ČERVENEC
SRPEN

2019

SELF-FEE
Pavel Forman
26. 6. – 25. 8. 2019
Dům umění / Sloupová síň 1. patro + ambit

26. 6. – 25. 8.

STEFAN MILKOV
SOCHA

VÝSTAVA / SOCHA
Atrium
Sochař, designér a hudebník s bulharskými kořeny, rodák z Bohumína a zakládající člen skupiny Tvrdohlaví má postmoderní přístup k tvorbě, ale je v něm skryt
obdiv i ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století. Sám autor
upozorňuje, že pohled, výklad, pochopení a vnímání děl musí zůstat soukromou
záležitostí.

do konce roku 2019 kde před Domem umění
bez vstupného

MIROSLAV BROOŠ
DAROVANIE… ZEME III

VÝSTAVA / SITE-SPECIFIC INSTALACE
Před Domem umění v Opavě na zatravněném prostranství pod dohledem Utíkající
dívky trvá a neustále se proměňuje specifická instalace akademického výtvarníka
prof. Miroslava Brooše. Jde o třetí fázi výstavy „Darování… Země“, jež probíhala
v Domě umění v rámci festivalu Bezručova Opava. V tomto unikátním projektu
dochází k splynutí darované země z různých koutů Slovenska, České republiky
a dalších míst s tou opavskou…

26. 6. – 25. 8.

Dialogy 2019
Ubývání gravitace

CYKLUS VÝSTAV / SBÍRKY GVUO
Představujeme nový cyklus výstav, v nichž budou konfrontovány sbírky Galerie
výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog není vnímán jen ve
smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ale také jako interakce kurátora a umělce, kurátora a sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících
institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Dialogy jsou platformou, v níž se starší umění nově ohledává a následně interpretuje. Tímto způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje stále živým a otevřeným polem pro interakce současných umělců.
Prvním dialogem, který se v opavské oratoři představí, bude výstava s názvem
Ubývání gravitace. Jedná se o expozici plastik 60. let 20. století, na níž zareaguje
svou zvukovou instalací pražský intermediální umělec a „sound designer“ Martin Janíček (*1961). Výjimečná sbírka soch, reliéfů a asambláží 60. let, kterou ve
sbírkách vlastní GVUO (např. K. Nepraš, A. Veselý, J. Koblasa, A. Paderlík…), bude
podrobena novému mapování a převedena do autonomních zvukových struktur.

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 út–ne 10:00–18:00 kde před Domem umění
bez vstupného

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVÁM:
neděle 25. 8. start 10:00–18:00 kde Dům umění vstupné zdarma

DERNISÁŽ VÝSTAV

ŠACH MAT

Opavané si mohou na recepci Domu umění vypůjčit šachové figurky a na
šachovém stolku před Domem umění prověřit své dovednosti v šachové hře.
Půjčení šachů za vratnou kauci 100,-.

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 či Galerie Obecního domu.

duben–říjen

HVĚZDY ZE ZDI
ANEB VÁCLAV A TI DRUZÍ
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.

celoročně kde Dům umění

ŽIVOT V KUTNĚ

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň 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.
Navíc si vyzkouší trpělivou práci mnichů ve scriptoriu při výrobě vlastní knižní
záložky.
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 namalují středověkou iniciálu.

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.

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
Přibylovou: Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz

Galerijní animace

V případě zájmu o stálé programy Život v kutně a Příběhy (z) kostela můžete
kontaktovat obě lektorky programu: Mgr. Simonu Juchelkovou: Tel: +420
734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz nebo Mgr. Lenku
Přibylovou: Tel: +420 734 862 482, email: lenka.pribylova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz

Galerie Obecního domu
foyer kavárny / Obecní dům

4. 7. – 25. 8.
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

POCTA RYCHLÝM ŠÍPŮM

VERONIKA PSOTKOVÁ – DOMA

21. 5. – 27. 10.
kde prostor před Obecním domem bez vstupného

VERONIKA PSOTKOVÁ
DOMA

VÝSTAVA / SOCHA
Výstavou s názvem Doma se Veronika Psotková symbolicky vrací do Opavy, kde se
narodila a kde i vystavila své první drátěné figury.
Sochy se v různých prostředích proměňují a přizpůsobují kontextu daného místa,
které jim umožňuje pokaždé nové náhledové perspektivy.
Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které
citlivě reagují na změnu světelných podmínek, kdy se úhlem pohledu jejich tvar
průsvitem zplošťuje nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných
objemů. Obecní dům, který stojí na pomezí zástavby a parku, nabízí prostor pro
interakci figur s fasádami městského prostoru i přirozené prolínání do parkových
struktur. Výstava reflektuje všechny velké figurální sestavy od r. 2008, kdy právě
v Opavě vznikla na půdě Domu umění první sestava „Průzkumnice”.
Prostorově nejvýraznější instalací je „Velké prádlo” (2015), které je výsledkem stále
aktuálního rozpoložení autorky v osobní a tvůrčí rovině – prostor zde získávají každodenní fantazie ze života sochařky na "rodičovské dovolené". Ožívající personifikované objekty jsou tady symbolem rutinního, leč potřebného očistného procesu.

VÝSTAVA
O čem snil Rychlonožka před tím, než se stal členem Rychlých šípů?
Vypátrá Jindra Hojer, čím Jarka Metelka urazil Černé jezdce?
Kdo všechno se skrývá pod maskou Široka?
Odkud znal Červenáček bratry Mašíny?
Dokáže Jeremiáška zachránit Řehoře Samsu?
Uspěje Bratrstvo kočičí pracky v soutěži swingových orchestrů?
Co zažili Mirek Dušín a jeho přátelé v New Yorku?
Všechny odpovědi naleznete na výstavě Pocta Rychlým šípům, na které se podílela padesátka nejlepších současných komiksových tvůrců z Česka a Slovenska. Mezi
žánrově i výtvarně pestrými pracemi nechybí příběhy Lucie Lomové, Pavla Čecha,
Jozefa Gertliho Danglára, Jiřího Gruse, Karla Jerieho, Tomáše Kučerovského, Karla
Osohy, Jiřího Petráčka nebo Martina Šútovce. Čeká na Vás kolekce zbrusu nových
příběhů legendárního klubu. Padesát skvělých ilustrátorů a scénáristů z Česka
i Slovenska zde, k 80. výročí Rychlých šípů, nabízí prostřednictvím svých komiksů
různorodý pohled na Rychlé šípy a jejich odkaz v dnešní společnosti. S Rychlými
šípy se podíváme do minulosti, ale i budoucnosti a dozvíme se, jaký osobní vztah
k Mirkovi Dušínovi a jeho hochům autoři komiksů mají. Rychlé šípy ovlivnily u nás
celé generace – nejenom tvůrce těchto novodobých příběhů, ale třeba i Vás.
Výstava Pocta Rychlým šípům se bude těšit na Vaši návštěvu v Galerii Obecního
domu v Opavě od 3. 7. do 25. 8. 2019.
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
středa 3. 7. start 18:00 kde Galerie Obecního domu

VERNISÁŽ VÝSTAVY

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

21. 6. – 3. 11. 2019
kde expozice Cesta města vstupné v rámci vstupu do expozice

OPAVA SECESNÍ
POCTA RYCHLÝM ŠÍPŮM

3. 7. – 1. 9. kde foyer Obecního domu bez vstupného

DANIEL PALMA
ČLOVĚK 13

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Daniel Palma (17 let) studuje Mendelovo gymnázium Opava a z Opavy také pochází.
„Každá fotka znázorňuje nějaký psychický prvek, ve kterém si může každý něco
najít, a já jsem to znázornil, jak to vnímám. U rámů je název fotky a 4 verše s tématem daného obrazu. Jsou to: Nevinnost, Vztek, Odlišnost, Bolest, Skrývavost, Píle,
Touha, Láska, Spoutání, Naděje, Něha, Rovnováha, Nevědomí.“
DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
úterý 2. 7. start 17:00 kde foyer Obecního domu

VERNISÁŽ

Hudební doprovod: Artur Ország (klávesy)

VÝSTAVA
Secese, jeden z posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do období let
1895–1914. Stěžejními umělci této éry byli například Alfons Mucha nebo Gustav
Klimt – reprodukce jejich děl jsou stále nestárnoucím a oblíbeným doplňkem
mnohých interiérů. Z architektů si obdobnou nesmrtelnost vysloužil například
Dušan Jurkovič svým originálním stylem uplatněným při stavbách lázeňských
domů v Luhačovicích anebo útulen na beskydských Pustevnách. Secese však nenašla svůj odraz pouze v umění a architektuře, ale také ve vybavení domácností
nebo odívání. Krátce, avšak intenzivně tedy ovlivnila životní styl obyvatel takřka
celé Evropy. Právě toto období, vnímané často jako půvabná a poklidná „zlatá éra
monarchie“, se snaží přiblížit návštěvníkům aktuální výstava. A to přesto, že v samotné Opavě se tento styl neprojevil umělecky a stavebně takovou měrou jako
například v nedaleké Ostravě. Pojďte se tedy s námi projít starou Opavou, dozvíte
se, jak žili obyvatelé města před první světovou válkou, kde bydleli, pracovali, studovali, kam se vydávali za zábavou anebo za sportem. Přiblížíme Vám dochované
i zaniklé stavby v secesním stylu. Výstavu pro Vás připravily pracovnice Opavské
kulturní organizace, na její realizaci se podílelo několik institucí, především Slezské
zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Státní okresní archiv Opava, Muzeum
Beskyd Frýdek-Místek, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a další. Do
vzniku výstavy se zapojila také řada jednotlivců, například doc. Pavel Šopák (Slezské zemské muzeum), PhDr. Jaromíra Knapíková (Zemský archiv v Opavě), sběratel
Jan Dlugoš, restaurátor MgA. Pavel Strakoš a řada dalších obyvatel nejen z Opavy.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
úterý 9. 7. start 17:00

kde před recepcí Obecního domu vstupné 50,-/30,-/100,-

PROCHÁZKA SECESNÍ
OPAVOU

Léto s městskou expozicí

2019
Doporučujeme předchozí rezervaci + 420 734 518 907 nebo + 420 553 791 947
Opavská kulturní organizace, Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
www.oko-opava.cz / www.cestamesta.cz

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace)
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy.
Návštěvníci v rámci vycházky v terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno
zaniklých. Seznámí se rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první
světovou válkou působili.
Tato vycházka je též součástí programu pro seniory Opava v minulosti i dnes, která
proběhne 10. 7. a 14. 8. od 10:00.

KOSTEL SV. VÁCLAVA

úterý 2. 7. a čtvrtek 1. 8. start 16:30

kde na recepci Domu umění vstupné 50,-/30,-/100,-

KOSTEL SV. VÁCLAVA

A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Hana Fabiánová
Vstupenku zakoupíte na místě.
Počátky této výjimečné stavby sahají do konce 13. století, přičemž stavba samotného kostela probíhala v několika fázích. Do dnešních dnů se kostel dochoval
zejména v barokní podobě. V kapli sv. Dominika se však setkáváme s nejstarší
patrnou výzdobou – s gotickými freskami. Jedná se o druhé místo v Opavě, kde
můžeme gotické fresky spatřit. Tou další stavbou je pak kaple svatého Kříže v Kateřinkách. Přilehlý klášter prošel v letech 2009–2011 rozsáhlou rekonstrukcí, avšak
již o šest let dříve došlo ke konzervaci kostela, jehož prostor tak získal neopakovatelnou atmosféru.
PROCHÁZKA SECESNÍ OPAVOU

sobota 13. 7. start 10:00 kde před vstupem do kaple
vstupné 50,-/30,-/100,-

ŠVÉDSKÁ KAPLE

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Hana Fabiánová
Vstupenku zakoupíte na místě.
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.

čtvrtek 18. 7., 8. 8., 22. 8. start 17:00
kde před vstupem do kostela vstupné 50,-/30,-/100,-

KOSTEL SV. HEDVIKY

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Petr Tesař (18. 7., 8. 8.), Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě)
Vstupenku zakoupíte na místě.
Již na konci 19. století se zrodila myšlenka vystavět v Opavě chrám zasvěcený svaté Hedvice, patronce Slezska. Stavba kostela se pak uskutečnila až v období první
republiky, a to podle návrhu slavného architekta Leopolda Bauera. Po těžkém období Velké války byl tento kostel stavěn také jako pomník padlým, čemuž odpovídala i výzdoba interiéru. Ta byla mj. svěřena malířům Paulu Gebauerovi, Adolfu
Zdrazilovi a sochařce Heleně Železné-Scholzové. Chrám se však vlivem dějinných
událostí dočkal svého dokončení a vysvěcení až v 90. letech 20. století.

úterý 23. 7. start 17:00
kde před branou městského hřbitova vstupné 50,-/30,-/100,úterý 16. 7., 6. 8., 20. 8. start 17:00
kde před vstupem do kostela vstupné 50,-/30,-/100,-

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Petr Tesař (16. 7.), Bc. Pavel Solnický (Zemský archiv v Opavě)
Vstupenku zakoupíte na místě.
Kostel sv. Vojtěcha, v minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje významnou opavskou barokní památku. Objekt vystavěli v poslední čtvrtině 17.
století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu
Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech
– společenských, náboženských i projektově-stavebních. Nabídne výklad k tzv.
milostnému obrazu a poodhalí okolnosti zničení tohoto objektu v březnu 1945
a jeho nákladnou poválečnou opravu.

OSOBNOSTI OPAVY
A OPAVSKA Z OBDOBÍ PŘED
1. SVĚTOVOU VÁLKOU

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.
Na městském hřbitově můžeme najít několik náhrobků ještě ze starého hřbitova,
který se nacházel v místech dnešního kostela sv. Hedviky (tiskař Drechsler, historik
Kopetzky, hejtman von Paumgarten, šlechtické rodiny Sylva-Tarouca, Weichs zur
Wenne, Sedlničtí). Připomeneme si také některé významné rakouské důstojníky
(von Auffenberg, von Thoss, von Fischer), opavské purkmistry (Woytech von Willfest, Rochowansky) a také řadu zdejších úspěšných podnikatelů z časů monarchie.

úterý 27. 8. od 17:00 kde před branou městského hřbitova
vstupné 50,-/30,-/100,-

PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO
HŘBITOVA V OPAVĚ

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě), Mgr. Petr Aharon
Tesař (Krnovská synagoga z. s.)
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.
Židovská obec v Opavě se aktivně podílela na vzniku nového městského hřbitova
na Otické ulici. Pádným důvodem byla nedostatečná kapacita dosavadního židovského hřbitova v místech dnešní Veleslavínovy ulice. První zesnulý byl na novém
hřbitově pochován již v únoru 1891, tedy pět měsíců před otevřením centrálního
(katolického) hřbitova. Součásti prohlídky, při níž se zastavíme u místa posledního
odpočinku některých významných osobností z opavské a slezské historie, bude
také výklad o židovských pohřebních rituálech a interpretace nápisů na náhrobcích.

Cyklus PŘEDNÁŠEK pro seniory


Opava v minulosti i dnes

středa 10. 7. a 14. 8. start 10:00
kde před recepcí Obecního domu vstupné 20,-

PROCHÁZKA SECESNÍ
OPAVOU

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA Z CYKLU OPAVA V MINULOSTI I DNES
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace)
Vstupenku zakoupíte na místě. V případě špatného počasí proběhne komentovaná prohlídka výstavy.
Návštěvníci v rámci vycházky v terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno
zaniklých. Seznámí se rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první
světovou válkou působili.

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.

PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V OPAVĚ

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

jaro, léto, podzim za příznivého počasí

start před Obecním domem

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.

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 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.

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 spoluutvářely 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.

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.

celoročně kde expozice

sobota 3. 8. start 10:00 kde sady Svobody bez vstupného

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.

II. ROČNÍK FESTIVALU
Festival je určen všem věkovým kategoriím. Na své si přijdou děti, studenti, rodiče i prarodiče. Je vyjádřením respektu k cyklu přírody, vztahům mezi lidmi, mezi
přírodou a člověkem.

OPAVSKÁ NEJ

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.

FESTIVAL OSLAVY BYLIN

Co vás na festivalu čeká:
- přednášky a workshopy o bylinách ve všech jejich formách
- kreativita v dílničkách, kde si vyrobíte lapač snů či koupelovou sůl
- poznávačka bylin dle znalosti, chuti či vůně
- jednoduchá výroba bylinné masti
- práce s hlínou a čerstvou bylinkou
- veršování pro bylinkovou královnu
- studentská bylinkárna a bylinkárna aktivního stáří
- relaxační zóna s pyramidou a vodními dýmkami
- lahodné jídlo a pití s čerstvými bylinami či bylinkami ve formě koření
- prodejní jarmark s různými bylinnými produkty a dalšími výrobky s bylinami
a přírodou souvisejícími
- večerní program se ponese ve stylu oslavy člověka a přírody tancem, hudbou
a zpěvem
Podrobný program na www.festivaloslavybylin.cz

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.
FESTIVAL OSLAVY BYLIN

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
Facebook / OKO - Opavská kulturní organizace
Instagram / oko_opava
www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz
Vydala Opavská kulturní organizace v červnu 2019 v nákladu 1 000 ks.
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3. 7. – 1. 9. 2019
foyer Obecního domu
bez vstupného

