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Ukrajino, jsme s tebou.

Celá organizace
www.oko-opava.cz
Svobodu Ukrajině!
Tým Opavské kulturní organizace vyjadřuje podporu Ukrajině, jejíž svobodu násilně
nabourala únorová invaze vojsk Ruské federace. Z historie víme, že hranice mezi
svobodou a nesvobodou je velmi křehká. To, co se nyní děje, potvrzuje fakt, že my
všichni v demokratickém světě svou svobodu musíme hájit. Nebuďme lhostejní.
Ukrajino, STOJÍME PŘI TOBĚ.
Ve spolupráci s platformou PROMITEJITY.CZ a s humanitární a lidskoprávní organizací
ČLOVĚK V TÍSNI mimořádně promítáme v Klubu Art pro veřejnost dva vybrané snímky
o životě na Ukrajině zdarma.
úterý 5. 4. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

BEZ VIDITELNÝCH
PŘÍZNAKŮ

DOKUMENTÁRNÍ FILM
Nespavost. Neschopnost fungovat ve společnosti. Odcizení se i těm nejbližším.
Oksana Jakubova znovu bojuje. Ne už s nepřítelem tam venku, ale kdesi uvnitř.
S posttraumatickým syndromem. Uklidňující a empatické hlasy pracovníků
kyjevského rekonvalescenčního centra se zdají být příslibem návratu
k normálnosti. Ale té Oksana za tři roky ve válce moc nezažila. Záběry na Oksaninu
tvář, její gesta, pohyby i strnulost se ve velmi fyzickém, zblízka snímaném
dokumentu prolínají s intimní zpovědí ženy, kterou válka připravila o schopnost
„normálně“ se bavit, ale ne o schopnost sdělovat.
Režie: Alina Gorlova / Země původu: Ukrajina / Rok výroby: 2018 / Stopáž: 63 min.
BEZ VIDITELNÝCH PŘÍZNAKŮ

úterý 12. 4. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

BELLINGCAT – PRAVDA
V POSTPRAVDIVÉM SVĚTĚ

DOKUMENTÁRNÍ FILM
Sestřelení letu MH-17, bombardování civilistů v Sýrii nebo otravu agenta Skripala
obestírají nejasnosti umocněné cílenou digitální dezinformací. Jenže digitální
zbraň nestřílí jen na jednu stranu a občanští novináři z mezinárodní sítě Bellingcat
vědí, kam ji namířit. Snímek odhaluje pozadí této respektované organizace a na
různých místech světa představuje hlavní aktéry, propojené přes elektronické
komunikační kanály. Na konkrétních příkladech proložených komentáři
srozumitelně předvádí, jak lze ze střípků digitálních stop rekonstruovat cosi, co se
zdálo být dávno ztraceno. Fakta.
Režie: Hans Pool / Země původu: Nizozemsko / Rok výroby: 2018 / Stopáž: 88 min.
BELLINGCAT – PRAVDA
V POSTPRAVDIVÉM SVĚTĚ

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz

Předprodej vstupenek končí v 17:00 v den akce.

pátek 1. 4. start 18:00 kde Klub Art vstupné 150 Kč

DEADLY ALLIANCE

KONCERT KAPEL
DEADLY ALLIANCE v produkci Klubu Art a kapely Nomura vám začátkem dubna
představí line-up naostřený jako břitva a to v podobě:
NOMURA (progressive-djent / Olomouc)
www.facebook.com/Nomuraofficial
MADRAIN (metal-crossover / Odry)
www.facebook.com/MadRain-1163941903801097
DISCORDANT (metal-progressive / Krnov)
www.facebook.com/Discordant-133014123487428
SWEPT INTO DECAY (deathcore / Ostrava)
www.facebook.com/sweptintodecay

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

sobota 9. 4. 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.

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.

středa 6. 4. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

ČÍM SE LIŠÍ? ANEB
S MICHAELOU PARKINSON
O BRITSKÉM ŠKOLSTVÍ

STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Zveme všechny zájemce na Středeční přednášku s SGO, která se v Klubu Art
uskuteční 6. dubna. Michaela Parkinson, Češka žijící více než dvacet let ve Velké
Británii, bude očima pedagožky a matky tří dětí hovořit o vzdělávacím systému
v tomto ostrovním státě. Podělí se s námi o zkušenosti s návštěvou základních,
středních i vysokých škol.
pondělí 11. 4. start 20:00 kde Klub Art vstupné 300/350 Kč

LUBOŠ POSPÍŠIL

KONCERT
„Se svým naléhavým přednesem nemá
u nás mezi zpěváky konkurenci,“ psalo
se v recenzích na nedávný albový
komplet Luboše Pospíšila Route 66.
Do Opavy přijede v triu s kapelníkem
své doprovodné kapely 5P, klávesistou
a kytaristou Ondřejem Fenclem (též V.
Merta, Marsyas, Schodiště, Hromosvod,
V. Koubek…) a perkusistou Michalem
Hnátkem (divadlo Elf, Jan Hrubý a trio...).
LUBOŠ POSPÍŠIL
Čerstvý sedmdesátník Luboš Pospíšil
zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách populárního C&K Vocalu a brzy se stal
jeho nejoblíbenějším členem. Zásadně se podílel např. na průlomovém CD Generace,
zejména v druhé půlce sedmé dekády se ale stále častěji prosazoval s písněmi, které
z tvorby mateřského souboru vybočovaly a paralelně jezdil po tuzemských sálech sám
s kytarou.
Na první sólovou desku si musel Pospíšil z dobových důvodů počkat až do roku 1983,
uzrála ale jako nejlepší víno. LP Tenhle vítr jsem měl rád se ve své době stalo bombou.
Pospíšilův charakteristický rejstřík v kombinaci s poetickými texty básníka Pavla Šruta
přinášel zcela unikátní styl, zpěvák se rázem postavil po bok interpretů typu Vladimíra
Mišíka. S novou kapelou 5P, mezi jejímiž členy nechyběl Bohumil Zatloukal (ex-Jasná
páka), David Koller nebo Michal Pavlík (dnes Čechomor), vyprodával v letech 1982–88

sály po celé republice. Dvě další řadová alba pokračovala v tradici úspěšného debutu,
na sklonku osmdesátých let Pospíšil a Koller podpořili R. Hladíka v na čas obnoveném
Blue Effectu.
Po roce 1990 Luboš Pospíšil vydal několik dalších alb, nejprve s členy Hudby Praha,
později s kutnohorskými muzikanty pod značkami Biograf a LPG.
Čas na změnu nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil obklopil o dvě až tři generace mladšími
muzikanty a na prahu šedesátky se pustil do zásadní etapy pod obnovenou značkou
5P. Tři řadová alba korunovaná aktuální Soukromou elegií (2014) spustila novou lavinu
zájmu. Turné střídá turné, výjimkou poslední dobou nejsou ani vyprodané sály, po
šňůře koncertů s názvem Route 66 reflektující vydání supraphonského 13CD-kompletu
a po loňského albu Ostrava live 2019 aktuálně běží série koncertů Luboš Pospíšil "70"
k novému albu Poesis Beat (2021).
sobota 16. 4. start 18:00 kde Klub Art vstupné 150 Kč

TOXIC CONFESSION

KONCERT KAPEL
TOXIC CONFESSION v produkci Klubu Art a kapely Olovan vám představí čtveřici
kapel prolínající různé odnože metalu a to v sestavě:
Olovan (Black-metal/Kojetín)
www.facebook.com/olovanband
Apathy Again (HC-Thrash/Opava)
www.facebook.com/ApathyAgain
SBD (Metal/Ostrava)
www.facebook.com/SilenceBeforeDecay
Mayon (Alternative-metal/Opava)
www.facebook.com/mayonmetal
úterý 19. 4. start 18:30 kde Klub Art bez vstupného

LANGE NACHT DER KURZEN TEXTE
DLOUHÁ NOC KRÁTKÝCH TEXTŮ
LITERÁRNÍ VEČER
Dlouhá noc krátkých textů je literární večer plný krátkých vystoupení a německy
čtených, zpívaných či hraných textů. Každý účinkující má možnost představit
německy psanou knihu, která ho zaujala, přečíst z ní kousek a doporučit ji
ostatním. Účinkující také mohou představit svou vlastní tvorbu, tedy své vlastní
německy psané básně a krátké povídky. Vystoupení se však neomezuje pouze
na četbu či recitaci textů. Účinkující mohou zahrát divadelní scénku či skeč nebo
mohou zazpívat německy psanou píseň.
Dlouhá noc krátkých textů se pravidelně koná dvakrát ročně.

středa 20. 4. start 17:00 kde Klub Art vstupné 50 Kč

BETON A HLÍNA

beseda se spisovatelkou Viktorií Hanišovou
a jejím hostem ze stejnojmenné knihy rozhovorů Marcem Stellou
V knize rozhovorů s osobnostmi 13 zajímavých projektů BETON a HLÍNA můžete
spolu s autorkou nahlédnout do zemitého světa komunitních zahrad, městského
zahradničení, kompostování, včelaření nebo potravinové soběstačnosti. Viktorie
Hanišová je překladatelkou a spisovatelkou (mezi její díla dále patří knihy
Houbařka, Rekonstrukce, Dlouhá trať). Environmentálními tématy žije v osobním
životě, a tak knihu Beton a hlína napsala tak trochu “pro sebe”. O inspirativních
setkáních s lidmi, jimž není lhostejný osud životního prostředí, místa, v němž
žijí, a kteří mají odvahu postupnými krůčky “zazelenit” města, přijede besedovat
i se svým hostem. Marco Stella je spoluzakladatel pražské komunitní zahrady
Pastvina, antropolog a biolog se zálibou v permakultuře, zahradník a chovatel.
Setkání pořádá spolek Kapradí u příležitosti oslav Dne země.

DAVID POMAHAČ

čtvrtek 21. 4. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120/150 Kč

DAVID POMAHAČ

KONCERT
David Pomahač je křehký písničkář s duší rockera a něžný rocker v roli písničkáře.
Skladatel, hudebník a oceňovaný textař, vystoupil počátkem roku 2020 ze stínu
známého urban-folkového dua Kieslowski a u Indies Scope vydal své debutové,
sólové album Do tmy je daleko. Pokřtít jej stihl poslední den před začátkem
lockdownu a dál už to všichni známe… Nicméně na to, že živě se celý rok moc
hrát nedalo, deska rozhodně nezapadla a v obrovské konkurenci alb roku 2020
se umístila v první dvacítce celoroční hitparády Velká Sedma Radia 1, v žebříčku
nejlepších desek roku 2020 časopisu Full Moon, v první desítce nejlepších alb roku
Musicserver.cz i výběru nejlepších desek rádia Expres FM.
David Pomahač založil projekt Bez peří, devět let strávil s legendární ústeckou
kapelou Houpací koně, tři roky prožíval večírek doprovodné kapely Xaviera
Baumaxy. Rok 2010 dal vzniknout duu Kieslowski. Písně stojící na zvuku kytary,
piana, dvou hlasech a Davidových textech si získaly početnou fanouškovskou
základnu a naplněné koncerty doma i v zahraničí. Kieslowski byli nominováni na
hudební cenu Apollo a zůstaly po nich tři alba a několik EP.

pátek 22. 4. start 21:00 kde Klub Art vstupné 80/100 Kč

HEARTBREAK

DRUM AND BASS PARTY
Lineup:
Phonetick (Plat:Form)
Inspiral X62 (dvojka.troika/Clownfish.cz)
Disgustin Justin (IIITrident.sk/ Clownfish.cz)
Bassin (Clownfish.cz)
Majal (Clownfish.cz/DNN)
Olli (BamFight)
Nemo (BamFight)
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.
17. díl této oblíbené opavské klubovky plné zlámaných beatů vám přinese to nejlepší
z opavské scény.
Pozvání přijal Phonetick, vlastním jménem Martin, DJ a producent z Háje ve Slezsku.
O produkci se začal zajímat už ve svých 14 letech a o drumandbass jako takový od roku
2010. Rok 2014 upisuje skladbu „Return Of Universe“ na českém labelu Deafmuted
Records. Pár měsíců poté vydává EP spolu s řeckým producentem Aktiv na britském

labelu Transmission Audio (Game Changer EP). Na stejnojmenném labelu vydává
další EP s tracky Can’t Stay/Far Away [TA011]. Mezi tím vychází kolaborace Aktiv &
Phonetick – Redrum na italském Modulate Recordings. V roce 2017 vydává solo track
s názvem "Creator" na německém T3K Recordings. Dalším releasem je kolaborace
producentů Maniatics a Innate MC pro AMC label Titan records, kde vydává v rámci
série Titan Goes To Let It Roll EP track "Metropolis". Začátkem roku 2018 vydává nové
EP na legendárním labelu Bad Taste Recordings. Aktuálně je jedním z členů nově
vzniklého nakladatelství Plat:Form, o němž v budoucnu hodně uslyšíte.
Dále vystoupí INSPIRAL X62 – zakladatel labelu Obushek a distribuční společnosti
Triple Vision CZ, majitel dnes již neexistujícího vinyl shopu Triple Vision Ostrava
a jeden ze zakladatelů multikulturní crew Dvoika.Troika. Vinyly roztáčí od roku 1994,
kdy spolu s DJ Aliyoshou založil první sound systém v Ostravě – Bassdrum Brothers.
Tento dlouhovlasý nestor dnb scény svými sety významně formoval nejen taneční, ale
jako kytarista i grind a hardcore scénu v ČR. Legendárními se staly jím pořádané první
ostravské ilegal open airy, párty na Cihelně XTC Loops, Get Instant pořádané v TNT
a v neposlední řadě i 3 ročníky After Harvest dnb parties ve Fabricu, které se nesly
v docela jiném duchu než všechny tehdejší ostatní ostravské akce. Nezapomenutelná
byla také první velká party pořádaná na výstavišti Černá louka Shower of beats, kde
byl de facto dojednán vznik Dvoiky.Troiky. Beaty lámal i po boku takových dj´s legend,
jako je např. Andy C, Aphrodite, Ed Rush, Aquasky, C4C, Dreazz, Falcon, Fresh/Bad
Company, LTJ Bukem, Moving Fusion, Scetch and Code, Total Science, Zinc a dalších.
Za mixem doplní sestavu dj’s z Clownfish Crew – Disgustin Justin, Bassin a Majal. Za
BamFight Crew dorazí "mladá krev" Olli a Nemo.

středa 27. 4. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

JEDNOTKA INTENZIVNÍHO
ŽIVOTA

DOKUMENTÁRNÍ FILM
OZVĚNY MINIFESTIVALU TŘI DNY HATEFREE CULTURE
Dokumentární film o paliativní medicíně, která přináší do vyspělé lékařské péče
důraz na důstojnost, lidskost a konečnost života.
Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného.
Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu
témata, která z našich životů v podstatě zmizela. V prostředí robotické medicíny
a zbožštělých bílých plášťů soustředěných na nemoc jako takovou se do středu
jejich pozornosti vrací člověk. V intimních rozhovorech lékaři se svými pacienty
hledají odpovědi na otázku, na niž se v nemocnicích, kde život končí pro 60–70 %
české společnosti, bohužel zapomíná: „Jak žít dobrý život s nemocí?“
Režie, scénář: Adéla Komrzý / Kamera: Prokop Souček / Hudba: Marek Mrkvička /

Protagonisté: Kateřina Rusinová, Ondřej Kopecký / Produkce: Pavla Janoušková
Kubečková, Tomáš Hrubý / Střih: Mariana Kozáková / Zvuk: Michaela Patríková,
Daniela Vaníčková / Česká republika, vyrobeno 2021.
Film získal Cenu české filmové kritiky a je nominován na Českého lva za nejlepší
dokumentární film.
čtvrtek 28. 4. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

VLCI NA HRANICÍCH

DOKUMENTÁRNÍ FILM
OZVĚNY MINIFESTIVALU TŘI DNY HATEFREE CULTURE
Dokumentární film o návratu vlků na Broumovsko a jejich (ne)přijetí místními
obyvateli.
Od té doby, co byli vlci uznáni za ohrožený druh a začalo se s jejich ochranou, vlčí
populace ve střední Evropě stále narůstá. Film Vlci na hranicích se zaměřuje na
společnost, kterou vlk fascinuje, ale i děsí zároveň. Přes to, že mnoho lidí ve vlcích
vidí šanci pro obnovu divoké přírody, najde se i spousta takových, kteří si vlka
v přírodě nepřejí a rádi by jej vyhnali mimo dosah svých obydlí. Film se odehrává
na Broumovsku na hranici České republiky s Polskem. Během posledních let
region neustále čelí mnohým útokům vlků na stáda ovcí. Společnost je tak
rozdělená na ty, kteří proti vlkům bojují, a ty, kteří se je snaží ochránit. Skrz osobní
příběhy vybraných protagonistů film hledí hluboko do motivace lidí takto jednat
a dotýká se archetypálního tématu – „člověk versus příroda".
Režie: Martin Páv / Scénář: Martin Páv / Kamera: Petr Racek / Hudba: Jiří Trtík /
Produkce: Zuzana Kučerová / Střih: Matěj Beran / Zvuk: Adam Bláha
Česká republika, vyrobeno 2020.
VLCI NA HRANICÍCH

sobota 30. 4. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120/180 Kč

MOONSHYE

Adéla Elbel

KONCERT / INDIE-FOLK
Slezská zpěvačka, kytaristka a skladatelka tvoří magickou hudbu nabitou
emocemi, jemnou i naléhavou. Strávila několik let v inspirativním prostředí
polského filmového města Lodž, kde v roce 2017 začala sólově vystupovat. Toto
životní období zachycují písně na jejím debutovém albu Curtain of the Moon,
které vyšlo v roce 2021 u brněnského vydavatelství Rustical Records.
„Moonshye nikoho nekopíruje. Ani autorsky, ani pěveckou technikou.
Nejdůležitější je tu nezaměnitelná atmosféra.“ Tomáš S. Polívka, magazín UNI
Moonshye odehrála desítky sólových koncertů u nás i v Polsku, včetně festivalů
Soundrive v Gdaňsku, Opole Songwriter Festival, Cool v plotě. Album prezentovala
v duu s jeho producentem Pavlem Šmídem vloni na festivalech – mezi jinými
Hradecký Slunovrat, Boskovice, Tužina Groove (SK), Okolojeles, United Islands of
Prague a dalších. Na rok 2022 chystá tour s kapelou: Pavel Šmíd – el. kytara, Array
mbira, Vojta Svatoš – klávesy, Matěj Drabina – bicí.

pátek 29. 4. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

HATEFREE STAGE:
STAND-UP NIGHT

ZÁBAVNÁ STAND-UP SHOW
OZVĚNY MINI FESTIVALU TŘI DNY HATEFREE CULTURE
HateFree Stage Comedy Night je celovečerní zábavný formát, během kterého se
střídají stand-up komici, živá hudba a všechno svým břitkým humorem špikuje
známá moderátorka Adéla Elbel. Kromě této skvělé bavičky se můžete těšit na
tváře, které už znáte z televize, ale i na lokální interprety a umělce – každá show je
neopakovatelný originál, 100% nekorektní ale přesto 100% HateFree.
Tradice HateFree Stage sahá hluboko do minulosti, první jsme uspořádali už
před osmi lety v Brně, nynější tour jsme odstartovali loni na podzim. Po zimní
koronavirové pauze to opět rozjedeme v Opavě v Klubu Art v pátek 29. dubna
od 19 hodin.
MOONSHYE

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

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 možnost 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

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

VLADANA FUCHS – PARADISE LOST

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, Tillmann Ziola, Ivo Škuta a Hynek Chmelař. 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

Doprovodný program k výstavě:
sobota 2. 4. start 17:00

kde Dům umění a kostel sv. Václava vstupné 80 Kč

KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA VÝSTAVY

Komentovaná prohlídka výstavy TRNSIT CITY pod vedením kurátora Liama Floyda
a Petara Bocina.

15. 4. – 14. 8. kde Dům umění

DIALOGY 2022
KRAJINY ČEKÁNÍ

VÝSTAVA / MALBA
Kurátor: Jaroslav Michna
Čekání, zvláštní stav, který bývá vyplněn určitou formou prázdnoty. Mimo ni je
ale očekávání doprovázeno neklidem. Je stavem před. Budoucnost je napínána
a přitahována dostředivou silou. Téměř se ji můžeme dotknout, přesto zde ještě
není. V čekání se zvláštním způsobem čas přimyká k jednomu bodu. Může být
provázeno jak radostným napětím, vzrušující nervozitou, tak pocity smutku.
Každopádně čekání je symptomatickým projevem civilizace. Patří k životu, stejně
podstatně jako například radost nebo smutek. Může se stát prostorem smysluplně
vyplněným například četbou, rozhovorem, pozorováním, poslechem nebo
meditací, stejně tak ale může zrcadlit naši nezvládnutou psychiku projevující se
v lepším případě nervozitou a neklidem, v případě horším třeba výbuchem vzteku.
Zdá se, že v prizmatu současného fungování světa se ale snažíme čekání, tuto
poetickou marnost, zcela odmazat, popřít a eliminovat. Jakékoliv formy čekání
jsou vlastně nežádoucí, jsou to hluché pauzy, které nedávají smysl. Jsou symbolem
prokrastinace, ztráty času, znakem nevyplněného vzduchoprázdna. Přitom právě
čekání by mohlo být prostředkem naší vlastní transformace, obratem k introspekci,
sebereflexi či k důstojnější a soustředěnější reflexi vnějšího světa. Okénkem změny.
Každopádně čekání, jeho tichá atmosféra, má velkou estetickou kvalitu. Ta je
v mnoha uměleckých dílech vyjádřena tu explicitně, tu spíše podprahově. Čekání
je přítomné jako častý obsahový moment napříč dějinnou výtvarnou produkcí.
Je obsaženo v portrétech, aktech, krajinomalbě nebo v konkrétních žánrových
výjevech. Výstavou, sestavenou ze sbírkového fondu GVUO, jsem se pokusil vytvořit
domnělou krajinu čekání, sestavenou z jeho rozličných podob. Výtvarná díla téma
přenášejí symbolicky, jinotajem, pod nímž se téma skrývá spíše latentně, jindy se
divák setká s příkřejší dokumentací. Výstava jako celek se stává prostorem čekání
a má zprostředkovat poetickou atmosféru, v níž čekat neznamená ztrácet čas.

Jaroslav Michna
Doprovodný program k výstavě:
čtvrtek 14. 4. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

15. 4. – 5. 6. kde Dům umění a kostel sv. Václava

JAKUB ČUŠKA
VYCHÝLENÍ

Doprovodný program k výstavě:
čtvrtek 14. 4. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

VÝSTAVA / MALBA
Kurátor: Jaroslav Michna
Malíř Jakub Čuška (1989*) vytváří ve svých obrazových skladbách bitonální kompozice.
Na jednu stranu se opírá o fotorealistický přenos obrazové informace, vzápětí naraci
znejišťuje a překlápí ji do snového tajemství. Jeho figury budí dojem loutek, ve smyslu
konsternace či paralyzované statičnosti. Autor je zároveň podrobuje rozkladným
silám. Tato dekonstrukce ovšem nesleduje motiv zraňování a destrukce. Odečítání
fyziognomií, tělesných objemů nebo partií figury, navozuje spíše romantizující jinotaj.
Atmosféra Čuškových obrazů podprahově odráží povahu současného světa, v němž
na jedné straně pokračuje kontinuální diskurz vědeckých analýz ve snahách osvětlit
fungování lidských či přírodních fenoménů, na straně druhé je naše ohledávání světa
čím dál víc zastíráno faktem, že do hloubky, za věci samé jen stěží dohlédneme. Na
jedné straně se rozvijí humanismus, podpora vědy a ekologie, stejně silně jsou
však přítomny rozkladné síly devalvující sociální i životní prostředí. Sociální sítě
zprostředkovávají komunikaci stejně podstatně jako nám ji berou…
Náš bipolární svět se stále pohybuje na pomezí pevného a rozostřeného obrysu, na
pomezí rozpoznatelné a zastřené tváře, na pomezí prostoru a ne-prostoru.
Výrazným aspektem Jakubovy malby, podporující ono napětí mezi reálnem a ireálnem
je barevný posun navozující až psychedelický prospekt. Barvy na jeho plátnech se
často rády vymaňují z normality, z obvykle vnímaných barevných rejstříků. Vytvářejí
zcela autonomní, někdy, řekl bych, až toxický výraz přecházející u figur v karikaturu.
Rozhodně lze o mnohých kompozicích říct, že reprodukují atmosféru snu, nebo
snad blouznění. Přesto nacházíme v Čuškových obrazech spíš klid než neklid.
Figury nenesou gestickou expresivitu, povětšinou klidně stojí a napětí je utvářeno
prostřednictvím již zmíněné barevnosti, nedokončenosti tvarů nebo přechodem
z konstrukce kresby do objemové malby.
Na Čuškových plátnech překvapuje šíře výtvarného jazyka, od fotorealistických
detailů, přes gauguinovskou vizuální tradici širokých tahů štětce, jimiž autor vynáší
kontinuální obrysovou linii, ale dojít můžeme až k reziduím fauvistické interpretace
barvami, k surrealismu a v některých případech až na hranice abstrakce.
Atmosféra ticha, jakéhosi bezčasí, je permanentně narušována „utrháváním“ tvarů,
nebo přecházením z objemové malby do kresebných skeletů. V nedořečenosti
Jakubových pláten je velký kus poetiky, pravdivosti o oné stále přítomné ambivalenci
současného světa. Jeho malba je živým vizuálním organismem, který nabízí stále nové
perspektivy čtení.
Jaroslav Michna

Jakub Čuška – Midnight forest, olej na plátně

15. 4. – 5. 6. kde Dům umění

15. 4. – 5. 6. kde Dům umění

VÝSTAVA / SOCHA
Kurátorka: Dominika Bernatková
Šimon Szabo (1988, Žilina) patří mezi absolventy Ateliéru sochy na Fakultě umění
Ostravské univerzity. Po dobu studia působil pod vedením sochaře Jaroslava Koléška.
Účastnil se také několika zahraničních pobytů, které ovlivnily jeho současnou
tvorbu. Mezi nejdůležitější zahraniční zkušenost řadí autor stáž u sochaře českého
původu Vladimíra Škody v Paříži. Práce Šimona Szaba se pozvolna vzdaluje od
tradičních sochařských médií k experimentu s různými druhy současných materiálů.
Od absolvování studia se změnila nejen forma autorových děl, ale také vnímání
světa samotným autorem. Za zrodem této dějové linky stojí především dospívání,
přeměna hodnot a potřeb umělce samotného. Vlastním experimentem plynule
přechází i k technice vizuálních homonym. Tato technika umožňuje propojení
předmětů příbuzného vzhledu, ale odlišné funkce či významu, jako například
využití parohů, kovových pantů, přísavek a dalšího přídavného materiálu. Tímto
doplňkovým materiálem autor vyjadřuje spojení tvarů, významů a také naráží na
působení libida a nekonečnou mezilidskou přitažlivost.
Koncept jednotlivých děl čerpá také z historie vztahů mezi jednotlivými pohlavími,
kterými je autor silně fascinován. V dílech Šimona Szaba můžeme společně
pozorovat i spojení organických linií a objektů, které jsou uměle vytvořeny
a zasazeny do společného kontextu jednotlivých sochařských děl. Inspiraci
nachází převážně v tématech, jakými jsou vztahy, sexualita a anatomie, které autor
společně propojuje s názvoslovím ve vztahu k vesmíru a vesmírné estetice. Autor
řeší převážně sám sebe a mezilidské vztahy. Pomalu se odklání od klasického
vnímání sochy a témata sexuality vyjadřuje v mimozemské podobě. Klade důraz na
geometrii, strukturu, kontrast barev a materiálů.
V tvorbě je také patrná důležitá otázka ekologie a podstata obnovy jednotlivých
pozemských i nadpozemských organizmů. Šimon Szabo využívá široké spektrum
vizuálního projevu. Svými díly zasahuje i do veřejného prostoru a pracuje i s formou
současného videoartu. Ve své práci preferuje hru bez pravidel a vystupuje tak ze
zajetých kolejí sochařského řemesla. Řídí se jeho vlastní interakcí, která jej může
zasáhnout kdekoliv a kdykoliv. 
Dominika Bernatková

VÝSTAVA / GRAFIKA, INTERMÉDIA
Kurátorka: Dagmar Hlubučková
Výstava s názvom "Nonprints" predstavuje tvorbu dvoch významných autorov
Zbyňka Janáčka a Mira Macíka. Obaja autori pracujú nielen v médiu grafiky, ale aj
s experimentovaním a presahmi do iných médií. Diela autorov odkazujú na nekončiaci
vývoj grafiky, povahu nevyhnutnosti základných pilierov grafiky a možnosti, ktoré
toto médium prináša. Tento vývoj je zastúpený grafikami v serigrafii, digitálnej
tlači, v transformovaných a multiplikovaných vrstvách, grafikami prechádzajúcimi
do trojrozmerných objektov a asambláží, rozdielnymi ukážkami aspektov tvorivej
činnosti.
Tvorba Zbyňka Janáčka je systematická a premyslená. Serigrafia a digitálna tlač sa
stali dokonalým prostriedkom k nájdeniu správneho východiska k pozorovaniu
a zobrazeniu sveta okolo nás. Diela komunikujú s divákom v novom spôsobe videnia
obrazu optickou ilúziou v spleti farieb a geometrických tvarov. Pracuje s pohybom –
statické geometrické tvary sa násobením a vrstvením, vplyvom svetla a vzdialenosti
rozpohybujú a spoja v jeden celok. Od plochy sa Janáček presúva aj k tvorbe
trojrozmerných objektov, často využíva zrkadlá a svetlá, ktoré sú nástrojom pre jeho
autorský výskum elementov geometrie.
Od stanovenej a premyslenej štruktúry postupu Zbyňka Janáčka, Mira Macík naopak
vstupuje do tvorby s impulzom, ktorý dominuje počas celého procesu vytvárania
grafík, koláží a asambláží. K transformácii obrazu sa dostáva prostredníctvom
recyklácie realizovaných prác, dochádza tak k nekončiacemu procesu vzniku a zániku
tvorivej činnosti, v ktorom je finálna fáza každého diela len efemérnou zastávkou
v neukončenosti. Vo svojich dielach využíva celý potenciál, ktoré mu prepojenie
grafiky a koláže prináša – od dekonštrukcie obrazu k multiplikácii jednotlivých
častí, až k hranici abstrakcie. Často nerozpoznateľné kľúčové body zlievajú obraz do
farebných polí pretkaných kresbou s dominujúcim reliéfom asambláže.
Výstava "Nonprints" je zamyslením nad tvarovateľnosťou grafiky ako média, ktorého
tradícia vychádza primárne z plochy. Je náhľadom do sféry experimentov, myšlienok,
vplyvov a preferencií autorov, do paradoxov akými sú chaos v systéme a statickosť
v pohybe.
Prof. Zbyněk Janáček (*1957) od roku 2016 vedie ateliér Grafiky na Katedre grafiky
a kresby Fakulty umění Ostravskej univerzity. V roku 2017 bol menovaný profesorom
pre odbor Výtvarná umění na Akademii výtvarných umění v Prahe. Je laureátom Ceny
Vladimíra Boudníka, ktorá sa udeľuje významným grafikom za celoživotné dielo. Je
členom Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Umělecké besedy, Klubu konkretistů
a Sdružení Q.
MgA. Mira Macík (*1993) je absolventom ateliéru Grafiky na Katedre grafiky a kresby

ŠIMON SZABO
CONNECTION

Doprovodný program k výstavě:
čtvrtek 14. 4. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Zbyněk Janáček / Mira
Macík – NONPRINTS

Fakulty umění Ostravskej univerzity (doc. Mgr. Marek Sibinský, prof. Zbyněk Janáček).
Zaujíma sa najmä o techniku serigrafie a taktiež tvorí koláže. Pôsobí ako kurátor
v Telegraph Gallery a v Galerii současného umění Prostějov.
Erika Kovačičová
Doprovodný program k výstavě:
čtvrtek 14. 4. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

od 12. 11. kde exteriér Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA
STARMAN

NEONOVÁ INSTALACE / OPAVSKÝ ORLOJ
Tam je Starman a čeká na obloze,
There's a starman waiting in the sky
rád by nás navštívil,
He'd like to come and meet us
ale myslí si, že nám to odpálí mozek...
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 charakteristickým 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 při setmění 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.

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.

14. 4. – 5. 6. kde Dům umění

IMAGINÁRIUM

ANIMACE INSPIROVANÁ TVORBOU ŠIMONA SZABA A JAKUBA ČUŠKY
Program je vhodný pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Snová animace nás zavede do dvou výstav, kde se představí dva mladí umělci –
sochař Šimon Szabo a malíř Jakub Čuška. Oba autoři čerpají svou inspiraci všude
kolem nás, ale ve svých dílech dávají obrazům a sochám snový, až nadpozemský
nádech. V jejich dílech se odpoutáme od země a společně se zasníme. Součástí
programu je výtvarná dílna s netradičními materiály.

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.

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.

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 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.

Galerijí animace v Domě umění.

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 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.

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.

2. 4. – 28. 4. kde expozice Cesta města

O VŠEZNÁLKA OPAVY

INTERAKTIVNÍ HRA PRO MALÉ I VELKÉ
Prostor krátkodobých výstav v expozici Cesta města se na měsíc promění
v interaktivní hernu, zejména pro rodiče s dětmi budou připraveny samoobslužné
aktivity, u kterých si mohou ověřit své znalosti o Opavě a získat bronzovou,
stříbrnou nebo dokonce zlatou medaili Všeználka.
V předvelikonočním období bude navíc připraven tematický tvůrčí koutek.

Připomenuty budou významné rodinné podniky – železářství Girschek, papírnictví
Prachowny a semenářství Skasik.
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě.
V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.
úterý 19. 4. start 16:00 kde městský hřbitov vstupné 80/50/120 Kč

MĚSTSKÝ HŘBITOV

ZAPOMENUTÉ A OBNOVENÉ
NÁHROBKY NA OPAVSKÉM HŘBITOVĚ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Druhá dubnová procházka po opavském hřbitově se bude týkat především
náhrobků, které návštěvníka mohou zaujmout svým nezvyklým provedením.
Některé z nich jsou pouze symbolické nebo jejich nápisy již podlehly zubu času.
Mezi takové náhrobky patří například hrob majitele opavské sodovkárny Heckela
či náhrobky několika zde pohřbených architektů. Během vycházky se zastavíme
i u některých nedávno obnovených a restaurovaných náhrobků, například
jednoho z opavských purkmistrů nebo důstojníka rakouské armády.
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě.
V případě špatného počasí se prohlídka nekoná.

úterý 5. 4. start 16:00 kde městský hřbitov vstupné 80/50/120 Kč

MĚSTSKÝ HŘBITOV

VÝZNAMNÍ OPAVŠTÍ PODNIKATELÉ
Z DOBY MONARCHIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Letošní první jarní procházka po městském hřbitově bude mít jako své téma
pozapomenuté i známé opavské podnikatelské rodiny z doby před první
světovou válkou. Zastavíme se mimo jiné u hrobky výrobce obálek Milačka,
speditéra Duschka, knihtiskaře Feitzingera či výrobce hnacích řemenů Kupčíka.

MĚSTSKÝ HŘBITOV

Cyklus PŘEDNÁŠEK pro seniory


Opava v minulosti i dnes

MUZEJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny
jaro, léto, podzim kde před Obecním domem

POZNEJ OPAVSKÉ
PROMENÁDY

AKTIVNÍ PROCHÁZKA PARKY OKOLO CENTRA MĚSTA OPAVY
Vhodné pro MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi a organizované skupiny.
Délka 60–90 minut. Za příznivého počasí.
Formou hádanek a her seznámí žáky se současnými i někdejšími památníky,
sochařskými díly, fontánami a stavbami, jež spoluutvářely prostor promenádních
parků. Trasa a pomůcky jsou přizpůsobeny věku účastníků. Nejmladší žáci budou
mít k dispozici obrázkovou mapu, pro starší žáky a studenty jsou připraveny
pracovní listy.

jaro, léto, podzim kde sraz dle domluvy

POZNEJ KATEŘINKY

KOSTEL SV. VÁCLAVA

středa 13. 4. start 10:00 kde kostel sv. Václava vstupné 20 Kč

KOSTEL SV. VÁCLAVA

A DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Simona Juchelková (Opavská kulturní organizace, p. o.)
Počátky kostela sv. Václava a dominikánského kláštera (Dům umění) souvisí
s příchodem dominikánského řádu do Opavy v roce 1291. V průběhu následujících
desetiletí byl vystavěn samotný klášter, a především impozantní plně zaklenutý
trojlodní chrám zasvěcený sv. Václavovi. Na jižní straně presbytáře byla
vybudována kaple sv. Dominika, kde může návštěvník ještě dnes vidět původní
gotické fresky. Kostel i klášter přestal sloužit církevním účelům na konci 18. století.
Přes veškeré rekonstrukce a úpravy je možné i v současné době v prostorách
bývalého dominikánského kláštera nahlédnout například do refektáře (jídelna),
rajského dvora a ambitu (ochoz).
Vstupenku zakoupíte na recepci Domu umění.

ANIMAČNÍ PROGRAM
Animační program vhodný pro všechny věkové kategorie.
Délka trvání 45–60 minut, sraz dle domluvy. Za příznivého počasí.
Program navazuje na úspěšnou panelovou výstavu Zajímavosti Kateřinek
k 90. výročí povýšení obce na město. Během programu se účastníci dozví
o historii této původně samostatné části, jejích proměnách, zachovalých
i zaniklých pamětihodnostech.

jaro, léto, podzim kde před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO

AKTIVNÍ PROCHÁZKA HISTORICKÝM CENTREM OPAVY
Edukační program určený pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi
a organizované skupiny.
Za příznivého počasí.
Formou hádanek a her seznámíme žáky s historickými pamětihodnostmi i jinými
zajímavostmi centra města Opavy.
V nabídce dvě trasy:
I. trasa – Beethovenova ulice, Matiční ulice, Rybí trh, Horní náměstí, Popská
a Ostrožná ulice

II. trasa – Masarykova ulice, minoritský klášter, kostel sv. Ducha, Sobkův palác,
Blücherův palác, kostel sv. Vojtěcha a bývalý klášter jezuitů, kostel sv. Janů
Součástí okruhu jsou pozůstatky i nedochované části hradebního komplexu,
např.: Zavřená brána, Ratibořská brána či opavský zámek.

celoročně kde před Domem umění

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.

duben–říjen kde kostel sv. Václava

PŘÍBĚHY (Z) KOSTELA

VÝTVARNĚ-HISTORICKÝ ANIMAČNÍ PROGRAM
Program je vhodný pro MŠ, ZŠ, SŠ a veřejnost.
Animace nás zavede na magické místo, kterým kostel sv. Václava rozhodně je,
a nabídne tak příležitost poznat jednotlivé architektonické slohy související s touto
stavbou, seznámit se s příběhy z fresek zdobících tento prostor či zhlédnout výjev
ze života sv. Václava na oltářním obraze.

jaro, léto, podzim kde kaple sv. Kříže

KAPLE SV. KŘÍŽE

UNIKÁTNÍ GOTICKÁ PAMÁTKA NA ÚZEMÍ MĚSTA OPAVY
Muzejní animace vhodná pro ZŠ, SŠ, rodiče s dětmi, organizované skupiny.
délka trvání 60–90 min. V prostoru není WC
Využijte možnost seznámit se s tímto unikátním objektem blíže nejen jeho
pouhou
návštěvou a pohledem na relikty fresek. Animační program vás provede historií
objektu,
kterému se dnes říká Švédská kaple, a umožní poodhalit jeho uměleckou výzdobu.

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.

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.
1. turnus 11. – 15. 7., 2.turnus 18. – 22. 7.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2022
V SRDCI VAŠEHO MĚSTA

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
Výtvarně-historický tábor na téma VOLÁNÍ DIVOČINY bude probíhat denně od
7:30 do 16:00 hodin v Obecním domě a v Domě umění.
Letošní příměstský tábor Opavské kulturní organizace je zaměřen na osobnost
Joy Adamsonové. Kromě poznávání této významné rodačky Opavy, malířky,
spisovatelky a ochránkyně zvířat, nás čeká tvoření, výlety, spousta her a zábavy.
Cena: 2 000 Kč (v ceně je zahrnut pitný režim, oběd, odpolední svačinka, vstupné
a doprava na exkurze, veškeré materiály a pomůcky)
Přihlášky a bližší informace: OKO, p. o., Simona Juchelková,
simona.juchelkova@oko-opava.cz, www.oko-opava.cz, 734 527 115.

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

expozice Cesta města online
www.cestamesta.cz

online kde sociální sítě OKO bez vstupného

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.

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.

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.

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
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.

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.

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.

Galerie Eisler

foyer kavárny / Obecní dům

glitrů, od Kači. Nejen, že chci, abyste chápali a respektovali, že moje tělo je moje
a vy mi nemáte do čeho kecat. Já navíc chci, abyste sledovali, jak svoje tělo miluju,
obdivuju, vystavuju, hýčkám, jak s ním pracuju a s láskou, obdivem a úctou ho
používám!...

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.
Dojem: Pode Bal (Petr Motyčka, Michelle Adlerová)
Dojem se mění bojem v pojem.
Život: Martin Pondělíček
Kameny mluví.
Láska: Barbora Lungová
Dodává nám odhodlání a sílu vytrvat.
Postoj: Tamara Moyzes
Jako ženy a potomka třetí generace holocaustu je součástí mé osobnosti neustálý
pocit strachu, který ve mně evokuje potřebu zaujmout postoj a bojovat.
Tělo: Kateřina Olivová
Puknu a budou ze mě tryskat pestrobarevné proudy plné glitrů, způsobím
potopu. Pomalu budu zaplavovat krajinu, všechno bude duhový, voblemcaný, od

Vernisáž výstavy HateFree?.

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 hejtomat.

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

DOPROVODNÝ PROGRAM K VÝSTAVĚ:
středa 27. 4. 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

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.“

Laskavé pasti Opavy
ulice města 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.

27. 4. – 26. 6. kde foyer Obecního domu bez vstupného

OPAVA SECESNÍ, I. část

PANELOVÁ VÝSTAVA
Secese, jeden z posledních univerzálních stylů, spadá přibližně do období let
1895–1914. Stěžejními umělci této éry byli například Alfons Mucha nebo Gustav
Klimt, jejichž reprodukce děl jsou stále nestárnoucím a oblíbeným doplňkem
mnohých interiérů. Z architektů si obdobnou nesmrtelnost vysloužil například
Dušan Jurkovič svým originálním stylem uplatněným ve stavbách lázeňských
domů v Luhačovicích anebo útulnách na beskydských Pustevnách. Secese však
nenašla svůj odraz pouze v umění a architektuře, ale také ve vybavení domácnosti
nebo odívání. Krátce, avšak intenzivně, tedy ovlivnila životní styl obyvatel takřka
celé Evropy. Právě toto období bylo také často vnímané jako půvabná a poklidná
„zlatá éra monarchie“. Přijďte se projít starou Opavou a dozvědět se, jak žili
obyvatelé města před první světovou válkou. Kde bydleli, pracovali, studovali,
kam se vydávali za zábavou anebo za sportem.
Výstavní panely pochází z výstavy expozice Cesta města z roku 2019.

celoročně kde před Domem umění

ŠACH MAT & DÁMA

HRACÍ STOLEK
Druhou laskavou past, a tedy šachový stolek, provozujeme na prostranství před
Domem umění na Pekařské ulici. Velkou oblibu si získal nejen u šachistů, ale také
u jedlíků, kteří zde rádi posvačí. Hned vedle Utíkající dívky Kurta Gebauera, s vůní
květinové louky, pod stínem vlajek lákajících na aktuální výstavy Domu umění
a za šumění projíždějících trolejbusů. Šachové figurky si mohou návštěvníci
vypůjčit na recepci Domu umění v běžné otevírací době oproti vratné kauci, nebo
si přinést své vlastní. Dámu si pak jednoduše zahrajete s posbíranými kamínky,
kterých je v trávě, před Domem umění dostatek.

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
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
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

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Omezený počet účastníků na všechny akce.
Prosíme o rezervaci na recepci Obecního domu.
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
Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
Facebook / @opavskakulturniorganizace
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 březnu 2022.

