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Prostor kolem opavského Obecního domu obsadí Mazlíci i 
Myslitel  
 
OPAVA – Opavská kulturní organizace připravila výstavu děl sochaře, 

architekta i malíře Michala Trpáka s názvem „Pojď si ke mně sednout“. 

Originální artefakty zaplní od 23. dubna prostor kolem Obecního domu na 

Ostrožné ulici a vytvoří galerii pod širým nebem. 

 

Díla Michala Trpáka na pomezí soch a plastiky jsou vystavována ve veřejném 

prostoru nejen u nás, ale i zahraničí. Teď zakotví až do konce listopadu v Opavě. 

„Neobvyklá díla mají provokovat představivost procházejících diváků a nutit je 

k zastavení. Zájemci si mohou sochy nejen v klidu prohlédnout, ale také si sednout 

k nim nebo na jejich hřbet a v klidu přemýšlet,“ říká Marcela Mrózková Heříková, 

ředitelka Opavské kulturní organizace. 

Diváci najdou pod širým nebem třeba soubor Mazlíci, inspirovaný neviditelnými 

bakteriemi, zvětšenými do lidského měřítka, sousoší Velký dialog, k němuž se dá 

zasednout a dotvořit kompozici po svém nebo sochu Myslitel, inspirovanou 

sochou Augusta Rodina a usazenou na vysoké židli. 

„Jsme moc rádi, že se nám výstavu děl Michala Trpáka, který se zaměřuje právě na 

veřejné prostory, podařilo dostat do Opavy,“ říká Dominik Beneš, dramaturg 

Opavské kulturní organizace. „Už během instalace na konkrétní místa v parku, si 

sochy získaly srdce několika Opavanů. I přes nepřízeň počasí a ustavičný déšť se 

kolemjdoucí se zájmem zastavovali, se sochami se fotili nebo si dokonce několik dětí 

naše mazlíky doslova osedlalo. Jednotlivé artefakty jsme s autorem umístili tak, aby 

se mohly co nejlépe konfrontovat s běžným provozem v okolí a patřičně vyzněly,“ 

dodává Dominik Beneš. 
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Opavská kulturní organizace nachystala k výstavě také průvodcovské listy. Ty si 

mohou zájemci vyzvednout zdarma na recepci Obecního domu. „Listy seznamují 

diváky prostřednictvím hravých úkolů s vystavenými uměleckými díly a pomáhají lépe 

porozumět tvorbě sochaře i smyslu umění ve veřejném prostoru,“ vysvětluje Nela 

Vlčková, galerijní lektorka Opavské kulturní organizace. 

Poslední výstavou výtvarných děl ve veřejném prostoru kolem opavského Obecního 

domu byl před dvěma lety unikátní soubor drátěných plastik Veroniky Psotkové 

s názvem Doma a již nyní probíhá jednání o realizaci dalších exteriérových výstav pro 

následující roky. 
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