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Dům umění v Opavě je od roku 1974 jednou z nejdůležitějších kulturních institucí ve městě. Program výstav se zamě-
řuje především na tvorbu pulzující energií současných etablovaných autorů a mladých výtvarníků ověnčených cenami 
z různých výtvarných soutěží a přehlídek. Soubor každoročních pěti výstavních bloků tak vytváří díky spolupráci s vý-
znamnými kurátory synergický celek. Doprovodný program výstav Domu umění v Opavě pravidelně nabízí návštěvní-
kům setkání s umělci formou komentovaných prohlídek, výstav a dalších komponovaných pořadů.

V roce 2021 představíme v Domě umění v Opavě mj. tyto autory a kurátory:
Zbigniev Bajek, Marek Sibinský, Zdeněk Janáček, Jaroslav Michna, Vladimír Birgus, Ondřej Durczak, Josef 
Šmek, Milan Martiník, Patrik Hábl, Radek Wohlmuth, Marek Nenutil anebo Petr Hájek

VýStaVy Ve SPOluPRáci

Výtvarné umění pravidelně vystavujeme i ve spolupráci s důležitými institucemi města nebo Moravskoslezského kraje 
a dalších. Zásadní je spolupráce s Galerií výtvarného umění Ostrava, která vlastní unikátní a bohatou kolekci moderní-
ho umění, z jejíž sbírek vzniká v oratoři opavského Domu umění každý rok několik velmi populárních a vyhledávaných 
instalací, a to v poslední době pod koncepčním názvem „Dialogy 2019“. Pravidelně oslovujeme ke spolupráci i výtvar-
né umělecké školy, a to jak střední školy, tak i akademie umění. V poslední době to byla např. SUŠ Ostrava s výstavou 
věnovanou jubileu školy, do budoucna jsme domluveni na spolupráci s Akademií výtvarného umění v Krakově nebo 
v Drážďanech. Velmi často spolupracujeme také s výtvarnými obory Fakulty umění Ostravské univerzity nebo s Insti-
tutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Opavská kulturní organizace také poskytuje všechny své výstavní 
prostory každoročním festivalům pořádaných městem Opava, a to festivalům Další břehy a Bezručova Opava.

V roce 2021 chystáme spolupráci s:
akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki Krakow
Fakulta umění Ostravské univerzity, Katedra grafiky a kresby
Galerie výtvarného umění Ostrava
festival Další břehy
festival Bezručova Opava
institut tvůrčí fotografie, Slezská univerzita Opava
Galerie a prostor Znojmo
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GaleRiJNí aNiMace V DOMě uMěNí, GaleRii eiSleR a exteRiéRu

1-12/2021
animační programy Domu umění pro školní kolektivy a rodiče s dětmi a organizované skupiny:

Hlava plná barev – stálá galerijní animace o  teorii barev, která odhalí tajemství míchání barev, vnímání odstínů 
a odkryje se tajné triky malířů.
Za tajemstvím soch – externí galerijní animace odehrávající se v historickém centru Opavy, která se zaměřuje na 
sochy ve veřejném prostoru.
animace k aktuálním výstavám – ke každému výstavnímu bloku je vytvořena galerijní animace inspirovaná tvor-
bou daného umělce.

6/2021
Dětský den v Domě umění 2021
Ve spolupráci s Magistrátem města Opava pořádá již tradičně Opavská kulturní organizace, p.o. Dětský den. Dětský 
den probíhá celý víkend, přičemž OKO svým programem přispívá v neděli, kdy v Obecním domě v expozici Cesta 
města a v Domě umění je připraven program k aktuálním výstavám či na různá témata spojená s Opavou a hravou 
formou je přizpůsoben malým i velkým návštěvníkům.



expozice Cesta města

1–3/2021
Opavský kongres 1820: Křižovatka evropské diplomacie
Pokračování výstavy přibližující svět vysoké politiky, jehož centrem se Opava stala v roce 1820. 
Přesně před 200 lety, během 20. října až 20. prosince 1820, se Opava stala dějištěm kongresu Svaté aliance, jehož 
cílem bylo vyřešit napjatou situaci v některých evropských zemích. Město se tak na krátkou dobu stalo místem setká-
vání panovníků i diplomatů Rakouska, Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie, z nichž jmenujme zejména rakouského 
císaře Františka I., státníka knížete Klemense Metternicha, ruského cara Alexandra I. nebo pruského krále Bedřicha 
Viléma III. Výstava přibližuje nejen samotný průběh kongresu a mnohé evropské historické souvislosti, ale také sa-
motné osobnosti a život ve městě v  tomto období. Projekt v prostorách expozice Cesta města v Obecním domě 
vznikl zejména ve spolupráci Statutárního města Opavy, Slezského zemského muzea, Národního památkového ústa-
vu, Zemského archivu a Slezské univerzity. Autory výstavy jsou mj. Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě 
a PhDr. Marian Hochel, Ph.D. ze Slezské univerzity.
Doprovodným programem jsou komentované prohlídky a animační programy. 

4–10/2021
100 let skautingu v Opavě
Výstava připomene 100 let od vzniku skautského hnutí v Opavě. Hlavním autorem bude Mgr. Petr Tesař ze Zemského 
archivu v Opavě, počítá se také se zápůjčkami ze Slezského zemského muzea nebo Skautského institutu v Praze. 
Výstava zmíní osobnosti spojené s opavským skautingem, ale také vývoj tohoto hnutí až do dnešních dnů. Nebude 
rovněž chybět řada různých předmětů jako deník, šátky, vyznamenání aj., návštěvníci si budou moci vyzkoušet ně-
které skautské dovednosti nebo se seznámit se vzpomínkami pamětníků. 
Doprovodným programem budou komentované prohlídky, přednášky a animační programy. Ve skautském duchu 
bude též probíhat dětský den a muzejní noc.

5–6/2021
Slezská muzejní noc 
Program Slezské muzejní noci bude inspirován aktuální výstavou o  skautingu. Ve spolupráci s  opavskými skauty 
bude připraven bohatý program jak pro děti, tak pro dospělé. 

6/2021
Dětský den 
Téma dětského dne bude rovněž ovlivněno skautingem. Jako každý rok budou pro děti připraveny úkoly, za jejichž 
splnění budou náležitě odměněny.

9/2021
Dny evropského dědictví
Návštěvníci budou moci opětovně navštívit zdarma prostory Švédské kaple, expozice Cesta města nebo komentova-
né prohlídky na městském hřbitově.

10–3/ 2022 
Sladká historie Opavy
Výstava ve spolupráci se Zemským archivem, Magistrátem města Opavy a ostatními institucemi připomene histo-
rii výroby cukrovinek v Opavě. Jelikož v roce 2020 uběhlo 180 let od vzniku známé firmy Fiedor, výstava částečně 
naváže také na toto výročí a samozřejmě připomene vzdálenou i moderní historii této nejznámější firmy na výrobu 
cukrovinek. Dále zmíní například ve své době oblíbenou firmu Kappel a Štěrba, aj.
V rámci doprovodného programu k výstavě proběhnou komentované prohlídky, přednášky, ochutnávky sladkostí, 
exkurze do provozů pro veřejnost, pro školská zařízení a rodiče s dětmi nabídneme animační programy a další zají-
mavé akce. 

5 6



9/2021-10/2021
100 let opavského skautingu – panelová výstava
Výstava rozšíří projekt ke 100 výročí založení skautingu v Opavě. Pomocí velkoformátových fotografií přiblíží některé 
z událostí a míst spojených s působením skautům v Opavě.

1–12/2021
cyklus přednášek pro seniory Opava v minulosti a dnes
Stejně jako tento rok i v roce 2021 proběhne cyklus přednášek pro seniory, který poodhalí další historické události 
města Opavy a jeho okolí, osudy místních rodáků a seznámí mnoha dalšími zajímavými historickými tématy. 

4–10/2021
Komentované prohlídky
I tento rok proběhne série komentovaných prohlídek, a to na jaře, v létě a na podzim. Při prohlídkách budou ná-
vštěvníkům nahlédnout do tajemných světů svatých, kterým jsou dané kostely zasvěceny anebo do životů osobností 
pohřbených na opavských hřbitovech.

3/2021
Opava v roce 1820 aneb trocha historie nikoho nezabije
Otevřete dveře kostela sv. Václava a přeneste se s námi do století evropského. Potkejte se s významnými osobnostmi 
tehdejší doby, jako je kníže Metternich, císař František I., car Alexandr I. či korunní princ Bedřich Vilém IV., kteří spo-
lečně v roce 1820 navštívili Opavu u příležitosti Opavského kongresu. Spolu s námi poznejte něco málo z řemesel 
počátku 19. století a sami si některé z nich zkuste. Například tradiční výrobu košíku, ruční tkaní na rámu, paličkování 
a mnoho dalšího. Tento ojedinělý zážitek zpestří ukázka empírových tanců a dobová hudba. 

5/2021
Festival Jeden svět 2021
Festival dokumentární filmů pod hlavičkou organizace Člověk v tísni a doprovodné projekce z platformy Promítej 
i ty!
Možné termíny festivalu: 10. – 28. 5. 2021, 10. 5. – 11. 6. 2021 (výběr jednoho pracovního týdne v těchto rozmezích), 
doprovodné projekce v průběhu roku ve volných termínech.

aNiMačNí PROGRaMy PRO ŠKOlSKá ZaříZeNí, RODiče S DětMi a ORGaNiZOVaNé SKuPiNy

A/ doprovodné animace k aktuálním výstavám
B/ stálé, celoroční cesta dějinami města, Opavská nej, Opava secesní, Opava barokní, Život v kutně
C/ sezónní Poznej svoje město i., ii., Poznej opavské promenády, kaple sv. Kříže, Příběhy z kostela 
Příměstský tábor v srdci Vašeho města – léto 2021, 2 turnusy, v rámci příměstského tábora v roce 2021 poodhalí-
me jeho účastníkům mnohá tajemství z historie města Opavy.
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Galerie Eisler

Galerie Eisler, dříve Galerie Obecního domu, je výjimečný výstavní prostor ve druhém patře Obecního domu, jenž ra-
kouský architekt Rudolf Eisler původně vyprojektoval jako pobočku rakousko-uherské banky v Opavě. Monumentál-
ní budova byla postavena v novobarokním stylu s pískovcovými polosloupy ionského řádu a sochami Ceres a Merku-
ra na balkóně v průčelí. Právě za okny balkónu v průčelí, v prostorách, které dříve sloužily jako byt domovníka banky, 
se rozkládá galerie, které jsme ve spolupráci s veřejností našli nový název. Ve skutečnosti nejde jen o prvoplánovou 
změnu názvu, ale především o koncepční zaměření galerie v kontextu s multižánrovým kulturním domem v centru 
Opavy. Galerie v Obecním domě dodnes sloužila výtvarnému umění, stejně jako celý rozlehlý areál Domu umění 
s kostelem sv. Václava na Pekařské ulici. Ve staronové Galerii Eisler budeme kromě výtvarného umění prezentovat 
také kulturně-společenské iniciativy, instituce, sdružení, organizace, asociace anebo spolky a s nimi hledat umělce, 
kteří se v jejich činnostech angažují.

Pro rok 2021 chystáme v Galerii Eisler představit například:
Roman Vondrouš / čeSKá tiSKOVá KaNcelář
Petr Šádek / Hate FRee cultuRe
Jiří Žák / SPOlečNOSt JiNDřicHa cHaluPecKéHO
Petr Sis / NOBelOVa ceNa
adéla turková / ŽiVOt 90
Dalibor Gregor / uNeScO
Zdenko Hanout / cOlOuRS OF OStRaVa
tadeasz Goryczka / KaBiNet aRcHiteKtuRy
Matouš Háša / MeZiPatRa
Matyáš trnka a lukáš Fíba / JeDeN SVět
Kunlun Zhang / FaluN GONG

FOyeR OBecNíHO DOMu

Foyer kavárny Obecního domu pravidelně krášlí výstavy autorů, kteří jsou spjati především s naším regionem a Opa-
vou. Ve své tvorbě se zabývají různými tématy, nebo prostě jen určitou výtvarnou technikou. Často to jsou osobnosti, 
jejichž jména jsou veřejně známá v jiných souvislostech a zde, ve Foyer Obecního domu, mají prostor pro prezen-
tování druhé tváře své osobnosti, jak ji veřejnost nezná. Návštěvníci výstavy mohou mít navíc možnost zhlédnout 
i prodejní výstavu a umělecká díla si od autorů zakoupit.

K vystavujícím pro rok 2021 patří:
Pavel Šopák, Martin Bek (Bekus), lucie Deutsch, Martin Jiroušek, Rose Mary anebo Robin Bednařík

GaleRie POD ŠiRýM NeBeM

Výstavní program Opavské kulturní organizace zahrnuje také exteriérové výstavy, tzv. pod širým nebem. Je pro nás 
důležité, abychom uměním v ulicích nebo parcích vystoupili ze svých „kamenných portálů“ a nabídli kulturu blíž 
k lidem do jejich každodenního života, když procházejí kolem a obdivují krásu výtvarného umění při cestě do práce, 
školy nebo za nákupy a zábavou. Zároveň tak chceme i přilákat nové potenciální obdivovatele výtvarného umění za 
práh našich budov a prezentovat tak kulturní bohatství co největšímu počtu párů zvídavých očí. Na exteriérových 
výstavách často spolupracujeme s dalšími kulturními institucemi města, ale především bývají v kompetenci našeho 
oddělení zabývajícího se historií - Expozice Cesta města. V roce 2021 představíme několik panelových výstav, kde ne-
půjde například jen o historické milníky naší doby, ale také o vysoce hodnocené záběry významných zpravodajských 
fotografů nebo práce těch nejlepších grafiků. 

Pro exteriérové instalace jsme na rok 2021 oslovili umělce jako: 
Michal trpák, Miko Škapa aka tron, Davis Strauzz, Pavel Korbička nebo Matouš Háša
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Klub Art

S činností Obecního domu, multižánrového kulturního stánku a celé Opavské kulturní organizace úzce souvisí fun-
gování Klubu Art, který bezmála za deset let své existence uvedl nespočet kulturních pořadů různého druhu a stal se 
tak důležitou součástí opavské klubové scény. V programu klubu nabízíme kromě divadelních, filmových, literárních 
a tanečních večerů především večery hudební. Koncerty kapel populární, rockové, ale i jazzové a alternativní hudby. 
V klubu pravidelně uvádíme tematické přednášky, tzv. talk shows, stand up comedies a ozvěny různých festivalů. 
Oslovujeme osobnosti mimo region, ale program připravujeme i ve spolupráci s opavskými sdruženími nebo skupi-
nami tak, aby oslovil co nejširší publikum. 

Pro rok 2021 připravujeme:
Přednášky, filmové festivaly, taneční večery, festival Den poezie, koncerty kapel
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Další akce Opavské kulturní organizace

laskavé pasti - básníci mezi námi
Opavské parkové kolonády obsahují kromě krásné zeleně, květů, vůní a osvěžujících fontán také raritu, kterou se 
každé město pyšnit nemůže, a tou je Poeziomat. Jukebox, tzv. automat na básně, který navázal na fenomén pianin 
a šachových stolků v ulicích jako laskavých pastí pro kolemjdoucí, je umístěn v parku před Obecním domem už od 
roku 2017 a nabízí k poslechu výběr básní různých autorů. Pro rok 2021 připravujeme nový výběr básní autorů spja-
tých s Opavou ve spolupráci s básníkem Ondřejem Hložkem a autorů ve spolupráci s básníkem a slamerem Filipem 
Korytou. Nový výběr básní namluví známí opavští herci, jako například Daniel Volný, Hana Vaňková, Michal Stalmach 
nebo Tereza Bartošová a další.
Druhou laskavou past, tedy šachový stolek, provozujeme na prostranství před Domem umění na Pekařské ulici hned 
vedle utíkající dívky Kurta Gebauera, s vůní z květinové louky, pod stínem vlajek lákajících na aktuální výstavy Domu 
umění a za šumění projíždějících trolejbusů. Šachové figurky si mohou návštěvníci vypůjčit na recepci Domu umění 
oproti vratné kauci. 
Poslední laskavou pastí, která chybí v ulicích Opavy, je pianino připravené pro potulné „virtuozy“. V současné době 
hledáme vhodné místo k instalování pianina tak, aby sloužilo pro nejširší počet Opavanů, ale zároveň netrpělo pod 
vlivy klimatu a také vandalů. Instalaci a uvedení v život chystáme ve spolupráci se ZUŠ Václava Kálika a Církevní kon-
zervatoří Německého řádu v Opavě.

Divadelní festival Velká alternativa
Již v roce 2020 jsme naplánovali první ročník autorského divadelního festivalu Velká Alternativa, a to v samostatné 
produkci Opavské kulturní organizace. Velká Alternativa je festival alternativního, nového a experimentálního diva-
dla, který navazuje na několikaletou spolupráci s divadelním festivalem putujícím po městech České republiky Malá 
inventura. Letošní divadelní festival připravujeme na druhou polovinu června 2021, a to i s doprovodným progra-
mem „Po stopách lilie“, který bude zahrnovat například koncerty, scénické čtení a jiná kulturně-společenská setkání. 
Během festivalu se představí umělci Moravskoslezského kraje.

V hlavním programu Velké Alternativy uvedeme například:
Představení nového cirkusu z dílny losers cirque company, Moderní show neotřelého kulturního tělesa Bra-
tři v tricku, to nejlepší z divadla Petra Bezruče „Bezruči v 60. minutách“, legendární inscenaci divadla aréna 
Obraz, kabaretní večer s Prague Burlesque a další.

Pecha Kucha Night
PechaKucha [pečakuča:] je projekt, který vymysleli a uvedli v život v roce 2003 v Tokiu architekti Astrid Klein a Mark 
Dytham. Dnes už je to celosvětová akce, která se odehrává střídavě skoro v každém ambiciózním městě, aby vytvo-
řila prostor pro setkávání architektů, designérů, grafiků, výtvarných umělců, teoretiků, divadelníků, filmařů a muzi-
kantů na jednom místě v jednom čase v tomto oborovém mixu. V případě PechaKucha nejde přitom jen o umění 
jako takové. Uměním je totiž i založit nebo vzkřísit projekt, který je důležitou součástí kulturně-společenského nebo 
politického dění ve městě. Zkušenost zakladatelů s architektonickými přednáškami, které často trvají hodiny, vedla 
k hledání vhodného formátu. Ten dostal jméno PechaKucha (japonský výraz pro zvuk vznikající při hromadné kon-
verzaci): Každý mluvčí si připraví pro svůj výstup 20 obrázků a každý z nich může komentovat na ploše 20 vteřin; 6 
minut a 40 vteřin ho tak dělí od nástupu jeho následovníka. Tento formát si oblíbili všichni přednášející, kteří nemají 
příliš velké zkušenosti s prezentací své práce před veřejností. PechaKucha má být pravidelnou akcí, která několikrát 
do roka představí osobnosti z našeho nejbližšího okolí, které jsou nějakým způsobem spjaty s Opavou. Tyto osob-
nosti úspěšně tvoří ve svém oboru právě v Opavě, jsou opavskými rodáky nebo zde studovaly a dnes tvoří své kreace 
jinde po ČR nebo ve světě.

6/2021
literární čtení na terase
V roce 2020 proběhl první ročník tohoto literárního autorského odpoledne a setkal se s velkým zájmem, jak z řad 
literátů, tak publika. V roce 2021 proto plánujeme v této akci pokračovat a zařadit ji mezi jednu z tradičních akcí 

13 14



15 16

V Opavě dne 18. 11. 2020

Opavské kulturní organizace. Na prvním ročníku vystoupilo 6 literátů a literátek z Moravskoslezského kraje (David 
Bátor, Vladana Fuchsová, Ondřej Tomančák, Ivana Kašpárková, Dominik Bárt a Libor Hřivnáč), kteří přednesli poezii, 
či prózu. Doprovodem jim byla hudební vložka Milana Bátora. 
Za deštivého počasí je možné akci, místo na terase Obecního domu, uskutečnit v Galerii Obecního domu. 
Na rok 2021 již přislíbili účast např. Ondřej Hložek, Petr Benke, Petr ligocký.

10/2021
t-film 2021 – Mezinárodní filmový festival
Mezinárodní filmový festival T-film 2021 představí krátké dokumentární filmy na témata: environmentální, sociál-
ní, globální inspirace, nové technologie, rozvoj talentu a podpora nadaných, ochrana tradic a kulturního dědictví, 
a péče a zachování technických a průmyslových památek.

Kultura ducha, ale i těla! - KalOKaGatHia
Stejně jako souvisí duševní stav s tím tělesným, souvisí s kulturou duševní i kultura tělesná. Pro léto 2021 proto při-
pravujeme možnost všem Opavanům a milovníkům meditativně-pohybových cvičení prožít společně několik lekcí 
jógových cviků se zkušenými lektory přímo na terase Obecního domu mezi korunami stromů z přilehlého parku 
a s výhledem na věže několika opavských kostelů a radniční Hlásky. Mezi lektory, kteří cvičence nabijí pozitivní ener-
gií a společně s nimi pozdraví slunce, patří Vladana Fuchsová nebo Marie Ševčíková.

Vánoční večer
Stejně jako v prosinci roku 2020 plánujeme vánoční event v podobě sborového koncertu vánočních koled a du-
chovních písní ve spolupráci s pěveckými sbory Ondráš, Ondrášek a Kos a se skladatelem Venkovské vánoční mše 
Edvardem Schiffauerem, a to v kostele sv. Václava. Před a po koncertu si budou moci návštěvníci zakoupit regionální 
zboží z vánočního jarmarku, který připravíme v ambitu Domu umění, hezky v teple a pod střechou, nebo si užít od-
polední hostinu v přilehlé restauraci U Přemka, která bude podávat vánoční menu připravené přímo pro naši akci. 
V prodejních stáncích bude návštěvníkům k dispozici ke koupi mimo jiné regionální med, víno, sirupy, sýry nebo jiné 
dobroty vhodné k vánoční tabuli. V průběhu koncertu budeme nad pódiem promítat práce studentů výtvarných 
oborů Základní umělecké školy v Opavě, které připraví se svými studenty Lenka Přibylová.

terasy porostlé flórou
Na terasách Obecního domu a  Domu umění připravujeme pravidelně jak výstavy uměleckých děl, tak přednáš-
ky, koncerty a  jiné pořady. S Markovým zahradnictvím Ostravy – Plesné jsme domluvili barterovou spolupráci na 
zkrášlení našich teras a balkónů rostlinami, které zpříjemní a občerství pobyt všem návštěvníkům i tvořícím uměl-
cům. Krásná zarostlá zátiší budou doslova vybízet k nekonečný meditacím nad uměním a nad životem.


