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Opavská kulturní organizace přivítá návštěvníky 19. května 

 
OPAVA - Opavská kulturní organizace 19. května znovu zpřístupní 

veřejnosti Dům umění s unikátní výstavou Naughty by Nature Pasty Onera, 

jednoho z nejvýznamnějších současných vizuálních umělců. A chystá další 

program. 

 

Výstava Naughty by Nature nabídne zájemcům výběr z  tvorby Pasty Onera za 

posledních osm let: akrylové obrazy, velkoformátové oleje, polystyrenové nástěnné  

plastiky i světelné i multimediální instalace, které pochází převážně z předních 

českých soukromých sbírek. V tuto dobu probíhá rozsáhlá dezinfekce prostor. 

„Vzhledem ke všeobecně  nelehké finanční situaci a přesvědčení, že pohled na umění 

povzbuzuje, jsme se rozhodli, že vstup bude na tuto výstavu zdarma,“ říká Marcela 

Mrozková Heříková, ředitelka Opavské kulturní organizace. Pro veřejnost 

bude otevřena také zdarma specifická instalace neonových světel, která reaguje na 

skryté rytmické řády prostoru kostela sv. Václava. Autorem nevšedního díla 

Strukturace prostoru je Pavel Korbička.  

 

Na sociálních sítích Opavské kulturní organizace i v dalších médiích jako Regionalni 

televize.CZ a TV NOE bude v nejbližší době k poslechu i vidění záznam kytarového 

koncertu virtuosa Štěpána Raka, který se odehrál 7. května v Domě umění. 

Jednotlivé skladby věnoval Štěpán Rak přátelům, jako Alfréd Strejček, i těm, kteří je 

milovali za svého života jako Jaroslav Foglar. Vzhledem k pandemii koronaviru však 

koncertu mohla přihlížet pouze malá hrstka realizátorů.  

 

 

 



„Máme už také shromážděn výběr básní guerilla poetry,“ prozrazuje Marcela 

Mrozková Heříková, ředitelka Opavské kulturní organizace. Dodává, že jde o 

oblíbené verše, které jsou na tabulkách umístěny ve veřejném prostoru, nejčastěji 

v parcích na květinových záhoncích, aby si kolemjdoucí uvědomili při pohledu nejen 

krásu místa, ale i nesmrtelné poezie.  

 

V době pandemie koronaviru zaměstnanci Opavské kulturní organizace šili a 

distribuovaly roušky a zprostředkovávali kulturní život na sociálních sítích. Pracovnice  

expozice Cesta města upravovaly stálou expozici a instalovaly novou výstavu 

Fenomén cyklistika, která přibližuje dějiny cyklistiky na severní Moravě a ve Slezsku, 

která bude otevřena 26. května. 

 

Původně avizovaná sochařský výstava děl Michala Trpáka v parku před Obecním 

domem s názvem Pojď si ke mně sednout, se z finančních důvodů přesouvá na 

příští rok. 
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