Malá inventura Opava 2017

Klub Art / Obecní dům a pod Ptačím vrchem

neděle–středa 22. – 25. 10. denně
FESTIVAL NOVÉHO DIVADLA 2017
Opavská kulturní organizace ve spolupráci s Nová síť.
neděle 22. 10. start 20:00

kde pod Ptačím vrchem bez vstupného

FUNEBRÁCI / WARIOT IDEAL
MALÁ INVENTURA 2017
Groteskní eskapáda bez začátku i konce, o čtyřech funebrácích s pohřební
kapelou v zádech, o dlouhé cestě, těžkém břemenu a jediném cíli.
Autoři, performeři: Jan Dörner, Jan Kalivoda, Vojta Švejda, Michael Vodenka /
Muzikanti: Václav Kalivoda, Lukáš Kalivoda, Martin Zpěvák / Scénografie: Lucia
Škandíková / Produkce: Milena Fabiánová

pondělí 23. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 70,-/100,-

SUPERNATURALS / MARTINA

HAJDYLA LACOVÁ A STANO DOBÁK
MALÁ INVENTURA 2017
Oceňovaná pohybová performance. Nejlepší tanečnice roku 2015 a její neméně úspěšný kolega vystoupí jako dva úplně obyčejní smrtelníci, kteří se rozhodnou stát superhrdiny. Může jejich soužití zůstat nadále tak super? Jedinečnost
charakterů ve víru změny, záchrany, přetvářky a snahy hrát si na něco, co v žádném
případě nejsem.
Koncept, choreografie: Martina Hajdyla Lacová a Stano Dobák
Tanec: Martina Hajdyla Lacová, Stano Dobák / Lukáš Homola
Pohybová a režijní spolupráce: Peter Šavel
Světelný design: Stano Dobák, Štěpán Hejzlar
Producent: ME-SA / Karolína Hejnová
Koprodukce: ALT@RT

úterý 24. 10. kdy 16:00–19:30

kde Sál Purkmistrů vstupné 20,-

μSPUTNIK / MIR. THEATRE
MALÁ INVENTURA 2017
Autorská inscenace o dobrodružství, které ve vesmíru zažívá Sputnik, první
umělá družice planety Země. Speciální divadelní představení pro jednoho diváka
a dva herce.
Koncept, scénář: Dominik Migač / Režie: Dominik Migač a Tereza Černá / Hudba:
Dominik Migač a Tereza Černá / Výprava: Tereza Černá / Produkce: Adam Svoboda
/ Účinkují: MIR.theatre a hosté
úterý 24. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 70,-/100,-

MARTYRIUM ANEB UMĚNÍ
TRPĚT / DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ

PO PENĚZÍCH

MALÁ INVENTURA 2017
Světské mystérium nazvané Martyrium aneb Umění trpět nikoho nenechá na
pochybách, že štěstí je jen sen a utrpení skutečné. Utrpení je dar. Utrpení je inspirací k tvorbě. Štěstí je jen sen, utrpení je skutečné. Utrpení je dar, který už nechci. V
představení vystupují a trpí: sv. Sebastian, sv. Alexej, sv. Marie Egyptská, sv. Ágnes
a sv. Praxeda a my. A vy.
Koncept, režie: Jakub Čermák / Dramaturgie: Veronika Musilová Kyrianová / Výprava: Jose Alejandro Gonzalez / Světelný design: Mikoláš Holba / Účinkují: Jakub
Čermák, Vojtěch Hrabák, Richard Němec, Zoja Oubramová, Barbora Šupová
středa 25. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 70,-/100,-

BUSKING/UN LIMITED
/ SPIELRAUM KOLLEKTIV

MALÁ INVENTURA 2017
Spielraum Kollektiv přivádí na scénu vybrané hvězdy pražského buskingu. Poznáte vzpomínky, realitu, sny i obavy pouličních umělců a nahlédnete do nepsaných pravidel ulice. Divadelní událost, která vás vtáhne do hry o svobodě, umění
a komerci.

Autorský tým: Spielraum Kollektiv / Koncept, scénář: Linda Straub, Mathias Straub
/ Režie: Linda Straub / Dramaturgie: Linda Straub, Mathias Straub / Výprava:
Mathias Straub, Michal Horáček, Linda Straub / Kamera: Klára Belicová / Animace:
David Van / Projekce: Mathias Straub / Světelný design: Michal Horáček / Produkce: Michal Polák / Účinkují: Jakub Čermák, Jiří Wehle, Tereza Bártová, Juraj Hellebrandt, Petr Krumphanzl

divadlo / DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH

divadlo / SPIELRAUM KOLLEKTIV

Galerie Obecního domu

foyer kavárny / Obecní dům

út–ne 10:00–18:00 6. 9. – 26. 11. 2017
kde Galerie OD / 2. patro bez vstupného

SLEZSKÉ ANGAŽMÁ
VÝSTAVA SOUČASNÉHO
ANGAŽOVANÉHO
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

VÝSTAVA
Kurátoři výstavy / Vladislav Holec a Pavel Šmíd
Mnoho spisovatelů ze Slezska se v 19. století snažilo podílet na buditelských
službách pro národ. Ale teprve Petr Bezruč byl tím, kdo vyburcoval národ a vzbudil
jeho zájem o aktuální národnostní a sociální problematiku, svým dílem tak patří
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? Je to politika, feminismus,
uprchlíci, sociální problémy nebo tíha minulosti? Jakou sílu má dnes angažované
umění? Kurátoři výstavy Vladislav Holec a Pavel Šmíd vybrali autory, kteří pro ně
ztělesňují 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.
A když se nám bude dařit, třeba někde v Opavě zavlají i červené trenýrky.

1. 10. – 31. 10. 2017 kde Foyer kavárny bez vstupného

JIŘÍ HAKAUF
HRA SVĚTLA V KRAJINĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Doprovodný program k výstavě:

4. 10. start 17:00 kde foyer kavárny bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz

sylvie bee

středa 4. 10. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

KONEC BLANICKÝCH
RYTÍŘŮ

KINO
Blaničtí rytíři jsou nečekaně probuzeni průzkumníky a bohužel neznají cíl
svého poslání. Vydávají se na cestu poznání nepřítele. Jejich osud se nakonec
naplní a již více jich nebude potřeba.
Nízkorozpočtový profesionálně amatérský film o záchraně České země před
skrytým zlem. Na filmu se podíleli Rumštajn & Friends. Film byl realizován bez
sponzorů a finančních podpor. Film se také natáčel v Knihovně Petra Bezruče v
Opavě. Rekonstrukce proskleného stropu knihovny není náhoda.

čtvrtek 5. 10. start 19:00 kde Klub Art vstupné 70,-/120,-

CHANSON D´AUTOMNE –
SYLVIE BEE
KONCERT
Ostravská zpěvačka Sylvie Bee se věnuje písním Francie už třináct let. Za tu
dobu stihla získat mezinárodní ocenění ve zpěvu frankofonní písně a přivést k
šansonu spoustu posluchačů. Spolu s vynikající a renomovanou klavíristkou Evou
Mitáčkovou vám představí písně z repertoáru Edith Piaf, Jacquese Brela, Charlese
Aznavoura, Lary Fabien a jiných vynikajících interpretů.
pátek 6. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 100,-/130,-

KOPYTO

KONCERT
Folková skupina Kopyto pochází z Opavy a v současné době vystupuje
ve složení: Lenka Weiglhoferová (zpěv, umělecká vedoucí) / Šárka Černohorská (housle, zpěv) / Pavel Machold (kytara, zpěv, autor hudby a textů)
Filip Dušek (cajon) / Tomáš Andrýsek (basová kytara)
Za dvacet pět let existence jsme měli možnost vystoupit na společných koncertech s Robertem Křesťanem a Druhou trávou, Jaroslavem Samsonem Lenkem,
skupinou Cop či Banjo bandem Ivana Mládka a na mnoha festivalech. V roce 2015
jsme natočili v pořadí naše třetí CD.
sobota 7. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 70,-/100,-

HEARTBREAK
Lineup:
CONECT/Sk - IIITrident
GESI/Sk - IIITrident
DISGUSTIN JUSTIN/Cz - Clownfish
BASSIN /Cz - Clownfish
LA.ZOO /Cz - Clownfish
INSPECTRE /Cz - Clownfish
PHONETICK /Cz – Clownfish
MC RYZZA /Cz – Clownfish

Heartbreak 2016

Heartbreak je koncept drum and bassových večírků v Opavě, který vznikl spoluprací klubu Art s Clownfish crew. Dává si za cíl nabídnout posluchačům kvalitní hudební zážitek v malebném prostředí klubu ART. V pořadí sedmý díl bude
věnován československé spolupráci Clownfish a IIITrident. Pozvání přijali GESI a
CONECT, zástupci IIITRIDENT crew, která letos oslavila již 16 let od začátku svého
fungování. Tato noc bude zároveň „zahřívací“ akcí na LET IT ROLL Winter Slovakia,
která se uskuteční 18. listopadu v prostorách Refinery gallery v Bratislavě. Na akci
Heartbreak bude možno zakoupit vstupenky na LET IT ROLL Winter za zvýhodněnou cenu bez poplatků. Dva z Vás budou moci získat vstup na LiR Winter zcela
zdarma!

úterý 10. 10. start 19:00 kde Klub Art vstupné 150,-

OD OPERETY K MUZIKÁLU
HUDEBNĚ ZÁBAVNÝ POŘAD
Jedná se o hudebně zábavný pořad, ve kterém účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě. V pořadu 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.

středa 11. 10. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

JAZZOVÁ SEKCE

PŘEDNÁŠKA
Přednáška o spolku pro nekomerční kulturu, který vyvíjí činnost od roku 1969.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století fungovaly v Československu významné svobodomyslné proudy. Patřilo k nim dění mezi ochránci přírody,
ve sféře duchovní, kolem Charty 77, undergroundu a v širokém spektru kultury
především působení Jazzové sekce.
Historie Jazzové sekce není jen obrovské množství koncertů, přednášek, divadel, výstav, publikací a ostatní činnosti, ale také osudy jednotlivých lidí a celého
společenství, které Jazzovou sekci tvořilo. Kolem značky Jazzová sekce se tehdy
sešla opravdu výjimečná skupina odvážných svobodomyslných kulturymilovných
lidí, kteří dodnes těch tehdy rozvinutých znalostí a dovedností dál využívají ku
prospěchu naší společnosti na různých místech kulturního a společenského života.

pátek 13. 10. start 20:00 kde Klub Art vstupné 150,-/190,-

HENTAI CORPORATION

+ THE TRUTH IS OUT THERE + DONNIE DARKO
KONCERT KAPEL
Hentai Corporation, pražská kapela řadící se k thrash metalu a rock ‚n‘
rollu, vznikla v roce 2005 a během svého působení si, především díky nenapodobitelné live performance, vydobyla pověst jedné z nejšílenějších kapel české
klubové scény.
Ostravská kapela The Truth Is Out There (TTIOT), kombinující posthardcore s
elektronikou, má za pět let své existence odehraných přibližně 200 koncertů po
celé České republice, Slovensku i Polsku. Mezi největší úspěchy patří předskakování například Killswitch Engage, Bring Me The Horizon, I The Breather, Shoot The
Girl First nebo War from a Harlots Mounth a hraní na největších českých festivalech
jako jsou Rock For People nebo Brutal Assault.
Donnie Darko, progresivní rocková kapela, stihla od svého vzniku v roce 2013
vydat kromě pěti písničkového EP Supertramps videoklip k singlu Live What You
Love, zúčastnit se přehlídky talentovaných kapel Bandzone Showcase 2014 a
předskakovat na koncertech zahraničním hvězdám Rise Against (USA) nebo Arcane Roots (UK).

sobota 14. 10. start 21:00 kde Klub Art vstupné 120,-/150,-

ELECTRO SWING FEVER
SWING PARTY
Stylová noc ve víru tance a elegance se vrací do Opavy! Vyhlášená Electro
Swing Fever nabídne špičkové DJs, kteří vás nepustí z tanečního parketu. Nechejte se unášet legendárními swingovými songy a propadněte kořeněnému electro
swingu plnému moderních beatů.
Za mixem se vystřídají rovnou tři oblíbení elegáni z prestižního česko-slovenského bookingu Electro Swing Bohemia: Papa Django, Swing Garden a Dr. Zeppelin. Chybět nebude ani zábavný taneční workshop v podání Stell The Hepcat.

HENTAI CORPORATION / foto: Roman Černý

středa 18. 10. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

KRÁTKÝ PROCES

ANEB S MARIÍ HANUŠOVOU
PO STOPÁCH KAFKOVÝCH DĚL
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Když se řekne Proces, mnozí si vybaví dílo Franze Kafky, německy píšícího českého autora, jeho nepochopitelný byrokratizmus, spletitý, nonsensový děj, postavy beze jmen a konečně – špatný konec. Na co chtěl Kafka ukázat? Proč se uzavíral
do sebe? Jaký měl vztah k ženám? Jak to, že se dochovalo tak málo děl tohoto
skvělého autora? Kdo to vlastně doopravdy byl Franz Kafka? To a mnohé další se
dovíte na Středeční přednášce s SGO v Klubu ART 18. října 2017.

čtvrtek 19. 10. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

SILOU PSŮ

LITERÁRNÍ PŘEDNÁŠKA
Literární večer a křest nové sbírky opavského básníka Miroslava Černého.
Akce je součástí literárně-diskusního cyklu „Bezruč, a co dál?“, který pořádá Památník Petra Bezruče ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a statutárním
městem Opava. Uvádí Dan Jedlička.

úterý 31. 10. 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 říjnového dílu přijali pozvání Jana Andělová-Pletichová – umělecká šéfka opavské opery a Adam Poštolka – admin populární fb
page Historické Meme.

expozice

Cesta města / Obecní dům

www.cestamesta.cz

út–ne 10:00–18:00 / první neděle v měsíci je vstup zdarma
vstupné základní 40,- / zlevněné 20,- / rodinné 90,- / skupinové vstupné 20,- za
osobu - sleva se vztahuje na skupiny nad 10 osob / 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 koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu
průběžnému obměňování, přičemž každý měsíc jsou dočasně prezentovány zapůjčené významné či 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.

stálá expozice DĚJINY OPAVY

výstava OPAVSKÁ NEJ

do 31. 10. 2017 kde Sady Svobody bez vstupného

OPAVSKÁ NEJ II

EXTERIÉROVÁ PANELOVÁ VÝSTAVA
Takřka každé město si zakládá na svých dějinách. Projevem vztahu k minulosti
nebylo jen zřizování kronik, muzeí, tedy činností, které měly i jiné kulturně společenské přesahy. K tomuto úsilí náleží také potřeba zachytit výjimečnost událostí
a osobností ve vztahu mezi lokálním a globálním. Prezentovaný projekt současný
pohled na tuto dějinnou osu nabízí. Autorský kolektiv pod vedením Martina a Kateřiny Pelcových připravil 10 témat, která z Opavy vytvářejí pozoruhodné místo
nejen v rámci českých zemí, ale také na úrovni Evropy a celého světa. Návštěvník
se bude moci blíže seznámit s největší továrnou na sušenky, s nejstarším muzeem na našem území, s prvním dokladem o mílovém právu u nás, s první zmínkou
o věžních hodinách na našem území, s firmou s prvním zásilkovým obchodem
v monarchii, s první továrnou na žiletky u nás, s prvním fotografickým atlasem na
světě, s prvním pomníkem Friedricha Schillera v českých zemích, s nejuznávanějším českým okultistou a s jedinou konkatedrálou v České republice. Na výstavu
vás tímto srdečně zveme a věříme, že se nám i letos podařilo vybrat a připravit
témata nová a lákavá.

4. 10. – 19. 11. 2017
kde expozice Cesta města / vstupné dle ceníku do expozice

RETROGAMING

VÝSTAVA
K výstavě jsou připraveny animace pro školy – viz program sekce animace.
Využít můžete také komentovaných prohlídek s Mgr. Davidem Váhalou: 730 187 941
Nutná předchozí rezervace: (+420) 553 791 947, (+420) 734 518 907
Retrogaming je výstava k historii osobních počítačů, herních konzolí a automatů. Jedná se o putovní výstavu, kterou jsme pro vás zapůjčili z Regionálního muzea
v Litomyšli. Výstava je koncipována jako interaktivní, což znamená, že návštěvníci
si budou moci na „vše šáhnout“ a zahrát si dnes již legendární videohry a první počítačové hry jako např. Pac-Man, Space Invaders, Prince of Persia, Cannon Fodder,
Street Fighter II., Dynablaster, Lemmings, Vroom atd. Důraz je kladen zejména na
80. léta 20. století – z tohoto období budou vystaveny československé i zahraniční osobní počítače a herní konzole. Z mladšího období, tj. do poloviny 90. let
20. století, nabídneme dobové herní časopisy a literaturu. Výstava obsahuje řadu
informací k historii výpočetní techniky, počítačových her a je doplněna o různé
součástky výpočetní techniky – z mikro-, mini- či sálových počítačů.
Doprovodný program k výstavě:

3. 10. start 17:00 kde expozice Cesta města bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
10. 10., 24. 10. start 18:00 kde expozice Cesta města

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY VÝSTAVY

výstava retrogaming

úterý 17. 10. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

POKLADY,
DEPOTY, OBĚTINY…
Jihočeské kovové depoty doby bronzové
ve středoevropských souvislostech

PŘEDNÁŠKA
Přednáší / doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D. (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích)
Úvodní slovo / PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D. (Slezské zemské muzeum)
Hromadné nálezy (depoty) kovových artefaktů představují jeden ze základních
pramenů poznání mladších úseků pravěku. Především pro dobu bronzovou (cca
2200–800 př. Kr.) se jedná o fenomenální jev, který nám pomáhá odhalit mnohé
stránky života tehdejších lidí. Depoty měděných, bronzových i zlatých předmětů se vyskytují v průběhu doby bronzové v celém středoevropském prostoru, na
přednášce pak budou modelově představeny na příkladu jihočeského regionu,
kde byla v posledních letech objevena téměř stovka nových depotů. Mnohé z
nich byly odborně zdokumentovány a zaměřeny a díky tomu nám přinášejí daleko lepší možnosti jejich interpretace, než tomu bylo u většiny starších nálezů. Na
přednášce tak budou naznačeny aktuální otázky a interpretační možnosti, které
nám hromadné nálezy doby bronzové přinášejí.
Akce se koná v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie.

středa 11. 10. start 17:00

kde sraz před vstupem do objektu vstupné 50,-/30,-/100,-

KONKATEDRÁLA
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
provádí Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě)
Nutná předchozí rezervace: (+420) 553 791 947, (+420) 734 518 907
Vstupenku zakoupíte na místě /délka prohlídky 80 minut
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města
Opavy, vybudována byla ve 14. století na místě původní románské stavby z počátku 13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonickou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i
politickým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých rytířů, ale také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o
získání nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora
umožní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

čtvrtek 19. 10. start 17:00

kde sraz před vstupem na hřbitov (Otická ul.) vstupné 50,-/30,-/100,-

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
provádí Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Nutná předchozí rezervace: (+420) 553 791 947, (+420) 734 518 907
Vstupenku zakoupíte na místě / délka prohlídky 80 minut
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně
jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se
zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i druhou světovou válku. Na opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény významných
zdejších podnikatelů (Breda, Weinstein, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek), ale
také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit z časů monarchie i první Československé republiky.
sobota 21. 10. start 10:00

kde sraz před Obecním domem vstupné 60,-/40,-/120,-

ZMIZELÁ OPAVA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
provádí Mgr. Petra Kaniová (Národní památkový ústav)
Nutná předchozí rezervace: (+420) 553 791 947, (+420) 734 518 907
Vstupenku zakoupíte na místě / délka prohlídky 90 minut
Komentovaná prohlídka seznámí návštěvníky s objekty, které v minulosti výrazně spoluurčovaly architektonickou podobu města a které dnes již neexistují.
Veřejnost se tak blíže seznámí s genezí stavebních projektů i se zánikem mnoha
zajímavých budov, včetně opavské synagogy, radnice, několika hotelů, městských
lázní, ale také s řadou jiných domů.

ŽIDOVSKÝ HŘBITOV

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
1. 9. – 31. 10. 2017 start na recepci Obecního domu

OPAVSKÁ NEJ II

Muzejní animace k právě probíhající výstavě před Obecním domem Opavská
nej vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
Délka trvání 60–90 minut.
Program přiblíží další zajímavosti z opavské historie, která se pyšní prvenstvím
v nejrůznějších oblastech.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ
PROMENÁDY

Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy, vhodná pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny. Délka 60–90 minut.
Formou hádanek a her seznámí žáky se současnými i někdejšími památníky,
sochařskými díly, fontánami a stavbami, jež spoluvytvářely prostor promenádních
parků. Trasa a pomůcky jsou přizpůsobeny věku účastníků. Nejmladší žáci budou
mít k dispozici obrázkovou mapu, pro starší žáky a studenty jsou připraveny pracovní listy.

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 v
expozici, 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.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

KAPLE SV. KŘÍŽE
UNIKÁTNÍ GOTICKÁ PAMÁTKA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY
Muzejní animace vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
Délka trvání 60–90 min. / v prostoru není WC
Využijte možnost seznámit se s tímto unikátním objektem blíže nejen jeho
pouhou návštěvou a pohledem na relikty fresek. Animační program Vás provede historií objektu, kterému se dnes říká Švédská kaple, a umožní poodhalit jeho
uměleckou výzdobu.

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.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO

Aktivní procházka historickým centrem Opavy – edukační program určený
pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Formou hádanek a her seznámíme žáky s historickými pamětihodnostmi i jinými zajímavostmi centra města Opavy.
V nabídce dvě trasy:
I. TRASA (Beethovenova ulice, Matiční ulice, Rybí trh, Horní náměstí, Popská
a Ostrožná ulice)
II. TRASA (Masarykova ulice, Minoritský klášter, kostel sv. Ducha, Sobkův palác,
Blücherův palác, kostel sv. Vojtěcha a bývalý klášter jezuitů, kostel sv. Janů)
Součástí okruhu jsou pozůstatky i nedochované části hradebního komplexu,
např.: Zavřená brána, Ratibořská brána a opavský zámek…

animační program / výstava retrogaming

celoročně kde expozice

OPAVSKÁ NEJ I

Muzejní animace k výstavě Opavská NEJ vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi,
organizované skupiny.
Délka trvání 60–90 minut.
Věděli jste, že Opava má několik historických prvenství? Animace Vám některá
z nich zajímavou formou představí.

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.
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.

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

2. 9. – 22. 10. 2017 kde sloupová síň 1. a 2. patro DU

STO LET HOLLARU:
SOUČASNÁ TVORBA

VÝSTAVA / GRAFIKA
„Zakladatelům Hollaru se podařil jeden důležitý úkol – vybudovat grafice
rovnocenné místo mezi ostatními druhy výtvarného umění. Tato výstava je
přehlídkou současných umělců Hollaru, kteří tradici svých zakladatelů a předchůdců obhajují. Název sdružení pak přímo uctívá dílo a význam nejuznávanějšího českého barokního grafika – Václava Hollara.“ / Pavel Piekar, předseda
SČUG Hollar

Foto z vernisáže / zahájení festivalu Bezručova Opava

2. 9. – 22. 10. 2017 kde atrium, ambit DU

IKONY SOUČASNOSTI
– MIMOZA BOCIN
VÝSTAVA / KRESBA
„Tento projekt se zabývá tradicí POHOSTINNOSTI. Balkánské národy mají
svou tisíciletou tradici – když přijde k někomu návštěva, je velice vítána a návštěvníci se mají cítit jako doma. Je jim nabídnuto jídlo, pití, teplo, postel. Pokud je návštěvník u Vás v domě, je vítaný, vzácný a nedotknutelný.
My – současná generace Balkánců – jsme nositeli této tradice, a to i navzdory
dnešní xenofobii, nejistotě a strachu ze všeho cizího.“ / Mimoza Bocin

2. 9. – 22. 10. 2017 kde refektář DU

KKK – KRAJKA KARLY
KLUSOŇOVÉ
VÝSTAVA / UŽITÉ UMĚNÍ
„Měla jsem velmi šikovnou babičku, uměla šít, plést i háčkovat. Dělala nádherné okraje hedvábných kapesníčků, háčkovala je z různých jemných barevných přízí a já mohla aspoň občas kouknout pod ty zlaté šikovné prstíčky…
O dvacet let později jsem se tomuto řemeslu začala věnovat i já a mé krajky se postupem času začaly vystavovat nejen v Česku, ale i v zahraničí.“ / Karla Klusoňová

2. 9. – 22. 10. 2017 kde kostel sv. Václava DU

BEZRUČOVA OPAVA
NA PLAKÁTECH (1958–2017)
VÝSTAVA / GRAFIKA
„Od samého počátku provází festival v každém ročníku také vizuální ztvárnění,
zachycení daného tématu či programové náplně formou tradičního média plakátu. Přehled vývoje této vizuální zkratky v průběhu šedesáti let existence festivalu
budete mít možnost zhlédnout v rámci výstavy v kostele sv. Václava. Bohužel
z krátkého časového úseku několika let se plakáty neuchovaly ani v archivech
Slezského zemského muzea. I přesto přehlídka padesátky z nich nabízí zajímavou
konfrontaci festivalové estetiky na časové ose od roku 1958 do dneška.“

27. 10. – 31. 12. 2017

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
hlavní roli má člověk, i když mnohé snímky nezachycují jeho přímou přítomnost,
často ukazují jedince vydělujícího se z okolního hlučícího davu a ponořujícího se
do svého nitra.
Doprovodný program k výstavám:
čtvrtek 26. 10. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAV

foto / Václav Podestát

foto / Zuzana Veselá

27. 10. – 31. 12. 2017

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 expozice 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.

14. 7. – 30. 10. 2017 kde refektář DU

VÁCLAV ŠPÁLA

ZE SBÍREK GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V OSTRAVĚ
VÝSTAVA / oratoř
Další ze série předních českých malířů ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, který se představí v opavském Domě umění, je Václav Špála. Špála byl společně s dalšími malíři své doby členem progresivní skupiny Osma, ale také spolku
Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Byl výrazně ovlivněn francouzskou scénou.
Po své návštěvě Dalmácie roku 1911 se opakovaně vracel do Paříže a pobýval i
v Itálii a na Balkáně. Navzdory silnému kubistickému vlivu si Špála dokázal uhájit
odstup od jeho analytické varianty. Svou barevností a především sepětím s venkovem a lidovými motivy si vytvořil vlastní osobitý rukopis, který jej charakterizuje
prakticky po celou dobu jeho aktivní tvorby. Jeho osobitost a určitá míra individualismu se nepřímo váže také k jeho členství ve skupině Tvrdošíjní, kde působil
společně s dalšími svébytnými autory české moderny, jakými byli Josef Čapek,
Jan Zrzavý a také Vlastislav Hofman. Galerie výtvarného umění v Ostravě spravuje
velmi zajímavou a reprezentativní kolekci prací Václava Špály, kterou v opavském
Domě umění představí v komplexní šíři. / Jan Kudrna, kurátor GVUO

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 akcí a svateb je kostel pro veřejnost uzavřen.

OBRAZ SV. VÁCLAVA

6. – 7. 10. 2017, pátek (15:00–22:00), sobota (10:00–22:00)

kde kostel sv. Václava vstupné jeden den 120,-/dva dny 180,-

TATTOO SESSION SILESIA
13. ročník
Středoevropské setkání tetovacích studií a milovníků světa tetování.
Tattoo Sesion Silesia je také přehlídkou krásných žen, jejichž těla zdobí tetování
nebo bodypainting. Součástí programu jsou koncerty kapel a přehlídka vytuněných motorek.

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.

duben–říjen kde Dům umění

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ a SŠ.
Animace nás zavede na magické místo, kterým kostel sv. Václava rozhodně je, a
nabídne tak příležitost poznat jednotlivé architektonické slohy související s touto
stavbou, seznámit se s příběhy z fresek zdobících tento prostor či zhlédnout výjev
ze života sv. Václava na oltářním obraze.
Animace probíhají v Domě umění s lektorkami programů
Mgr. Lenkou Přibylovou nebo s Mgr. Simonou Juchelkovou.

animace / příběhy (z) kostela

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.
Animace probíhají v Domě umění s lektorkami programů
Mgr. Lenkou Přibylovou nebo s Mgr. Simonou Juchelkovou.

4. 9. – 22. 10. 2017 kde Dům umění

ODKAZ NEZMLSANÉ KOČKY
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ STO LET HOLLARU: SOUČASNÁ TVORBA
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost.
Jak může barokní umělec slavit 100 let a ještě k tomu vystavovat svou současnou tvorbu? Záhadě lze přijít na kloub během galerijní animace. Při ní totiž zjistíme nejen to, že není Hollar jako Hollar, ale pochopíme i základní principy grafiky,
výtvarného druhu, který právě Hollara i Hollar očaroval, a spatříme její nejsoučasnější podoby i rozmanitost jejích možností.
galerijní animace / VZHŮRU DO NEZNÁMA!

14. 10. start 10:00 kde Dům umění

ODKAZ NEZMLSANÉ
KOČKY PRO RODIČE A DĚTI
SOBOTNÍ GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ STO LET HOLLARU: SOUČASNÁ
TVORBA
Zpestřete si podzimní sobotu Hollarem! Zjistíte, co či kdo to vlastně je, a objevíte krásy a tajemství grafiky. Vhodné pro děti od 5 let.
U animací pro veřejnost nutná rezervace předem:
tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Po dohodě je možný také jiný termín (minimální počet 4 rodiče).

animace / příběhy (z) kostela pro rodiče s dětmi

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

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 září 2017 v nákladu 1 000 ks.

MALÁ INVENTURA Opava 2017
22. 10. / FUNEBRÁCI / 20:00 / pod Ptačím vrchem / Wariot Ideal
23. 10. / SUPERNATURALS / 20:00 / Klub Art / ME-SA
24. 10. / Martyrium aneb umění trpět / 20:00 / Klub Art /
Depresivní děti touží po penězích
24. 10. / μSputnik / 16:00 - 19:30 / Sál Purkmistrů / Mir. theatre
25. 10. / Busking Un/Limited / 20:00 / Klub Art / Spielraum kollektiv

Poklady

depoty

Jihočeské kovové depoty doby bronzové
ve středoevropských souvislostech

obětiny

přednáška

17. 10. 2017
Klub Art / 17:00 / bez vstupného
Přednášející / doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Úvodní slovo / PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D.
Slezské zemské muzeum
Akce se koná v rámci oslav Mezinárodního dne archeologie.

