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Chcete se podílet na organizaci festivalu 
dokumentárních filmů o lidských právech? 

Hledáme dobrovolníky pro hladký průběh festivalu 
Jeden svět 2019 v Opavě (distribuce letáků, 

moderování projekcí, fotodokumentace). 

V případě zájmu kontaktujte Simonu Juchelkovou nebo 
Vladanu Fuchsovou na e-mail simona.juchelkova@

oko-opava.cz, vladana.fuchsova@oko-opava.cz

Více info o festivalu na www.oko-opava.cz 
nebo FB Opavská kulturní organizace.

OpaVa, OBecní dům (OStrOžná 46)
KluB art a Sál purKmiStrů

25. 3. – 29. 3. 2019

VÝZVA
KE SPOLuPRÁCI NA VÝSTAVÁCH 

Pracovníci Opavské kulturní organizace děkují všem, kteří se svými 
zapůjčenými či darovanými exponáty podíleli na doplnění výstavy 
kočárků „Až přiletí čáp“. Opětovně chceme vyzvat obyvatele Opavy, 
aby svými dary či zápůjčkami přispěli ke vzniku následujících výstav:

V případě prvně jmenované výstavy chceme prezentovat zejména 
předměty a fotografie opavského původu s typicky secesním 
dekorem (rostlinné, figurální i zvířecí motivy). Předměty by měly 
pocházet přibližně z let 1890–1914. Hledáme proto předměty 
povahy umělecké, dekorační či každodenního použití: ex libris, 
plakáty, reklamy (a jejich návrhy), kresby, dekorativní osvědčení, 
diplomy, sošky a jiné dekorační předměty, jídelní servisy nebo 
jejich části, příbory, pamětní sklenice a suvenýry, školní pomůcky, 
šperky a bižuterie, dózy na potraviny a cukrovinky… Pro plánovaná 
dioramata (fotoateliér, část ložnice) pak fotoalba, rámečky na 
fotografie, šperkovnice, drobnější kusy nábytku (židle, stolek, malá 
komoda, stojany), dále případně i textilie. Přivítáme také předměty 
spjaté s konkrétní opavskou osobností (např. členové rodiny 
Razumovských, Weisshuhnové, cukrovarník Heinrich Janotta, 
malíř Adolf Zdrazila…). 
Poslední letošní velká výstava bude věnována městské čtvrti 
Kateřinky, která v minulosti bývala samostatným městem. Zde 
je rozptyl období i předmětů širší, zájem máme samozřejmě jak 
o historické pohlednice, fotografie, reklamy, dokumenty, tak 
o další předměty pocházející přímo z Kateřinek. 
 Po skončení výstavy budou zapůjčené předměty vráceny zpět 
vlastníkům. 
Více informací u pracovnic Opavské kulturní organizace, 
expozice Cesta města Mgr. Simony Juchelkové 
(simona.juchelkova@oko-opava.cz, tel. 734 527 115) a Mgr. Ivany 
Malouškové (ivana.malouskova@oko-opava.cz, tel. 730 187 941). 

Opava sEcEsNí 
červen–říjen 2019

pŘíBěhy městských 
čtvrtí – katEŘiNky 
říjen 2019 – leden 2020
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