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Galerie Obecního domu
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5. 12. – 23. 2.
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 posvátnosti 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 Skavove se dotýkáme něčeho podvědomého a archetypálního. Ozvěny dávných mýtu a legend, tragičnost smrti, uctívání 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

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

7. 1. – 23. 2. kde Galerie Obecního domu

KDO UVĚŘÍ LESNÍ ZVĚŘI

GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ PAULINA SKAVOVA – PAR FORCE
Určeno pro MŠ, ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a veřejnost.
Může se setkat v jednu chvíli na jednom místě lesní zvěř, lovecká trofej i samotná
bohyně lovu Artemis? Může být boxerská rukavice ušita z peří? Zdá se to nemožné? Během galerijní animace uvidíte sami... Čím déle však v tajemném loveckém
světě vytvořeném sochařkou Paulinou Skavovou zůstaneme, tím více si musíme
dát pozor, ať se z pozorovatelů nestaneme pozorovanými, z lovců lovenými. Přijď-

te se dozvědět víc o této současné české umělkyni, o lovu, o myslivosti, o lese...
A nechte se lovem zlákat k tvoření.
Cena animací pro školní skupiny 10 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 50 Kč za rodič + 1-3 děti zdarma
V případě dotazů či zájmu o rezervaci kontaktujte lektorku Mgr. Lenku Přibylovou, tel: 606 786 678, email: lenapriby@seznam.cz

7. 11. – 5. 1. 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 inspirací 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.

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz
středa 15. 1. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

TEORIE VELKÉHO TŘESKU

ANEB ŽÁCI SGO O NÁVŠTĚVĚ CERN
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Lednová Středeční přednáška s SGO Vás seznámí s cestou několika žáků Slezského gymnázia do Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN). Příležitost vidět
jeden z detektorů urychlovače částic jim zprostředkovala Přírodovědecká fakulta
Ostravské univerzity. A co se v Ženevě naši žáci dozvěděli? Přijďte si je poslechnout 15. ledna 2020 do Klubu Art.
KRAJINA V TÍSNI

6. 1. – 1. 3. kde foyer Obecního domu bez vstupného

ŠÁRKA 51 QUISOVÁ

TRIP @ PLANTS / VÝLETY A PŘÍRODA
VÝSTAVA / MALBA
Svými obrazy vyprávím svůj jedinečný příběh. Tvořím stále, chtěla bych porozumět světu kolem sebe. Stále se mám co učit. A především si nestěžovat na…
úterý 21. 1. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

ŠÁRKA 51 QUISOVÁ

KRAJINA V TÍSNI

PROMÍTÁNÍ DOKUMENTÁRNÍHO FILMU
Vzpomínky na povodně před několika lety odešly s velkou vodou a dnes spíš Česko řeší problém sucha. Nový film z produkce Člověka v tísni ukazuje, jak spolu obojí souvisí. Bleskové záplavy i vysychání krajiny jsou projevem proměn globálního
klimatu i důsledkem našeho zacházení s přírodou. Film zdůrazňuje dlouhodobý
a dalekosáhlý důsledek špatného nakládání s českou krajinou. Jedná se o mezigenerační dialog akcentující dopad našeho jednání na životy našich dětí. Kombinuje
výpovědi odborníků, záběry aktuálních problémů i animované sekvence.
Režie: Petr Jančárek / Česká republika, 2017 / 52 minut

Lubomír BUŽMA Khýr, hráč na akustickou kytaru, dobro kytaru, banjo a foukací
harmoniku se věnuje akustické bluesové muzice s českými texty. Repertoár tvoří
z velké části vlastní písničky a také tradicionály a gospely s originálními úpravami
textů do češtiny.

GHOSTFACE

pátek 24. 1. start 20:00 kde Klub Art vstupné 80,- / 100,-

GHOSTFACE & MARINA

KONCERT / MIKEŠ B-DAY PARTY
Ghostface (post hc/rock 'n'roll)
Marina (deathcore)
Koncert a narozeninová party opavského umělce, multiinstrumentalisty a kulturního šamana aneb nálož tvrdé hudby v Artu!
Po 7 letech opět pořádá velký koncert na oslavu svých narozenin, tentokrát vstupuje do nebezpečného věku 27 let a oslava to bude vskutku velkolepá.

sobota 25. 1. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120,-

SAŠA ŠPRUNCOVÁ
& BRANISLAV DORKO
A LUBOMÍR BUŽMA KHÝR

DVOJKONCERT
První dáma mezi opavskými zpěvačkami Saša Špruncová si jako svůj narozeninový recitál připravila komorní vystoupení v duu s kytaristou Branislavem Dorkem.
V jejich podání tentokrát namísto country zazní jazzově laděné hity z 50.-60. let
minulého století.

SAŠA ŠPRUNCOVÁ & BRANISLAV DORKO

pondělí 27. 1. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

DĚTI A TECHNOLOGIE

PŘEDNÁŠKA Z CYKLU PONDĚLNÍ KÁVA S PROBAČNÍM PRACOVNÍKEM
Dobrý sluha, ale špatný pán – i tak by se dal definovat neomezený přístup k technologiím. Závislostní potenciál mají pro děti a dospělé nejen hry na počítači, ale
i sledování mediálního obsahu a sociální sítě. Moderní technologie již neodmyslitelně patří k našemu životu a budou jeho součástí i nadále. Kde je však rozdíl mezi
tím, jestli ovládáme my je nebo ony nás? Diskusi k tomuto tématu otevřeme společně s psycholožkou Adiktologického centra při Psychiatrické nemocnici v Opavě
PhDr. Zuzanou Staňovou a členy Opavského zastupitelstva dětí a mládeže.
Lektoři: PhDr. Zuzana Staňová – psycholožka Adiktologického centra PN Opava,
Mgr. Eva Holubová – koordinátorka týmu pro mládež za PMS Opava, členové
Opavského zastupitelstva dětí a mládeže

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.

26. 11. – 15. 3.
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 Opavou, Zemským archivem
v Opavě, Státním okresním archivem Opava, Národním památkovým ústavem,
Muzeem Hlučínska, Základní školou Vrchní nebo soukromými sběrateli z Opavy.
Unikátní fotoalbum dodnes známé firmy Altschul pak zapůjčila rodina Červinkových z Prahy. Autory výstavy jsou Mgr. Ivana Maloušková z Opavské kulturní organizace a PhDr. Ondřej Haničák ze Slezského zemského muzea.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
pondělí 6. 1. start 18:00 kde Švédská kaple bez vstupného

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

KONCERT
Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity v Opavě spolu s expozicí Cesta města
srdečně zvou širokou veřejnost v pondělí 6. 1. na Tříkrálový koncert v prostoru
Švédské kaple (kaple sv. Kříže). Kaple je po většinu roku uzavřena, otevírá se pouze
při zvláštních příležitostech jako je právě tato. Koncert vznikl u příležitosti výstavy
Příběh Kateřinek mapující historii opavské městské čtvrti Kateřinky od nejstarších
dob po povodně v roce 1997. Výstava je návštěvníkům zpřístupněna až do 15. 3.
2020 v Obecním domě.
středa 8. 1. start 10:00 kde expozice Cesta města vstupné 20,-

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY PŘÍBĚH KATEŘINEK

CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK PRO SENIORY
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková
Komentovaná prohlídka výstavy Příběh Kateřinek mapující 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.
čtvrtek 16. 1. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

NOVÁ ARCHEOLOGICKÁ
ZJIŠTĚNÍ V TRASE

VÝCHODNÍHO OBCHVATU OPAVY
PŘEDNÁŠKA
Přednáší: Mgr. Kateřina Papáková, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.)
Přednáška Mgr. Kateřiny Papákové, Ph.D., zaměstnankyně Archeologického ústavu Akademie věd, v. v. i., Brno, detašovaného pracoviště Opava. Specializuje se především na
mladší dobu kamennou, období neolitu a eneolitu na území českého Slezska.

Přednáška návštěvníky seznámí s archeologickým výzkumem v prostoru Opavy – Kateřinek. V roce 2017 proběhla II. etapa záchranného archeologického výzkumu na stavbě
„Silnice 1/II Opava, severní obchvat – východní část“. V rámci celé trasy byly detekovány tři oblasti, na kterých byly zachyceny pozůstatky pravěkých sídlišť. První sídliště bylo
datováno do pozdního eneolitu, přímo do epišňůrového kulturního okruhu, druhé do
přelomu doby bronzové a halštatské – do kultury lužických popelnicových polí. Poslední část zachyceného sídliště spadá do nejmladší fáze hornoslezské lengyelské skupiny
(pozdní neolit). Mezi nejvýznamnější nález můžeme považovat fragment ženské plastiky.
čtvrtek 30. 1. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

KATEŘINKY
ZNÁMÉ/NEZNÁMÉ

ARCHITEKTURA A URBANISMUS OPAVSKÉHO PŘEDMĚSTÍ

KAPLE SV. KŘÍŽE / foto: Slezské zemské muzeum

PŘEDNÁŠKA
Přednáší: PhDr. Ondřej Haničák (Slezské zemské muzeum)
Nejprve předměstské osídlení, poté samostatná obec a ve 30. letech 20. století
krátce dokonce město – tím vším byly v minulosti Kateřinky. Jejich spletitá historie
se promítala jak do tvářnosti ulic a veřejných prostranství, tak jednotlivých staveb.
Malebný ráz opavského předměstí vzal za své zejména ve druhé polovině 20. století,
kdy byl při výstavbě kateřinských sídlišť spolu se starší zástavbou nenávratně ztracen také specifický genius loci, formovaný historickým vývojem předchozích staletí.
Přijměte proto pozvání k virtuální procházce po starých Kateřinkách a jejich architektonických dominantách, které jsou v mnoha případech dnes známy v pozměněné podobě či jen díky historickým mapám, plánům a fotografiím. U mnohých se pak
dramaticky proměnilo jejich okolí. Přes všechny změny jsou však stopy „zmizelých“
Kateřinek v prostředí dnešní městské části stále dobře patrné.

1. 12. – 29. 2. 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 znají 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 nachystány 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.
KATEŘINKY "MÍSTO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ"

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 expozice. Pro objednání, bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou, tel:
+420 734 527 115, email: simona.juchelkova@oko-opava.cz

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
1. 12. – 15. 3. 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 Kateřinkách, 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 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

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 objevování jejích specifických projevů v umění i na běžných předmětech až po představení 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.

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.

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
Na nepřijaté telefonní hovory odpovídáme zpět v pauzách mezi programy.
Děkujeme za pochopení.
Bližší informace: www.cestamesta.cz

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

22. 11. – 5. 1.

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 expresívnym rukopisom, ktorý na povrchu opaľovaných drevených dosiek kombinuje 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

22. 11. – 5. 1.

MICHAL ŠKAPA AKA TRON
KÓD ULIC

VÝSTAVA / MALBA
kurátor: Radek Wohlmuth
Výstava Kód ulic představuje prakticky celý výtvarný manuál jednoho z nejvýraznějších 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 zřetelně 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 psychologii, 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:
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 dějinami a historií krajiny. Na závěr prohlídky bude volná diskuse na téma "Vlk a jeho
obraz v historických pramenech".

komentovaná prohlídka výstavy MICHAL ŠKAPA AKA TRON - KÓD ULIC

17. 1. – 1. 3.

TIBOR ČERVEŇÁK
DOTEKY

22. 11. – 1. 3.

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 českého 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 vytržení. 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

TIBOR ČERVEŇÁK – DOTEKY

DIALOGY 2019 – TUŠENÉ SVĚTY

VÝSTAVA / MALBA
kurátorka: Radana Zapletalová
Tibor Červeňák je nevšedním úkazem, který bez zábran a korekcí předkládá emocemi nasycené výjevy. Na jeho obrazy je dobré se dívat s podobně otevřenou bezprostředností. Je to malíř srdce a ruky; také citu a chvatu – autor intuitivní, avšak
veden a držen podvědomě čímsi konzistentním. Jeho malby jsou ve výrazu proměnlivé, avšak v úhrnu je to dílo držící vnitřním tajemstvím pohromadě. Hledíme
na báseň v próze, v níž se prolíná sen a skutečnost, představy a vjemy, fantaskní
i pravděpodobné. Zpravidla se zdárně vyhýbá nástrahám povrchního estetismu,
i když vyprávění, krása a pozitivní podmanivost jsou zde přítomné. Barva, pohyb
a tajemná nedoslovenost nás přitahují – vtahují do jeho zvláštně rozvolněného,
někdy zastřeného světa, který je nám tušeně blízký. Tibor Červeňák je svérázným
a pozoruhodným malířem, jehož příběh se nás čímsi dotýká. Narodil se v Hranicích na Moravě a před sedmnácti lety se přestěhoval do Velké Británie. Tam, kluk
z "děcáku", absolvoval jednu z nejprestižnějších uměleckých vysokých škol v Londýně Chelsea College of Arts. Své obrazy vystavoval v galeriích nejen evropských
měst, Vídeň, Stockholm, Helsinky, Paříž, Benátky, Berlín, Londýn, Bristol, Belfast,
ale také v New Yorku. Jeho dosud poslední velká výstava proběhla začátkem roku
2019 v jeho rodných Hranicích v Muzejní galerii Synagoga.

Radana Zapletalová, Radan Wagner

17. 1. – 1. 3.

PAVILION O2

PROJEKT REALIZOVANÝ V RÁMCI BENÁTSKÉHO BIENÁLE 2019
kurátor: Tomasz Wendland
Mezinárodní výstava, která byla realizována v rámci Benátského bienále 2019. Kurátorem projektu Tomaszem Wendlandem byli vybráni autoři z Německa, Polska,
České republiky a Taiwanu. Část projektu bude prezentován v České republice,
a to právě v Opavě. Kurátorským principem není předurčovat interpretaci děl, právě na výstavě proběhne jejich dialog a zde se poprvé témata spojí, odkryjí se určité
asociace a intuice budoucnosti. Uměním zde jsou a budou pouze díla a ne slova.

Tomasz Wendland

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVÁM:
čtvrtek 16. 1. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAV

TIBOR ČERVEŇÁK – DOTEKY, LIBOR VESELÝ – PRAXE DIVOČINY, PAVILION O2

LIBOR VESELÝ – PRAXE DIVOČINY

17. 1. – 1. 3.

LIBOR VESELÝ
PRAXE DIVOČINY

VÝSTAVA / MALBA
kurátorka: Jana Písaříková
Vítejte v džungli a zbystřete své smysly. Tato výstava je divokou přehlídkou, nemá
časovou linku, jasný začátek ani konec. Obrazy Libora Veselého vyžadují plné nasazení smyslových receptorů. Jeho malba je expresivní a ve své autenticitě si dovoluje být stejně tak dobře poučená jako naivní. Nevyhýbá se vysokým tématům
vycházejících z dějin umění, ani technikám inspirovaným světem dětských her,
snowboardingem, výrobou bubnů a dalšími mimouměleckými zálibami autora.
Při tvorbě svých velkoformátových pláten nekalkuluje, jejich zářivá barevnost,
energičnost, autenticita jsou výsledkem otevřenosti vůči experimentu a životu.
Ostatně jak jinak dojít do divočiny než cestou vedoucí mimo vyznačené stezky.

Jana Písaříková

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

22. 11. – 5. 1.

Pro školní a organizované skupiny (družiny, kroužky, rodiče s dětmi, děti s dospělými a 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.

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.

MALÍŘ ULIČNÍK

17. 1. – 1. 3.

HLAVA PLNÁ BAREV

celoročně kde Dům umění

22. 11. – 5. 1.

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 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.

GALERJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ TIBOR ČERVEŇÁK – DOTEKY
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Co všechno se odehrává v hlavě malíře? Je jeho mysl pestrá jako paleta barev
nebo černá jako malířský uhel? V animaci věnované dílu Tibora Červeňáka prozkoumáme, jak malíř pracuje – kde bere inspiraci, kde tvoří a jak jsou pro něj důležité barvy a jejich odstíny. Barevný program zakončíme výtvarnou dílnou, kde si
vytvoříme své vlastní mistrovské dílo.

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
společně vytvoříme.

ŽIVOT V KUTNĚ

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

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 prosinci 2019 v nákladu 1 000 ks.

23. – 27. 3. 2020
OPAVA, OBECNÍ DŮM (OSTROŽNÁ 46)
KLUB ART, SÁL PURKMISTRŮ

Hledáme dobrovolníky
Pro hladký průběh festivalu Jeden svět 2020 hledáme
dobrovolníky (moderování projekcí, distribuce letáků,
fotodokumentace). Vhodné pro studenty/ky SŠ, VŠ.
V případě zájmu pište koordinátorkám festivalu:
simona.juchelkova@oko-opava.cz
nebo vladana.fuchsova@oko-opava.cz

