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Do veřejného prostoru Opavy vstoupily sochy a city 

Opavská kulturní organizace ve spolupráci se spolkem „Umění ve městě“ 

z Českých Budějovic připravila nevšední výstavu s názvem Sochařské city. 

Zájemci teď mohou na různých místech Opavy „potkávat“ až do konce září 

příštího roku sochařská díla současných renomovaných autorů.  

„Sedm zajímavých výtvarných děl jsme umístili napříč městem, aby umění opět 

oslovovalo lidi v ulicích. Posledními, podobně koncipovanými výstavami, byla díla 

sochaře Michala Trpáka pod názvem Pojď si ke mně sednout nebo vznášející se 

drátěné plastiky Veroniky Psotkové,“ říká Marcela Mrozková Heříková, ředitelka 

Opavské kulturní organizace.  

Instalace mají různá témata. Čtyři díla pracují s figurativní tématikou, dvě jsou 

inspirována rostlinnou říší a jedno je alegorií současnosti. „Každá socha už žije svým 

vlastním životem ve svém vlastním konkrétním prostoru. Samotný název výstavy 

Sochařské city má v sobě ukrytou slovní hříčku. City tu znamená nejen samotné 

město, ale zároveň také emoce, které má umění vyvolávat. V této formě v ulicích 

navíc podněcuje představivost procházejících diváků,“ sdělil Dominik Beneš, 

dramaturg Opavské kulturní organizace. 

 

Ocelová socha „Žebrák“ Jakuba Flejšara je umístěna na Popské ulici (u drogerie), 

sochu „Myšlenka,“ vytvořenou z plastu, dřeva, kovu a betonu autorů Vladimíra 

Franze a Štěpána Molína najdou zájemci v sadech Svobody (u zdravotnické školy). 

Železné „Ego“ Libora Hurdy je k vidění v Nákladní ulici, hliníková instalace Ondřeje 

Olivy „PRINTREE“ našlo své místo v Beethovenově ulici (u Obecního domu), u 

kterého je také železná plastika Lukáše Raise „Orchidea“. Dílo Milana Caise 

“Disconnected“ z oceli, nerezu, plastu, gumy a laminátu naleznete na Horním 

náměstí (za Slezankou) a železný Trialog Matěje Franka je umístěn v sadech 

Svobody (pod Ptačím vrchem). 

„Vstup umění do otevřeného prostoru je pochopitelně jiný, než když ho najdeme 

v galerii, kam za ním chodí lidé, které zajímá,“ míní sochař, malíř a kurátor výstavy 

City ve městě Michal Trpák. „Umění dokáže veřejný prostor oživit, vnést do něho 

rozruch i nové podněty k diskuzi. Šíře reakcí je vždy nesmírně různorodá a vůbec 



nevadí, když není vždycky pozitivní. Důležité je o dílech diskutovat nebo se nad nimi 

zamyslet,“ dodává Michal Trpák. 

Opavská kulturní organizace nyní připravuje k výstavě také mapku s vyznačením 

jednotlivých soch i nejlepší trasy, jak je navštívit, stejně jako tomu bylo třeba u akce 

Po stopách soch Kurta Gebauera. 
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