Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz
čtvrtek 2. 12. start 18:30 kde Klub Art bez vstupného

LANGE NACHT
DER KURZEN TEXTE

DLOUHÁ NOC KRÁTKÝCH TEXTŮ
Již tradičně si účinkující připraví pětiminutová čtení německy psaného textu, která
jsou vždy zahájena úvodními slovy k autorovi textu a vybrané knize.
I tentokrát bude zastoupeno vše, co se dá najít v německy psané literatuře v podobě krátkých i delších textů. Způsoby prezentace bývají různorodé stejně jako jejich
obsahy. Můžeme se těšit na klasická čtení, scénická představení, ale také zpívané
texty. V každém vstupu se odráží láska k textu a vnitřní pocity účinkujících, které se
jako magnet přenášejí na publikum a nechávají obživnout literaturu nezapomenutelným způsobem.

pátek 3. 12. start 21:00 kde Klub Art předprodej 70 Kč

KLUBNACHT

AKCE S HOUSE A TECHNO MUZIKOU
Vystoupí 4 DJ projekty (Fake Bear, KDLK, Mendoza & Marco Key, Teddybear).
KLUBNACHT je nová klubová noc na Opavsku. Zaměřuje se na elektronickou muziku, převážně na styly techno a house. Těšit se můžete na kvalitní muziku a DJ’s.

středa 8. 12. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

PŘEDNÁŠKA SGO
8. prosince proběhne v Klubu ART – tentokrát prezenčně – další ze Středečních
přednášek Slezského gymnázia. Rádi bychom vám představili studentské vzdělávací pobyty, které už naše škola stihla realizovat v tomto školním roce. Naším cílem
je také nabídnout inspiraci a pomocnou ruku ostatním opavským školám, které se
chtějí ucházet o akreditaci Erasmus+.

pátek 17. 12. start 20:00 kde Klub Art vstupné 150/200 Kč

BANDABAND
KONCERT
BANDABAND je kapela, která se s tím ani trochu nepáře. Svou práci bere s elánem,
má drive, hraje pozitivní muziku. Svým nezaměnitelným zvukem a energií dokáže člověka rozesmát, roztančit, nadchnout, pohladit po duši i donutit přemýšlet.
České texty pro české publikum. Výbušná směs blues, rocku, funku a latiny nutí
lidi všech věkových skupin dupat si do rytmu. Čte se to pěkně, ale jestli chceš pochopit, musíš to zažít.

BANDABAND

sobota 18. 12. start 20:00 kde Klub Art vstupné 200 Kč

ELECTRO SWING:

na odlet, jeho rovné beaty vás s lehkostí vzducholodě vynesou do tanečního
nebe. Ale pozor, v případě nenasytného publika od něj můžeme čekat také
vintage remixy a housové vypalovačky – jednoduše udělá vše pro to, aby roztrsal každého v doslechu na vlnách vytříbeného vkusu a radosti! Rezident největšího festivalu elektronické taneční hudby ve Střední Evropě – Beats for Love
má za sebou úspěšná vystoupení nejen v České republice, ale také v klubech
na Slovensku, Německu, Francii, na Maltě či na jachtách v Itálii a Chorvatsku.

ELECTRO SWING

středa 22. 12. start 20:00 kde Klub Art vstupné 150 Kč

DR. ZEPPELIN & RADIM NOWAK

FOLTÝN A MARGECÍNOVÁ
WITH BASS & RHYTHM

KONCERT
Jestli má někdo hlavu v oblacích, pak je to právě tento DJ z prestižního československého bookingu Electro Swing Bohemia. Čahoun z Ostravy se na parket
nebojí vletět s ryze klasickými swingovými songy. Včas však dokáže vycítit, kdy
je ta správná chvíle přeřadit na tvrdší electro-swingové frekvence. Připravte se

KONCERT
Předvánoční koncert tentokrát v sestavě rozšířené o baskytaristu Huberta Holáska a Rostislava Mikešku za bicí soupravou. Vylepšenému obsazení sekunduje odpovídající repertoár mířící pomalu, ale jistě z osvědčených populárních
vod směrem k funkovému groove.

neděle 26. 12. start 19:00 kde Klub Art vstupné 100/150 Kč

P.E.T.R. A HOSTÉ

SVÁTEČNÍ AKUSTICKÝ KONCERT
Přijďte si vychutnat sváteční akustický koncert opavského písničkáře Petra Cieplého
vystupujícího pod jménem P.E.T.R. Vystoupí společně s kapelou a řadou hostů hrajících na nejrůznější hudební nástroje. Na elektrickou kytaru zahraje Tomáš Pika,
na bicí Adam Fiala a na baskytaru Lukáš Trlica. Dále s houslemi vystoupí Vojtěch
Mareček, na violoncello zahraje Kateřina Bočková, s trubkou se představí Kryštof
Kamrádek a na piano bude doprovázet Dominik Stříbrný. Návštěvníci se tak mohou těšit na příjemný hudební zážitek.
středa 29. 12. start 21:00 kde Klub Art vstupné 120/200 Kč

HEARTBREAK

DRUM AND BASS PARTY
Vánoční speciál této oblíbené opavské klubovky Vám pod stromeček nadělí to
nejlepší z českého drumandbassu. Jako hlavní host vystoupí několikanásobný Dj
roku, který letos slaví neuvěřitelných 22 let za dj pultem- DJ PIXIE!
Z Pixieho vystoupení srší nekonečná energie: sety se vyznačují spádem, soudržností a jsou přehlídkou všeho, co žánr právě nabízí. Vášeň pro věc nevyhnutelně
ústí v zasloužená ocenění, Pixie se opakovaně stává králem českého djingu a vítězí
v nejvyšších příčkách Czech Drum and Bass Awards (v letech 2007 až 2018 sestupuje z prvního místa jen třikrát na bronzovou pozici).
Nápaditost, široký přehled, kompoziční myšlení a cit pro práci s publikem představují nejvýraznější charakteristiky tohoto performera. Přirozeně se jen těžko nechává svázat hranicemi jednoho subžánru a jeho doménou se tak v posledních letech
znovu stává i techno a minimal techno. Kořeny, z nichž Pixie vyšel, tak opět tvoří
nedílný prostor jeho rozsáhlého hudebního světa.
Doplní ho domácí posádka Clownfish Crew – Disgustin Justin, Bassin, Subroy,
InSpectre, La.zoo, Majal. Za BamFight Crew dorazí "mladá krev" Olli a Zippy.

sobota 11. 12. start 9:00–11:00

kde Schösslerův salónek vstupné 100 Kč

RANNÍ PROBUZENÍ
S MARIÍ ŠEVČÍKOVOU

P.E.T.R. A HOSTÉ

CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

Galerie Eisler

foyer kavárny / Obecní dům

Prostor bude zaplněn magickým lesem, světýlky, mlhou linoucí se po zemi a vůní
šimrající v nose. Návštěvník, který vejde dovnitř, si bude připadat jako v jiném světě.
Hlavní instalací jsou samozřejmě ilustrace z knížky Malý princ, které byly připravované na Islandu. Jedná se o kombinované fotografie s ilustracemi, které jsou
pro Eliščinu tvorbu signifikantní. Obrazy jsou kulaté, plastické, obsahují plno přírodních materiálů jako mechy, lišejníky, lávový písek a mají v průměru 70 cm. Obrázky
z knížky jsou zároveň animované prostřednictvím AR (augmented reality) aplikace
ARTIVIVE, která je volně ke stažení a skrze kterou si návštěvníci mohou “rozpohybovat jednotlivé obrázky”, tedy přehrát animaci.
Součástí výstavy budou i interaktivní instalace – stan, ve kterém bude možnost si
do sluchátek pustit audioknihu Malého prince, obrovské mechové vejce s uschovaným zvířátkem, krátký “making of” film, který bude zakomponován do výstavy, malé
dřevěné lišky – odrážedla, na kterých se mohou děti po výstavě prohánět, instalace
nebes, která si hraje se světlem, velký dřevěný baobab a další překvapení.

ELIŠKA PODZIMKOVÁ / MALÝ PRINC

út–ne 10:00–18:00 4. 11. 2021 – 30. 1. 2022
kde Galerie Eisler / 2. patro vstupné 40/20 Kč

ELIŠKA PODZIMKOVÁ
MALÝ PRINC
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
Konceptem výstavy je vytvořit kouzelný svět Malého prince, který zapůsobí nejen
na oči návštěvníka, ale i na jeho další smysly, odstřihne ho od každodennosti a vrátí
zpět do dětství.

25. 11. 2021 – 2. 1. 2022 kde foyer kavárny bez vstupného

EUROTOPIA

VÝSTAVA DĚL Z VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Výstava dětských výtvarných prací přihlášených do výtvarné soutěže na téma
„Co Rom, to muzikant. – So Rom, oda lavutaris.“ Soutěž a výstava je realizována
v rámci projektu Most k porozumění, který je finančně podpořen z rozpočtu
Ministerstva kultury.

Galerie pod širým nebem

v ulicích města Opavy

1. 12. 2021– září 2022

kde centrum města Opavy bez vstupného

SOCHAŘSKÉ CITY

Metamorfóza přírodnin je i objekt s názvem PRINTREE odkazující ke snaze se maximálně přiblížit přírodě, přenést běžnou součást krajiny, lesa do nového prostoru,
do nových souvislostí i měřítek. Proměnit její materiálové složení a touto změnou
zdůraznit její estetické kvality. Tato socha v jedinečné proporci zobrazuje autorovu
ideu tištěného stromu, který zvenčí působí jako reálný, organický prvek. Až při
jeho rozříznutí je odhalena lež, klam skrývající se pod povrchem.
Sedm sochařských příběhů, citů, emocí tak vstupuje do města – opavského City,
aby jitřilo city obyvatel a návštěvníků města sochařskými formami.
JAKUB FLEJŠAR / ŽEBRÁK

VÝSTAVA
Autoři: Jakub Flejšar, Libor Hurda, Ondřej Oliva, Lukáš Rais, Milan Cais,
Matěj Frank, Vladimír Franz a Štěpán Molín
Spolek Umění ve městě z Českých Budějovic přiváží ve spolupráci s Opavskou
kulturní organizací do Opavy sochařské CITY. Sochařské emoce vstupují do prostoru města, vnášejí do něj nové příběhy, vibrace a současná témata zhmotněná
výtvarníky do rozličných sochařských forem.
Sedm soch a sedm různých témat, z toho čtyři pracující s figurativní tematikou,
dvě inspirované rostlinnou říší a poslední s názvem Disconnected (Odpojeno) od
Milana Caise se pokouší být jakousi banální alegorií současnosti. Lidstvo se dostalo do situace, kdy si život bez “zapojení” téměř nedokáže představit. S příchodem
pandemie se v posledním roce stalo slovo online přinejmenším lehce nadužívané.
Jak by svět vypadal zase offline, si už dnes nikdo neumí představit.
Jak být připojen a jakou formou, je téma, s kterým si pohrává socha od Matěje
Franka. Komunikační kanály, kterými se dorozumíváme, se mohou zdát zmatečné
a složité. V tomto případě se ale hlas každého z rozmlouvajících nese přímo k uším
dalších dvou komunikačních partnerů. Navzdory očekávanému zmatku je snadné
najít porozumění.
Myšlenky jsou zárodky komunikace, někdy ani nevyřčené, někdy svazující tak jako
u sochy Myšlenka od Vladimíra Franze a Štěpána Molína. Myšlenka přichází bůhví
odkud. Napadne-li vůbec a stojí-li za psí štěk, chytne za hlavu... a tlačí a mačká a drtí.
Stejně jako do koutku zamáčknutý Žebrák na okraj společnosti, sedící na rohu ulice, je námětem pro sochu Jakuba Flejšara. Žebrák, bezdomovec, chudák, mrzák,
houmlesák, systémem a mnohými považován za okraj společnosti... Jak skvěle ten
"náš" systém umí rozdělovat, zařazovat, třídit a škatulkovat. O co více (či méně?)
jsme lidmi než domnělý "okraj společnosti"? Dělá nás materiálno šťastnějšími než
je on? Je to lidské Ego, které nás žene dál a výš a občas dovede ostatními pohrdat.
Ego možná dráždivé a provokující a v něčem přímočaré a banální, vycházející
ze základních principů je námětem pro sochu Libora Hurdy.
Základní lidské principy však vychází z přírody, která byla inspirací pro sochu
s názvem Orchidea. Je plastikou ze série Metamorfloris, na které autor již několik
let intenzivně pracuje. V kostce by se tato série dala definovat jako: „snaha o povznesení neušlechtilého materiálu na rovinu biomorfních konstrukcí.“

celoročně kde centrum města Opavy bez vstupného

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 nabídne kolemjdoucím možnost

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 nabízíme galerijní animace Pod otevřeným nebem.

expozice

Cesta města / Obecní dům

www.cestamesta.cz

út–ne 10:00–18:00
vstupné základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 50
Kč za osobu – sleva se vztahuje na skupiny nad 10 osob / školní skupiny 20 Kč za
žáka, pedagogický dozor zdarma / platí pro všechny výstavy

celoročně kde u Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA
STARMAN
NEÓNOVÁ INSTALACE
There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds
Tam je Starman a čeká na obloze
rád by nás navštívil
ale myslí si, že nám to odpálí mozek...

Refrén ze slavné písně od Ziggy Stardusta nebo-li Davida Bowieho. Jeho texty jsou
jednou z inspirací k vytvoření světelného objektu na střechu opavského Domu
umění. Vertikální protáhlá přístavba, která se zvedá z terasy a přiléhá k domu,
může připomínat právě odpalovací rampu pro rakety cestující ke hvězdám. Hvězdám, které reprezentují naše sny a touhu po poznání něčeho, co nás přesahuje,
možná nových světů a bytostí. Silueta člověka, kosmonauta, průzkumníka, jenž
se vydává na cestu za dobrodružstvím do nových světů. Neónová instalace od
Michala Škapy je vymyšlena speciálně na míru daného prostoru a je jedním z typických výrazových prostředků autora. Sestává z několika barevných neónových
trubic, které tvoří uzavřený okruh a svití svým charakterictickým barevným světlem a tvoří tak magickou světelnou kresbu na ploše stavby.

CELOROČNĚ út–ne 10:00–18:00
kde expozice / 1. patro vstupné dle ceníku

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 dočasně prezentovány zapůjčené významné
či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí prohlídky je také
promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvníkům přibližuje 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.

DO PLAVEK! 90 LET MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ

VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY

26. 11. 2021 – 27. 3. 2022
kde expozice / 1. patro vstupné v rámci expozice Cesta města

VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY

VÝSTAVA
Výstava s názvem Vůně zimní Opavy připomene atmosféru historické zimní
Opavy za dob našich prababiček. Návštěvníky provedou výstavou zvyky, tradice, chutě a vůně v období od adventu do samého závěru zimy.

28. 6. – 31. 12.
kde exteriér Městského koupaliště bez vstupného

SKAUTSKÉ STOPY
V OPAVĚ

PANELOVÁ VÝSTAVA
Výstava rozšiřuje projekt ke 100. výročí založení skautingu v Opavě. Pomocí velkoformátových fotografií přibližuje některé z událostí a míst spojených s působením
skautů v Opavě.

28. 6. – 31. 12.
kde exteriér Městského koupaliště bez vstupného

DO PLAVEK! 90 LET
MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ
VÝSTAVA
Exteriérová výstava Do plavek! 90 let městského koupaliště je společný projekt
expozice Cesta města Opavské kulturní organizace, statutárního města Opavy
a Technických služeb Opava. Výstava, umístěná na plotě kolem městského
koupaliště, připomíná pomocí velkoformátových fotografií a doprovodného
panelu historii tohoto komplexu.

SKAUTSKÉ STOPY V OPAVĚ

On-line svět Expozice Cesta města

www.cestamesta.cz

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.

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY ŽIDOVSKÉ OPAVY

on-line kde v aplikaci bez vstupného

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
ŽIDOVSKÉ OPAVY
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA V APLIKACI TOURSTORIES
Procházka s názvem „Zapomenuté příběhy židovské Opavy“ v aplikaci TourStories
slouží jako vzpomínka na osudy židovských obyvatel Opavy. Stačí stáhnout aplikaci TourStories, otevřít ji, vyhledat naši trasu (případně načíst QR kód umístění
ve vitrínce před Obecním domem) a užít si cestu za poznáním.
Podrobnější návod naleznete na webové stránce:
cestamesta.cz/events/zapomenute-pribehy-zidovske-opavy-aplikace-tourstories/
nebo ve vitrínce před Obecním domem v Opavě.

TROPPAU/OPAVA 1945

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKO NA JAŘE 1945
PŘEDNÁŠKA
Přednáška Ondřeje Koláře ze Slezského zemského muzea přibližuje boje v regionu
Opavska a Hlučínska od března do května 1945 a situaci v prvních týdnech po
skončení války. Pozornost je 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

ZNÁME SE?

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.

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

OPAVA V ROCE 1820 ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE

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 stojící v pozadí opavského setkání zástupců evropských velmocí.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820:

MÍSTA KONGRESU
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.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

OPAVSKÝ KONGRES 1820:

KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ
DIPLOMACIE

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 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.

zpěvačky a po revoluci byla šéfkou opery Národního divadla v Praze. Předčítá Klára
Popovová, nejstarší z jejích čtyř vnuček. Pracuje pro rodinnou firmu Herrmann
a Vogel a společně s otcem se stará o dům na adrese Lazebnická 3 v Opavě.
Ve spolupráci s nakladatelstvím Euromedia připravovala vydání knížky Poslední
Herrmannovic holka, Cesta do Terezína, z níž zazní vybrané pasáže.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
TAJEMSTVÍ KATEŘINSKÝCH HŘBITOVŮ

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

TAJEMSTVÍ
KATEŘINSKÝCH HŘBITOVŮ

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Židovská komunita byla od středověku důležitou součástí městské společnosti, a to nejen v Opavě. Židé měli ve městě v průběhu staletí své hřbitovy stejně
jako křesťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již
se zvláštním židovským oddělením, které přečkalo i druhou světovou válku. Na
opavském židovském hřbitově můžeme dodnes najít náhrobky se jmény zdejších
významných podnikatelů (Breda, Weinstein, Altschul, Quittner, Karplus, Hatschek),
ale také několika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků
opavských elit z časů monarchie i první Československé republiky. Hřbitovem
a jeho historií ve video prohlídce provede Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. ze Zemského
archivu v Opavě a Mgr. Petr Aharon Tesař z Beit Silesia, z.s.

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Vydejte se s námi po stopách historie hřbitovů v městské části Opava-Kateřinky.
V krátké video komentované prohlídce připomíná 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.

on-line kde sociální sítě OKO bez vstupného

POSLEDNÍ
HERRMANNOVIC HOLKA
VZPOMÍNÁ
PODCAST
Ze vzpomínek Evy Herrmannové, která prožila své dětství v Opavě a pak kvůli židovskému původu strávila dva roky v Terezíně. Byla dcerou obchodníka a operní

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

celoročně kde EXPOZICE CESTA MĚSTA

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
26. 11. 2021 – jaro 2022 kde expozice Cesta města

VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY

ANIMAČNÍ PROGRAM K VÝSTAVĚ VŮNĚ ZIMNÍ OPAVY
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Animační program ke stejnojmenné výstavě v expozici Cesta města přiblíží atmosféru historické zimní Opavy za dob našich prababiček. Interaktivní formou společně poznáme zvyky, tradice, chutě a vůně období od adventu do samého závěru
zimy, součástí programu je výtvarná dílna.

1. 3. – 31. 12. kde město Opava

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY
ŽIDOVSKÉ OPAVY

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
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.
Start před Domem umění, délka trvání 60–90 minut.

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, replik historických oděvů a předmětů. Součástí programů pro ZŠ a SŠ je navíc promítání animovaného filmu Obživlá Opava a pracovní listy.

celoročně kde expozice Cesta města

POŽÁRNÍ OBRAZ
VYPRÁVÍ O BAROKU

STÁLÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Mladší žáci se dozvědí, co je to baroko a jak ho poznáme. Pomohou jim k tomu
zvětšené detaily tzv. Požárního obrazu města Opavy, barokní sochy apoštolů, části
barokních oděvů, přičemž si sami barokní šat namalují. Se staršími žáky a studenty
se kromě obecných poznatků o baroku zaměříme i na jeho projevy v Opavě, a to
nejen v církevní, ale i světské architektuře.

celoročně kde Dům umění

ŽIVOT V KUTNĚ

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ PROGRAM K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
program vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, veřejnost a rodiče s dětmi
Menší děti se vydají po stopách mnichů, zjistí, co klášterní život obnášel, jak to
v klášteře vypadalo, co se v něm dělo a odkud vlastně dominikáni vzali své jméno. Navíc si vyzkouší trpělivou práci mnichů ve skriptoriu 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.

celoročně kde sady Svobody

BÁSNÍCI MEZI NÁMI

ANIMAČNÍ PROGRAM S POEZIOMATEM
Všimli jste si, že před Obecním domem stojí 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 online světa her a poznání. Nevlastníte chytrý telefon, ale rádi byste si také s poezií
hráli? Pak jsou pro vás nachystány pracovní listy na recepci Obecního domu.

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

MUZEJNÍ ANIMACE / ŽIVOT V KUTNĚ

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

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 dozví nejen informace o autorech, dílech či uměleckých směrech,
ale na vlastní kůži zažijí umělecké postupy, které podpoří jejich kreativitu a nadání. Galerijní animace se uskutečňují přímo ve výstavních prostorách Domu
umění či Galerie Eisler v Obecním domě.

3. 11. 2021 – 30. 1. 2022 kde Galerie Eisler

MALÝ PRINC

GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ ELIŠKY PODZIMKOVÉ
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Jeden z nejslavnějších pohádkových příběhů vypráví kniha francouzského spisovatele Antoine de Saint-Exupéryho. Mezi ilustrátory tohoto příběhu se řadí i mladá
energická umělkyně Eliška Podzimková, která inspiraci pro své ilustrace hledala
na Islandu. Výsledek je pak doslova pohádkový. Animace Malý princ nás provede
příběhem knihy na pozadí ilustrací Elišky Podzimkové, které doslova ožijí přímo
před našima očima.
Doba trvání: 60 minut

11. 11. 2021 – 16. 1. 2022 kde Dům umění

VSTOUPIT DO OBRAZU

GALERIJNÍ ANIMACE INSPIROVANÁ TVORBOU MALÍŘE PATRIKA HÁBLA
Program je vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ
Animace věnovaná tvorbě malíře Patrika Hábla doslova vtáhne žáky do obrazů.
Monumentální obrazy, které jsou vytvořené na rozhraní realistického a abstraktního zobrazování, dávají velký prostor pro fantazii a představy, co se může na plátně
odehrávat. Pojďme vstoupit do obrazu, do umělcovy hlavy, a vnímat jeho vize,
které přenesl na svá plátna. V animaci plné malířských experimentů zjistíme, že
obraz nemusí být jen 2D a že se v něm můžeme i pohybovat. A také že k malbě
nepotřebujeme štětec, jak bývá u malířů zvykem.
Doba trvání: 60 minut

celoročně kde Dům umění

ZA TAJEMSTVÍM SOCH

NOVÁ STÁLÁ ANIMACE O SOCHÁCH VE VEŘEJNÉM PROSTORU
program vhodný pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
„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 máte
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 tato socha? Byl by prostor na náměstí hezčí bez ní?
Animace probíhá v ulicích města Opavy. Doba trvání: 90 minut.

celoročně kde Dům umění

HLAVA PLNÁ BAREV

GALERIJNÍ ANIMACE MALÝ PRINC

STÁLÁ GALERIJNÍ ANIMACE O TEORII BAREV
program 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 pomoci 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 pomocí chromatografie.

Dům umění a kostel sv. Václava
út–ne 10:00–18:00 / 1. neděle v měsíci vstup zdarma
VSTUPNÉ základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / / skupinové vstupné
50 Kč za osobu – sleva se vztahuje na skupiny nad 10 osob / školní skupiny 20 Kč
za žáka, pedagogický dozor zdarma / platí pro všechny výstavy

12. 11. 2021 – 16. 1. 2022 kde Dům umění

PATRIK HÁBL
VIZE
GALERIJNÍ ANIMACE PO STOPÁCH SOCH KURTA GEBAUERA

celoročně kde město Opava

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 Lazarová (ZUŠ Opava) a Nela Vejrostová (OKO).

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
Vejrostovou, tel.: +420 734 862 482, e-mail: nela.vejrostova@oko-opava.cz
Bližší informace: www.oko-opava.cz

VÝSTAVA
Kurátor Radek Wohlmuth
Jeden z momentálně nejsledovanějších výtvarných umělců střední generace
Patrik Hábl (1975) dlouho přitahoval pozornost především svým smyslem
pro experiment. Kombinováním přístupů malby a grafiky se mu ale během let
podařilo dosáhnout nosného autorského výrazu, který mu začal sloužit jako
skutečný výtvarný jazyk, tedy vizuální komunikační prostředek. Ten ovšem u Patrika Hábla není založen na tradičním příběhovém vyprávění, ale svým ukotvením
v nedoslovném prostoru mezi realistickým a abstraktním zobrazováním staví
především na asociativnosti, kdy mnohem víc naznačuje nebo zjevuje, než aby
se zabýval prostou popisností. Vzhledem k tomu, že se dotýká obecných vjemů
a pracuje s otevřenými tématy jako jsou tvář nebo krajina, zůstává přitom vždy
místo pro vlastní imaginaci, zkušenosti a také emoce. Objektivně sdílená a tím
pádem známá rovina se tak přirozeně překlápí do subjektivních prožitků, které se
zpětnou interakcí zase stávají součástí kolektivní identity. Právě schopnost takový
samovolný emotivně-myšlenkový proces rozpoutat patří k nejzásadnějším kvalitám Háblovy malby a odkazuje k ní také název výstavy. Slovo vize v sobě spojuje
vizualitu i schopnost vhledu do sfér, které jsou běžnému vnímání za normálních
okolností nedostupné. Může to být například budoucnost, tedy časový úsek, který ještě nenastal, ale stejně tak se může týkat toho druhu představivosti, který
probouzí osobní fantazii a ta se může otevřít v podstatě jakýmkoli směrem. Kompozice Patrika Hábla tak mohou fungovat jako jakési katalyzátory vědomí, obrazotvornosti, ale i paměti. Tím, že věci přesně nedefinují, ale předkládají spíš jejich
připomínky, nenápadně aktivizují diváka
a v ideálním případě ho dokážou přimět k tomu, aby na základě vlastních úvah
vykročil ze své stereotypní každodennosti i komfortní myšlenkové zóny a pustil
se na cestu objevování ná/znaků a souvislostí přítomných v obraze a skrze ně následně i poznávání sebe sama. Plát-na Patrika Hábla je tedy možné zároveň vnímat
jako jakási optická bludiště skrytých schémat se záblesky významů a trochu nepředvídatelnými křižovatkami idejí. Ne náhodou balancují na hraně skutečného

a duchovního světa, které spojují v jeden prostupný celek. To vše ještě podporuje
autorova práce s formátem, který nezřídka přesahuje lidské měřítko, takže mění
navyklé hierarchické parametry vnímání a člověk má pocit, že do obrazu může
téměř vstoupit, jindy je to právě naopak. Malý rozměr v kombinaci s drobnopisem dokáže reálně navodit pocit vzdálené perspektivy, v níž detaily ztrácejí na
intenzitě a celistvost podstaty slábne v nedostupnosti. Jestliže Háblovy intuitivní
kompozice představují vizuální a psychologické teritorium samo o sobě, jeho
dlouhodobá snaha překročit dvojrozměrné limity plátna skrze intervence do
reálného prostoru, který má občas tendenci modelovat, jindy narušovat, je dalším benefitem jeho práce. Vize, které zachycuje v rámci svých obrazů, se tak totiž
stávají nečekanou součástí skutečnosti, mění její charakter a možnost prožitku.

12. 11. 2021 – 16. 1. 2022 kde Dům umění

MAREK NENUTIL
POWER OF LIFE

VÝSTAVA
Kurátor Vojtěch Fiala
Marek Nenutil je charismatický umělec, jehož síla spočívá v až existenciální vášni
a radikální upřímnosti, se kterou zkoumá svět kolem sebe, aniž by si příliš lámal
hlavu nad definicí vlastního vizuálního jazyka. Na své cestě se neohlíží do minulosti, naopak je jeho posláním neustále objevovat nové dimenze života ve všech
jeho podobách. Nyní se představuje s retrospektivní výstavou Power of Life, která
odráží pestrost coby hlavní definiční znak jeho tvorby, ať už se jedná o použité
techniky nebo různorodá společenská témata, kterými v čase proplouvá. Odmalička byl hnán touhou stát se umělcem. Nejvíce tíhl ke kresbě a malbě, již tehdy
se ale projevila také jeho vášeň pro tvorbu objektů, když skládal dioramata z nepřeberného množství nalezených předmětů. Tato umělecká všestrannost Markovi
zůstala dodnes, byť je dnes jeho dominantním výrazovým prostředkem malba.
V mládí si prošel také epizodou graffiti, která sloužila jako překlenovací můstek
jeho výtvarné vášně z puberty do dospělosti, aby se následně několik let věnoval
profesionální ilustraci. Markův osobitý styl té doby odráží nejen jeho preciznost,
ale také schopnost vypointovat zobrazovaný motiv použitím hyperboly, která je
důležitou součástí jeho rukopisu. Již tehdy se také začal vynořovat člověk coby
stěžejní téma Markovy tvorby. Kolem roku 2016 Marek dospěl k vlastní “nenutilovské” estetice typické výraznou expresivitou, pulsující energií a sytostí barev.
Tvorba té doby je charakteristická bizarními výjevy na pomezí dystopie a grotesky
nebo absurdního dramatu, v němž hraje hlavní roli člověk a všeobjímající napětí,
pramenící z problémů současného světa – od globální ekologické krize až po nárůst násilí, nenávisti a xenofobie – které prosakují do současnosti prostřednictvím
masmédií, sociálních sítí a fake news všeho druhu. Přehlcenost okolního světa
však odkrývá lidskou osamělost, která k nám citlivě promlouvá v Markově navazujícím cyklu obrazů, ve kterých často vystupuje pouze jedna ženská postava ve své

intimní nahotě, ať už fyzické či emocionální. Poněkud překvapivě, avšak s lehkostí
sobě vlastní, Marek v navazujících cyklech z let 2019–2020 opustil svou typickou
barevnost a vydal se vstříc experimentování s černobílou tonalitou obrazů. Tematicky se zde mísí surrealistické rituální scény tajuplných postav v maskách či personifikovaných zvířat, které jako by nám odkrývaly podivný snový svět, který je nám
ale v nitru něčím dobře známý. Navazující série je pak dedikována sportu, snad v
touze provzdušnit tíživou atmosféru předešlé tvorby. Nejnovější Markovy práce
vyjadřují odvrácení pozornosti od člověka směrem k přírodním motivům, ve kterých zdánlivě nachází vnitřní klid a smíření. Pestrobarevné rybky plavající ve vodě
nebo květy ve své přirozené jednoduché kráse však jako by implicitně poukazovaly na křehkou rovnováhu, o kterou přicházíme. I přes naléhavost témat Markovy
tvorby je to právě neutuchající síla a existenční podstata, která jej i přes zdravotní
problémy žene kupředu a motivuje dál tvořit. A kterou si zrcadlí do světa kolem
sebe – lidí, zvířat, rostlin – jejichž životem překypující energii cítíme na vlastní kůži.
sobota 18. 12. start 14:00 kde Dům umění
vstupné v rámci vstupu na výstavu

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY MARKA NENUTILA
ZA ÚČASTI AUTORA I KURÁTORA VOJTĚCHA FIALY

středa 8. 12. start 10:00 kde Dům umění vstupné 20 Kč

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY PATRIKA HÁBLA
A MARKA NENUTILA
KONCERT
Komentovaná prohlídka na sklonku roku se bude věnovat dvěma mladým malířům. Výhradně abstraktní tvorba Patrika Hábla zachycuje krajiny naší mysli, které
originálně tvoří v prostorových obrazech. Na druhé straně se dílo Marka Nenutila
zaměřuje na vykreslení současné civilizace, která nás obklopuje zvenku. Ve svých
obrazech vytváří surrealistické postmoderní hřiště kolísající mezi realitou a imaginací. Provádí: Mgr. Nela Vejrostová (Opavská kulturní organizace)

čtvrtek 9. 12. start 17:00 kde kostel sv. Václava

DOŠLI JSME K VÁM
NA KOLEDU

KONCERT
Koncert pěveckých sborů ZŠ Ilji Hurníka, Opava. Jako host vystoupí Cimbálová
muzika ZUŠ Opava.

DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU

Vánoce s Opavskou kulturní organizací
17.–19. 12. 10:00–18:00
kde terasa Obecního domu bez vstupného

ZVĚŘINOVÉ HODY
FRANTIŠKA CHMELÍKA
LADOVSKÉ VÁNOČNÍ MĚSTEČKO
17.–19. 12. 10:00–18:00
kde Schösslerův salónek bez vstupného

HISTORICKO-UMĚLECKÉ
WORKSHOPY
VÁNOČNÍ AKTIVITY
PRO CELOU RODINU
sobota 18. 12. start 18:00 kde Sádrák bez vstupného

SLAVNOST OTUŽILCŮ
neděle 19. 12. start 16:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

VÁNOČNÍ KONCERT CIMBÁLOVEK
A DEGUSTACE VÍN
KUBALOVCI, KONOPJAN, OPAVŠTÍ HUDCI
SPECIÁLNÍ VÁNOČNÍ MENU – GRAND RESTAURANT U PŘEMKA

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
RECEPCE OBECNÍHO DOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+420 553 791 947 / +420 734 518 907
denně 10:00–18:00 / polední přestávka 12:00–13:00
RECEPCE DOMU UMĚNÍ
Pekařská 12, 746 01 Opava
dum.umeni@oko-opava.cz
+420 553 668 734 / +420 734 862 481
otevřeno út–ne / 10:00–18:00

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Omezený počet účastníků na všechny akce.
Prosíme o rezervaci na recepci Obecního domu.
OTEVÍRACÍ DOBA:
VÝSTAVNÍ PROSTORY OPAVSKÉ KULTURNÍ ORGANIZACE
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO
Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
Facebook / OKO - Opavská kulturní organizace
Instagram / oko_opava
YouTube / OKO - Opavská kulturní organizace
www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz
Vydala Opavská kulturní organizace v prosinci 2021.

