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DAROVÁNÍ… ZEMĚ
Miroslav Brooš
7. 9. – 21. 10. 2018
Dům umění

Dům umění a kostel sv. Václava
út–ne 10:00–18:00
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
čtvrtek 6. 9. start 18:00 kde Kostel sv. Václava a Dům umění
bez vstupného

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
61. ročníku FESTIVALU
BEZRUČOVA OPAVA

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ, VERNISÁŽ, PŘEDÁNÍ CENY PETRA BEZRUČE
Vernisáž výstav Darování… země – výstava site-specific instalací
s participativním charakterem slovenského výtvarníka Miroslava Brooše, Pořád
spolu – Ostrava vs. Košice – intenzivní vizuální battle, kulturní program Tanečního
souboru Puls, předání Ceny Petra Bezruče

7. 9. – 21. 10.

DAROVÁNÍ… ZEMĚ
VÝSTAVA
Kurátorka výstavy: PhDr Alena Vrbanová PhD
Cyklus Prenášanie zeme, kde inštalácia Darovanie zeme patrí, obsahuje atribúty
procesuálnosti a pominuteľnosti. Inštalácia a objekty s darovanou zemou prejdú
viacerými fázami premien. Objekty inštalácie sa postupne budú pretvárať. Zem
z objektov bude prenesená do exteriéru a postupne sa bude vracať naspäť do prírody
a naberať vlahu nového miesta. Po tomto akte Darovania Zemí v inštalácii zostanú len
prázdne otvorené formy, ktorých naplnenie obsahom záleží na divákoch a bohatosti
ich predstavivosti a pamäte. Takto zem súvisí s miestom, krajinou a nepriamo
s ľudskou pamäťou a zabúdaním. (M. Šedík, in.: Miroslav Brooš / Otvorený ateliér)
Miroslav Brooš
Je profesorom (*30. 11. 1952 Poprad) Fakulty výtvarných umení Akadémie
umení v Banskej Bystrici. Vedie Ateliér mäkkej plastiky v BC študijnom programe
Sochárstvo a Ateliér AT.EX.T – Ateliér experimentálnej tvorby v Mgr. študijnom
programe Voľné výtvarné umenie. Odborné zameranie: Fiber Art, Umenie
spolupráce, papiera, objektu, environmentu, performance, maľba.

Pravidelne prezentuje tvorbu na výstavných podujatiach na Slovensku
a v zahraničí (Anglicko, Bulharsko, Česká republika, Čína, Dánsko, Francúzsko,
Kanada, Litva, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko, Španielsko,
Taliansko, Ukrajina, USA). Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných sympóziách
zameraných na umenie papiera, voľnú textilnú tvorbu, maľbu, land art (Bulharsko,
Dánsko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, Slovensko).
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

čtvrtek 6. 9. start 18:00 bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

ARTaboliká, či vita-mínové ARTeíny... Osobne sa domnievam, že aktuálna výstava
zastihla košickú scénu v dobrej kondícií. Ide skutočne o vytvorenie nového levelu
kultúrnej situácie v post industriálnych Košiciach. Nepochybne je to založenie
novej Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach (1998) a v rámci nej
novo vytvorená Katedra výtvarných umení a intermédií; realizácia veľkorysého
medzinárodného projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013
s vytvorením novej infraštruktúry a nových festivalov a nakoniec jeho dedičstvom
je aj udelenie titulu „UNESCO City of Media Art“ v Paríži v roku 2017.
Táto akcia z iniciatívy ostravských kolegov/-gýň je takým symbolickým
premostením dvoch osobitých regionálnych scén a nadviazaním na predošlé
čulé česko(moravsko)-slovenské vzťahy a podujatia z 80. a 90. rokov minulého
storočia…,“ napsal Vlado Beskid.
Košice zastupují umělci Juraj BARTUSZ, Peter LIPKOVIČ, Denisa SPODNIAKOVÁ,
Svetlana FIALOVÁ, Marián STRAKA, Ján VASILKO, Tatiana TAKÁČOVÁ, Simona
ŠTULEROVÁ, Boris SIRKA, Katarína BALÚNOVÁ, Marko BLAŽO, Adam SZENTPÉTERY,
Ostravu zastupují umělci František KOWOLOWSKI, Jiří KUDĚLA, Daniel
BALABÁN, Václav RODEK, Ivo SUMEC, Petr LYSÁČEK, Jiří SURŮVKA, Pavel FORMAN,
Tomáš KOUDELA, Aleš HUDEČEK, Katarina SZÁNYIOVÁ, Martin KLIMEŠ, Jiří ŠIGUT,
Dáša LASOTOVÁ, Ivana ŠTENCLOVÁ.
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

čtvrtek 6. 9. start 18:00 bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Miroslav Brooš

POŘÁD SPOLU –
Ostrava vs. Košice
intenzívny vizuálny battle
Kurátorský tým: Vlado Beskid, Tomáš Koudela, Pavel Forman, František
Kowolowski, Ivo Sumec
„Stretnutie týchto priateľských scén a partnerských (silne priemyselných) miest
Ostrava – Košice má pre mňa vždy osobité čaro. Podobné problémy, podobné
starosti, mnoho priateľov a fajnového umenia. Asi tu fungujú podobne silné

DANIEL BALABÁN - URNOVÝ ŽONGLÉR

7. 9. – 21. 10.

pátek 7. 9. start 20:00 kde kostel sv. Václava
vstupné 200,- (mimo abonentů)

SVATÝ VÁCLAV

KONCERT A FILM
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava s projekcí prvního československého
velkofilmu Svatý Václav z roku 1929.
Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent: Jan Kučera
Stálý symfonický orchestr je vedle českého operního souboru nejvýznamnější
ostravskou hudební aktivitou po první světové válce. V roce 1929 vzniká jako
rozhlasové těleso a stává se důležitou součástí československého hudebního dění.
Za skutečný počátek existence stávajícího tělesa je třeba považovat až rok 1954,
kdy vzniká Ostravský symfonický orchestr, který vedl Otakar Pařík. Od roku 1962
vystupuje pod názvem Státní filharmonie Ostrava (řídil ji tehdy Václav Jiráček)
a v roce 1971 pod vedením dlouholetého šéfdirigenta Otakara Trhlíka získává
svůj dnešní název Janáčkova filharmonie Ostrava. Domovskou síní je pro JFO
společenský sál Domu kultury města Ostravy.
Film Svatý Václav
Režie: Jan Stanislav Kolár / Československo, 1929, 104 min
Svatý Václav je český němý černobílý film z roku 1930. Představuje první
snímek o svatém Václavovi. Natočen byl na přelomu let 1929/1930 při příležitosti
svatováclavského milénia. Němá verze byla doprovázena živou filmovou hudbou.
Koncem roku 1930 byla vytvořena ozvučená verze filmu s nahranou hudbou
a znovu uvedena do kin. Nově hudbu nahrál Symfonický orchestr Českého
rozhlasu poté, co byla v roce 2009 náhodně objevena původní partitura filmové
hudby. Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav_(film)/
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319

SVATÝ VÁCLAV

neděle 9. 9. start 11:00 kde kostel sv. Václava vstupné 100,-

CAN YOU HEAR ME?

KONCERT
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Koncert dětských pěveckých sborů Domino (Opava), Motýli (Šumperk)
a Carmina (Rychnov nad Kněžnou) pod taktovkou Boba Chilcotta
Bob Chilcott
Anglický skladatel, sbormistr a zpěvák spolupracuje s Dominem již od roku
1999. Tehdy se sbor zúčastnil festivalu Europa Cantat Junior v německém
Wolfenbuttelu a děti hned napoprvé propadly kouzlu sbormistrovského umění
Boba Chilcotta, stejně jako tisíce zpěváků napříč světem. Studovaly s ním po celý
týden jeho mši, několik dalších světových skladeb a skladbu Can You hear me?
doprovázenou znakovou řečí. Eva Petrášová
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319
Bob Chilcott

čtvrtek 20. 9. start 18:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

ZASVĚCENO KRÁSE:
ATELIÉR ALFONSE
MUCHY / LONGITAL

VERNISÁŽ A KONCERT
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Živé obrazy podle plakátů Alfonse Muchy předvedou studentky Zuzany
Tázlarové, Markéty Janečkové, Lenky Sýkorové a Lenky Přibylové z výtvarného
oboru Základní umělecké školy, p. o. s hudebním doprovodem milované skupiny
Longital.
Studenti namalovali vlastní pojetí plakátů Alfonse Muchy, jehož dekorativní
um zná snad každý člověk. Objevili v nich nádherné barvy a linie, přidali své mládí
a elán, talent a krásu a vznikly nové moderní obrazy. Zuzana Tázlarová
Longital
Hudobné trio tvorí Daniel Salontay a Shina, hudobní svetobežníci z kopca nad
Dunajom, ktorý sa kedysi volal Longital, a Marián Slávka, bubeník a klavírista, ktorý
sa k ním vrátil po rokoch.
Hudba této kapely je plná prekvapení a dynamických zvratov.
Longital patrí medzi stálice slovenskej nezávislej scény, má na konte deväť
albumov a dve hudobné ceny. Okrem koncertov a albumov je dvojica prizývaná
k filmovej a divadelnej spolupráci v Čechách a na Slovensku. Zdroj: http://www.
longital.com/sk/biografia/
ZASVĚCENO KRÁSE: ATELIÉR ALFONSE MUCHY

středa 17. 10. start 19:00 kde kostel sv. Václava vstupné 200,-

BEDŘICH SMETANA:
MÁ VLAST

DIVADLO
Janáčkova filharmonie Ostrava
Dirigent: Heiko Mathias Förster
Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Smetanův cyklus symfonických básní je originální svou koncepcí i vyzněním. Je
inspirován minulostí země i její krajinou, ztělesňuje a zároveň završuje umělecké
a ideové snahy českého národního obrození.
Cyklus symfonických básní Má vlast, kultovní, výjimečný a neopakovatelně
jedinečný monument, z hlediska nezaujatého posluchače zatížený obsahy
a významy, jež by bylo třeba vysvětlovat, měl a má proto i dnes o něco obtížnější
cestu do mezinárodně sdíleného repertoáru. Když se na zahraniční pódium jako
komplet dostane, prokáže však vždy svou i ryze hudební univerzální hloubku
a sdělnost, k níž není třeba detailně znát mimohudební program a téma
jednotlivých básní. Světoznámý dirigent Daniel Barenboim, který Mou vlast v roce
2016 uvedl s vídeňskými filharmoniky nejen na Pražském jaru, ale i v několika
evropských metropolích, ji nazval beethovenovskou. Je dobré si připomenout, že
však současně zdůraznil, že ani na slovu „národní“ není nic špatného. Petr Veber
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319

celoročně út–ne 10:00–18:00 kde kostel sv. Václava
vstupné v rámci vstupu na výstavu
V případě příprav akcí a svateb 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.

celoročně kde DŮM UMĚNÍ

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

celoročně kde Dům umění

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.

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ 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.

7. 9. – 21. 10.

S VŮNÍ HLÍNY MIZÍ SPLÍNY

GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ DAROVÁNÍ… ZEMĚ
Vhodné pro MŠ, ZŠ, SŠ a rodiče s dětmi
Kolik barev může země mít? Může umělecké dílo v průběhu výstavy měnit
svou podobu? A své místo? A kdo dokáže to, že je Dům umění zavalen balíčky
hlíny z různých koutů nejen České republiky? Přijďte poznat osobnost a tvorbu
slovenského umělce Mira Brooše prostřednictvím programu k jeho výstavě.

24. 9. – 31. 10. (poté duben – říjen)

ŽIVOT V KUTNĚ

duben – říjen

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost.
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.

HVĚZDY ZE ZDI aneb
Václav a ti druzí

NOVÁ GALERIJNÍ ANIMACE V KOSTELE SV. VÁCLAVA
Program vhodný pro MŠ, 1. stupeň ZŠ a rodiče s dětmi
Nástěnné malby kostela sv. Václava a kaple sv. Dominika jsou plné příběhů. Kdo
jsou jejich aktéři? A co se jim přihodilo? To, že se v kostele sv. Václava objeví výjevy
ze života sv. Václava, asi nepřekvapí, ale kdo jsou další postavy? Poodhalí nám
barokní a dokonce i gotické fresky svá tajemství? Přijďte poznat hvězdy ze zdi.

Cena animací pro školní skupiny: 10 Kč za osobu/ pedagogický doprovod zdarma
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
Animace probíhají v Domě umění na Pekařské ulici.
S rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku Mgr. Lenku
Cena animací pro školní skupiny: 10 Kč za osobu (vyjma animací BEZ KIKSU
Přibylovou: Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
V KOMIKSU)
V případě zájmu o stálé programy Život v kutně či Příběhy (z) kostela můžete
Cena animací pro rodiče s dětmi: 50 Kč rodič + 1–3 děti zdarma
kontaktovat obě lektorky programu: Mgr. Simonu Juchelkovou: Tel: +420
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 40 Kč / nad 10 osob 20 Kč
734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz nebo Mgr. Lenku
(vyjma animací BEZ KIKSU V KOMIKSU)
Přibylovou: Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz
V případě zájmu či dotazů kontaktujte lektorku Mgr. Lenku Přibylovou:
Tel.: +420 734 862 482, e-mail: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Další aktuální informace na www.oko-opava.cz

expozice

Cesta města / Obecní dům

www.cestamesta.cz

út–ne 10:00–18:00
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.

21. 6. – 4. 11.
kde expozice Cesta města vstupné v rámci vstupu do expozice

SVĚT OPAVSKÝCH
KAVÁREN

VÝSTAVA
Stojí za to nechat se unést vůní kávy…
Jaké by asi bylo usadit se v takové opavské prvorepublikové kavárně? Přenést
se v čase a vnímat atmosféru 20. a 30. let minulého století a nejen to? Jaké by byly
opavské kavárny ještě o století starší?
Představíme více než třicítku historicky doložených opavských kaváren
a kafíren, mezi nimi i ty, jež se trvale vryly do paměti Opavanů: Café Niedermeyer,
Café Wien, Café Raida, Café Hedwigshof, Café Habsburg (American Bar),
Promenádní kavárna (Café a Restaurant Phillipp), Café Hansel (kavárna Opera),
kavárna Orient, ale také ty o něco méně známé jako Café Central, Café Austria,

Café a cukrárna Jelínek, Café Gross. Dozvíte se nejen o historii opavských kaváren,
ale budete moci načerpat znalosti o přípravě kávy v minulosti i dnes, o pěstování
kávovníků a o zpracovávání kávových zrn. Pozornosti jistě neunikne řada
pozoruhodných obrazových materiálů, zvětšenin pohlednic, z nichž převážná
část je ze sbírky Rudolfa Dybowizce, ale také autorky výstavy Jaromíry Knapíkové.
Pohlednice doplní dobové fotografie zachycující exteriéry kavárenských budov.
Těšit se můžete na dobové pražičky, kávomlýnky, překapávače a „presovače“,
sbírky ze skla a další. Zásadními exponáty jsou předměty, s jejichž sběrem jste
pomohli také Vy. Obdivovat budete moci umělecká díla reflektující kavárenskou
atmosféru první poloviny 20. století.
Partnery výstavy a zapůjčitelé exponátů jsou: Muzeum Beskyd FrýdekMístek, Statutární město Opava, Muzeum regionu Valašsko, GASK (Galerie
středočeského kraje), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Slezské zemské
muzeum a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Marie Domesová, Helena
Schillerová, Rudolf Dybowicz.
Obrazové materiály zapůjčili: Rudolf Dybowicz, Jaromíra Knapíková, Zemský
archiv Opava, Státní okresní archiv v Opavě, Stavební archiv Statutárního města
Opavy.
Autorkou textů výstavy je PhDr. Jaromíra Knapíková (Zemský archiv v Opavě),
kurátorkou a autorkou návrhů doprovodných akcí výstavy Mgr. Kateřina Pelcová.
Výstava byla podpořena z fondů Moravskoslezského kraje.

6. 9. – 31. 10. kde Horní náměstí bez vstupného

OPAVA V ÉŘE 1. REPUBLIKY

EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA
Panelová výstava, jejíž součástí jsou zejména dobové fotografie z Opavy,
Kateřinek, popř. z Kylešovic, představuje stručnou formou život v prvorepublikovém
městě. V několika kapitolách se tak seznámíme s meziválečným politickým
vývojem města, výstavbou, podniky, školstvím nebo náboženským životem
Opavanů, dozvíme se také, kde mohli obyvatelé města trávit svůj volný čas. Na
výstavě se svými obrazovými materiály podílely mj. Slezské zemské muzeum,
Zemský archiv v Opavě, Okresní archiv v Opavě, Statutární město Opava, sběratelé
Jan Dlugoš a František Šenk a svými rodinnými fotografiemi také rodina Nárožná
z Opavy-Kateřinek.
Koncept výstavy zpracovala Mgr. Kateřina Pelcová, doprovodné texty Mgr.
Ivana Maloušková, dále Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr.
Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum) a Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. (Zemský archiv
v Opavě).

čtvrtek 13. 9. start 17:00 kde Švédská kaple vstupné 50,-/30,-/90,-

ŠVÉDSKÁ KAPLE

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí Mgr. Hana Miketová.
Gotické kapli svatého Kříže v Opavě-Kateřinkách většina místních neřekne
jinak než Švédská kaple. Toto označení poukazuje na jeden ze zvratů v její více
než šestisetleté historii, období, kdy za třicetileté války sloužila jako místo
protestantských bohoslužeb, což je obecně známo. Věděli jste ale, že se kaple také
proměnila v sýpku? A že všechny proměny a změny funkcí, jimiž prošla, přečkala
i část gotických nástěnných maleb na jejích zdech? Jedinečný cyklus třinácti
znamení konce světa vznikl v první polovině 15. století. Jedná se o téma pro
nástěnnou malbu dosti neobvyklé, zvolené snad s ohledem na zuřící husitské války
a myšlenky na rozvrácení dosavadního řádu věcí. Umožňuje nám nahlédnout, jak
si středověk představoval zánik pozemského světa. Právě příběhu fresek, jejich
historii a tomu, o čem vyprávějí, se bude věnovat komentovaná prohlídka.

pondělí 24. 9. start 18:00 kde Klub Art vstupné 20,-

JMÉNA OPAVSKÝCH ULIC
V OBDOBÍ NACISMU

Dny evropského dědictví
sobota 8. 9. bez vstupného
Časová vstupenka ke komentovaným prohlídkám k dispozici od 3. 9.
v Turistickém informačním centru Opava. Rezervace předem není možná.
10:00, 14:00 / max. 20 osob / start před branou městského hřbitova
na časovou vstupenku

MĚSTSKÝ HŘBITOV
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar Ph.D.
Prohlídka bude zaměřena na osobnosti spojené se vznikem Československa
v roce 1918 a dále na významné představitele města i regionu v období první
republiky. Připomeneme osoby, které se na Opavsku zasloužily o vznik republiky
(Josef Lukeš, Rudolf Gudrich), ale i reprezentanty německého separatismu
v roce 1918 (Robert Freissler). Ze slezských komunálních politiků této doby mají
na hřbitově své hroby opavští purkmistři Kudlichové nebo starosta Českého
Těšína Josef Koždoň. Kulturní sféru meziválečné Opavy zde zastupují muzejníci
František Myslivec, malíř Adolf Zdrazila či architekt Hans Kalitta. Navštívíme i místa
posledního odpočinku v meziválečné době vyhlášených opavských podnikatelů,
např. papírníka Prachowného, výrobců čokolády Kesslera a Webera či obchodníků
Nedely a Habela. Tradici semenářského podniku rodiny Skasiků připomene
i hrobka méně známého společníka této firmy Martina Grosse.

PŘEDNÁŠKA
V pořadí šestá přednáška úspěšného cyklu Kde se vzaly, tu se vzaly názvy
opavských ulic… přiblíží jména opavských ulic jako je např. Rudolf Jung Strasse,
Kneipp Str., Conrad von Hetzendorf Str. nebo Bruno Hans Wittek Str. Tématem
vás provede Mgr. Zdeněk Kravar Ph.D. (ze Zemského archivu v Opavě). Přednášky
navazují na knihu Opavský uličník. Historie a současnost ulic a náměstí (Jaromíra
Knapíková (ed.) a Zdeněk Kravar, vydalo Statutární město Opava v r. 2016). Knihu
si budete moci zakoupit na místě (290,- Kč). První tabule nesoucí názvy opavských
ulic se objevily v roce 1854. Jednalo se o oválné plechové tabule černé barvy
s bílými nápisy. Takové tabule se dochovaly například ve sbírkách Slezského
zemského muzea. Barva, tvar i velikost se v průběhu let měnily stejně jako jejich
názvy. Přednášky Vám přiblíží mnohé osobnosti, vysvětlí, kdy a z jakého důvodu
ke změnám názvu docházelo.

MĚSTSKÝ HŘBITOV

9:00, 13:00 / max. 12 osob / expozice Cesta města / na časovou vstupenku

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

SVĚT OPAVSKÝCH KAVÁREN
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí autorka textů PhDr. Jaromíra Knapíková.
Přijďte si poslechnout vyprávění o historii kavárenství a opavských kaváren.
9–18 hod / expozice Cesta města

SVĚT OPAVSKÝCH KAVÁREN
VÝSTAVA
Výstava a expozice zpřístupněna po celý den zdarma, dětský interaktivní
koutek, fotokoutek, tvorba upomínkového předmětu
10–18 hod / sady Svobody

OŽIVLÁ PHILIPPOVA KAVÁRNA
Oživlé kavárny, historie kaváren, aktivity nejen pro děti
Na jeden den provoní prostor bývalé Philippovy kavárny vůně kávy, oživí jej dobová hudba a aktivity pro děti. Akce navazuje na aktuální výstavu "Svět opavských
kaváren" a připomene návštěvníkům nejen historii zaniklého Café Philipp, ale také
Letní kavárny nacházející se rovněž v sadech Svobody.

KÁVIČKA PRO VŠECHNY

1. 9. – 4. 11.

KÁVIČKA PRO VŠECHNY

Animační program k výstavě Svět opavských kaváren v expozici Cesta města.
Vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi
Přijďte si dát kávičku netradičně. Děti si vyzkouší mletí kávy historickým
mlýnkem, díky exponátům na výstavě si názorně vysvětlíme proces přípravy a na
kávě a její dětské variantě si společně pochutnáme. Během programu se dozví
nejen to, jak vypadá kávovník a kde se pěstuje, ale rovněž zajímavosti z historie
opavského kavárenského prostředí.

PHILIPPOVA KAVÁRNA

10. 9. – do konce roku 2018

PRVOREPUBLIKOVÝM
OPAVANEM

Doprovodný animační program k výstavě Opava v éře 1. republiky (panelová
výstava na Horním náměstí).
Vhodný pro vyšší ročníky 1. stupně a 2. stupeň ZŠ.
Program probíhá v expozici Cesta města
Zábavnou formou získají žáci představu o životě v našem městě v období první
republiky. Mimo jiné se dozví, kam se chodilo do školy, kam nakupovat, kam za
kulturou či sportem.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ
PROMENÁDY

Aktivní procházka parky okolo centra města Opavy.
Vhodný 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.

do konce roku 2018

OSMIČKY V OPAVSKÝCH
DĚJINÁCH

Program ke stálé expozici vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ.
Program pro všechny, kteří se zajímají o dějiny města Opavy. Výběr událostí
bude určen věkem návštěvníků. Kromě toho, že se dozví, jak se obecné mezníky
v českých dějinách dotkly Opavy, zjistí, že i Opava má své zajímavé události
v letech zakončených osmičkou.

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 či opavský zámek.

jaro, léto, podzim

kde kaple sv. Kříže v Opavě-Kateřinkách

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 nejenom 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.

celoročně kde expozice

POŽÁRNÍ OBRAZ
VYPRÁVÍ O BAROKU

Galerie Obecního domu
foyer kavárny / Obecní dům

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

ALENA ZUPKOVÁ / MONOTYP

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.

5. 9. – 21. 10.
kde Galerie Obecního domu bez vstupného
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.

X INSPIRACÍ

VÝSTAVA OPAVSKÉ VÝTVARNÉ SKUPINY X
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
V roce 1968 se opavské veřejnosti v arkádách představila výstavou výtvarná
skupina X poprvé. Skupina X má za sebou padesátileté období činnosti.
V současné době sdružuje 25 členů různého věku, různého pohledu na umění
a různorodého výtvarného pojetí umělecké tvorby. Proto také výstava nese název
X inspirací. Tato výstava představuje širokou škálu námětů, technik a výtvarných

pohledů, ke kterým členy tohoto uměleckého seskupení inspirovalo stoleté výročí
vzniku naší republiky. Na výstavě budou k vidění olejomalby, malby akrylem,
kresby tužkou i pastelem, keramické reliéfy, sochy a objekty.

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

4. 9. start 17:00

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Úvodní slovo: Dieter Schallner
Hudební úvod: hudební skupina ApenDixi

1. 9. – 31. 10. kde Foyer Obecního domu bez vstupného

JAN ČECH / NAMIBIE ZEMĚ PÍSEČNÝCH DUN

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Namibie je velká a řídce osídlená země na jihozápadním pobřeží Afriky. Malou
hustotu obyvatelstva lze přičíst drsným geografickým podmínkám – pobřežní
poušti Namib. Suchý svět zázraků fascinující nadpozemskou krásou bez hranic
a tichem děsí nemilosrdnými životními podmínkami, v nichž sebemenší chybička
znamená smrt. Lidé, zvířata a rostliny se musejí naučit žít v poušti s minimem
vody. Jak snášet extrémní teploty a jak najít cestu ve světě, kde žádné cesty
nejsou? Písek, jen a jen písek.

JAN ČECH / NAMIBIE - ZEMĚ PÍSEČNÝCH DUN

SVĚT NARUBY (TAKZVANÝ RÁJ)

neděle 2. 9. start 18:00 kde Klub Art vstupné 70,-

SVĚT NARUBY
(TAKZVANÝ RÁJ)

DIVADLO, POEZIE
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Divadelní představení z poezie Věry Weislitzové Lustigové, které je zároveň
obrazem jejího životního příběhu poznamenaného holocaustem. Představení
tvoří jak zmíněné verše, tak hudba doplněná o filmové ukázky ze života v ghettu
Terezín a filmu Evy Lustigové „Tvoje slza, můj déšť“, dále fotografie z archivu
rodiny V. Weistlitzové, F. Cingra, B. Vogelové a kresby P. Koutského. Projekt dotváří
scénická hudba skladatele Jaromíra Vogela.
Účinkují: Barbara Lukešová, Josef Hervert a Kateryna Kolcová-Tlustá, produkce
Blanka Vogelová, scénář a režie Olga Strusková.
Uvádí MUZIKA JUDAIKA, z. s.
Záštitu nad představením převzali Velvyslanectví státu Izrael, Eva a Josef
Lustigovi, Tomáš Töpfer, ředitel Divadla na Vinohradech, a B´nai B´rith Renaissance
Praha.
Představení vzniklo také k oslavě 70. výročí státu Izrael, za jehož nezávislost
Věra Weislitzová jako příslušnice izraelské armády osobně bojovala.
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319

neděle 2. 9. start 19:15 kde Klub Art
vstupné v rámci vstupného na akci Svět naruby (takzvaný ráj)

ARNOŠT LUSTIG
VE VZPOMÍNKÁCH

Jeroným Janíček

BESEDA
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Povídání se synem Pepi Lustigem.
„Někteří mají blbý fotry. Ty máš dobrýho. A ještě je to kamarád“… říkával
si Josef Lustig. Slavný syn slavného otce Arnošta Lustiga. Filmař, pedagog,
dokumentarista, příležitostný scenárista a autor dokumentu Můj fotr a jeho
nejoblíbenější koncentráky zavzpomíná na svého tatínka Arnošta.
Předprodej: Sluna Opava, Horní nám. 27, Opava, tel. 553 712 319

čtvrtek 20. 9. start 17:30 kde Klub Art bez vstupného

JSEM JEDEN Z VÁS,
JSEM ČLOVĚK

BESEDA
Osvětová beseda s názvem "Jsem jeden z Vás, jsem člověk". Beseda je zacílena
na odstraňování předsudků a bariér veřejnosti vůči osobám se zkušeností
s duševním onemocněním. Besedovat se bude s panem Jeronýmem Janíčkem,
známým publicistou a moderátorem pražského Rádia 1.

VěrA WeislitzovÁ LustigovÁ a Arnošt Lustig

středa 12. 9. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

sobota 22. 9. start 20:00 kde Klub Art bez vstupného

STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Být, či nebýt součástí Evropské unie? Tato otázka rozděluje českou společnost
na dva tábory. Odpůrci své názory opírají o zkušenost Britů s vystoupením z EU.
Našimi hosty 12. září 2018 budou Kateřina Stošková a David Březina z Univerzity
Palackého v Olomouci, kteří se zaměří na brexit. Dozvíme se více informací
o švýcarském a kanadském modelu a o dalších možnostech, které nyní Britové
zvažují. A případný czexit? Jaké jsou výhody a nevýhody členství v EU? Máte
otázky? Chcete odpovědi? Přijďte na Středeční přednášku s SGO.
Přednášející: Kateřina Stošková, David Březina

OSOBNOST
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Volné vyprávění vnuka slavného Jaroslava Haška Richarda a publicisty Tomáše
Mazala na téma zrození mýtů – velcí vypravěči dvacátého století.
Kdo to vlastně byl Josef Švejk a Pepin Hrabal, co je spojovalo i rozdělovalo.

CZEXIT – BREXIT?

JAROSLAV HAŠEK
A BOHUMIL HRABAL ANEB
ŠVEJK VERSUS PEPIN

Vyprávění bude doplněno ukázkou z filmů i privátních archivů autorů večera.
Na „fňuknu" zahraje a zazpívá Pepča Čečil lidové písně, které mimo jiné
byli součástí doprovodu kompletní nahrávky Osudů dobrého vojáka Švejka
(Radioservis, 4CD mp3, čte O. Kaiser).

Schösslerův salónek
středa 19. 9. start 9:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

STUŽKONOSKA MODRÁ

JAROSLAV HAŠEK A BOHUMIL HRABAL U TYGRA

středa 26. 9. start 19:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

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 zářijového dílu přijali pozvání hosté Roman
SKUHRAVÝ - trenér SFC Opava a JAN CZUDEK - katolický kněz.
Roman Skuhravý - trenér SFC Opava: Říká se o něm, že je jedním
z nejnadějnějších českých fotbalových trenérů současnosti. S Jabloncem získal
národní pohár i český Superpohár. Opavu vrátil do nejvyšší soutěže a z SFC udělal
zase ambiciózní celek.
Jan Czudek - katolický kněz: Progresivní duchovní, který má za sebou
zkušenost jako kněz v Brooklynu pro české věřící. Jedna z jeho vysokoškolských
prací se zabývala registrovaným partnerstvím. Nyní působí jako farář v Opavě.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Soutěž opavských základních škol a osmiletého gymnázia v uměleckém
přednesu a recitaci.
Loňské jubileum Petra Bezruče dalo z podnětu dr. Zdenky Pfefferové vzniknout
iniciativě založení jedinečného městského kola soutěže v umělecké interpretaci
textu žáků 6. - 8. tříd základních škol Opavy a primy, sekundy a tercie víceletého
Mendelova gymnázia. Pořadatelské organizace – Statutární město Opava, Slezské
zemské muzeum – Památník Petra Bezruče a Opavská kulturní organizace
– připravily veřejnou městskou soutěž vítězů školních kol základních škol
a víceletého gymnázia Opavy pod symbolickým názvem Stužkonoska modrá.
Letošní ročník se uskuteční 19. září 2018 v Sále purkmistrů Obecního domu
na Ostrožné ulici v době od 9 do 12 hodin. Všichni úspěšní vítězové soutěže se
následně představí v Památníku Petra Bezruče téhož dne večer v 18 hodin na
Večeru vítězů. Na něm k poctě vítězů vystoupí nositelka Ceny Petra Bezruče operní
pěvkyně Olga Procházková. Přednese za hudebního doprovodu Františka Šmída
skladby nositele Ceny Petra Bezruče profesora Arnošta Rychlého. Na slavnostním
večeru budou předány diplomy všem vítězům školního a městského kola a ceny
umělecké hodnoty prvním třem vítězům Stužkonosky modré.
STUŽKONOSKA MODRÁ

sobota 22. 9. start 17:00 kde Planetárium Ostrava vstup volný

úterý 25. 9. start 9:30 kde Sál purkmistrů bez vstupného

LITERÁRNÍ POŘAD
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Intenzivní konfrontace se současnou poezií a jejími představiteli
Pořádá: Perplex, Opavská kulturní organizace a Planetárium Ostrava
Básnický maraton je ojedinělá akce, během níž se na pódiu vystřídá větší
množství čtoucích autorů v krátkých vstupech. Jde o intenzivní konfrontaci se
současnou poezií a jejími představiteli. Jedním z hlavních poznávacích znamení
Básnického maratonu je netradiční prostředí. Předchozí ročníky maratonu se tak
odehrály například v mongolské jurtě, indiánském teepee nebo v historickém
zájezdním autobuse. Letošní pátý ročník se uskuteční v prostředí Planetária
Ostrava, kde si budete moci poezii poslechnout pod hvězdami. Vystoupí celkem
osm autorů a autorek, z toho dva hosté ze Slovenska. Zájemci o akci budou
z Opavy a zpět zdarma přepraveni speciálním festivalovým autobusem.

KONFERENCE
Akce se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.
Profesionální česká divadelní scéna v Opavě je stoletým jubilantem.
Divadlo se hluboce vepsalo do dějin města Opavy a je jednou z nejdůležitějších
institucí tvořících také současnost města a rýsujících i perspektivy kultury v jeho
budoucnosti. K výročí byla uspořádána statutárním městem Opava, Slezským
divadlem Opava a Slezskou univerzitou, Výzkumným centrem pro soudobé dějiny,
historickou paměť a kulturní dědictví odborná konference.

BÁSNICKÝ MARATON 2018

STO LET ČESKÉ DIVADELNÍ
SCÉNY V OPAVĚ

9:30 - 09:40
Zahájení konference
Ing. Radim Křupala, primátor statutárního města Opavy, Doc. Ing. Pavel Tuleja,
Ph.D., rektor Slezské univerzity
9:40–10:00
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Divadelnictví v kontextu českého národního
vývoje
10:00–10:30
Doc. PhDr. Karel Boženek, CSc.: Česká divadelní scéna v Opavě
10:30–10:50
Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.: Opavské divadelnictví po roce 1945
10:50–11:15
Přestávka
11:15–12:10
Vystoupení pamětníků
12:10–12:20
Ing. Vlastimil Kočvara: Opavská Thálie
12:20–12:30
Mgr. Ilja Racek, Ph.D.: Perspektivy opavské scény
Akci budou moderovat Mgr. Ilja Racek, Ph.D. a prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Z příspěvků konference bude vydán sborník.

Básnický maraton v indiánském teepee.

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

Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
www.facebook.com/OKO - Opavská kulturní organizace
www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz
Vydala Opavská kulturní organizace v srpnu 2018 v nákladu 1 000 ks.
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