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po–pá 21.–25. 3. start 18:00 kde Klub Art 
jeden film 80 Kč, celý festival 240 Kč, studenti sleva 30 %, ZTP, ZTP/P sleva 50 %, 
školní projekce 50 Kč/žák

Před dvěma lety otřásla planetou i  Jedním světem pandemie. Ve stínu této 
nečekané aktuálnosti zůstávají věci, které otřásají světem lidských práv 
a  které festival nemůže ignorovat. Stále trvající autoritářský režim v  Bělorusku, 
znovunastolená vojenská diktatura v  Barmě, tlak a  kriminalizace ruské opozice, 
ale i  ohrožení nezávislého soudnictví v  Polsku. Jeden svět nemůže tuto stále 
se zhoršující situaci lidských práv ve světě přehlížet a  nepřitáhnout k  ní znovu 
pozornost. Zvláště ne v  roce, kdy Člověka v  tísni čeká 30. výročí od založení. 
Mezinárodní festival dokumentárních filmů o  lidských právech Jeden svět 
proběhne fyzicky ve 25 městech po celém Česku.
„Snaha prosazovat lidská práva a  pomáhat tam, kde je to třeba, všemi možnými 
(i  nemožnými) prostředky je vždy náročná a  nepřináší výsledky přes noc. Právě 
naopak. Zatímco před dvaceti lety se situace jevila tak, že roztříštěný svět sice pomalu, 
ale přesto jistě kráčí blíž k  jednomu, lepšímu světu, dnešek má k  optimistickým 
vyhlídkám daleko. Přesto napříč programem letošního festivalu najdete příběhy 
lidí, kteří za svobodu a demokracii neúnavně bojují a dokazují, že aktivní odpor vůči 
bezpráví má smysl a nikdy nezmizí, ať se děje cokoliv,“ popisuje téma festivalu ředitel 

FESTIVAL JEDEN SVĚT 2022
cESTy SVoboDy 
 Festival dokumentárních filmů o lidských právech

DĚTI MLHY: Mladá hmongská dívka se ve filmu debutující vietnamské filmařky odmítá podvolit tradičnímu uná-
šení nevěst, které místní dívky připravuje o možnost rozhodovat o svém životě. Oceněný snímek, kterým festival 
v Opavě 21. 3. od 18:00 zahájíme.



Ondřej Kamenický. Dodává, že podobné téma měl festival už v  roce 2008, kdy 
burcoval diváky a  divačky se sloganem UMLČME TU PÍSNIČKU, ta však bohužel 
hraje dál stejně hlasitě. „I když se situace v oblasti lidských práv nevyvíjí tak, jak jsme 
si přáli, máme jednu útěchu. Prohrajeme jedině tehdy, když se vzdáme. Nechceme 
propadnout sebelítosti, ale víme, že kdybychom burcovali jako tehdy, nebudeme 
přesvědčiví. Pro veřejnost, ale hlavně sami před sebou. Je potřeba se ptát, jak je možné, 
že se situace točí v kruhu. Kdo za to nese zodpovědnost?“ říká Ondřej Kamenický.
Pět vybraných snímků s  tématy politickými, ekologickými, práv žen či rodinné 
výchovy budou pro diváky ke zhlédnutí v Klubu Art Obecního domu od pondělí 
do pátku vždy od 18 hodiny. Chybět nebudou ani pofilmové besedy s odborníky. 
Vstupné zůstává na stejných cenách jako v roce minulém – 80,- jednotné, 240,- 
na celý festival, slevu 30 % poté mají studenti a  ZTP, ZTP/P. Vstupenky budou 
k zakoupení na recepci Obecního domu nebo na místě. Klub Art je bezbariérový 
a je možné do něj vstoupit s vodícím psem.
„Současně bude v  období festivalu probíhat výstava s  názvem HateFree? v  Galerii 
Eisler v  Obecním domě, na kterou budou mít všichni návštěvníci, včetně školních 
skupin vstup zdarma,“ říká Vladana Kašpar Fuchsová, koordinátorka festivalu.
„Školní projekce promítneme všem věkovým kategoriím (netradičně i žákům prvního 
stupně) v  Klubu Art, do kterého přijímáme rezervace na konkrétní projekci pouze 
tříd z  jedné školy, případně nově nabízíme pro menší skupiny soukromou projekci 
i  v  Schösslerově salónku“, dodává Simona Juchelková, koordinátorka festivalu 
a školních projekcí.
Program na: www.oko-opava.cz, www.jedensvet.cz

KrYMSKý POKLAD: Strhující soudní drama poskytuje unikátní vhled do vleklého sporu o vlastnictví cenných 
historických artefaktů, který vznikl v důsledku ruské anexe Krymu.

www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

Předprodej vstupenek končí v 17:00 v den akce.

středa 2. 3. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

AIRSoFT ANEb JAK DNES 
MŮŽE VyPADAT SPoRT
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Středeční přednáška se Slezským gymnáziem, která proběhne 2. března, je 
zaměřena na novodobý sport „airsoft”. Každý posluchač se dozví konkrétní 
informace k  historii a  členění tohoto sportovního odvětví a  také něco o  tom, 
jak airsoft vlastně funguje. Jedním z  témat bude také legalita tohoto koníčku. 
Dále přednáška rovněž zahrne srovnání zahraničního a  tuzemského airsoftu. 
V neposlední řadě porovnáme airsoft s konkurenčním paintballem. K vidění bude 
i veškerá výstroj a výzbroj.

pátek 4. 3. start 19:00 kde Klub Art vstupné 120 Kč

IMPRoSHoW FrMol
IMPROVIZAČNÍ DIVADLO
Frýdeckomístecký improvizační soubor poprvé v Opavě!
Jsme improvizační skupina FrMol z  Frýdku-Místku. Trénujeme pravidelně každý 
týden. Můžete nás vidět jednou do měsíce na improshow nebo improzápasu.
Hrajeme improvizační divadlo. Všechno, co na jevišti vzniká, je čistá improvizace 
– premiéra i  derniéra zároveň. Hrajeme na vaše témata a  přání. Narozdíl od 
klasického divadla se divák aktivně zapojuje, ale nebojte, nikdo vás na jeviště 
tahat nebude.



pátek 11. 3. start 19:00 kde Klub Art vstupné 300/350 Kč 

ToMÁŠ KoČKo 
& oRcHESTR
KONCERT
Přední představitelé tuzemské world music a  dvojnásobní držitelé ceny Anděl 
představují novinkové album „ONA”!
Tomáš Kočko & OrCHESTr přidávají do své diskografie další kolekci původem 
lidových písní. Tentokráte je hlavní tématem žena ve všech podobách a dobách. 
Její síla, vědomí sebe, smutky i  radosti v  kontextu moravské folklórní tradice. 
Skupina dlouhodobě žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou ale svým 
jedinečným přístupem posunuje do neotřelých rovin. Utváří osobitý celek, který 
respektuje své kořeny, ale zároveň reflektuje chutě širokého spektra současných 
posluchačů. 
Dvě alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“ (2012) získala ocenění Anděl, album 
„Velesu“ (2016) se na dlouhou dobu umístilo v prestižní TOP 20 Europian World 
Music Charts. Tomáš Kočko & OrCHESTr koncertují v  Evropě od ruska až po 
Irsko, hrají na festivalech folklórních, folkových, rockových i metalových. Zatímco 
jejich první album „Horní chlapci“ je folkovým holdem valašskému básníkovi 
Ladislavu Nezdařilovi, poslední řadové CD „ONA“ přináší pestrou fúzi žánrů pevně 
ukotvenou v  odkazu moravské tradiční hudby. A  v  rozpětí mezi těmito alby 
najdete tvorbu tohoto jedinečného seskupení.
Oficiální stránky: www.kocko.cz

čtvrtek 17. 3. start 19:00 kde Klub Art vstupné 190/290 Kč

DoMINIK FAJKUS 
A JAN HANoUSEK
KONCERT / KŘEST ALBA „ROZDĚLENÍ“

sobota 19. 3. start 19:30 kde Klub Art vstupné 180/220 Kč

QUEENDoM bALL
TEMATICKÝ VEČER PLNÝ HUDBY, MÓDY A TANCE
Originální tematický bál plný hudby, módy a  tance. Celý večer bude v  duchu 
futuristické noblesy připomínající království jako z  jiného světa, vše ve zlatém 
nádechu. Součástí akce bude i  doprovodný program, o  který se postarají 
performeři z  Česka a  Slovenska, konkrétně hvězda sociálních sítí a  Drag Queen 
– Dima Arrest z Česko Slovensko má talent, také Fatale Vanity, které jste společně 
mohli vidět v  reality show "Like house 2", a  další hosté... Společně si pro vás 
připravili jedinečnou show inspirovanou divadlem, plnou umění, výstřední módy 
a hlasité taneční hudby. Taková v Opavě a okolí ještě nebyla...
Na bál se nemusíte bát vzít si na sebe originální outfit ani výrazný makeup. Tento 
večer platí čím více třpytek, tím lépe.
Dresscode: zlatá (může se jednat o celkový outfit, doplněk či uchvacující make-
up.) Pro inspiraci nás můžete sledovat na instagramu @haus.party.cz.
První návštěvníci bálu si budou moct vychutnat welcome drink.

TOMÁŠ KOČKO & OrCHESTr

Opavští umělci křtí své již třetí album 
autorské hudby s  názvem rozdělení. 
Klavírista Dominik Fajkus a violoncellista 
Jan Hanousek si pro vás připravili 
opět zcela novou show. Těšit se 
můžete na vystoupení v maskách, 
zcela nové pecky a  také projekci 
tří doprovodných profesionálních 
videoklipů natočených na skladby 
z desky. Jako hosté vystoupí rovněž 
výborní opavští hudebníci Barbora 
Larischová (violoncello) a  Ivo 
Samiec (jambe).

DOMINIK FAJKUS A JAN HANOUSEK



sobota 26. 3. start 21:00 kde Klub Art vstupné 80/100 Kč

HEARTbREAK
DRUM AND BASS FOR DOGS
Heartbreak je koncept drum and bassových večírků v  Opavě, který vznikl 
spoluprací klubu Art a  Clownfish crew. Dává si za cíl nabídnout posluchačům 
kvalitní hudební zážitek v malebném prostředí klubu ArT.
Opět se po roce hlásíme s pomocí pejskům. Je to již 9 let, co Clownfish Crew takto 
pomáhá našim čtyřnohým kamarádům. Šestým rokem pak společně s OKO Opava.
Podporu jako vždy nabídlo hodně přátel z řad dj’s i partnerů. Pojďme si je všechny 
představit:
Jako první host dvojice Psyek & Spoi – homies ze severní Moravy. Honza Psyek 
je šéfem labelu Deafmuted records a  jeden z nejpilnějších českých producentů. 
Lukáš Spoi je původem z dvojky Local Heroes. První jejich společná práce – epčko 
MSM – vyšla na legendárním anglickém labelu Architecture. Producentsky se pak 
potkali u  několika dalších věcí, nejvýraznější je čtyřtrekové EP Wanheda, které 
zakotvilo kde jinde, než na domácí značce Deafmuted. Za zmínku stojí společný 
loňský track Graham´s Number na Psyekově EP Vacuum, pod kterým je podepsán 
i  jejich kámoš Title. Další spolupráce je nevyhnutelná. Psyek & Spoi za mixem = 
pestrá směska drumandbassu ve všech jeho možných i  nemožných podobách. 
Basa bude tlačit, breaky řezat.
www.soundcloud.com/deafmutedrecords/grahams-number
Doplní je domácí posádka clownfish crew – Disgustin Justin, Inspectre, Majal, 
Subroy. Na mikrofonu pak Mc cagi. Za bamFight crew dorazí Denyro, olli 
a Nemo.
Všichni výše uvedení umělci se rozhodli věnovat svůj honorář pejskům! My 
společně s  přispěním našich partnerů tyto finanční prostředky přeměníme na 
krmivo a další psí potřeby a osobně je dopravíme do Městského útulku pro psy 
v Opavě.
Na akci bude také připravený speciální box, do kterého můžete přispět krmivem 
či hračkami i vy. Těšit se také můžete na stánek s Clownfish merchandise a spousty 
dárečků pro všechny.

Lineup:
Psyek & Spoi (Deafmuted records)
Inspiral X62 (dvoika.troika, clownfish)
Disgustin Justin (IIITrident.sk, clownfish)
bassin (clownfish)
InSpectre (clownfish)
olli (bamFight)
Nixe (bamFight)

úterý 29. 3. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

SEbEVĚDMy SE SyLVoU 
TAVARILoU PEKAŘoVoU
SEMINÁŘ A BESEDA SE SYLVOU TAVARILOU PEKAŘOVOU, PRŮVODKYNÍ LES-
NÍ MYSLI, O ŽIVOTĚ S CITLIVOU DUŠÍ
Diskuzní cyklus s  inspirativními ženami, které se nebály vykročit za svým snem. 
V druhém díle vystoupí Sylva Tavarila Pekařová. Průvodkyně Lesní mysli, zpěvačka 
opavské kapely 3+1 a  žena s  vysokou citlivostí. Jak se vyrovnává s  životními 
výzvami? rezervujte si místo na: hanakubesova@email.cz nebo sms na tel.: 603 
260 454. 
Pro předem přihlášené – aktuality k  akci sledujte, prosím, na facebooku – 
Sebevědmy.

Partneři akce:
www.growway-garden.cz/
www.facebook.com/Clownfishcz-123550911020703/
www.oko-opava.cz
www.trident.sk

Psyek & Spoi



Dům umění a kostel sv. Václava

út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ základní 80 Kč / zlevněné 50 Kč / rodinné 120 Kč / skupinové vstupné 
dospělí (min. 10 osob) 50 Kč za osobu / školní skupiny 20 Kč za žáka, 
pedagogický dozor zdarma 

28. 1. – 3. 4. kde Dům umění a kostel sv. Václava

TRANSIT cITy
SKUPINOVÁ VÝSTAVA DRESDEN BASED ARTISTS
Kurátor: Liam Floyd
Skupinová výstava Transit City je věnována pohraničním, tranzitním městům 
v  blízkosti hranic. Jsou to místa, kde se setkávají dvě země, dva rozdílné 
ekonomické i  kulturní sektory. Tato místa tvoří autonomní paralelní světy, 
ve kterých platí různá pravidla a  zákonitosti. Základní myšlenkou výstavy je 
provést změnu tohoto paradigmatu a umístit tranzitní město do středu, nikoliv 
na okraj. Excalibur City, zábavní a nákupní komplex v českých Hatích na hranici 
s  rakouskem, je dokonalým příkladem takového místa. Celý dálniční obslužný 
areál zahrnující hotel, outletové centrum, zábavní park, restaurace a  čerpací 
stanice tvoří bizarní konglomerát. Právě architektura a estetika celého ztvárnění 
místa včetně absurdity lidského chování je výchozím bodem diskuze na této 
výstavě.
Hlavním tématem pro celou skupinu se stal termín tranzit v celé jeho složitosti. 
Výstava je tak ukázkou děl, jež pojednávají o  tomto tématu různým způsobem. 
Výstava také zdůrazňuje vztah a  podobnost mezi Opavou a  Drážďanami, 
jakožto městy, která jsou blízko hranic. Cílem výstavy je tak vybudovat most pro 
komunikaci mezi Opavou a Drážďanami, Českou republikou a Německem a přes 
hranice nalézt společný diskurz.
Mezi vystavujícími jsou zastoupeni: Petar Bocin, robert Czolkoß, Lena Dobner, 
Andrey Klassen, Lennart Kreß, Eleonora Nanu, Ana Pireva, Esperanza rojo, 
Aren Shahnazaryan a Tillmann Ziola. Všechny zúčastněné spojuje Vysoká škola 
výtvarných umění v  Drážďanech (Kunststudium an der Hochschule für bildene 
Künste in Dresden). Mezi vystavenými díly převládá malba, prostorová malba, dále 
výstavu doplňují sochy, fotografie a kombinované instalace. Liam Floyd

sobota 2. 4. start 19:00 kde Klub Art vstupné 100,-/150,-

RocK PARTy
ERIN A LDGc
KONCERT KAPEL
ERIN
Erin je energické hard-rockové kombo bratrů Maluchových, tenorový vokál Vojty 
Holuba (Jestera Sparkse) a bicí Michaela Gory. Od roku 2016 jezdí po celé republice, 
vystupují na městských slavnostech i festivalech, např. Kamenité, OrGazma (SK), 
a  hrají také v  Německu. Vlastní tvorba v  angličtině stojí na zapamatovatelných 
nápěvech a zajímavých kytarových aranžích.
L.D.G.c.
Kapela L.D.G.C. míchá ve svém projevu spoustu stylů od rapu přes punk, hard core, 
nu-metal atd. Na svém kontě má EP Mimo prostor (2012) a alba Nechceš? Nech 
být (2014) a ????? (2018). V současné době dokončuje nové album, ze kterého je 
prozatím venku singl Lovepunk.

L.D.G.C.



28. 1. – 3. 4. kde Dům umění

JIŘÍ SIbINSKÝ
PoSTŘEHy Z KRAJINy
VÝSTAVA / DIGITÁLNÍ TISKY
Kurátor: PhDr. Karel bogár
Jeden z  nejvýraznějších umělců regionu Ostravska, Jiří Sibinský, patří k  umělcům, 
o  kterém mluvíme často jako o  umělci „renesančním“. Nejedná se o   postmoderní 
nápodobu, ale charakteristiku šířky jeho technického umu a   hloubku duchovního 
poselství. 
Sibinský je umělec, který ve své profesionalitě a  mnohostrannosti spojuje tradici 
s  neustálým hledačstvím. Přes klasické techniky nám  v  současné době  předkládá 
velkoformátové digitální tisky vycházející logicky z  dosavadního vývoje.  Techné je 
mu však jen pomocným prostředkem ke sdělení. Vzrušující pro diváka je, že zde najde 
zcela logické pokračování jeho výtvarných motivů z  předcházející tvorby. Intenzivně 
vnímáme, že se zde objevují motivy z jeho filozofických rybářských sedánků, nesčíslné 
odrazy světla na vodní hladině, obrazy leknínů, stíny stromů a  průhledy k  obloze, 
vnímané podvědomě, hladina viděná sítí travin, hutná řasami. Zvedneme-li zrak k dalším 
pracím, objeví se znovu detaily přírody, květiny, padajícího listu, průniky oblohy korunou 
stromů, krajiny, náznaky horizontů i biomorfní tvary, ve fantastické, až snové vizi. 
Složité kompozice využívající nahodilosti a intuice, při kterých se, někdy velmi dlouho, 
rodí nová díla, poskytují divákovi množnost prodírat se skutečně neskutečnými světy. 
Proti klasickému obrazu je zde vedle barvy, tvaru, udivujících struktur, výrazný podíl 
světla, které dává grafikám nebývalou hloubku a  prostor. Nová technika tisku na 
velkoformátové plátna umožnila umělci přetavit své barokně dramatické cítění přírody, 
neustále přítomné v jeho díle, do nové tvorby, obohatit jeho sílu a zdůraznit závažnost 
poselství, které si však zachovává jeho bytostně konkrétní pocit ze světa. Sdílíme 
s umělcem touhu zachránit se v současném konformismu hodnot v prožitku základních 
stavebních prvků materiálního světa přírody. Jeho monumentální obrazy přírodních 
struktur nám sdělují poselství, které stále více cítíme a  koresponduje s  filozofem 
Šmajsem: „Abychom předčasně nevyhynuli, měli bychom expanzi protipřírodní kultury 
zastavit, uzavřít nájemní smlouvu se Zemí.“ Karel Bogár

středa 16. 3. start 17:00 kde Dům umění

bÁSNIcKÉ ČTENÍ 
A PRoHLÍDKA VÝSTAVy
s autorkou Vladanou Fuchs

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

28. 1. – 3. 4. kde Dům umění

VLADANA FUcHS 
PARADISE LoST
VÝSTAVA / MALBA, SOCHA, POEZIE
Kurátorka: Dagmar Hlubučková
Krása v  bolesti, melancholický půvab či něžný smutek, tato spojení mají 
společného jmenovatele. Schopnost hlubokého niterného prožitku, který 
charakterizuje tvorbu mladé umělkyně. Její svět není okázalý, nevnucuje se 
a nesnaží se úporně zaujmout. Její drobná poselství odhalí jen vyvolení, ti s čistým 
srdcem, kteří se nechají vést jemně, ale přitom promyšleně a  skoro hravě po 
cestách autorčiny imaginace. Tajemství její tvorby, ať už výtvarné či básnické, 
spočívá v nečekaných spojeních důvěrně známého s překvapivým. Ale to, co je 
tím ozvláštňujícím prvkem, není snaha šokovat za každou cenu, originalita jejích 
uměleckých nápadů se obejde bez nutnosti upozorňovat na odlišnost. Je svá a ví, 
kam patří, mapu své krajiny ovládá bezpečně. A je to krajina jemná, i když někdy 
krutá jako příroda, kterou tak ráda vetkává do své poezie či obrazů. A navíc, přes 
veškerou kultivovanost, která je pro ni příznačná, umí Vladana Kašpar Fuchsová 
občas do svých děl promítnout jadrnou tečku, za níž můžeme vidět autorčin 
spiklenecký úsměv. Marcela Mrózková Heříková



celoročně kde DŮM UMĚNÍ, GALERIE EISLER

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.

od 12. 11. kde exteriér Domu umění bez vstupného

MIcHAL ŠKAPA
STARMAN
NEONOVÁ INSTALACE / OPAVSKÝ ORLOJ
There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds

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 danému prostoru a je jedním z typických 
výrazových prostředků autora. Sestává z  několika barevných neónových trubic, 
které tvoří uzavřený okruh, svítí svým charakterictickým barevným světlem a tvoří 
tak magickou světelnou kresbu na ploše stavby.
Starman – opavský orloj
Intenzita svitu streetartové instalace se na noční hodiny stmívá tak, aby 
nenarušovala tvorbu melatoninu u  svých pozorovatelů a  noční siluetu budovy 
Domu umění elegantně a  jemně doplnila. Společně s  autorem jsme připravili 
jednu zajímavost. Starman se v  každou celou hodinu nenápadně rozbliká. Po 
Praze, Olomouci a Brně se tedy už i Opava dočkala svého orloje. Hodinky si podle 
něj sice nanařídíte, zato se příjemně pobavíte.

Tam je Starman a čeká na obloze,
rád by nás navštívil,
ale myslí si, že nám to odpálí mozek...

MICHAL ŠKAPA – STArMAN

28. 1. – 3. 4. kde Dům umění

UMĚNÍ NEZNÁ HRANIc
GALERIJNÍ ANIMACE K VÝSTAVĚ TRANSIT CITY
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Skupinová výstava Drážďanské akademie se stala inspirací pro animaci, ve které 
budeme zkoumat, jak se různí názory lidí na jednu věc. První polovina programu 
bude věnována interaktivní prohlídce výstavy, kde žáci naleznou úkoly, na které 
budou hledat odpovědi. Druhou část programu vyplní výtvarná dílna inspirována 
vystavenými díly. 

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.
„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.



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, email: nela.vejrostova@oko-opava.cz

Bližší informace: www.oko-opava.cz

celoročně kde Dům umění

Po SToPÁcH SocH 
KURTA GEbAUERA
STÁLÁ GALERIJNÍ ANIMACE O SOCHÁCH KURTA GEBAUERA
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ.
Animační program je věnován slavnému rodákovi z  opavského okolí – Kurtu 
Gebauerovi a  jeho nejznámější opavské soše, Utíkající dívce. Přijďte odhalit 
tajemství Utíkající dívky a zjistit, jak zábavná může sochařina být. Animace vychází 
jako pokračování k  loňské pátrací hře, kdy veřejnost měla možnost za pomocí 
Qr kódů odhalit příběhy soch K. Gebauera. Součástí animace je výtvarná dílna 
inspirovaná tvorbou sochaře.

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 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.

Galerijí animace v Domě umění.



26. 11. 2021 – 27. 3. 2022 

kde expozice cesta města vstupné v rámci expozice Cesta města

VŮNĚ ZIMNÍ oPAVy
VÝSTAVA
Výstava s  názvem Vůně zimní Opavy, ve spolupráci se Zemským archivem 
a dalšími institucemi, připomíná atmosféru historické zimní Opavy za dob našich 
prababiček. Návštěvníky provedou výstavou zvyky, tradice, chutě a vůně období 
od adventu do samého závěru zimy.

únor–duben 2022 kde opava-Kateřinky bez vstupného

PRoMĚNy KATEŘINEK
PANELOVÁ VÝSTAVA
Panelová výstava Proměny Kateřinek připomene 90. výročí povýšení městské 
čtvrti Kateřinky na město formou velkoformátových fotografií z oblasti historie 
a architektury, jejichž funkce bude nejen informativní, ale také srovnávací, jelikož 
tvář obce se zvláště během dvacátého století dramaticky změnila. Připomenut 
tak bude zaniklý cukrovar, těžba sádrovce, bývalá radnice nebo zaniklá zástavba 
kolem dnešní ratibořské a rolnické ulice. Výstava zvýší mezi občany povědomí 
o významu Kateřinek jako kdysi samostatné a svébytné obce, která v minulosti 
tvořila rovnováhu blízké Opavy a  jejíž význam byl v  roce 1932 podtrhnut 
povýšením na město. Veřejnosti nebude připomenuto pouze toto výročí, ale také 
fakt, že jako jediná obec zůstala po prohraných prusko-rakouských válkách sice 
„za vodou“, ale zároveň přičleněna k rakouskému Slezsku.

www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

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 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.

celoročně kde mobilní aplikace TourStories

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 
umístěný ve vitrínce před Obecním domem) a užít si cestu za poznáním.
Podrobnější návod naleznete na webové stránce: www.cestamesta.cz/events/
zapomenute-pribehy-zidovske-opavy-aplikace-tourstories/ nebo ve vitrínce před 
Obecním domem v Opavě.

neděle 20. 3. start 14:00 vstupné 80/50/120 Kč

VŮNĚ ZIMNÍ oPAVy
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Provádí: PhDr. Jaromíra Knapíková
Za atmosférou svátečně prostřeného domova. Více o dříve nezbytných toaletních 
doplňcích ze stříbra, kožešinách zdobících dámy při slavnostních příležitostech 
nejen za První republiky. Jaká zákoutí volili vydavatelé historických pohlednic 
Opavy, když chtěli představit město za zimních měsíců. To vše vám bude 
poodhaleno při komentované prohlídce nejnovější výstavy expozice Cesta města 
„Vůně zimní Opavy“ autorkou knih o životním stylu Opavanů, historičkou PhDr. 
Jaromírou Knapíkovou.
Vstupenku zakoupíte v expozici cesta města.



Slezské zemské muzeum / Foto: archiv OKO

MUZEJNÍ ANIMAcE pro školní a organizované skupiny

26. 11. 2021 – 27. 3. 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.

ANIMAČNÍ PRoGRAMy 
S VŮNÍ ZIMNÍHo ČAJE 
Pro začátek roku a  zimní měsíce jsme doplnili tradiční nabídku venkovních 
animací a  aktuální výstavu v  expozici Cesta města o  vůni zimního čaje. Délka 
trvání programů je přibližně hodinu.
 PoZNEJ SVoJE MĚSTo
 PoZNEJ oPAVSKÉ PRoMENÁDy
 ZAPoMENUTÉ ŽIDoVSKÉ PŘÍbĚHy oPAVy ANEb PoSLEDNÍ   
 HERRMANNoVIc HoLKA
 VŮNĚ ZIMNÍ oPAVy
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středa 9. 3. start 10:00 vstupné 20 Kč

VŮNĚ ZIMNÍ oPAVy
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Provádí: PhDr. Jaromíra Knapíková
Za atmosférou svátečně prostřeného domova. Více o dříve nezbytných toaletních 
doplňcích ze stříbra, kožešinách zdobících dámy při slavnostních příležitostech 
nejen za První republiky. Jaká zákoutí volili vydavatelé historických pohlednic 
Opavy, když chtěli představit město za zimních měsíců. To vše vám bude 
poodhaleno při komentované prohlídce nejnovější výstavy expozice Cesta města 
„Vůně zimní Opavy“ autorkou knih o životním stylu Opavanů, historičkou PhDr. 
Jaromírou Knapíkovou.
Vstupenku zakoupíte v expozici cesta města.

cyKLUS PŘEDNÁŠEK PRo SENIoRy 
 Opava v minulosti i dnes



celoročně kde Dům umění

ŽIVoT V KUTNĚ
VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ PROGRAM K DĚJINÁM DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA
Vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
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 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, modelů, replik historických 
oděvů a předmětů. Součástí programů pro ZŠ a SŠ je navíc promítání animovaného 
filmu Obživlá Opava a pracovní listy.

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. 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
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.

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.



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.

KoMENToVANÁ PRoHLÍDKA 
ŽIDoVSKÉHo HŘbIToVA
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 vás ve videoprohlídce provedou Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., ze Zemského 
archivu v Opavě a Mgr. Petr Aharon Tesař z Beit Silesia, z.s.

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.

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. 

www.cestamesta.cz

expozice Cesta města online

TAJEMSTVÍ KATEŘINSKÝcH 
HŘbIToVŮ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Vydejte se s  námi po stopách historie hřbitovů v  městské části Opava-Kateřinky. 
Krátká komentovaná videoprohlídka připomíná osudy kateřinských osobností, 
prohlédnete si i  sakrální památky, které jsou se zdejšími pohřebišti nerozlučně 
spjaté. Mimořádně také díky vstřícnosti Biskupství ostravsko-opavského a farnosti 
Kateřinky nahlédnete do starobylého chrámu svaté Kateřiny.

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 
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.

TRoPPAU/oPAVA 1945
ZE ZÁPISKŮ KRoNIKÁŘE MATĚJE VALÍKA
PODCAST
„Troppau/Opava 1945 – Ze zápisků kronikáře Matěje Valíka“ je audiozáznam 
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.

online kde sociální sítě oKo bez vstupného



ulice města Opavy

Laskavé pasti Opavy

celoročně kde sady Svobody bez vstupného

PoEZIoMAT
AUTOMAT NA BÁSNĚ 
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 nebo k  vyhledání pomocí Qr 
kódu umístěného přímo na noze poeziomatu. Pro starší zájemce chystáme také 
instalování lavičky do bezprostřední blízkosti jukeboxu.

OPAVSKý POEZIOMAT / Foto: Vladana K. Fuchsová

oPAVSKÝ KoNGRES 1820
MÍSTA PAMĚTI
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Městským exteriérem a interiéry vybraných objektů prostřednictvím komentované 
prohlídky 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: 
www.opava-city.cz/opavskykongres/. Video pro statutární město Opava vytvořil 
Václav Hájek z Jarhead Studia.

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.

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.

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.



foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Eisler

17. 2. – 1. 5. kde Galerie Eisler bez vstupného

HateFree?
VÝSTAVA TVORBY ŠESTICE UMĚLKYŇ A UMĚLCŮ, KTEŘÍ UKAZUJÍ ČASTÁ 
TÉMATA VYBÍZEJÍCÍ K PŘEDSUDKŮM V JINÉM SVĚTLE
Děti do 15 let pouze v doprovodu rodičů.
Kurátorka: Karíma Al-Mukhtarová, členka týmu HateFree Culture
Výstava HateFree? je součástí celostátního projektu HateFree Culture, který 
reaguje na dlouhodobý nárůst negativních postojů vůči menšinovým skupinám 
obyvatel Čr a  volně navazuje na výstavy uvedené pod stejným názvem v  roce 
2015 až 2016.
Každý z nás se za svůj život setkal s předsudky, které většinou vychází z domněnek, 
zjednodušení zkušeností či vznikají nevhodným zobecněním.
Tvorba předsudků je pro každého z nás přirozenou záležitostí. Jedním způsobem, 
jak se jich zbavit, je pochopení daného tématu hlouběji.
Ke spolupráci na výstavě HateFree? byla oslovena šestice umělkyň a  umělců, 
kteří ukazují častá témata vybízející k předsudkům v jiném světle. Ti byli v rámci 
kurátorského záměru vyzváni, aby si zvolili jedno heslo, které jejich téma 
charakterizuje, a v návaznosti pak definovali své umělecké vyjádření. 
V tvorbě některých autorek a autorů téma předsudků rezonuje dlouhodobě. Na 
výstavě se můžete setkat s různými formálními přístupy. Autorské duo Pode Bal 
představí instalaci fragmentů kinetické sochy Zahrádka z  roku 2004, která byla 
během své první a zároveň poslední prezentace napadena neznámým útočníkem 
přesně dle společenského očekávání. Obrazy Barbory Lungové se mohou na první 
dojem jevit jako filmové scény, přesto v nás vyvolávají napětí díky své vrstevnosti 
a  množství symbolů, které skrývá křehký svět vztahů a  lásky. Další autorky 
představí nové práce vytvořené exkluzivně pro tuto výstavu.

Dojem: Pode bal (Petr Motyčka, Michelle Adlerová)
Skupina Pode Bal je pravděpodobně nejprovokativnější a  nejmedializovanější 
česká výtvarná skupina.
Skupina Pode Bal pracovala s  širokým spektrem přístupů od performancí 
a  pseudoreklamních kampaní k  politickému aktivismu. Pode Bal intervenoval 
do veřejného prostoru, pořádal přednášky a  prezentace na téma uměleckého 
aktivismu, imitoval komerční grafické postupy a provokoval naše národní špatné 
svědomí.

Život: Martin Pondělíček

Láska: barbora Lungová
Barbora Lungová (*1977) od roku 2007 vyučuje na FaVU VUT v Brně a je studentkou 
doktorského studijního programu v oboru Výtvarná umění na VŠVU v Bratislavě.
Kromě výstavní činnosti, která zahrnuje i příležitostné kurátorské projekty, je činná 
v místní politice jako zastupitelka a od roku 2013 aktivní spoluzakládající členkou 
ZO radovánky Kyjov – Český svaz ochránců přírody.

Postoj: Tamara Moyzes
Tamara Moyzes (*1975) je slovenská umělkyně, kurátorka a dokumentaristka žijící 
a tvořící v Praze. Využívá umění jako nástroj k aktivizaci společnosti. Ve své tvorbě 
se zabývá zejména postavením menšin, xenofobií, rasismem, nacionalismem, 
queer tématikou a konfliktem na Blízkém východě.

Tělo: Kateřina olivová
Kateřina Olivová (*1984) je umělkyně, performerka a  spolu s  Darinou Alster 
vedoucí Ateliéru nových médií II na AVU. Ve své umělecké praxi otevírá témata 
tělesnosti, sexuality, feminismu, mateřství, mezilidských vztahů a  emocí. V  roce 
2018 byla finalistkou Ceny Jindřicha Chalupeckého pro umělce do 35 let. Vedle 
řady vlastních autorských projektů se věnuje také kurátorství. Spolu s  Darinou 
Alster založila podpůrnou skupinu (nejen) pro matky umělkyně Mothers Artlovers.

oKo jako HateFree zóna!

Víte, co znamená HateFree zóna? Podobně jako Klub Atlantik a  Provoz u  řeky 
v  Ostravě, Depo 2015 v  Plzni či MeetFactory v  Praze je i  Opavská kulturní 
organizace HateFree zónou.
HateFree zóny jsou místa bez násilí a nenávisti. Velká růžová samolepka na dveřích 
nebo výloze místa značí, že tady se ke všem lidem přistupuje s  respektem bez 
ohledu na jejich příslušnost k  etnické, náboženské, sexuální, subkulturní nebo 
jiné sociální skupině. Nemusíte se obávat nenávistných útoků, a kdyby přeci jen 
přišly, personál Opavské kulturní organizace se vás zastane a  pomůže situaci 
vyřešit. růžová znamená přijetí a bezpečí. HateFree Culture je skupinou lidí, kteří 
si uvědomují složitosti vzájemného soužití, respektu a tolerance. Je přesvědčena 
o  existenci rozumných, kreativních a  inovativních cest, jak ho zlepšit a  nabízí 
nám možnost nahlížet na věci z různých úhlů pohledu, hledat řešení s ostatními 
a především tvořit a sdílet to, na čem záleží.
Mrkněte na hatefree.cz, najdete tam spoustu zajímavostí od podcastů k různým 
sociálním tématům až po například hejtomat.



DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:

středa 23. 3. start 10:00 a 16:00 

kde před obecním domem vstupné 40 Kč

KoMENToVANÁ 
PRoHLÍDKA VÝSTAVy
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY SOCHAŘSKÉ CITY
Komentovaná prohlídka proběhne formou procházky centrem města Opavy, 
jejímž cílem budou sochy instalované v  rámci výstavy Sochařské city. Celkem 
nás čeká sedm zastávek, mezi nimi Disconnected od Milana Caise za Slezankou, 
Myšlenky z dílny Štěpána Molína u Střední zdravotnické školy nebo přehlídka děl 
Libora Hurdy, včetně tolik diskutované sochy Ego.
Začátek prohlídky před Obecním domem.
Nutná rezervace předem.
S rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku Domu umění Mgr. Nelu 
Vejrostovou, tel: 734 862 482, email: nela.vejrostova@oko-opava.cz

prosinec 2021 – září 2022 
kde centrum města bez vstupného

UMĚNÍ VE MĚSTĚ 
SocHAŘSKÉ cITy 
VÝSTAVA / SOCHA / GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
Kurátor: Michal Trpák
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, 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. Tato socha budí mnoho 
emocí, a tak zájem o její formu nebo podstatu vyprovokoval k přivezení dalších 
exteriérových děl tohoto autora. Don-Q na koni přispěchal na pomoc do Opavy 
k  boji s  mlýny, předsudky či nepochopením. Kentaur Enzo je další jezdeckou 
sochou, která se přiřítila do města podpořit sochu EGO. Záchranný kruh pak 
podává Čekání na vodu, komu a  proč ještě není zřejmé. Ale Hurdova figurální 
groteska nebere nic a  nikoho vážně, především ne Prognostika, ztvárněného 
jako šaška. A nadsázka a humor nechybí ani v soše Crawler, kde se můžeme jen 

dohadovat, zdali si zde autor neudělal legraci sám ze sebe, neboť portrét šneka je 
mu nápadně podobný.
Hurda nepotřebuje dlouhé komentáře ani kurátorské texty, jak sám říká, je mu 
celkem jedno, co si kdo v soše najde a jak si jeho radost a opojení v práci utváření 
kovů do figurálních forem přebere.
Socha 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.”
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.
Sochařské příběhy, city, emoce, tak vstupují do města – opavského City, aby jitřily 
city obyvatel a návštěvníků města sochařskými formami.
 Michal Trpák



do 6. 3. kde foyer obecního domu bez vstupného

RoMAN VoNDRoUŠ
VÝbĚR Z cyKLU PANDEMIE
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
rodák z  Pardubic, absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity 
v Opavě, kde v současnosti působí jako pedagog a student doktorského programu. 
Od roku 2005 pracuje jako fotoreportér České tiskové kanceláře, kde se každodenně 
věnuje agenturnímu fotozpravodajství.
Výběr fotografií z  cyklu PANDEMIE přináší pohled do aktuálního dění kolem 
nejpalčivějších událostí let 2020 a  2021. V  březnu 2020 pandemie koronaviru 
dorazila do České republiky. Následně vláda přistoupila k  vyhlášení nouzového 
stavu a ulice se doslova vyprázdnily. roman Vondrouš využil tuto unikátní příležitost 
a  zachytil na svých snímcích tuto všeobecně tíživou atmosféru. Nejvděčnější 
náměty nacházel na tradičních a ikonických místech v historickém centru Prahy, ale 
i na periferiích, jindy tepajících životem. Na podzim roku 2020, po létě, kdy už se 
zdálo, že jsme nad koronavirem definitivně zvítězili, začal boj o holé životy. Další 
fotografické příběhy, které vznikly, ukazují převoz pacientů z přeplněné benešovské 
nemocnice do Fakultní nemocnice v Motole, demonstraci proti vládním omezením 
na Staroměstském náměstí v Praze, věrné fanoušky Bohemians Praha nebo pietu na 
pražském hradě a na Staroměstském náměstí.

rANNÍ PrOBUZENÍ

www.oko-opava.cz

Celá organizace

sobota 12. 3. start 9:00–11:00 
kde Schösslerův salonek vstupné 100 Kč

RANNÍ PRobUZENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Pro velký zájem milovníků pohybu jsme připravili pokračování ranního cvičení 
pod vedením lektorky Marie Ševčíkové zaměřeného na protažení a  posílení 
celého těla s využitím prvků jógy, pilates a cviků pro zdravá záda. Cvičení probíhá 
jednou měsíčně, vždy druhou sobotu a trvá 2 hodiny. To abychom se stihli zahřát, 
protáhnout i zrelaxovat. Prosíme zájemce a zájemkyně, aby přišli ve sportovním 
a donesli si svou podložku, ručník i vodu. Nedisponujeme šatnami ani sprchami. 
Pro efektivnější cvičení máme připraveny overbally, pěnové bloky, posilovací 
gumy a na závěrečnou relaxaci také deky.

9. 3. – 24. 4. kde foyer obecního domu bez vstupného

ANETA JANoUŠKoVÁ
SNoVÁ ZAHRADA
VÝSTAVA / MALBA
Mladá výtvarnice, krnovská rodačka. Absolvovala pedagogickou fakultu, obor 
výtvarná tvorba a český jazyk na Univerzitě v Olomouci.
Od útlého věku se začala zajímat o  výtvarnou tvorbu. Svou inspiraci nejčastěji 
čerpá z přírody, hudby či ze zajímavých příběhů z literatury a mytologie, které vždy 
přinesou nové myšlenky a  nápady v  této kreativní oblasti. Nejčastěji se věnuje 
kresbám a  malbám s  fantazijními, snovými či pohádkovými motivy. V  současné 
době tvoří akvarely s fantazijními bytostmi a bylinkami pro přírodní sirupy Veroniky 
Benešové. Věnuje se i klasickým malbám přírody jako takové. Tento způsob výtvarné 
tvorby je autorčin prostředek, jak vyjádřit své vnitřní pocity a emoce.
Jak říká sama autorka: „Malba či kresba, práce s  barvami a  jejich vnímání je pro 
mě velká forma relaxace, která mi pomáhá soustředit se na pozitivní myšlení 
a uvědomění si sebe sama.“



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
Facebook / oKo - opavská kulturní organizace
Instagram / oko_opava
youTube / oKo - opavská kulturní organizace

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–pá, 13:00–18:00 / so–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 obEcNÍHo DoMU 
oTEVŘENy ÚT–NE / 10:00–18:00 / PoNDĚLÍ ZAVŘENo
VÝSTAVNÍ PRoSToRy DoMU UMĚNÍ
oTEVŘENy ÚT–PÁ / 13:00–18:00 / So–NE / 10:00–18:00

Vydala Opavská kulturní organizace v únoru 2022.

www.klubart.cz
www.cestamesta.cz
www.galerieopava.cz
www.dumumeniopava.cz

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
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