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www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

RestArtujeme provoz Klubu Art a připravujeme řadu pořadů, které zpřístupníme 
na webu a  sítích Opavské kulturní organizace. Pravidelný on-line program naší 
opavské klubové scény propukl již v  březnu a  funguje jako výdejní okénko 
kultury a zábavy. Naše pořady tak můžete sledovat z pohodlí Vašeho domova 
bez roušky, bez dezinfekce, s  možností různých variant blízkého fyzického 
kontaktu a to ještě zdarma. No neber To!

středa 7. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

ANTOINE DE SAINT-
-EXUPÉRY – MALÝ PRINC 
S ANIČKOU STANÍČKOVOU A NELOU KÁRSKOU
ON-LINE LITERÁRNÍ ČTENÍ 
Anička a Nela jsou studentky Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na 
Slezské univerzitě v Opavě. Zatímco se Anička soukromě zdokonaluje například 
v malbě a psaní poezie, její úsilí směřuje především ke studiu režie alternativního 
divadla. Nela miluje psáni povídek, korejštinu a zpěv. Jejím snem je vydat vlastní 
knihu.
Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry byl francouzský spisovatel, pilot, často je 
považován také za filozofa a humanistu. Mezi jeho nejznámější díla patří Země lidí, 
Citadela nebo právě velmi známý pohádkový příběh moderní světové literatury 
Malý princ.

pátek 9. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

ŽIVÉ SÓLOVÉ LOOPOVÁNÍ 
FILIPA NAJSERA
ON-LINE KONCERT
Vyzbrojen různými hudebními nástroji i  žánry míří multiinstrumentalista 
a hudební producent Filip Najser z opavského Artu až do Vašeho obýváku. Filip 
odehrál nespočet koncertů v klubech i na open-air festivalech v kapelách Totální 
Skrat či Naděje a mimo jiné i na turné s Michalem Hrůzou, na festivalu České hrady 

on-line



pátek 16. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

DnB MEJDAN 
S CLOWNFISH
ON-LINE DNB PARTY
Clownfish.cz, první a  nejstarší opavská DnB partička, si pro Vás připravila další 
stream ve spolupráci s  OKO. Toto seskupení vzniklo před třinácti lety v  klubu 
Mrkev a za ty roky vyprodukovali stovky mejdanů. S OKO například elektronickou 
stage na akci Opavský majáles či tradiční benefiční večírky s výtěžkem věnovaným 
Městskému útulku pro psy v Opavě.
wwww.clownfish.cz / www.facebook.com/Clownfish.cz /
www.mixcloud.com/ClownfishDNB/

středa 21. 4. start 16:30 kde stream z Klubu Art bez vstupného

PŮL ROKU ZA VELKOU LOUŽÍ 
ANEB S TEREZOU FINGERHUTOVOU 
O STUDIJNÍM POBYTU V USA
ON-LINE STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Pod pojmy Spojené státy nebo Amerika se nám většinou vybaví Hollywood, socha 
Svobody nebo Manhattan. Představíme si slavné filmy a celebrity neboli „americký 
sen“. Jak se ale skutečně žije v  této rozmanité a  bohužel rozdělené zemi? A  jak 
je možné dostat se ke studiu právě v USA nebo kdekoliv jinde na světě? Na tyto 
i další otázky odpoví a o své zážitky ze zahraničí se podělí Tereza Fingerhutová na 
dubnové Středeční přednášce s SGO.

středa 14. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
KONOPJAN
ON-LINE KONCERT
Konopjan vznikla v roce 2012 a jako folklórní cimbálová muzika se nezaměřuje na 
žádný konkrétní region, ale hraje z každého kraje něco. Do repertoáru, který tvoří 
písničky z našeho regionu, ale také Slovenska, jižní Moravy, Rumunska i Maďarska, 
nedávno zařadili i  moderní známé písně a  také filmové melodie či melodie 
z operet. Hrají při mnohých společenských příležitostech k tanci a poslechu, ale 
také koncertně. Těšit se můžete na Jana Šošolu – housle, Jana Spisara – viola, 
Tomáše Gubu – basa a Ondřeje Tofla – cimbál.

či ve vyprodaném Slezském divadle v  Opavě. Jako hudební producent je pak 
podepsán například pod nahrávkami zpěvačky Lanie Khuc či kapel Kopyto nebo 
Reason to Wait. Nyní se Filip vydává na sólovou dráhu a 9. 4. odehraje svůj první 
set. A kdo neví, looping je technika, kdy hudebník nahrává krátké zvukové stopy, 
které následně vrství přes sebe a vytváří tak skladbu.

ŽIVÉ SÓLOVÉ LOOPOVÁNÍ FILIPA NAJSERA
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pátek 23. 4. start 16:30 kde stream z Klubu Art bez vstupného

GYMPLBANDS  
PRO ROSTÍKA
ON-LINE BENEFIČNÍ KONCERT STUDENTSKÝCH KAPEL 
Letošní třináctý ročník charitativních koncertů kapel studentů Slezského 
gymnázia ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací 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 a  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 bude vysílat živě na sociálních sítích Opavské kulturní organizace a na 
stránkách Slezského gymnázia.

sobota 24. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

KLAUN Z BALÓNKOVA 
PRO DĚTI 
ON-LINE TVOŘIVÉ DIVADLO PRO DĚTI
Ahoj, jsem Kristýna Střelcová a od svých 17 let spolupracuji s havířovskými Klauny 
z  Balónkova. Jezdím dělat radost dětem po celé republice, ať už do nemocnic, 
nebo na nejrůznější soukromé či veřejné akce. Studuji umění na Slezské univerzitě 
v  Opavě a  jsem posilou ostravské televize jako redaktorka, což mě moc baví. 
Drobné zkušenosti už mám také s moderováním nejrůznějších akcí. V Brně jsem 
se svým mužem právě otevřela obchůdek s americkými donuty. Dnes večer Vám 
ukážu, jak to chodí v klaunském městečku Balónkově. Jak tam žijeme, co všechno 
tam děláme. Naučíme se motat žížaly, určitě se nezapomeneme rozhýbat a možná 
se naučíme i něco vykouzlit.

středa 28. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

MILAN BÁTOR & DAVID 
BÁTOR NA ROZHRANÍ 
SNU A REALITY
ON-LINE VEČER HUDBY A POEZIE
Bratři Bátorovi patří k  výrazným osobnostem kultury Slezska. Básník David ve 
svých sbírkách vtahuje čtenáře do světa na rozhraní snu a  reality, kde "hoří vítr 
a déšť se za nás tiše modlí." Kytarista, hudební pedagog a etablovaný publicista 
Milan v loňském roce vydal sólové album, na kterém potvrdil své hráčské kvality. Ty 
oceňuje i fenomenální muzikant a skladatel Vlasta Redl, s nímž Milan spolupracuje 
na vydání kytarového songbooku. Teď bří Bátoři protnou své umělecké talenty 
v jednom koncepčním večeru. 

MILAN BÁTOR & DAVID BÁTOR NA ROZHRANÍ SNU A REALITY



www.oko-opava.cz

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.

pátek 30. 4. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

VÝLET NA TENERIFE: 
Z BLÁTA DO LOUŽE S M&M
ON-LINE CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Povídání nejen o  tom, jak zmoknout na Tenerife a  nezbláznit se z  toho. 
O jeskynních lidech, koupelnovém závěsu, dešťové polévce, ale i o couchsurfingu. 
Tulačky Marika a  Marie s  orientačním smyslem a  věčně hladovým žaludkem. 
Obdivovatelky Matky přírody a kulturních střetů. Holky do nepohody, šéfkuchařky 
kempingového vařiče či stopařky klikařky. Občas spolu, někdy naprosto bez 
sebe, objíždí svět a nasávají jiné kultury. Těmi teď alespoň malinko provoní Vaše 
domovy. 
Marika Kováčová je divoženka s  rozbitým batohem a  neutichajícím úsměvem 
kotvící v městské džungli. Miluje čerstvě upečený chleba, ledové řeky, procházky 
v  horkém písku, objímání stromů a  taky Nicka Cavea. Momentálně působí jako 
produkční filmového ateliéru v Praze.
Marie Morcinková je žena mnoha talentů vyhledávající okamžiky, při kterých 
člověk nic nepostrádá. Nejraději se houpe do rytmů salsy a  bachaty. Ve svém 
profesním životě se věnuje grafice a online marketingu.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

I GASTROKULTURA 
JE KULTURA
ON-LINE CYKLUS RECEPTů
Představujeme Vám nový cyklus on-line gastronomických zážitků: Kulinářské 
okénko z kuchyně našich babiček a Tomovy žoviální recepty.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKÉ OSOBNOSTI 
OD A DO Z
DOTAZNÍK PRO ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ OPAVANY A OPAVAČKY

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

DÍLO TÝDNE
Zájemcům přibližujeme podrobnosti o jednom vybraném díle z našich dočasných 
výstav, jak z  Obecního domu, tak z  Domu umění, nebo i  z „Galerie pod širým 
nebem“.

PŘEDNÁŠKY NA KULTURNĚ-
SPOLEČENSKÁ TÉMATA
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
PODCASTY

DIVADELNÍ SCÉNKY
KONCERTY
BÁSNICKÁ ČTENÍ
VIDEOREPORTY Z VÝSTAV

VÝLET NA TENERIFE: Z BLÁTA DO LOUŽE S M&M



on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

ZNÁME SE?
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY EXPOZICE CESTA MĚSTA
Série pěti krátkých videí představuje místa hlavního působení expozice Cesta 
města – Obecní dům, expozici Cesta města spolu s animacemi, kostel sv. Václava 
a kapli sv. Kříže.

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
VÝSTAVA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
3D vizualizace a komentovaná prohlídka výstavy expozice Cesta města o průběhu 
kongresu, historických souvislostech, samotných osobnostech kongresu a životě 
ve městě v tomto období.

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

TROPPAU/OPAVA 1945 
ZE ZÁPISKŮ KRONIKÁŘE MATĚJE VALÍKA
PODCAST
Troppau/Opava 1945 – Ze zápisků kronikáře Matěje Valíka je audio záznam 
úryvku z  knihy Matěj Valík – Německé Opavy sláva a  pád (1938–1945) vydané 
pod Ústavem historických věd FPF Slezské univerzity v Opavě v roce 2016 (Lucie 
Gilarová, Jiří Knapík, Pavel Šopák eds.) v  podání Jana Fišara. Tento podcast je 
věnován připomínce konce druhé světové války v Opavě.

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

TAJEMSTVÍ 
KATEŘINSKÝCH HŘBITOVŮ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Vydejte se s námi po stopách historie hřbitovů v městské části Opava-Kateřinky. 
V  krátké video komentované prohlídce připomeneme osudy kateřinských 
osobností, prohlédneme si i  sakrální památky, které jsou se zdejšími pohřebišti 
nerozlučně spjaté. Mimořádně také díky vstřícnosti Biskupství ostravsko-
opavského a farnosti Kateřinky nahlédneme do starobylého chrámu sv. Kateřiny.

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

OPAVA V ROCE 1820 
ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
DIVADLO
Krátké divadelní veselohry návštěvníkům přinese série čtyř videí z  cyklu Opava 
v roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije.

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

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

TROPPAU/OPAVA 1945: ZE ZÁPISKŮ KRONIKÁŘE MATĚJE VALÍKA



2020–2021 kde Obecní dům, kostel sv. Václava

MAJÁK ČESKÉ KULTURY
OKO SVÍTÍ BAREVNĚ
Možná jste si všimli, že se v  nočních a  ranních hodinách rozsvěcují okna 
Galerie Eisler 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. 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.

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

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

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
MÍSTA PAMĚTI
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Komentovanou prohlídkou městským exteriérem a  interiéry vybraných objektů 
provází Ondřej Haničák ze Slezského zemského muzea, Romana Rosová 
z Národního památkového ústavu a Jiří Šíl ze Zemského archivu v Opavě. Panely 
exteriérové výstavy si můžete projít v teple domova, a to na stránce: https://www.
opava-city.cz/opavskykongres/. Video pro statutární město Opava vytvořil Václav 
Hájek z Jarhead Studia.

sobota 24. 4. start 13:00 

kde Stříbrné jezero (u restaurace La Barca) bez vstupného

OPAVO, TY TO DÁŠ! 
PO KOLÍNKA, NEBO PO BRADU!
OTUŽILECKÁ SLAVNOST
Stejně jako souvisí duševní stav s tím tělesným, souvisí s kulturou duševní i kultura 
tělesná. KALOKAGATHIA! Jak už jste jistě postřehli buď na svých procházkách 
podél vodních ploch, nebo z  tištěných a  televizních zpráv, fenoménem letošní 
zimy je OTUŽOVÁNÍ. Je to lék mj. na splín a  migrénu a  ten pocit neskutečného 
blaha po vynoření je prostě k  nezaplacení. Existuje řada spolků, které pořádají 
pravidelný společný ponor, ale i neorganizované skupiny a jednotlivci, kteří se noří 
mezi labutě, kachny a potápky a nezřídka i mezi ledové kry. Otužování posiluje 
imunitní systém, a to nejen ve významu plavání ve studené vodě nebo celoročního 
saunování. Je to zároveň forma určité meditace, ale pozor, nic se nesmí přehánět, 
a proto radíme se před prvním ponorem do ledové vody inspirovat a informovat 
na internetu, kde koluje řada článků a postupů, jak správně začít. Se zapsaným 
spolkem otužilců Hroch a  restaurací La Barca u Stříbrného jezera v Opavě jsme 
společně připravili otužileckou slavnost. Přijďte se s  námi ponořit, popřípadě 
i  ohřát u  ohně a  dát si horký nápoj nebo polévku. Setkání se můžete zúčastnit 
na vlastní nebezpečí a  s  dodržováním všech vládních opatření na provozování 
sportu v přírodě. Nemusíte se bát, do spolku Hroch patří i několik lékařů, kteří Vám 
rádi zodpoví zvídavé otázky k otužování. Akce se bude konat za dobrého počasí 
a  pouze v  případě, umožní-li organizované setkání vláda a  místní hygienická 
stanice. Sledujte náš Facebook.

celoročně kde recepce Obecního domu nebo e-shop

BÁSNÍCI MEZI NÁMI
POEZIE ŽIJE!
PRODEJ PUBLIKACÍ NA RECEPCI OBECNÍHO DOMU NEBO PŘES E-SHOP OKO
Recitaci moravskoslezských básníků a  básnířek jste si mohli premiérově 
poslechnout ze svých domovů 26. 3. v rámci on-line produkcí z Klubu Art. Video je 
ke zhlédnutí na facebookové stránce OKO a Youtube OKO. 
Některým z Vás se básnický večer zalíbil natolik, že jsme ve spolupráci s autory 
pro Vás připravili prodej jejich nejnovějších básnických sbírek přímo na  recepci 
Obecního domu. Recepce je otevřena každý pracovní den od 8:00 do 12:00 
a  vybrat si můžete z  této aktuální nabídky nebo si sbírky objednat v  našem 
e-shopu na www.oko-opava.cz:
NIKDE NENÍ ŘEČENO, Petr Hruška / UŽ TO NEJDE ANI POZNAT, Vladana Fuchsová 
/ ŘEZ KAMENEM, Ondřej Hložek / TRAUTES HEIM, Ondřej Hložek / ZLATÉNKA, 
Ondřej Hložek / DIAGNÓZA, Petr Ligocký



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 
a k oslavě 100 let opavského skautingu, ale také na zajímavé výstavy autorů jako 
Michal Trpák, Roman Vondrouš, Matěj Háša, Michal Škapa, nebo David Strauzz. 
Jednotlivé projekty získávají konkrétní obrysy a už nyní se těšíme, že Vám udělají 
radost. O podrobnostech k akcím Vás budeme informovat.

celoročně kde sady Svobody bez vstupného

POEZIOMAT
AUTOMAT NA BÁSNĚ / LASKAVÉ PASTI OPAVY
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. Momentálně si zde můžete poslechnout texty autorů jako jsou O. 
Hanus, L. Romanská, D. Bátor, I. Kašpárková, O. Hložek, J. Kunze, M. Pražák, P. Zajíc, 
S. Racková, B. Trojak a další.
Náš poeziomat si zaslouží pozornost nejen pejsků, ale i široké veřejnosti. Připravili 
jsme proto soubor zábavných aktivit k básním v podobě pracovních listů, které 
jsou k  vyzvednutí na recepci Obecního domu vždy mezi 8:00 a  12:00 nebo 
k vyhledání pomocí QR kódu, umístěného přímo na noze poeziomatu. Pro starší 
zájemce chystáme také instalování lavičky do bezprostřední blízkosti jukeboxu.

celoročně kde před Domem umění bez vstupného

ŠACH MAT & DÁMA
LASKAVÉ PASTI OPAVY
Druhou laskavou past, šachový stolek, provozujeme na prostranství před Domem 
umění na Pekařské ulici. Velkou oblibu si získal nejen u šachistů, ale také u jedlíků, 
kteří zde rádi posvačí. Hned vedle Utíkající dívky Kurta Gebauera, s vůní 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 v běžné otevírací době oproti vratné kauci, nebo si přinést 
své vlastní. Dámu si pak jednoduše zahrajete s posbíranými kamínky, kterých je 
v trávě před Domem umění dostatek.

ŠACH MAT & DÁMA
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středa 21. 4. 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

středa 21. 4. start 17:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava bez vstupného

SLAVNOSTNÍ DERNISÁŽ 
ZA ÚČASTI VEDENÍ SUŠ OSTRAVA

duben kde on-line bez vstupného

PĚTIMINUTOVKY 
Z DOMU UMĚNÍ
On-line představení jednotlivých studijních oborů Střední umělecké školy Ostrava 
v podání pedagogů na slovo vzatých. Na webu a sociálních sítích Opavské kulturní 
organizace.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:Dům umění a kostel sv. Václava

út–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / skupinové vstupné 
dospělí (min. 10 osob) 20,- za osobu / školní skupiny 10,- za žáka, 
pedagogický dozor zdarma 

prodlouženo kde 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

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

30 LET SUŠ OSTRAVA 
A JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY
VIDEOREPORT Z VÝSTAV



prodlouženo 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

prodlouženo 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.

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

on-line kde Facebook, Youtube OKO bez vstupného

CHRÁMOVÁ TVORBA 
JAKUBA ŠPAŇHELA
ON-LINE KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY CENTRÁLNÍ BANKY

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.

prodlouženo 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.

on-line 1. 4. – 5. 4.

VELIKONOCE 
V DOMĚ UMĚNÍ
ON-LINE SÉRIE TVOŘIVÝCH DÍLEN
Program je vhodný pro dětskou i dospělou veřejnost
Program věnovaný svátkům jara nabídne zájemcům tvořivé a netradiční návody 
na velikonoční dekorace. Tradičně bude téma výtvarných aktivit inspirované 
vystavenými díly v Domě umění.
Návody budou dostupné online po dobu velikonočních prázdnin na webových 
stránkách www.oko-opava.cz a na Facebooku OKO Opava dětem.



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: 20 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

celoročně kde Dům umění a město Opava

ZA TAJEMSTVÍM SOCH
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? 

PO STOPÁCH SOCH KURTA GEBAUERA



www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

út–ne 10:00–18:00
vstupné základní 80,- / zlevněné 50,- / rodinné 120,- / 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 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.

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

1. 3. – 31. 12. kde město Opava

POSLEDNÍ 
HERRMANNOVIC HOLKA
STÁLÝ ANIMAČNÍ PROGRAM NABÍZENÝ ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
Vhodný pro 1. stupeň (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi
NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REZERVACE
Start před Domem umění, délka trvání 60–90 minut.
Aktivní procházka městem inspirovaná příběhem Evy Herrmannové, která vydala 
své vzpomínky na Opavu před 2. světovou válkou.
Formou hádanek a  her seznámí žáky s  atmosférou v  Opavě ve 30. letech 
20. století, během procházky si připomeneme místa, která jsou spjatá 
s významnými židovskými obchodníky v Opavě.

V nabídce jsou dvě trasy:
I. trasa pro mladší žáky: ulice Na Valech, obchodní dům Breda, ulice U Synagogy, 
Horní náměstí, obchodní dům Herrmann & Vogel
II. trasa pro starší žáky: ulice Na Valech, obchodní dům Breda, ulice U Synagogy, 
zastávka U soudu, Horní náměstí, obchodní dům Herrmann & Vogel
Nabízíme možnost vytvoření trasy na míru, případně uzpůsobení procházky pro 
žáky a studenty ze vzdálenějších měst.

1. 4. – 2. 5. kde expozice Cesta města

O VŠEZNÁLKA OPAVY
INTERAKTIVNÍ HRA PRO MALÉ I VELKÉ
Prostor krátkodobých výstav v  expozici Cesta města se na měsíc promění 
v interaktivní hernu, kde si můžou návštěvníci ověřit své znalosti o Opavě a získat 
bronzovou, stříbrnou nebo dokonce zlatou medaili Všeználka. V případě, že vládní 
opatření neumožní prostor otevřít, nabídneme Vám on-line alternativu, sledujte 
náš web www.oko-opava.cz.

POŽÁRNÍ OBRAZ



jaro, léto, podzim za příznivého počasí 

start před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO
AKTIVNÍ PROCHÁZKA HISTORICKÝM CENTREM OPAVY
Edukační program určený pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované 
skupiny. Formou hádanek a her seznámíme žáky s historickými pamětihodnostmi 
i jinými zajímavostmi centra města Opavy.
V nabídce dvě trasy:
I. TRASA (Beethovenova ulice, Matiční ulice, Rybí trh, Horní náměstí, Popská
a Ostrožná ulice)
II. TRASA (Masarykova ulice, Minoritský klášter, kostel sv. Ducha, Sobkův palác,
Blücherův palác, kostel sv. Vojtěcha a bývalý klášter jezuitů, kostel sv. Janů)
Součástí okruhu jsou pozůstatky i  nedochované části hradebního komplexu, 
např.: Zavřená brána, Ratibořská brána či opavský zámek.

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: 20 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 60 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

Bližší informace: www.oko-opava.cz

kde sady Svobody

BÁSNÍCÍ MEZI NÁMI
ANIMAČNÍ PROGRAM S POEZIOMATEM
Všimli jste si, že stojí před Obecním domě poeziomat? Tato černá roura v  sobě 
skrývá básníky a  jejich tvorbu. Pro ty z Vás, kteří se chtějí o poezii dozvědět víc 
a mají chytrý telefon, jsme na poeziomat umístili QR kód, který Vás přenese do on-
line světa her a poznání. Nevlastníte chytrý telefon, ale rádi byste si také s poezií 
hráli? Pro Vás jsou nachystány prac. listy na recepci Obecního domu.

jaro, léto, podzim za příznivého počasí 

start před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ 
PROMENÁDY
AKTIVNÍ PROCHÁZKA PARKY OKOLO CENTRA MĚSTA OPAVY
Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut.
Formou hádanek a  her seznámí žáky se současnými i  někdejšími památníky, 
sochařskými díly, fontánami a stavbami, jež spoluutvářely prostor promenádních 
parků. Trasa a pomůcky jsou přizpůsobeny věku účastníků. Nejmladší žáci budou 
mít k  dispozici obrázkovou mapu, pro starší žáky a  studenty jsou připraveny 
pracovní listy.



foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Eisler

připravujeme kde Galerie Eisler

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 Inter-national nebo Czech press photo. To vše je fotograf Roman Vondrouš, 
který je od roku 2005 fotoreportérem České tiskové kanceláře, kde se každodenně 
věnuje agenturnímu fotozpravodajství.
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 

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. 
Foyer kavárny jsme v  době uzavření budov upravily tak, aby byl důstojnějším 
prostorem pro pořádání výstav. Instalovali jsme nový závěsný systém a doplnili 
galerijní osvětlení. Těšíme se, až prostor společně i s kavárnou budete moci znovu 
navštívit.

prodlouženo
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.

Desinfekce. 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 například 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.

ROMAN VONDROUŠ – PANDEMIE



v ulicích města Opavy
Galerie pod širým nebem

Výstavní program Opavské kulturní organizace zahrnuje také exteriérové výstavy, 
takzvaně pod širým nebem. Je pro nás důležité, abychom uměním v ulicích nebo 
parcích vystoupili ze svých „kamenných portálů“ a  posunuli 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, až 
se otevřou, a prezentovat tak kulturní bohatství co největšímu počtu zvídavých očí.
Pro rok 2021 jsme připravili výstavu sochaře Michala Trpáka, který prezentuje 
mladou generaci tvůrců se zájmem o  architekturu a  veřejný prostor, a  k  oslavě 
výročí Kurta Gebauera jsme připravili bohatý doprovodný program k jeho sochám 
instalovaným ve městě.

duben-listopad kde kolem Obecního domu bez vstupného

MICHAL TRPÁK
POJĎ SI KE MNĚ SEDNOUT
VÝSTAVA / SOCHA
Sochařská výstava Michala Trpáka „Pojď si ke mně sednout“ propojuje několik 
světů a vybízí ke sdílení a dialogu navzdory nelehké době, kdy bychom naopak 
měli držet sociální distanc.
Monumentální návštěvníci ze světa mikrobů s názvem „Mazlíci“ jsou inspirováni 
okem neviditelnými bakteriemi. Zvětšeny do lidského měřítka však nutí 
pozorovatele zamyslet se nad rozmanitostí světů a organismů, které s námi žijí, 
byť je vizuálně nevnímáme. Jejich fyzickou přítomnost, byť neviditelnou, dnes 
vnímáme více než obvykle, neboť viry ze světa mikrobů se ozvaly více nahlas. 
Pojď si ke mně sednout, vést dialog se mnou, se sebou samým, nebo společně? 
Usednout k  sochám nebo jim na hřbet, pomazlit se a  přemýšlet. Zlá zpráva 
zabalená do proteinu nás vysvlékla do naha, ze všech systémů našeho světa 
a materiálna, které jsme si kolem sebe vytvořili, a umožnila zpomalit, zažít „Pocit 
svobody“, jen tak letět a vznášet se nad hlavami všech jako sousoší muže a ženy 
s tímto názvem.
Pohled do dalšího tušeného světa mohou zprostředkovat bytosti z „Paralelního 
světa andělů“. Svět, který si představujeme a často idealizujeme, a věříme v jeho 
spásnost, dohled nad námi či ochranu našich duší. Proč by však tento svět nemohl 

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.

být paralelou tomu našemu a  andělé nemohli žít podobné životy plné vášní, 
emocí a radostí jako my?
Pojďte vést „Velký dialog“ na klíně betonových postav, usednout spolu v  malé 
skupince ve veřejném prostoru a zamýšlet se, tak jako monumentální „Myslitel“, 
který se usazen na své židli, pokryt siluetami stylizovaných postav v  různých 
pozicích, stává symbolickým vědomím celého světa. Vědomím, které je nyní tak 
propojeno jedním tématem, hrozbou, strachem… Pojď si ke mně sednout, k soše, 
jen tak ve dvou a rozjímat, teď když máme čas…
K výstavě připravujeme průvodcovské listy a animační program pro organizované 
skupiny pod názvem MAZLÍČCI.



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
+420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+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 březnu 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
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