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Celá organizace

Milí příznivci Opavské kulturní organizace, situace nás naučila se více 
soustředit na prezentaci umění a  kultury na sociálních sítích než v  našich 
prostorách. Vytváříme on-line produkce a dáváme Vám možnost zhlédnout 
naše výstavy v on-line prostředí. Ale nejen to – pro rok 2021 připravujeme 
několik výstav ve veřejném prostoru města Opavy a  k  nim inspirativní 
doprovodné programy. Samozřejmě Vás moc rádi přivítáme přímo v našich 
budovách vždy, když to situace dovolí. Přijměte ale i  pozvání na náš web 
(oko-opava.cz), Facebook a  Instagram, kde můžete zhlédnout všechno, co 
jsme pro Vás připravili.

ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

AKUSTICKÝ KONCERT 
KAPELY NADĚJE 
KONCERT Z KLUBU ART NA ROZLOUČENOU
Petr Cieplý, Filip Najser a  Tomáš Pavlíček – to je opavská kapela Naděje, která 
od svého vzniku v roce 2015 zažila skutečný raketový vzestup. Patří do playlistů 
mnoha českých rádií a můžeme ji slyšet i v televizi. V čele s frontmanem kapely 
představila to nejlepší ze svého repertoáru. Jednalo se o poslední společné setkání 
členů kapely na jednom hudebním pódiu, kteří se tak rozloučili se společnou 
tvůrčí etapou.

ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ 
MILANA BÁTORA A JULIE ČERNÉ
KONCERT Z KOSTELA SV. VÁCLAVA
I když už všichni pomalu myslíme na realizaci novoročních předsevzetí, sváteční 
atmosféra v nás stále doznívá. S kytaristou Milanem Bátorem a houslistkou Julií 
Černou jsme připravili koncert pro potěchu duše, kde kromě dvou vánočních 
skladeb zazněly i skladby jako What a wonderful world nebo Forest Gump.



ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

CHRÁMOVÁ TVORBA 
JAKUBA ŠPAŇHELA 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY CENTRÁLNÍ BANKY
Jan Kudrna, historik umění a  kurátor, připravil pro prostor kostela sv. Václava 
při Domě umění výstavu nadrozměrných maleb Jakuba Špaňhela pod názvem 
Centrální banky. Pojďte se spolu s ním a autorem děl projít sakrálním prostorem 
a zastavit se u magických pláten, která Vás pohltí. Naše cesta chrámem má šest 
zastavení a posledním je plátno s názvem Svatý Václav, které vzniklo přímo pro 
naši výstavu.

ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

UŽ TO NEJDE ANI POZNAT 
ČTENÍ POEZIE VLADANY FUCHSOVÉ 
V PODÁNÍ TEREZY BARTOŠOVÉ
BÁSNICKÉ ČTENÍ
Sbírka poezie Už to nejde ani poznat vznikla jako výběr básní opavské básnířky 
a malířky Vladany Fuchsové, které volně vznikaly mezi léty 2008–2020.
Básně s  příznačnými názvy, jako je 20. 3. 2020, Nejsi, Cesta k  novému domovu 
a  další, přednesla Tereza Bartošová, od roku 2011 členka činohry Slezského 
divadla, kterou opavští diváci důvěrně znají nejen z  činoherních, ale i  mnoha 
muzikálových rolí.

ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

DALIBOR GREGOR
JÍZDA KRÁLŮ 
HRDOST, ÚCTA, TRADICE
VIDEOREPORT VÝSTAVY
Videoreport z výstavy Galerie Obecního domu, která představuje prastarý lidový 
rituál, jenž je zapsán na seznam nehmotného kulturního dědictví Unesco.

ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

30 LET SUŠ OSTRAVA
JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY
VIDEOREPORT VÝSTAVY
Videoreport z posledního bloku výstav Domu umění roku 2020, která se věnuje 
oslavám 30 let od založení významné umělecké instituce Moravskoslezského 
kraje a představuje díla současných žáků, významných absolventů a učitelů školy.

ON-LINE kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
3D VIZUALIZACE A VIDEOREPORT VÝSTAVY
3D vizualizace a videoreport z výstavy expozice Cesta města o průběhu kongresu, 
historických souvislostech, samotných osobnostech kongresu a životě ve městě 
v tomto období.

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
OSOBNOSTI KONGRESU
STREAM
Online debata Jiřího Šíla ze Zemského archivu v Opavě a Ondřeje Haničáka 
ze Slezského zemské muzea na téma významných politiků, diplomatů a celebrit, 
ale i lidí stojící v pozadí opavského setkání zástupců evropských velmocí.

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
MÍSTA KONGRESU
STREAM
Online debata Romany Rosové z Národního památkového ústavu a Ondřeje 
Haničáka ze Slezského zemské muzea na téma ubytování, jednacích sálů a míst 
pro rozptýlení účastníků během Opavského kongresu v roce 1820.



celoročně kde centrum města Opavy

KURT GEBAUER 
NA CESTĚ OPAVOU
PROGRAM K OSLAVĚ ŽIVOTNÍHO JUBILEA VÝZNAMNÉHO SOCHAŘE
K příležitosti 80. narozenin Kurta Gebauera bychom rádi Opavanům přiblížili jeho 
tvorbu, která obohacuje veřejný prostor centra Opavy. Každý den se s  těmito 
tichými monumenty setkáváme a  mnohdy ani netušíme, jaký význam se za 
prostorovými realizacemi ukrývá. Exteriérový program umožní kolemjdoucím 
nahlédnout do tvůrčího zákulisí sochařova díla a  připomene tak dosah umělce 
v českém sochařství 20. a 21. století.
Panelová výstava informující o  dílech Kurta Gebauera bude instalována přímo 
u  plastik nacházejících se v  prostoru centra Opavy. Kolemjdoucího bude 
informovat o  zásadních milnících života Kurta Gebauera, vzniku konkrétního 
díla v kontextu místa a doby. Pro lepší orientaci je k dispozici interaktivní mapa, 
která poslouží jako průvodce v díle Gebauerových realizací ve veřejném prostoru. 
K  dispozici bude verze pro dospělého i  dětského návštěvníka. Mapu si lze 
vyzvednout na recepci Obecního domu a Domu umění.
Doprovodným programem této akce je pátrací hra Po stopách soch Kurta Gebauera 
pro širokou veřejnost a brožurka s aktivitami pro celou rodinu. Pro školní kolektivy 
a organizované skupiny chystáme galerijní animace Pod otevřeným nebem.

říjen–leden kde Obecní dům, kostel sv. Václava

MAJÁK ČESKÉ KULTURY
OKO SVÍTÍ ČERVENĚ
Možná jste si všimli, že se v  nočních a  ranních hodinách červeně rozsvěcují 
okna Galerie Obecního domu a  okno nad hlavním vstupem kostela sv. Václava 
u Domu umění. Opavská kulturní organizace se totiž od října symbolicky připojuje 
k  iniciativám #kulturunezastavíš a  #wemakeevents stejně jako jiné kulturní 
instituce v republice a celé Evropě. Červená záře majáků české kultury poukazuje 
na smutnou skutečnost, že místa, kde bývaly akce s  diváky i  posluchači, zejí 
prázdnotou, a vyjadřuje podporu umělcům, kteří ze dne na den přišli o práci.
I když kulturní průmysl a všechny jeho personální složky jsou paralyzované, jasný 
světelný signál ukazuje, že kultura je tu i přes lockdown pořád s námi a je pro duši 
našeho národa to nejdůležitější.

PŘIPRAVUJEME:

Po čas uzavření našich budov přinášíme kulturu do veřejného prostoru. V průběhu 
roku se můžete těšit nejen na program k životnímu jubileu Kurta Gebauera, ale 
také na zajímavé výstavy autorů jako jsou Michal Trpák, Matěj Háša, Michal Škapa 
nebo David Strauzz. O podrobnostech k akcím Vás budeme co nejdřív informovat. 
Je se na co těšit.

 kostel sv. Václava



DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ PŘESUNUT NA BŘEZEN:

středa 24. 3. start 15:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava bez vstupného

UMĚNÍ NÁS BAVÍ 
ANEB JAK SE UMĚNÍ UČÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY S PEDAGOGY ŠKOLY
Rezervace na tel.: 553 668 734, 734 862 481 nebo dum.umeni@oko-opava.cz

neděle 28. 3. start 10:00–18:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava bez vstupného

DERNISÁŽ VÝSTAV

středa 24. 3. start 17:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava bez vstupného

SLAVNOSTNÍ DERNISÁŽ 
ZA ÚČASTI VEDENÍ SUŠ OSTRAVA

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 

13. 11. 2020 – 28. 3. 2021kde Dům umění

30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY OSTRAVA
ŽÁCI, ABSOLVENTI, UČITELÉ
VÝSTAVA
Klasická a  počítačová grafika, Kresba a  ilustrace, Grafika a  animace, 
Fotografie a  média, Užitá a  umělecká malba, Design výrobků, Keramický 
design, Design obalů.
„30” – to číslo dominuje úvodní stránce školního katalogu a je také součástí názvu 
výstavy prací žáků, absolventů a  pedagogů Střední umělecké školy v  Ostravě. 
Označuje zřejmou skutečnost – v letošním roce uběhlo 30 let od doby, kdy byla 
SUŠ Ostrava jako první výtvarně zaměřená odborná střední škola na území severní 
Moravy a Slezska, již v současnosti zřizuje Moravskoslezský kraj, založena.
Dosavadní existenci školy charakterizuje ze všeho nejlépe slovo cesta. „Cesta 
tam a  zase zpátky“ – mohl by to být podtitul celé výstavy. Každopádně je ale 

toto sousloví jakýmsi symbolickým scénářem, který rámuje jednotlivé části naší 
výstavy v Domě umění v Opavě. Návštěvník fakticky i symbolicky klikatě směrem 
vzhůru a  zase dolů projde jednotlivými místy / krajinami, v  nichž zanechali své 
tvůrčí stopy absolventi školy, její současní žáci, ale i  učitelé. Co chvíli se možná 
zastaví a pokochá se kresbami, grafickými listy, návrhy na různé prvky vizuálního 
stylu, malbami, designerskými návrhy, keramickými artefakty, fotografiemi, 
animovanými filmy. Aby pak znovu prošel instalací připomínající (opět 
symbolicky) školní třídou s tabulí formou „pars pro toto“ všechny absolventy školy 
a aby (na konci či na začátku) vstoupil v kostele svatého Václava do fascinujícího 
světa velkoformátových maleb jednoho z  doposud nejvýraznějších absolventů 
školy – Jakuba Špaňhela.
Věřím, že cesta, kterou návštěvník absolvuje (sic!), odhalí i  to, co je na ní 
nejdůležitější. Tím je nikoli cíl vzdalující se stále konstantně podobně jako horizont 
v krajině, ale přesvědčení všech (žáků, učitelů, absolventů, rodičů i příznivců školy), 
kteří po té cestě společně kráčí, že právě takto to celé dává smysl.
 Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava

výstava 30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA – ŽÁCI, ABSOLVENTI, UČITELÉ



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 Maxmiliánem 
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.

JAKUB ŠPAŇHEL / SVATý VÁCLAV

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

12. 11. 2020 – 28. 3. 2021 kde kostel sv. Václava

CHRÁM VE MNĚ
GALERIJNÍ ANIMACE INSPIROVANÁ TVORBOU MALÍŘE JAKUBA ŠPAŇHELA
S  rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku programů: Mgr. Nelu 
Vlčkovou, tel: +420 734 862 482, email: nela.vlckova@oko-opava.cz

13. 11. 2020 – 28. 3. 2021
kde kostel sv. Václava

JAKUB ŠPAŇHEL
CENTRÁLNÍ BANKY
VÝSTAVA / MALBA
Kurátor výstavy Mgr. Jan Kudrna.
Jakub Špaňhel je zásadním představitelem současné české malířské generace 
posledních dvaceti let a také absolventem Střední umělecké školy v Ostravě. Jedním 
z výrazných témat autorovy tvorby je série „Národní banky“. Jedná se o velkoformátové 
malby, kterým se Špaňhel věnoval především mezi léty 2009–2010. V  rozsáhlých 
plochách dokázal skvěle redukovat formu a  koncentrovat svou energickou, avšak 
stále uvolněnou malbu do svých typických gestických projevů. Nehledá složitá 
řešení podpořená spektakulární barevností. Zásadní je podstata tématu a výrazová 
upřímnost. V cyklu „Světových bank“ poprvé komplexně představených s odstupem 
času až právě zde, v  kostele sv. Václava, Jakub Špaňhel zkoumá klíčové otázky 
o podstatě národní banky jako instituce, symbolu a fenoménu. Zároveň jejich formu 
a monumentalitu podrobuje analýze určité sakrální zkušenosti. V autorově podání 
nejsou banky jen domy nebo úřady. Jsou osobní a nesmírně autentickou výpovědí 
o jistým způsobem „nové víře“ a „starých pořádcích“.
Výstava probíhá v  rámci oslav třicetiletého výročí SUŠ Ostrava, jejímž je Jakub 
Špaňhel nejslavnějším absolventem.



celoročně kde DŮM UMĚNÍ, GALERIE OBECNÍHO DOMU

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

Pro všechny milovníky umění jsou zde galerijní animace, při kterých se zábavnou 
formou dozvíme nejen informace o autorech, dílech či uměleckých směrech, ale 
na vlastní kůži zažijeme umělecké postupy, které podpoří naši kreativitu a nadání. 
Galerijní animace se uskutečňují přímo ve výstavních prostorách Domu umění či 
Galerie Eisler.

celoročně kde Dům umění a město Opava

ZA TAJEMSTVÍM SOCH
NOVÁ STÁLÁ ANIMACE O SOCHÁCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ.
Animace probíhá v ulicích města Opavy. Doba trvání: 90 minut.
„Před Domem umění v  Opavě zmizela slavná socha Kurta Gebauera – Utíkající 
dívka. Prázdný prostor je třeba zaplnit novým uměleckým dílem a Ty a Tvůj tým 
mají za úkol vytvořit vítězný návrh na sochu před Domem umění…“
…tak zní jedna z  úloh pro účastníky animace ZA TAJEMSTVÍM SOCH. Animace 
věnovaná veřejnému prostoru a  jeho zvelebování nabádá žáky k zamyšlení, jak 
by si představovali, aby jejich město vypadalo a snaží se v žácích probudit kladný 
vztah k veřejnému prostoru města, ve kterém žijí.
Procházka historickým centrem Opavy se zaměří především na často opomíjené 
monumenty, sochy. Sledují nás na každém rohu, z  fasád historických domů 
a kostelů, ze soklů i z fontán. Pojďme poodkrýt tajemství příběhů soch z našeho 
města. Proč zrovna tady a tahle socha? Byl by prostor na náměstí hezčí bez ní? 

12. 11. 2020 – 28. 3. 2021 kde kostel sv. Václava

CHRÁM VE MNĚ
GALERIJNÍ ANIMACE INSPIROVANÁ TVORBOU MALÍŘE JAKUBA ŠPAŇHELA
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Vstupte do kostela sv. Václava a nechte se pohltit monumentálním prostorem 
i velkoformátovými obrazy Jakuba Špaňhela. Rázem se ocitnete v jiném světě 
a  zapomenete na shon v  době předvánoční. Side specific animace otevře 
možnosti pro zkoumání výtvarného díla a prostoru, v němž se dílo nachází. 
Součástí animace je výtvarná dílna, ve které se přesvědčíme, že méně je 
někdy více.

Výtvarná dílna na doma.







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

14. 9. 2020 – 28. 2. 2021 kde centrum města bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
MÍSTA PAMĚTI
EXTERIÉROVÁ VÝSTAVA
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 setkávání 
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. 
Panelová výstava v ulicích Opavy přibližuje místa spojená s konáním kongresu.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

sobota 20. 2. start 14:00 

kde u Obecního domu vstupné 50,- / 30,- / 100,-

KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA VÝSTAVY
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI
Provádí: Mgr. Romana Rosová, Ph.D. (Národní památkový ústav)
Nutná rezervace na tel. 553 791 947 nebo + 420 734 518 907.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu.
Komentovaná prohlídka panelové výstavy v ulicích Opavy přiblíží místa spojená 
s  konáním Opavského kongresu v  roce 1820. Během procházky městem může 
návštěvník spatřit místa setkávání panovníků i  diplomatů Rakouska, Ruska, 
Pruska, Velké Británie a Francie, jimiž jsou ku příkladu rakouský císař František I., 
kníže Klemens Metternich, ruský car Alexandr I. nebo pruský král Bedřich Vilém III.

celoročně kde město Opava bez vstupného

PO STOPÁCH SOCH 
KURTA GEBAUERA
PÁTRACÍ HRA V ULICÍCH MĚSTA OPAVY
Pátrací hra nejen o sochách probíhá v ulicích města Opavy a může se jí zúčastnit 
každý, kdo má čtečku QR kódů.
Připojte se i  Vy do pátrací hry, ve které jde o  to, najít osamělé Utíkající dívce 
spřízněnou duši. První QR kód se nachází přímo u sochy Utíkající dívky a po jeho 
načtení se přehraje video, které Vás seznámí s příběhem a indiciemi, kam se vydat 
dál. Čeká tak na Vás dlouhá procházka s celkem 5 zastaveními. Hodně štěstí při 
pátrání přejí Lenka Přibylová (ZUŠ Opava) a Nela Vlčková (OKO).

celoročně kde Dům umění

HLAVA PLNÁ BAREV
STÁLÁ GALERIJNÍ ANIMACE O TEORII BAREV
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ.
Co všechno se odehrává v hlavě malíře? Je jeho mysl pestrá jako paleta barev nebo 
černá jako malířský uhel? Protože malování je především o barvách, zaměříme se 
právě na ně. Objevíme tajemství míchání barev, vnímání odstínů a  naučíme se 
tajné triky malířů. Přesvědčíme se, že barevné zázraky se dají dělat jen za pomocí 
tří základních barev. Které to jsou? To společně zjistíme v  našem barevném 
programu! Součástí programu je i výtvarná dílna, ve které budeme tvořit barevná 
kouzla za pomocí chromatografie.

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

Bližší informace: www.oko-opava.cz



středa 10. 2. start 10:00 kde u Obecního domu vstupné 20,-

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PANELOVÉ VÝSTAVY 
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI
Komentovaná prohlídka začíná u prvního panelu u Obecního domu
Provádí: Mgr. Romana Rosová, Ph.D. (Národní památkový ústav)
Nutná rezervace na tel. 553 791 947 nebo + 420 734 518 907.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu.
Komentovaná prohlídka panelové výstavy v ulicích Opavy přiblíží místa spojená 
s  konáním Opavského kongresu v  roce 1820. Během procházky městem může 
návštěvník spatřit místa setkávání panovníků i  diplomatů Rakouska, Ruska, 
Pruska, Velké Británie a Francie, jimiž jsou ku příkladu rakouský císař František I., 
kníže Klemens Metternich, ruský car Alexandr I. nebo pruský král Bedřich Vilém III.

Opava v minulosti i dnes
 cyklus přednášek a komentovaných prohlídek

21. 10. 2020 – 14. 3. 2021 vstupné v rámci expozice Cesta města

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
VÝSTAVA
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 setkávání 
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 přiblíží nejen samotný průběh kongresu a  mnohé evropské historické 
souvislosti, ale také samotné 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 
ústavu, Zemského archivu a  Slezské univerzity. Výstava bude zahájena 20. října 
vernisáží a potrvá až do 14. března následujícího roku. Během této doby se mohou 
návštěvníci těšit například na komentované prohlídky a také tematické animace 
vhodné pro mateřské, základní i střední školy. 
Autory výstavy jsou mj. Mgr. Jiří Šíl, Ph.D. ze Zemského archivu v Opavě a PhDr. 
Marian Hochel, Ph.D. ze Slezské univerzity. Již neexistující palác rodu Sedlnických na rohu Masarykovy a Hrnčířské ulice.  Zdroj: Slezské zemské muzeum

Anglická karikatura; zleva rakouský císař, ruský car a pruský král, jak se snaží uhasit plamen revolucí rozdmýcháva-
ný duchem svobody.  Zdroj: British museum



MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

1. 11. 2020 – 14. 3. 2021 
kde expozice Cesta města

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
ANIMAČNÍ PROGRAM
Animační program ke stejnojmenné výstavě vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň 
ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny. 
S  menšími dětmi si představíme místa Opavy, která mohla zaujmout tehdejší 
návštěvníky, a  vytvoříme si pamětní medaili. S  žáky a  studenty si objasníme 
okolnosti tehdejšího setkání zástupců evropských mocností. 

21. 9. 2020 – 28. 2. 2021 kde před Obecním domem

PO STOPÁCH OPAVSKÉHO 
KONGRESU
AKTIVNÍ PROCHÁZKA CENTREM MĚSTA OPAVY
Vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut.
Formou hádanek a her seznámí žáky s místy paměti Opavského kongresu 1820, 
kdy se Opava přesně před 200 lety stala dějištěm kongresu Svaté aliance. Město 
se tak na krátkou dobu stalo místem setkávání panovníků i diplomatů Rakouska, 
Ruska, Pruska, Velké Británie a Francie.
Doprovodná animace k panelové výstavě v ulicích města Opavy Opavský kongres 
1820: Místa paměti.

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 archeologické a historické artefakty, ale i významná 
umělecká díla. Expozice je koncipována jako dynamická, tzn. že dochází k jejímu 
průběžnému obměňování, přičemž jsou každý měsíc dočasně prezentovány 
zapůjčené významné či 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, Švédské kaple a  kostela sv. Václava jsou 
možné po telefonické domluvě s  muzejní pedagožkou expozice Cesta města 
Mgr. Simonou Juchelkovou (+420 734 527 115). Minimální počet účastníků jsou 
tři osoby.

Požární obraz z roku 1689 v expozici Cesta města.



foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Eisler

7. 11. 2020 – 28. 3. 2021
kde Galerie Eisler bez vstupného

DALIBOR GREGOR
JÍZDA KRÁLŮ
HRDOST, ÚCTA, TRADICE
KULTURNÍ DĚDICTVÍ UNESCO
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Ing. Dalibor Gregor, autor a  kurátor výstavy, patří mezi přední fotografy zvířat, 
zvláště koní. V  současné době je autorem více než 60 úspěšných knih s  touto 
tematikou, které obdivují čtenáři v Evropě i v zámoří.
Jízda králů je prastarý lidový rituál, jehož původ není zcela jasný. Povětšinou je 
spojován s křesťanským svátkem letnic. Kdysi se jízda králů jezdívala na různých 
místech celého Česka, dnes se s tímto zvykem můžeme setkat ve Zlínském kraji 
ve Vlčnově, v Kunovicích a v Hluku. V Jihomoravském kraji je tento zvyk udržován 
v  obci Skoronice. Průvodním jevem tohoto rituálu bylo vždy spojení příslušné 
komunity, což je zvláště v  současné době, kdy komunitní život ani uvnitř rodin 

Galerie Eisler, dříve Galerie Obecního domu, je výjimečný výstavní prostor 
v  druhém patře Obecního domu, jejž rakouský architekt Rudolf Eisler 
původně vyprojektoval jako pobočku Rakousko-uherské banky v  Opavě. 
Monumentální budova byla postavena v novobarokním stylu s pískovcovými 
polosloupy ionského řádu a sochami Ceres a Merkura na balkoně v průčelí. 
Právě za okny balkónu v  průčelí, v  prostorách, které dříve sloužily jako 
část bytu ředitele 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.

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 Dům umění

ŽIVOT V KUTNĚ
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ PROGRAM K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, veřejnost a děti s příbuznými.
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.

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

S rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku programů: 
Mgr. Simonu Juchelkovou: Tel: +420 734 527 115, 
email: simona.juchelkova@oko-opava.cz



5. 12. 2020 – 28. 3. 2021 

kde foyer Obecního domu bez vstupného

PAVEL ŠOPÁK – KRESBY
VÝSTAVA / KRESBA
Cílem je kresba nepotřebující komentář nebo vysvětlení; kresba, jejíž smysl 
je v  ověřování možností samotné kresebné struktury, tvořené kombinací 
obrysových linií a šraf, jimiž se navozuje dojem prosvitů a zatemnění, spojování 
nebo dělení, prostorových relací ve smyslu opozit vpředu – vzadu, nahoře – dole; 
kresba nepotřebuje souvislost s vnějším, smyslově přístupným světem, proto není 
chápána jako velká nebo malá, jako zmenšený obraz viditelného nebo naopak 
jako zvětšenina mikroskopického jevu; kresba nenutí k doplnění slovem či textem, 
protože slova vždy vyjadřují asociace, představy, symboly vytrhující kresbu z její 
autonomie a přesouvající ji do poetického „literárního“ světa.

Roman byl při tom, když na Průmyslovém summitu 2020 český vědec Tomáš 
Mikolov procházel desinfekční mlhou, když z  benešovské nemocnice převáželi 
pacienty do Motola nebo když se na Staroměstském náměstí v  Praze zvrhla 
demonstrace proti vládním omezením ve vřavu. Výběr snímků z těchto a dalších 
událostí uvidíte u nás v Galerii Eisler a na panelové výstavě v parku u Obecního 
domu.
ČTK: Česká tisková kancelář (ČTK) je národní tisková a informační agentura, jejímž 
posláním je poskytovat objektivní a všestranné informace pro svobodné vytváření 
názorů. Stát neodpovídá za závazky agentury a agentura neodpovídá za závazky 
státu. ČTK je proto politicky i ekonomicky nezávislá. Ve své práci se řídí heslem: 
spolehlivost – rychlost – nezávislost. Instituce byla založena Emilem Čermákem, 
„otcem zakladatelem“, v den vzniku Československé republiky, tedy 28. října 1918. 
Až do 90. let 20. století se jednalo o státní agenturu. Kromě veškerého zpravodajství 
ČTK v češtině a angličtině obsahuje dokumentární databáze elektronický archiv 
všech tištěných deníků a mnoha dalších periodik vycházejících v České republice, 
jakož i další informace v podobě textové, obrazové i zvukové. Obsahuje rovněž 
například přes pět milionů fotografií od 20. let minulého století až po současné 
aktuality. Po internetu jsou veřejně přístupné zhruba dva miliony snímků. Kromě 
Fotobanky je součástí ČTK i Infobanka a Videobanka.

není zcela běžný, prvek velmi důležitý. Jízda králů není jen pozlátkem pro diváky 
v podobě nastrojených koní a mladých mužů v krojích, ale má mnohem hlubší 
smysl. Přijďte se o tom přesvědčit na unikátní výstavu fotografií Dalibora Gregora.
Jízda králů je od roku 2011 zapsána organizací UNESCO na seznam Mistrovských 
děl ústního a nehmotného kulturního dědictví lidstva.
UNESCO se zabývá činností v  pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní 
vědy, sociální a  humanitní vědy, kultura a  komunikace a  informace. Projekty 
podporované UNESCO zahrnují šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, 
programy mezinárodní vědní spolupráce, propagaci nezávislých médií a svobody 
tisku, regionální a  kulturní historické projekty, propagaci kulturní různorodosti, 
dohody mezinárodní spolupráce v  oblasti kulturního a  přírodního dědictví 
a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních 
technologií ve světě.

přesunuto na červen 2021 kde Galerie Eisler bez vstupného

ROMAN VONDROUŠ
PANDEMIE
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Rodák z  Pardubic, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity 
v Opavě a několikanásobný vítěz soutěží jako je World Press Photo, Pictures of the 
Year International nebo Czech Press Photo. Tím vším je fotograf Roman Vondrouš, 
který je od roku 2005 fotoreportérem České tiskové kanceláře, kde se každodenně 
věnuje agenturnímu fotozpravodajství. Fotografoval například na letních 
i  zimních olympijských hrách (Peking 2008, Vancouver 2010, Soči 2014) anebo 
prezidenta Spojených států, Donalda Trumpa, v  Bílém domě (2019). Fotograf 
se ve své rozsáhlé tvorbě věnuje klasickým fotoreportážím, ale i  dlouhodobým 
cyklům subjektivně zaměřených dokumentů, jak dokládá jeho poslední výstava 
z prostředí dostihů v Pardubicích.
Výstava fotografií připravená pro Galerii Eisler pod názvem PANDEMIE přináší 
pohled do aktuálního dění kolem nejpalčivějších událostí roku 2020. Roman 
Vondrouš pravidelně dokumentoval změněný ráz vylidněné metropole, pracovní 
nasazení členů integrovaného záchranného systému v první linii nebo běžný život 
obyvatel zasažený pandemickou krizí.
Letošní hlavní cenu novinářské soutěže Czech Press Photo, které vévodily 
fotografie s  tematikou pandemie koronaviru, získal Roman Vondrouš za snímek 
Desinfekce.



pátek 26. 2. start 18:00 kde Klub Art vstupné 100,-/130,-

PRASKÁNÍ ROSTI PETŘÍKA
ANEB VEČER PRO MILOVNÍKY 
FILMOVÉ HUDBY
TANEČNÍ VEČER
Kouzlo vinylu v podání zkušeného DJ. Ti, kdo mají rádi praskání vinylových desek 
a  legendární songy napříč historií, by si tento taneční večer opravdu neměli 
nechat ujít.
Stále doufáme, že se nám tento společenský večer podaří realizovat. V případě, že 
ano, bude to báječný večírek pro všechny.

www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

středa 17. 2. start 16:30 kde Klub Art nebo on-line bez vstupného

ÚČAST V MÍROVÝCH MISÍCH OSN
ANEB S PAVLEM SKÁCELEM 
O MODRÝCH BARETECH
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Na únorové Středeční přednášce s  SGO se nám lektor plukovník Pavel Skácel 
pokusí neotřelým způsobem přiblížit své působení v  misích OSN. Byl jedním 
z prvních příslušníků Armády ČR, kteří se vydali do světa s modrým baretem, nebo 
někdy i přilbou. V zahraničí tak strávil téměř dva roky – nejprve ve státech bývalé 
Jugoslávie (1992–93), poté v iráckém Kurdistánu (1995).
Přednáška se bude týkat většinou mírových misí OSN, zaměří se na jejich historii 
a  práci českých vojáků v  nich. Závěrem bude lektor reagovat na dotazy nebo 
připomínky, které je možno zasílat i dopředu na FB nebo na e-mail paskamgr@
gmail.com.
Pokud aktuální situace nedovolí uskutečnit přednášku přímo v Klubu Art, můžete 
ji opět SLEDOVAT ON-LINE, informace naleznete na webu www.oko-opava.cz.

přesunuto na březen 2021

GYMPLBANDS 
PRO ROSTÍKA
BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTSKÝCH KAPEL
13. ročník charitativních koncertů kapel studentů Slezského gymnázia ve 
spolupráci s Opavskou kulturní organizací. Letošní třináctý ročník bude probíhat 
za účelem pomoci čtyřletému chlapečkovi jménem Rostík Vegel, který se narodil 
19. 10. 2016 v Ostravě.
Rostík se narodil císařským řezem a lékaři mu zjistili stín na hlavičce. Podstoupil 
řadu vyšetření potvrzujících diagnózu VMG – cévní malformace mozku. Po akutní 
operaci nastaly komplikace, které způsobily řadu diagnóz: cévní malformaci, 
svalovou hypotonii – kvadruparézu, epilepsii – symptomatický syndrom 
a astigmatismus.
Ke zlepšovaní zdravotního stavu je zapotřebí intenzivní speciální cvičení. Díky 
Vaší pomoci bude Rostík moci navštívit speciální centrum Arcada v Ostravě. Jedna 
hodina cvičení stojí 900 Kč.
Koncert se uskuteční v  klubu Art, pokud to dovolí epidemiologická situace 
a  vládní opatření. V  případě, že to nepůjde, se bude vysílat živě na webových 
stránkách Opavské kulturní organizace a na stránkách Slezského gymnázia.

sobota 27. 2. start 18:30 kde Klub Art vstupné 130,-

WITHIN DESTRUCTION
TRIBE OF MISERY, APATHY AGAIN, 
STAY DOWN, SILENCE BEFORE DECAY
KONCERT HARDROCKOVÝCH KAPEL
Opavská zastávka na hardrockovém turné Vám přinese nálož tvrdé muziky, a to 
v  podobě dvou domácích interpretů plus bandy z  "dalekého" jihu! Představí se 
místní thrashová stálice Apathy again. Dále tady máme poměrně nové seskupení 
SBD (Silence Before Decay), Stay Down ze Znojma s  charismatickou zpěvačkou 
v popředí a v neposlední řadě olomoucké prog/groove Tribe of Misery! Máte se 
na co těšit!



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 lednu 2021.

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



6. 3. 2021 / kostel sv. Václava
10:00–18:00 / bez vstupného
nebo on-line 
na sociálních sítích OKO

Opava 
v roce 1820

aneb trocha historie 
nikoho nezabije

RAKOUSKÝ CÍSAŘ FRANTIŠEK I.

PRUSKÝ KRÁL BEDŘICH VILÉM III.

RAKOUSKÝ STÁTNÍK KLEMENS METTE

RNIC
H

RUSKÝ CAR ALEXANDR I.

tradiční výroba košíků 
ruční tkaní na rámu 
paličkování
a další

ukázka empírových tanců 
dobová hudba
divadelní představení v podání 
Michala Stalmacha a Daniela Volného 

www.oko-opava.cz

kostel sv. Václava, Pekařská 12, Opava
Opavská kulturní organizace

Obecní dům, Ostrožná 46, Opava
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