
PETR HAJDYLA
... JE V TOM VÍC LEHKOSTI NEŽ TÍHY
Od 7. 5. 2021
Dům umění v Opavě KVĚTEN

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

20
21



www.oko-opava.cz

Celá organizace

denně 24.–28. 5. start 20:00 kde on-line nebo Obecní dům 
vstupné celofestivalová vstupenka 240,-, na jednu projekci 80,-, lidé s průkazy ZTP 
či ZTP+P 50 % sleva, studenti 30 % sleva

FESTIVAL JEDEN SVĚT
FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH
Vážení fanoušci lidskoprávních dokumentů,
letošní festival Jeden svět bude v  mnoha ohledech specifický. Pokud se uvolní 
restrikce k omezení šíření nákazy a lidé se budou moci shromažďovat, rádi bychom 
Vás pozvali na terasu Obecního domu v Opavě, kde uvedeme 5 vybraných snímků 
letošního festivalu. Pofilmové debaty s hosty nebudou chybět.
Avšak vzhledem k  tomu, že nevíme, zda Vám budeme moci sami nabídnou filmy, 
nebo budou ke zhlédnutí pouze on-line, pracujeme na doprovodné aktivitě, která 
bude přístupná i  za přísnějších vládních opatření. S  mobilní aplikací Tourstories 
vytváříme lidskoprávní procházku po městě s názvem Zapomenuté příběhy židovské 
Opavy. Program a aktuality sledujte na Facebooku OKO nebo na www.oko-opava.cz.
Těšíme se na Vás, za Opavskou kulturní organizaci
Simona Juchelková a Vladana Kašpar Fuchsová – koordinátorky festivalu v Opavě

Snímek z dokumentu Jak se staví hora.

DOPROVODNÝ PROGRAM K FESTIVALU:

od 24. 5. kde aplikace Tourstories

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÉ OPAVY
SPUŠTĚNÍ APLIKACE TOURSTORIES S LIDSKOPRÁVNÍ TEMATIKOU



www.oko-opava.cz

OKO on-line

S příchodem jarních dnů nabízíme zcela nový plán akcí a nečekáme na otevření 
svých interiérů, neboť kultura je jednou ze základních potřeb obyvatel města 
a měla by mít možnost nám všem pomoci složité období překonat.
Od začátku roku nabízíme velmi bohatý program na sociálních sítích z expozice 
Cesta města, z  Domu umění nebo z  Klubu Art. Vytváříme on-line produkce 
a  dáváme možnost zhlédnout naše výstavy v  on-line prostředí. Ale nejen to. 
Novinkou je náš OKO-busking, který doplní exteriérové výstavy Galerie pod 
širým nebem. V sadech Svobody u Obecního domu zazní živé koncerty. Prázdné 
výlepové plochy zaplníme nejnovějšími básněmi Petra Hrušky, Ivana Motýla, 
Ondřeje Hložka, Vladany Fuchs, Radka Touše nebo Petra Ligockého v  konceptu 
„Básníci mezi námi“ a  u  poeziomatu třeba spatříme ty nejmladší autory, kteří 
s  naším animačním programem napíšou právě svou první báseň. Přijměte 
tedy pozvání na náš web (oko-opava.cz), Facebook a  Instagram, kde se dozvíte 
podrobnosti o celém našem programu, který jsme pro vás připravili.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

PĚTIMINUTOVKY 
Z DOMU UMĚNÍ V OPAVĚ 
PŘEDSTAVENÍ OBORŮ SUŠ OSTRAVA

Videokomentáře pedagogů SUŠ Ostrava k  proběhlé výstavě 30 let Střední 
umělecké školy v Ostravě.

PŘEDNÁŠKY NA KULTURNĚ-
SPOLEČENSKÁ TÉMATA
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
PODCASTY

DIVADELNÍ SCÉNKY
KONCERTY
BÁSNICKÁ A LITERÁRNÍ ČTENÍ
VIDEOREPORTY Z VÝSTAV

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 z Obecního domu, z Domu umění, nebo i z „Galerie pod širým nebem“.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

I GASTROKULTURA 
JE KULTURA
CYKLUS RECEPTŮ
Představujeme Vám nový cyklus on-line kulinářských zážitků, nejen z  kuchyně 
našich babiček, plný českých tradičních receptů, ale i světových receptů například 
z asijské nebo polské kuchyně.

PĚTIMINUTOVKY Z DOMU UMĚNÍ V OPAVĚ / Foto: Dominik Beneš



květen kde on-line bez vstupného

POCTA RADIMU 
PAŘÍZKOVI
ZÁZNAM KONCERTU BOHEMIAN METAL RHAPSODY
Nedávno zesnulý muzikant a producent očima syna a vzpomínka na spolupráci na 
Bohemian Metal Rhapsody v kostele sv. Václava.
Nedávno odešla jedna z  největších osobností kultury MSK s  celonárodním 
přesahem, Radim Pařízek. Rockový bubeník, doktor přírodních věd, úspěšný 
podnikatel a  organizátor mnoha významných akcí. Zavzpomínáme na něj se 
synem, mladičkým Radimem Pařízkem juniorem. Společně jsme 11. 12. 2019 
organizovali koncert v  kostele sv. Václava věnovaný pozůstalým po obětech 
střelby ve FNO. Záznam koncertu bude ke zhlédnutí na našich sítích.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKO NA JAŘE 1945
PŘEDNÁŠKA
Přednáška Ondřeje Koláře ze Slezského zemské muzea přiblíží boje v  regionu 
Opavska a  Hlučínska od března do května 1945 a  situaci v  prvních týdnech 
po skončení války. Pozornost bude věnována nejen plánům bojujících stran 
a průběhu střetů v kontextu širších strategických souvislostí, ale také dopadům 
válečných událostí na civilní obyvatelstvo regionu.

on-line kde sociální sítě 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 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 sociální sítě 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 svaté 
Kateřiny.

Velitel čs. tankové brigády Vladimír Janko v Opavě po osvobození.  Foto zrdoj: Slezské zemské muzeum

Foto: soukromý archiv



on-line kde sociální sítě 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.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

ZNÁME SE?
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
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 sociální sítě OKO bez vstupného

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

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820
OSOBNOSTI KONGRESU
STREAM
On-line 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 stojících v pozadí opavského setkání zástupců evropských velmocí.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820
MÍSTA KONGRESU
STREAM
On-line 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.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVA V ROCE 1820 
ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
DIVADLO
Krátké divadelní veselohry návštěvníkům přináší série čtyř videí z  cyklu Opava 
v  roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije v podání herců Michala 
Stalmacha a Daniela Volného.OPAVA V ROCE 1820 ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE.  Foto: Marek Mlynář



 ŠACH MAT & DÁMA

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.

ulice města Opavy

Laskavé pasti Opavy celoročně kde Obecní dům, 
kostel sv. Václava bez vstupného

MAJÁK ČESKÉ KULTURY
OKO SVÍTÍ BAREVNĚ NA PODPORU KULTURY
V  nočních hodinách barevně rozsvěcujeme okna Galerie Eisler a  okno nad 
hlavním vstupem kostela sv. Václava u Domu umění. Opavská kulturní organizace 
se totiž od října 2020 symbolicky připojuje k  iniciativám #kulturunezastavíš 
a  #wemakeewants, stejně jako jiné kulturní instituce v  republice a  celé Evropě. 
Záře majáků české kultury poukazuje na smutnou skutečnost, že místa, kde bývaly 
akce navštěvované diváky a  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.

MAJÁK ČESKÉ KULTURY



www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

RestArtovali jsme provoz Klubu Art a  připravili řadu pořadů zpřístupněných na 
webu a  sítích Opavské kulturní organizace. Pravidelný on-line program naší 
opavské klubové scény 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!

on-line

středa 5. 5. start 20:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

PRVNÍ SÓLOVÝ KONCERT 
PETRA CIEPLÉHO
KONCERT
Možná s kapelou a možná bez ní zahraje opavský zpěvák Petr Cieplý, kterého si 
určitě vybavíte z popové skupiny Naděje. Představí Vám svůj nový hudební projekt 
s akustickou kytarou v ruce. Zazní nejnovější skladby z chystaného EP, ale i staré 
pecky z jeho předešlých hudebních projektů. Máme vyřídit, že se na Vás moc těší.

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.

Petr Cieplý
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pátek 7. 5. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

HASAN ZAHIROVIĆ
BRATŘI ČAPKOVÉ A JEJICH DVOJVILA
PŘEDNÁŠKA / ARCHITEKTURA, VÝTVARNÉ UMĚNÍ
Přednáška Hasana Zahiroviće představí historii a současnost dvojvily bratří Čapků, 
do které se přestěhovali v roce 1925. Dům skrývá dvě vily s totožnými, zrcadlově 
obrácenými dispozicemi. Spisovatel Karel Čapek obýval se svým otcem pravou 
část domu, levá připadla bratru Josefovi s  rodinou. Josef si v  podkroví zřídil 
malířský ateliér. Zahrada byla společná. V  podkrovní části Karla Čapka je jeho 
pracovna, kterou majitelé z  piety zachovali do dnešní doby v  podobě, v  jaké ji 
světově proslulý spisovatel opustil. Dále je v  podkroví malá ložnice a  místnost, 
kde se scházeli proslulí pátečníci – špičky tehdejší české inteligence – spisovatelé, 
básníci, novináři, lékaři, politici, kteří v podkroví vily každý pátek odpoledne pod 
Čapkovým neformálním vedením rozebírali politické a  literární události týdne 
(Tomáš Garrigue Masaryk, mezi návštěvníky patřili i Edvard Beneš a Jan Masaryk, 
spisovatelé Eduard Bass, František Langer, Ferdinand Peroutka a Vladislav Vančura, 
historik Josef Šusta a mnozí další). Co se ve vile všechno objevilo?!
Hasan Zahirović, Ph.D. (28. ledna 1975, Brčko, Bosna a  Hercegovina) je herec, 
překladatel, teatrolog, dramaturg a  pedagog Slezské univerzity oboru Kulturní 
dramaturgie.

sobota 8. 5. start 19:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

DNB MEJDAN 
S CLOWNFISH
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 12. 5. start 16:30 kde stream z Klubu Art bez vstupného

PŘEDNÁŠKA S FYZIOTERAPEUTY 
ANEB JAK SPRÁVNĚ A EFEKTIVNĚ CVIČIT
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SLEZKÉHO GYMNÁZIA
Na květnové Středeční přednášce s SGO se s posluchači o své zkušenosti z praxe 
podělí fyzioterapeuti Ivana Urbančíková a  Štěpán Křístek. Získáme informace 
o  tom, proč je důležité pracovat na základních kamenech zdravého pohybu. 
Pochopíme-li cvik a  provedeme-li ho správně, maximalizujeme jeho účinek 
v krátkém čase. To nám pomůže prožít dny plné elánu a bez bolestí i v tak náročné 
době, v  jaké teď žijeme. Vysvětlíme si, že na kvalitním základě můžeme rozvíjet 
další náročnější pohybové a sportovní aktivity a předcházet zdravotním potížím 
v budoucnu. Hasan Zahirović
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pátek 14. 5. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

BÁSNÍCI VYDANÍ V PROTIMLUVU
MARTIN ŠENKYPL, PETR LIGOCKÝ
AUTORSKÉ ČTENÍ
On-line autorské čtení dvou mladých básníků spjatých s  ostravským 
nakladatelstvím Protimluv. Pořadem provází redaktorka Protimluvu Markéta 
Kročilová.

sobota 15. 5. start 20:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

KOPYTO 
FOLKOVÁ TRADICE
KONCERT
Každoroční folkový koncert skupiny Kopyto se vzhledem ke koronavirové 
situaci minulý rok nekonal. Abychom v  takové smutné tradici nepokračovali, 
rozhodli jsme se koncert uvést ve streamované podobě. Pavel Machold využil 
koncertní pauzy k  tvorbě nových písní, z  nichž některé na koncertě zazní. Na 
druhou stranu se Kopyto rozhodlo vyslyšet prosby fanoušků a „oprášit“ některé 
z  dnes již historických kousků. Rozhodně by tak mělo jít o  příjemný večer plný 
pohodových písní a veselého průvodního slova, kdy můžeme opožděně oslavit již 
29. narozeniny kapely. Šárka Černohorská, Lenka Weiglhoferová, Pavel Machold, 
Tomáš Andrýsek a Filip Dušek se těší právě na Vás!

středa 19. 5. start 20:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

OD ČARDÁŠE K PUCCINIMU 
S BARBOROU ČECHOVOU
KONCERT
Koncert nabídne pestrou škálu rytmů a melodií klasické hudby. Zazní notoricky 
známé, ale i poměrně skryté poklady operetní a operní tvorby z děl Polská krev, 
Hrnčiarský bál, Mamzelle Nitouche, Giuditta, Venuše v  hedvábí nebo Vlaštovka 
a  Gianni Schicchi. Na koncertě vystoupí sopranistka Barbora Čechová, známá 
opavskému divákovi ze Slezského divadla, za doprovodu Reginy Bednaříkové, 
klavíristky a pedagožky Janáčkovy konzervatoře Ostrava.

pátek 21. 5. start 18:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

MARTIN JIROUŠEK
FIALOVÍ ĎÁBLI
LITERÁRNÍ ČTENÍ
Ostravský fenomén Fialoví ďábli poodhalí stejnojmenná antologie hororů 
z  předválečné tvorby pozapomenutých autorů. Antologii sestavil specialista 
na vývoj hororu, filmový kritik, publicista a  znalec Martin Jiroušek. Kromě 
Fialových ďáblů vydal v produkci nakladatelství Protimluviv dnes již beznadějně 
rozebranou studii Černý bod, historie hororu v  českých zemích (2015). Pořádá 
výstavy, přednášky, spolupracuje s galeriemi, muzei, festivaly, přednáší pro školy. 
Připravuje další publikace o vývoji hrůzy v historickém kontextu.

Martin Šenkypl a Petr Ligocký
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sobota 22. 5. start 20:00 kde stream z Klubu Art bez vstupného

ŽÁDNÝ OSTYCH 
& DOBRÝ POKUS! 
KONCERT
Kapela Žádný ostych hraje žánr rocku, funku a  punku, a  to v  cover verzích 
a  v  menší míře ve vlastní tvorbě. Šest členů pochází především z  Hradce nad 
Moravicí a spolu hrají rok a půl. Představí se Nikola Markusová, Šimon Bala, Adam 
Tietz, Martin a Josef Víchovi a Štěpán Blatecký.
Tříčlenná opavská kapela Dobrý Pokus! hraje alternative rock a svým koncertem 
z  Klubu Art oslaví rok a  měsíc své existence. Těšte se na Matěje Šemberu, Víta 
Švece, Davida Strožíka a Martina Víchu.

sady Svobody / JEN ZA DOBRÉHO POČASÍ

OKO busking

Pouliční – exteriérové umění je to, co dostává v poslední době zelenou. Po realizaci 
výstav Galerie pod širým nebem a  doprovodného programu k  poeziomatu 
v sadech Svobody jsme připravili také hudební čtvrtky a básně na výlepové plochy. 
Živé koncerty proběhnou vždy po 16. hodině a pouze za dobrého počasí. Naším 
programem jdeme vstříc obyvatelům města, kteří pro svou relaxaci využívají sady 
Svobody jako nejlákavější zónu volného času Opavy.

čtvrtek 6. 5. start 16:00 kde sady Svobody bez vstupného

CIMBÁLOVÁ MUZIKA 
KONOPJAN
KONCERT
Konopjan má v repertoáru muziku 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. Zahraje a zazpívá Jan Šošola, Jan Spisar, Tomáš Guba a Ondřej Tofel.

ŽÁDNÝ OSTYCH

KONOPJAN



květen kde město Opava a on-line bez vstupného

BÁSNÍCI MEZI NÁMI
POEZIE
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. Básně jsme připravili 
v  grafickém zpracování Petra Sedláčka také v  podobě plakátů pro výlepové 
plochy města, takže příjemné chvíle s  poezií můžete zažít, kolikrát jen budete 
chtít. Nejnovější básnické sbírky vybraných autorů jsou připraveny k  zakoupení 
v recepci Obecního domu každý pracovní den od 8:00 do 12:00 nebo na našem 
e-shopu. 
Aktuální nabídka nabízených básnických sbírek:
NIKDE NENÍ ŘEČENO, Petr Hruška
UŽ TO NEJDE ANI POZNAT, Vladana Fuchsová
ŘEZ KAMENEM, Ondřej Hložek
TRAUTES HEIM, Ondřej Hložek
ZLATÉNKY, Ondřej Hložek
DIAGNÓZA, Petr Ligocký

čtvrtek 20. 5. start 16:00 kde sady Svobody bez vstupného

HARMONIKÁŘ JIŘÍ VESKA
AUTOR PÍSNÍ, KTERÉ NEZNÁTE 
KONCERT
Pohodář z Ostravy vytvoří pomocí svého akordeonu z parku u Obecního domu 
pravou promenádní fun zónu.

čtvrtek 13. 5. start 16:00 kde sady Svobody bez vstupného

MARTIN DYTKO
AMBIENT-JAZZ IMPROVIZACE
KONCERT
Věnuje se sólovému improvizačnímu hraní na kytaru a skládání inscenační hudby.
Kromě toho působí v  kapele Sothein (alternativa), v  projektu Octopus Field 
a v kapele Šamanovo zboží (alternativa).

čtvrtek 27. 5. start 16:00 kde sady Svobody bez vstupného

ADAM BARTOŠ
KYTAROVÁ POHODA
KONCERT
Vystupuje s  kytarou a  basovým bubnem, který dotváří rytmický prvek. Hraje 
českou autorskou tvorbu. Mohli jste ho slyšet na Festivalu v ulicích, na Colours of 
Ostrava, ale také v našem streamovaném přenosu z Klubu Art.
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foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Eisler

připravujeme kde Galerie Eisler vstupné 20,-

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



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) 50,- za osobu / školní skupiny 20,- za žáka, 
pedagogický dozor zdarma 

od 7. 5. kde Dům umění

PETR HAJDYLA
… JE V TOM VÍC LEHKOSTI NEŽ TÍHY
VÝSTAVA / MALBA
Kurátor výstavy: Jaroslav Michna
Petr Hajdyla je malíř, jehož výtvarná imaginace je prozářená barvami. Z  jeho 
pláten čiší velice živá energie, která se ale ráda odpoutává od popisné transkripce 
a  nabývá spíše ireálných až psychedelických poloh. Jako by si barevná skladba 
obrazů žila tak trochu vlastním životem. Malba neskutečných, řečeno rétorikou 
dějin umění, expresivních barevných valérů může upomínat na fakt, že vidění, 
jakožto smyslové poznávání světa, není objektivním fenoménem už jenom proto, 
že se nelze vtělit do druhého člověka a  ověřit si, že hodnoty vlnových délek, 
kterým říkáme barvy, vnímáme všichni stejně. Hajdylovy výtvarné postupy jako by 
se tímto principem řídily a bez ostychu nám nabízely zcela svobodnou barevnou 

od 7. 5. kde Dům umění

DIALOGY 2021
V MEANDRECH NÁLAD
VÝSTAVA DĚL ČESKÉHO IMPRESIONISMU ZE SBÍREK GVUO
Kurátor výstavy: Jaroslav Michna
Impresionismus, výrazný směr druhé poloviny 19. století, je dnes již proslulým, ze 
všech stran prozkoumaným a oslavovaným fenoménem.
Hlavním přínosem impresionismu byl malířský experiment ve výstavbě obrazové 
plochy založený na komponování a  strukturování barevných skvrn, z  nichž 
výsledný obraz na sítnici pozorovatele vzniká až při odstupu od plátna. Dále to byla 
plenérová praxe, tedy malba vznikající pod širým nebem, kterou impresionisté 
převzali z  tradice tzv. Barbizonské školy. Třetí významnou charakteristikou bylo 
odlehčení námětu. Malíři světla se totiž zásadně odpoutali od obsahového zatížení 

obrazů a  svou tvorbou se pokoušeli zachytit bezprostřední náladu a  atmosféru 
konkrétních míst. Lehkost, bezprostřednost, světlo a hra barev převládly nad tíhou 
témat a mentorskou precizností akademických malířských postupů.
Do našeho prostředí se impresionismus dostal až o  generaci později a  jeho 
rysy nalezneme u  tzv. generace devadesátých let. Ovšem české konzervativní 
prostředí nacházející se v té době uprostřed rakousko-uherské monarchie se na 
tento nový proud malířství adaptovalo spíše pomalu a  opatrně. Svou roli zde 
sehrávala i autorita generace Národního divadla a s ní spojené zápasy o výtvarnou 
modelaci národní identity.
I  když je český impresionismus opožděný a  proti francouzskému i  méně 
vyhraněný, navíc často promísený s jinými dobovými tendencemi, jeho typičtější 
zástupci jako například František Kaván, Otakar Lebeda, Antonín Hudeček nebo 
Antonín Slavíček existují a jejich díly disponuje i sbírka Galerie výtvarného umění 
v Ostravě, z níž je i sestaven výběr aktuální výstavy.
V  cyklu výstav Dialogy jsou už od roku 2019 pravidelně konfrontovány sbírky 
Galerie výtvarného umění v Ostravě se současným uměním. Dialog je vnímán ve 
smyslu reakce vybraného umělce na sbírkový fond, ve smyslu interakce kurátora 
a  umělce, kurátora a  sbírky, ale především jako dialog dvou spolupracujících 
institucí, tedy Opavské kulturní organizace a Galerie výtvarného umění v Ostravě. 
Starší umění se v  této platformě nově ohledává a  následně interpretuje. Tímto 
způsobem zůstane největší sbírka výtvarného umění Moravskoslezského kraje 
stále živým a  otevřeným polem pro interakce současných umělců. Na výstavu 
děl z  období českého impresionismu s  názvem V  meandrech nálad zareagují 
v komponovaném pořadu vlastní interpretací dvojice harfenistek Anna Hřivňacká 
a Eva Kotrlová.

 O. Blažíček, Zahradní slavnost



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.

od 7. 5. kde Dům umění

MONIKA IMMROVÁ
SOCHY A GRAFIKY
VÝSTAVA / SOCHA, GRAFIKA
Kurátorka výstavy: Dagmar Hlubučková
Výstava sochařky Moniky Immrové, narozené 1970 v  Lounech /1992–1995 
Výtvarná škola Václava Hollara v Praze /1995–2001 Akademie výtvarných umění 
v Praze (Ph.D., 2018), je koncipovaná do prostor refektáře, atria a ambitu Domu 
umění v Opavě.
Dílo je doprovázeno jejími citáty, které nám přibližují podstatu autorčiny tvorby.
„Někdy se něco objeví dřív v soše, jindy v grafice. Vzájemně se doplňují. Ani jedno 
není primární, důležitější. Řeším v  nich vlastně to samé, jen jiným způsobem. 
Není to špatné mít nějaký únik – když se nedaří socha, začnu pracovat na grafice, 
a naopak. Dá se tak získat odstup, čas k rozmyšlení, dlouho trvají obě...“
anebo: „Zaobírám se především hmotou a světlem. Vytvářím prostor. Důležité jsou 
pro mne rozměry, proporce, naklonění, přirozený růst a  účinnost jednotlivých 
materiálů, a  to vzhledem ke konečnému působení celku. Socha je pro mne 
možnost...“
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interpretaci sklizených lilků, oblaků, včelích úlů, „skejtů“ nebo U-ramp. Zmíněný 
výčet již tak trochu poodkrývá autorovu námětovou orientaci, která se zdá být 
na první pohled široká a nekonzistentní. Osciluje mezi městem a venkovem, mezi 
interiérem a  exteriérem, mezi aspektem figurálním a  nefigurálním. Při hlubším 
ponoru ale přesto vykrystalizuje jednotící motiv. Ten neleží v rovině konkrétního 
námětu jako spíše v náladě. Hajdylovy obrazy totiž všechny krouží kolem pocitu 
záhadné nepřítomnosti lidských aktérů. Nachází se na nich předměty a kulisy lidské 
činnosti, explicitně přítomný a  malbou zjevovaný člověk ale povětšinou schází. 
Poodešel ze „záběru“ odpočinout si po sklizni, unavený a rozbolavělý z věčného 
padání a  vstávání z  jízdy na skejtu už šel domů, prázdný džbán na stolku čeká 
na procházku ke studánce, lehátko napůl již potrhané zeje ve vzduchoprázdnu 
u vypuštěného bazénu, kulečníkový stůl s rozehranou či ještě nezapočatou partií 
tiše stojí a čeká hráče…



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).

od 7. 5. kde Dům umění

POEZIE VŠEDNÍHO DNE 
ANEB ŽIVOT UKRYTÝ V OBRAZE
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVÁM PETRA HAJDYLY A MONIKY IMMROVÉ 
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Všichni v  těchto dnech známe svůj dům, byt nebo pokoj líp než kdy předtím. 
Mnohdy jsou tyto čtyři stěny jediným světem, v němž se náš život teď odehrává. 
Viděná každodennost je inspirací pro malíře Petra Hajdylu, který maluje věci, jež 
potkává nejen doma, ale i  ve svém nejbližším okolí. Vytrhává je však ze svého 
prostředí a  vkládá je do říše své fantazie. Pojďme nazírat na věci, které nás 
obklopují jinak a nacházejme umělecká zátiší i v obyčejných věcech.

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…“

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.

23. 4. – 28. 11. kde město Opava

MAZLÍČCI
GALERIJNÍ ANIMACE INSPIROVANÁ TVORBOU SOCHAŘE MICHALA TRPÁKA
Program je vhodný pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
V centru Opavy se zabydleli návštěvníci ze světa, kde už lidské oko nedohlédne. Tu 
lezou po budově, tu zase někde visí. Zvětšeniny okem neviditelných bakterií jsou 
námětem sochaře Michala Trpáka, který svými mazlíčky zabydluje města v České 
republice. Pojďme se na sochy podívat zblízka a  zjistit, jak se jim žije v  našem 
světě. Hravá animace s prvky divadelních aktivit vtáhne žáky do světa „mazlíčků“ 
a poodkryje jejich příběh.
Animace probíhá v ulicích města Opavy. Doba trvání: 90 minut

od 7. 5. kde Dům umění

NÁLADA ŠTĚTCEM 
ZACHYCENÁ
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ ČESKÝCH IMPRESIONISTŮ ZE SBÍREK GVUO
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Lehkost, bezprostřednost, světlo a  hra barev, přenesení atmosféry konkrétních 
míst. Takto by se dal jednoduše popsat výtvarný fenomén z druhé poloviny 19. 
století – impresionismus. Animace věnovaná českým impresionistům poodkryje 
příběh tohoto směru a žákům vysvětlí, jak malíři o svých obrazech přemýšleli. Jak 
dokázali za pomocí tisíce barevných skvrn vytvořit obraz krajiny, na který když se 
podíváme, máme dojem, že stojíme přímo uprostřed louky a na své kůži cítíme 
letmý vánek a teplo odpoledního slunce?



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.

1. 6. – 7. 11. út–ne 10:00–18:00 vstupné v rámci vstupu do expozice

100 LET OPAVSKÉHO 
SKAUTINGU
VÝSTAVA
V letošním roce si Opavané připomínají sté založení prvního skautského oddílu. 
Výstava 100 let opavského skautingu, jejímž autorem je předseda okresní rady 
Junáka v  Opavě Mgr. Petr Tesař, připomene významné milníky a  osobnosti 
skautingu, které představí řadou zápůjček nejen z  veřejných institucí (mj. 
Slezské zemské muzeum), ale také ze soukromých sbírek Opavanů. V  závislosti 
na aktuálních nařízeních bude výstava také doplněna řadou doprovodných 
programů, jako jsou komentované prohlídky, přednášky, animační programy 
nebo tematicky laděné celodenní aktivity.
Veřejné zahájení – dle aktuálních vládních opatření. Změna programu vyhrazena.

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 
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

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.

…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? 



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. – 16. 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.

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.

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.



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

1. turnus 12.–16. 7., 2. turnus 19.–23. 7. cena 1 700,-

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 
V SRDCI VAŠEHO MĚSTA
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ TÁBOR
Výtvarně-historický tábor na téma SOCHA bude probíhat denně od 7:30 do 16:00 
hodin v Obecním domě a v Domě umění.
Letošní příměstský tábor Opavské kulturní organizace je zaměřen na sochu! 
Potkáváme ji všude kolem nás – na náměstích, ve fontánách, v parcích, a dokonce 
nás sledují i  z  budov. Pojďte poodkrýt tajemství soch a  přiučit se sochařskému 
řemeslu. 
Děti si vyzkoušejí na vlastní kůži práci sochaře a  osahají si nejednu sochařskou 
techniku. Kromě poznávání opavských soch, tvoření a  výletů, nás čeká spousta 
her a zábavy.
V ceně je zahrnut pitný režim, oběd, odpolední svačinka, vstupné a doprava na 
exkurze, veškeré materiály a pomůcky.
Přihlášky a bližší informace: OKO, p. o., Simona Juchelková, 
simona.juchelkova@oko-opava.cz, www.oko-opava.cz, +420 734 527 115.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020
V SRDCI VAŠEHO MĚSTA



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 dubnu 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



Opava, Obecní dům

24.–28. května 2021
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