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Klub Art / Obecní dům

pondělí 2. 12. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

MEDIACE KDY A JAK
PŘEDNÁŠKA Z CYKLU PONDĚLNÍ KÁVA S PROBAČNÍM PRACOVNÍKEM
Mediace je prostředek mimosoudního řešení konfliktu. Má široké uplatnění 
v trestní justici a je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi 
pachatelem a poškozeným. Může však sloužit i k řešení konfliktů rodinných, part-
nerských, sousedských. Mediaci vede odborník, speciálně vyškolený pracovník 
– mediátor. Jeho úkolem je řídit jednání, zachovávat vstřícný a vyvážený přístup 
k oběma stranám a tím napomáhat k nalezení cesty k usmíření a vyřešení daného 
konfliktu. Během semináře se můžete dozvědět užitečné informace pro Váš osob-
ní život, získáte povědomí o řešení sporu mimosoudně a setkáte se s mediátorem. 
Lektoři:
Mgr. Tomáš Zmija – poradce pro oběti trestných činů v projektu Proč zrovna já? 
II, zapsaný mediátor
Mgr. Radek Makový – poradce pro oběti trestných činů v projektu Proč zrovna 
já? II, rodinný mediátor

sobota 7. 12. start 18:30 kde Klub Art vstupné 120,-

COUNTRY S.R.O. 
A SAŠA ŠPRUNCOVÁ
POSLECHOVÝ A TANEČNÍ VEČER

COUNTRY S.R.O. 
A SAŠA ŠPRUNCOVÁ



středa 11. 12. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

AMERICKÉ VÁNOCE 
ANEB S CHRISTIANEM 
NA SKOK VE STÁTECH
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Na prosincové Středeční přednášce s SGO se budeme po čase opět věnovat Vá-
nocům, těch českých se ovšem naše setkání 11. prosince bude týkat jen okrajově. 
Lektorem totiž bude Christian Hughes Blake, mladý Američan, který na Slezském 
gymnáziu studuje v rámci výměnného pobytu organizovaného Rotary klubem.
Christian připomene americké vánoční tradice, poukáže na rozdíly mezi oslavami 
ve Státech a v Česku, obrazně nás pozve do kruhu své rodiny, abychom poznali 
vánoční zvyklosti v  soukromí, a  ukáže nám, jak se v  době Vánoc promění jeho 
město. Přijďte si užít vánoční atmosféru.

12.–14. 12. start 18:00 kde Klub Art, 
Galerie Obecního domu, Sál purkmistrů bez vstupného

TŘI DNY HUDBY A POEZIE 
Z OPAVY A OKOLÍ 
ANEB 10 LET OBECNÍHO DOMU
KONCERTY, POEZIE, VÝSTAVA
Před 10 lety, 12.–13. 12. 2009 se otevřel Obecní dům v Opavě pro širokou veřej-
nost. Za 10 let organizace realizovala více než 1500 kulturních pořadů a ročně ji 
navštíví kolem 60 000 návštěvníků.
Od začátku jsem podporovali místní umělce a proto jsme se rozhodli, že jubileum 
oslavíme třemi dny plnými opavské hudby a  poezie.   Program bude každý den 
začínat v 18:00 a bude bez vstupného.
V rámci něj každý den vystoupí v Klubu Art 6 kapel. Autorská čtení budou probíhat 
v  Galerii Obecního domu v  pátek a  v  sobotu. V  Sále purkmistrů bude po celou 
dobu oslav probíhat výstava plakátů.
Přijďte se podívat na to, co se v Opavě tvoří. Budete pozitivně překvapeni!
Sledujte Facebook OKO a www.oko-opava.cz.

PROGRAM

Koncerty v Klubu Art:

čtvrtek 12. 12.

18:00-19:00 KHYR BROTHERS
19:00-20:00 ELEMENT
20:00-21:00 L.D.G.C.
21:00-22:00 PSYCHONAUT
22:00-23:00 WHEN YOUR SMILE FALLS DOWN
23:00-24:00 LYDIAN PROJECT

pátek 13. 12.

18:00-19:00 ANTONOVA
19:00-20:00 JAKE ONDER
20:00-21:00 JAREM BÝT
21:00-22:00 KOFE-IN
22:00-23:00 EXPEDICE APALUCHA
23:00-24:00 GHOSTFACE

sobota 14. 12.

18:00-19:00 MARIE TOMANOVÁ
19:00-20:00 ROTUJÍCÍ KEDLUBEN
20:00-21:00 NADĚJE
21:00-22:00 DOBROZDÁNÍ
22:00-23:00 MUNROE
23:00-24:00 SOCIAL PARTY

Autorská čtení v Galerii Obecního domu:

pátek 13. 12.

18:30-19:30 RADEK TOUŠ, MARIKA KOVÁČOVÁ, ALžBĚTA LUňÁČKOVÁ
19:30-20:30 IVANA KAŠPÁRKOVÁ, DAN JEDLIČKA, MIROSLAV ČERNÝ

sobota 14. 12.

18:30-19:30 VLADANA FUCHSOVÁ, RADEK GLABAZňA, RADEK MIKŠÍČEK
19:30-20:30 DAVID BÁTOR, ONDřEJ HLOžEK

Výstava plakátů (2009–2019) v Sále purkmistrů



Galerie Obecního domu
foyer kavárny / Obecní dům

5. 12. – 23. 2. 2020
kde Galerie Obecního domu bez vstupného

PAULINA SKAVOVA
PAR FORCE
VÝSTAVA / SOCHA
kurátor: Jan Kunze
Láska je lovec, dívka je laní a laň se lovci neubrání. Lov byl odpradávna součástí 
lidské společnosti a jejích dějin. Díky své rozsáhlé mytologii a přirozené posvát-
nosti lesa a divočiny byl od počátku věků také tradičním a vděčným námětem pro 
uměleckou tvorbu. Paulina Skavova patří k výjimečným autorkám, kterých je na 
současné české sochařské scéně jako šafránu. Ve svém díle navazuje na to nejlepší 
z českého figurativního sochařství a stejně tak nezapře ovlivnění historií. Prvotní 
inspirace zpracovává po svém, s přirozeným vtipem a emancipovaným ženským 
pohledem na současný svět. V díle Pauliny Skavové se dotýkáme něčeho podvě-
domého a archetypálního. Ozvěny dávných mýtu a legend, tragičnost smrti, uctí-
vání zvěře i lesa, kouzelná božstva, magické a osudové ženy. Nezbývá než popřát 
dobrý lov! Ať Vám slunce stále svítí do zad a ať zastihnete kořist nepřipravenou. 
Ale pamatujte, bývá větší potěšení z lovu než z úlovku. 
 Jan Kunze

7. 11. – 5. 1. 2020 kde foyer Obecního domu bez vstupného

DĚTI Z PLAKÁTU
VÝSTAVA / PLAKÁT
Pro tvorbu filmových plakátů, které vytvořili žáci a  studenti výtvarného oboru 
Základní umělecké školy v Opavě pod vedením Markéty Janečkové, se stala in-
spirací  výstava filmových plakátů 60.–70. let ze sbírky Terryho ponožky, která se 
uskutečnila na jaře tohoto roku v  Domě umění. Děti svou tvorbou vzdaly hold 
všem filmařům a umělcům, kteří byli nuceni tvořit v nesvobodné době, mnohdy 
ani tvořit nemohli nebo jejich díla skončila v trezoru.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

středa 4. 12. start 17:00 

kde Galerie Obecního domu bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
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www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

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.

26. 11. – 15. 3. 2020 

kde expozice Cesta města vstupné v rámci vstupu do expozice

PŘÍBĚH KATEŘINEK
VÝSTAVA
Výstava mapuje historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstarších dob po 
povodně v  roce 1997. Návštěvníci si tak připomenou nejdůležitější okamžiky, 
památky i osobnosti původně samostatné obce, která byla dokonce v roce 1932 
povýšena na město.
Výstava byla realizována Opavskou kulturní organizací ve spolupráci mimo jiné 
se Slezským zemským muzeem, statutárním městem Opava, Zemským archivem 
v  Opavě, Státním okresním archivem Opava, Národním památkovým ústavem, 
Muzeem Hlučínska, Základní školou Vrchní nebo soukromými sběrateli z Opavy, 
mj. Rudolfem Dybowiczem, Viktorem Wolfem nebo Ing. Vladimírem Javorským. 

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

neděle 8. 12. start 14:00 

kde sraz u kostela sv. Kateřiny (Kostelní ul.) vstupné 50,- / 30,- / 100,-

ZMIZELÉ KATEŘINKY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Prohlídka v netradičním adventním čase seznámí návštěvníky s historií a zajíma-
vými stavbami kdysi samostatného města – kostelem, radnicí, školou na Vrchní 
ulici nebo funkcionalistickou vilou dr. Martínka.

1. 12. – 29. 2. 2020 kde expozice Cesta města

KATEŘINKY "MÍSTO 
ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ" 
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro všechny děti ve věku 6–12 let. Námětem, při 
jehož zpracování může být použita jakákoliv výtvarná technika na výkres formátu 
A3 (malba, kresba, linoryt, koláž...), je část Opavy zvaná Kateřinky tak, jak ji zna-
jí všichni (např. historické objekty, sídliště...), nebo jak ji zná pouze autor čili pro 
ostatní neznámá (např. jeho oblíbené místo, třída, pokojíček...).
Nejlepší práce čeká vystavení v expozici Cesta města a pro autory budou nachys-
tány zajímavé odměny např. tematické focení v  historickém duchu ve Švédské 
kapli, celoroční volná vstupenka na výstavy atd.
Soutěžní příspěvky noste na recepci Obecního domu (denně 10:00–12:00, 13:00–
18:00) na jméno Simona Juchelková.

Fotoalbum dodnes známé firmy Altschul pak zapůjčila rodina Červinkových z Pra-
hy. Autory výstavy jsou Mgr. Ivana Maloušková z  Opavské kulturní organizace 
a PhDr. Ondřej Haničák ze Slezského zemského muzea.



pátek 6. 12. start 14:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

MIKULÁŠSKÝ WORKSHOP
Společně s  pracovníky a  klienty ze sociálně terapeutických dílen Radost si ná-
vštěvníci mohou vyrobit vánoční ozdoby, ozdoby ze špilek, soby, placky, vánoční 
přání, jmenovky na dárky a mnoho dalšího. Pro malé návštěvníky bude od 17:00 
připraveno mikulášské překvapení. Hudebně bude celé odpoledne doprovázet 
flašinetář. Pracovníci a klienti z Charity Opava rovněž připraví pohoštění a budou 
podávat lahodnou kávu. Mikulášský workshop je určen malým i velkým návštěv-
níkům.

středa 11. 12. start 9:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍPRAVA 
– WORKSHOP
CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK PRO SENIORY
Společně s pracovníky a klienty ze sociálně terapeutických dílen Radost si návštěv-
níci mohou vyrobit vánoční dekorace, jmenovky, šité dekorace a mnoho dalšího. 
Pracovníci a klienti z Charity Opava rovněž připraví pohoštění a budou podávat 
lahodnou kávu. Celý workshop „Předvánoční příprava“ je pojatý jako poděkování 
seniorům za celoroční účast při pravidelném cyklu přednášek a komentovaných 
prohlídek pro seniory.

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

1. 12. – 15. 3. 2020 kde expozice Cesta města

ZAJÍMAVOSTI KATEŘINEK
ANIMAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ PŘÍBĚH KATEŘINEK
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi. 
Jedno z největších opavských sídlišť vybudovaných ve 20. století se nachází v Ka-
teřinkách, přičemž bohatá historie místa sahá až do pravěku. Přijďte se dozvědět 
zajímavosti o části našeho města zvané Kateřinky. Aktivity i náplň programu jsou 
přizpůsobeny věku účastníků.

celoročně vstupné v rámci expozice Cesta města

INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKA 
EXPOZICE CESTA MĚSTA 
Nově nabízíme samoobslužnou interaktivní prohlídku expozice Cesta města, na 
objednání Vám připravíme aktivity do expozice na míru, vhodná zábava i poučení 
pro širokou rodinu, zpestření dětských oslav apod. Cena v  rámci vstupu do ex-
pozice. Pro objednání, bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, tel: 
+420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

KATEřINKY



celoročně kde expozice Cesta města

SECESE KOLEM NÁS 
STÁLÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
Náplň je přizpůsobená věku účastníků – od poznání pojmu secese a hravého ob-
jevování jejích specifických projevů v umění i na běžných předmětech až po před-
stavení významných osobností období secese se vztahem k Opavě. Uvidíme secesi 
kolem nás! V nabídce jsou dvě varianty, které budou probíhat:
I. uvnitř v expozici Cesta města
II. v ulicích města Opavy
U obou variant je součástí výtvarná tvorba.
Pro MŠ vhodná varianta probíhající pouze uvniř.

celoročně kde expozice Cesta města

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.

Cena animace pro školy: 10 Kč za žáka + pedagogický doprovod vstup zdar-
ma. 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
Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy. 
Děkujeme za pochopení.

Bližší informace: www.cestamesta.cz

celoročně kde expozice Cesta města

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 Cesta města

OPAVSKÁ NEJ 
STÁLÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Vhodný pro MŠ, 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.

POžÁRNÍ OBRAZ



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

Dům umění a kostel sv. Václava

22. 11. – 5. 1. 2020

DIALOGY 2019
TUŠENÉ SVĚTY
VÝSTAVA / ČESKÝ SYMBOLISMUS ZE SBÍREK GVUO
kurátor: Jaroslav Michna
V rámci cyklu Dialogy 2019 bude představen výběr obrazů, grafik a soch české-
ho symbolismu ze sbírek GVUO. Výstava nám poodhalí niterné vhledy generace 
umělců přelomu 19. a 20. století, kteří se emancipovali od realistické a historické 
malby a ponořili se do tušených světů, představ, tužeb, emocí a spirituálních vytr-
žení. Otevřou se tak před námi snové krajiny, existenciální tíhy, extáze a tajuplné 
otisky duše. Pro dialog byli tentokrát vybráni hudebníci Milan Bátor (kytara) a Lída 
Rosenbaumová (příčná flétna), aby se nechali strhnout a  inspirovat proudem 
těchto niterných, tušených světů a převedli je do autentické hudební skladby. 
 Jaroslav Michna

22. 11. – 5. 1. 2020

MICHAL ŠKAPA AKA TRON
KÓD ULIC
VÝSTAVA / MALBA
kurátor: Radek Wohlmuth
Výstava Kód ulic představuje prakticky celý výtvarný manuál jednoho z nejvýraz-
nějších autorů spojených s  českou graffiti scénou MICHALA ŠKAPY aka TRONa 
(1978). Komplexní záběr, který vedle sebe staví nejvýznamnější linie jeho tvorby, 
přináší potenciál retrospektivy, důraz na nejnovější realizace, ale přitom zřetel-
ně reflektuje aktuální tvůrčí situaci. Koncept se soustředí především na gestické 
kompozice vycházející z písma jako abstraktního znaku se šifrovaným obsahem 

a precizní realistické obrazy městské krajiny. Celek pak jasně odkazuje k psycholo-
gii, jazyku i vizualitě ulice jako vrstevnatému fenoménu, jenž významnou měrou 
spoludefinuje dnešní svět. Zároveň také ve zkratce připomíná dynamickou cestu 
od malování v ulicích k malování měst jako obrazu civilizace, kterou Michal Škapa 
prošel. Autobiografický rozměr výstavy podtrhuje i fakt, že právě CODE je jedním 
z jeho graffiti jmen. 
 Radek Wohlmuth

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

úterý 10. 12. start 17:00 kde Dům umění vstupné 40,- / 20,- / 90,-

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA VÝSTAVY
S AUTOREM VÝSTAVY MICHALEM ŠKAPOU

MICHAL ŠKAPA AKA TRON - Strážci, akryl a airbrush, 2019



22. 11. – 5. 1. 2020

OĽGA PAŠTÉKOVÁ
KDE BOLO – NEBOLO
VÝSTAVA / MALBA
kurátorka: Miroslava Urbanová
Oľgu Paštékovú fascinujú miesta, ktoré cez deň, ale predovšetkým po zotmení 
obývajú iné živé bytosti než ľudia, no narozdiel od ľudí nenarúšajú viditeľne nič 
z  prirodzeného chodu vecí. Ide predovšetkým o  divoké zvieratá, ktorých stopy 
prítomnosti umelkyňa sleduje v rôznych prostrediach – v lese, meste, či v ruinách 
štruktúr vytvorených ľuďmi. Vytvára emočne silne nabité obrazy a  inštalácie ex-
presívnym rukopisom, ktorý na povrchu opaľovaných drevených dosiek kombi-
nuje maľbu a  silné grafické stopy rytím. Jej diela poukazujú na nerovné vzťahy 
medzi tým, čo nazývame príroda a tými, čo vytvárajú kultúru – častokrát na úkor 
prvého menovaného. 
 Miroslava Urbanová

Autorka: OĽGA PAŠTÉKOVÁ

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

neděle 5. 1. start 16:00 kde Dům umění bez vstupného

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA VÝSTAVY
S OL'GOU PAŠTÉKOVOU A S KURÁTORKOU VÝSTAVY 
MIROSLAVOU URBANOVOU
Hostem bude PhDr. Zdeněk Orlita, Ph.D., který se zabývá enviromentálními ději-
nami a historií krajiny.  Na závěr prohlídky bude volná diskuse na téma "Vlk a jeho 
obraz v historických pramenech".



středa 11. 12. start 19:00 
kde kostel sv. Václava vstupné dobrovolné

BOHEMIAN METAL 
RHAPSODY
KONCERT
BOHEMIAN METAL RHAPSODY je unikátní sestava zpěváků a  zpěvaček spojující 
v rhapsodii prvky hard & heavy hudby s klasickou. Sestava je složená z ostřílených 
jmen (nejen) české rockové scény, ale i z řady talentovaných “nováčků”. V čele vel-
kého hudebního projektu stojí lídr legendární kapely CITRON Radim Pařízek. Ten 
si za hlavní hlasové tahouny vybral rockovou dračici TANJU, Pepu Michálka z FO-
REST JUMP a Izziho z DOGY. Ostříleným profesionálům sekunduje energické mládí 
v podání Petra Kutheila, Lukáše Písaříka, Gygy, Viktorie Surmové nebo growlerky 
Blackwish.
Na jaře 2019 se ke kapele přidal kytarista Heri Joensen. Ten pochází z Faerských 
ostrovů a po světě se proslavil se svou heavy metalovou formací TÝR.
V květnu 2019 vyšlo BMR debutové live DVD “Episode: Cosmos part I”. Na něm se 
projekt představuje v rámci festivalového vystoupení v aktuální sestavě.
Sestavu doplňuje také cellové duo.
V roce 2019 absolvovali BMR své první úspěšné turné s názvem DVD festival tour 
2019. Koncertně se tak projekt představil na desítce letních festivalů.

sobota 7. 12. start 18:00 

kde refektář Domu umění vstupné dobrovolné

ĎYVINA & LUNARIA
KONCERT
Společný koncert hudebních uskupení Ďyvina a Lunaria.
Ďyvina je ostravská pagan-folková skupina založena Vítem Přibylou v roce 2018. 
Písně zpívané v medžuslovjanském jazyce a kompozice, jež jsou doprovázeny zvu-
ky niněry, keltské harfy a kytary přenáší posluchače do pradávných krajin lidského 
nitra. Texty jsou inspirovány starověkými příběhy, šamanismem, změněnými stavy 
vědomí a souzněním s životními cykly i Matkou přírodou samotnou.
Lunaria je harfové duo působící v Opavě ve složení Anny Hřivňacké a Evy Kotrlové. 
Hudebně se věnují irské a české lidové hudbě, orientu a hudbě klasické. V úpra-
vách pro keltskou harfu se odráží magický svět J. R. R. Tolkiena, hudební pohádky 
Alizbara a vztah k přírodě a kořenům jako takovým.
Jako speciální host vystoupí tanečnice LÚTHIEN.

LUNARIA



celoročně kde DŮM UMĚNÍ

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

Pro školní a organizované skupiny (družiny, kroužky, rodiče s dětmi, děti s dospě-
lými a nadšence) nabízíme k vybraným výstavám animační programy, které zpro-
středkovávají 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.

22. 11. 2019 – 5. 1. 2020

BYLO, NEBYLO… 
POHÁDKA Z LESA
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ OĽGA PAŠTÉKOVÁ – KDE BOLO – NEBOLO
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
V  lese se odehrává spousta příběhů. A  co teprve v  noci, kdy les žije úplně jiným 
životem. V animaci BYLO, NEBYLO… POHÁDKA Z LESA se vydáme za tajemstvím 
ukrývajícím se v nočním lese. Půjdeme velmi opatrně, ať nevzbudíme spící zvířata 
a nevyděsíme toulající se vlky. Nasbíráme si spoustu inspirace a kousek lesa si spo-
lečně vytvoříme.

22. 11. 2019 – 5. 1. 2020

MALÍŘ ULIČNÍK
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ MICHAL ŠKAPA – KÓD ULICE
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Animace MALÍř ULIČNÍK je věnována výtvarnému fenoménu graffiti a street artu. 
Někdo ho vnímá jako umělecké dílo, jiný zase jako vandalství. Program se zaměřuje 
na vysvětlení této tenké hranice, která veřejnost rozděluje, a také objasňuje, jak díla 
z mostů, fasád a vlaků vznikají a jaký mají smysl. Přijďte objevit tajemství tagů, pieců, 
wholecarů, panelů a vyzkoušejte si práci sprejera na vlastní kůži.  

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.
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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 programů: Mgr. Nelu 
Vlčkovou: Tel: +420 734 862 482, email: nela.vlckova@oko-opava.cz

V případě zájmu o stálé programy Příběhy (z) kostela a Život v kutně můžete 
kontaktovat také lektorku Mgr. Simonu Juchelkovou: Tel: +420 527 115, 
email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

Bližší informace: www.oko-opava.cz

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, SŠ, veřejnost a rodiče s dětmi
Menší děti se vydají po stopách mnichů, zjistí, co klášterní život obnášel, jak to v kláš-
teře 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.

středa 11. 12. start 16:00 kde Schösslerův salonek bez vstupného

AUTOGRAMIÁDA 
HANNAH J. NESVADBA
AUTOGRAMIÁDA KARMOLOŽKY A SPISOVATELKY
Program:
Autorské čtení
Malý dárek zdarma
Reservé míst: Sofie 602 722 324

Obecní dům / Schösslerův salonek

OBECNÍ DŮM

GALERIJNÍ ANIMACE



OPAVSKÝ MAJÁLES 2019VÁNOCE S OKO

úterý 3. 12. start 17:00 kde Dolní náměstí bez vstupného

SAXOFFON
KONCERT SAxOFONOVÉHO KVARTETA
Známé melodie od popu přes rock až po klasiku v netradičních úpravách.

středa 4. 12. start 17:00 

kde Galerie Obecního domu bez vstupného

PAULINA SKAVOVA
PAR FORCE
VERNISÁŽ VÝSTAVY

pátek 6. 12. start 14:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

MIKULÁŠSKÝ WORKSHOP
VÝROBA VÁNOČNÍCH OZDOB

středa 11. 12. start 9:00 kde Sál purkmistrů bez vstupného

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍPRAVA 
– WORKSHOP
VÝROBA VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK PRO SENIORY

středa 11. 12. start 19:00 

kde kostel sv. Václava vstupné dobrovolné

BOHEMIAN METAL 
RHAPSODY
KONCERT

12.–14. 12. start 18:00 kde Klub Art, Galerie Obecního 
domu, Sál purkmistrů bez vstupného

TŘI DNY HUDBY A POEZIE 
Z OPAVY A OKOLÍ 
ANEB 10 LET OBECNÍHO DOMU
KONCERTY, POEZIE, VÝSTAVA
Koncerty v Klubu Art, autorská čtení v Galerii Obecního domu, výstava plakátů 
(2009–2019) v Sále purkmistrů

2.–20.12. kde Dům umění nutná rezervace: 734 862 482 

BYLO, NEBYLO… 
POHÁDKA Z LESA
GALERIJNÍ ANIMACE S NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNOU
Animace inspirovaná temným lesem, který ukrývá nejedno tajemství.
Pro školy a veřejnost.

MALÍŘ ULIČNÍK
GALERIJNÍ ANIMACE S NETRADIČNÍ VÁNOČNÍ DÍLNOU
Animace věnována fenoménu umění ulic – graffiti.
Pro školy a veřejnost.



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
Omezený počet účastníků na všechny akce – prosíme o rezervaci 
na recepci Obecního domu.

RECEPCE DOMU UMĚNÍ
Pekařská 12, 746 01 Opava
dum.umeni@oko-opava.cz
+420 553 668 734 / +420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+420 553 791 947 / +420 734 518 907
denně 10:00–18:00 / polední přestávka 12:00–13:00

OTEVÍRACÍ DOBA: 
VÝSTAVNÍ PROSTORY OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE 
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO

Vydala Opavská kulturní organizace v listopadu 2019 v nákladu 1 000 ks.

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

Facebook / OKO - Opavská kulturní organizace

Instagram / oko_opava

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
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