
uvádí 3. ročník prodejní výstavy patchworku a bytových dekorací.

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 

s rezervacemi či dotazy se obraťte na galerijní lektorku Lenku přibylovou:
tel.: +420 734 862 482, e-mail: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz

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. – 31. 12. kde Dům umění

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 navzdory dramtickému osudu vytvořil malby ohromující nečekaným 
klidem a harmonií.



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz

změNa pRoGRamu VYHRazeNa 
Omezený počet účastníků na všechny akce – prosíme o rezervaci 
na recepci Obecního domu.

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

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

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.
23., 24., 25., 26., 31. 12. 2017 a 1. 1. 2018 ZAVŘENO

Vydala Opavská kulturní organizace v listopadu 2017 v nákladu 1 000 ks.

www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz

www.facebook.com/oko.opava

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace



koncert / MALIGNANT TUMOUR animace k výstavě / RETROGAMINGexkurze / KOVÁRNA MILOSTOVICE vernisáž / JOSEF LADA

slavnostní zahájení / POEZIOMAT komentovaná prohlídka / RADEK ANDRLEfestival / JEDEN SVĚT autorské čtení / SILOU PSŮ

divadelní festival / MALÁ INVENTURA vernisáž / ZERO - LUKÁŠ PAVLÍČEKkoncert / SYLVIE BEE autorské čtení / NADĚJNÉ VYHLÍDKY

MUZEJNÍ NOC PŘÍMĚSTSKÝ TÁBORvýstava / TŘETÍ ROZMĚR STARÉ OPAVY koncert / AFU-RA

vernisáž / DĚJINY NEMOCNIČNÍ PÉČE barevná jurta / BÁSNICKÝ MARATONvernisáž / VÁCLAV PODESTÁT výstava / SLEZSKÉ ANGAŽMÁ

animace k výstavě / JOSEF LADA vernisáž / VOJNA IN THE KITTCHENvýstava / ARNOŠT RYCHLÝ komentovaná prohlídka / DNY EVROPSKÉ KULTURY
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