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Dům umění

Archi_květen 2022
Klub Art a Galerie Eisler

Máj – měsíc lásky k architektuře!
Festival architektury, který zprostředkovává dialog se současnou architektonickou
tvorbou i s jejími autory. Těšit se můžete na výstavu toho nejlepšího, co se v posledních
letech v Česku realizovalo, a na přednáškové večery s opavskými architekty. Tak
nestůjte pod třešní a doražte do Galerie Eisler nebo Klubu Art.
Akci připravuje Spolek architektury města ve spolupráci s Opavskou kulturní
organizací.
Spolek architektury města
Spolek mladých opavských architektů, který si klade za cíl popularizovat témata
architektury, urbanismu, veřejného prostoru a krajiny v Opavě a jejím blízkém okolí.
Společně působí od roku 2020. Za dobu své existence pro vás připravuje festival Den
Architektury a Archi_květen nebo spolupracuje s veřejnými subjekty na zlepšení
pozice architektury v Opavě.
OPAVŠTÍ ARCHITEKTI
Zaha Hadid, Frank Gehry, Renzo Piano. Architekti, jejichž díla z druhé strany
zeměkoule poznáme na obálce časopisu nebo na fotkách z dovolené. Známe ale
ty, co tvoří za rohem? Jak ovlivňují prostředí, ve kterém žijeme?
Zveme vás na jarní cyklus přednášek v rámci festivalu Archi_květen, na kterých
vystoupí vybrané opavské architektonické ateliéry. Početnější týmy i jednotlivci
představí své projekty, jakým způsobem uvažují o architektuře, co je inspiruje a co
jim přináší radost.

čtvrtek 5. 5. start 18:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

MICHAL POLÁŠ

V roce 2009 začal studovat na fakultě architektury v Brně, přičemž zároveň
realizoval první projekty menších staveb. Mezi lety 2013 a 2015 se učil u českošvýcarského architekta, profesora Ivana Kolečka. Po absolutoriu následovala
pětiletá spolupráce s Michalem Palaščákem v „dílně“ a část pracovního nasazení
začíná směřovat také do vlastních projektů. Zároveň se dynamicky rozvíjela
spolupráce s výtvarnou skupinou ArtConsultancy, kde dnes doplňuje tým
různorodých umělců, se zaměřením na výstavnictví a expozice. Od roku 2021
má společně s Miroslavem Břemkem vlastní kancelář v Opavě v objektu bývalé
kotelny.

čtvrtek 12. 5. start 18:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

WMA ARCHITECTS

WMA architects byli založení jako volné sdružení architektů v květnu 2006
v Opavě. Náš záběr je široký v celém spektru oboru. Věnujeme se urbanismu,
práci s veřejným prostorem města a krajiny, návrhům staveb různých typů,
obnově památkových objektů až po návrhy interiérů a designu. V naší práci se
snažíme rozvíjet naše znalosti místní architektury se zkušenostmi ze zahraničí.
Principy našeho pohledu na řemeslo: kontext, respekt, jednoduchost, účelnost,
nadčasovost výrazu a dialog.
Ing. arch. Adam Weczerek
Ing. arch. Martin Materna
Ing. arch. Adéla Kudlová
Ing. arch. Vendula Bažová
Bc. Renata Valentová
MgA. Natálie Balková
Kateřina Machů

čtvrtek 19. 5. start 18:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

PETR DOLEŽAL

Po studiu na ostravské katedře architektury pod vedením docenta Josefa Kiszky
působil 5 let jako architekt v opavském Atelieru 38. V roce 2018 se osamostatňuje
a zakládá vlastní praxi PETR DOLEŽAL|ARCHITEKT v Opavě. Věnuje se převážně
navrhování rodinných a bytových domů a dále také tvorbě realistických 3D
vizualizací ve spolupráci s dalšími českými architekty. Při své práci se snaží
o jednoduchost, lehkost a nadčasovost navrhovaných staveb.

čtvrtek 26. 5. start 18:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

ATELIER38

Co je důležité?
Postihnout jedinečnost místa a prostoru?
Individualitu člověka, pro kterého pracujeme?
… emoce?
… prostor?
… zodpovědnost za rozhodnutí, která naleznou zhodnocení teprve v čase?
Opravdovým uměním je hledání otázek.
Neboť velikost odpovědi je závislá na hloubce otázky.
Snažíme se nacházet odpovědi.

Celá organizace
www.oko-opava.cz

čtvrtek 12. 5. start 18:00

kde terasa Obecního domu bez vstupného

DIVADELNÍ DEN
SE SLAMEM

DIVADELNÍ VEČER OPAVSKÉHO MAJÁLESU
Studentská unie Slezské univerzity ve spolupráci s OKO vás srdečně zvou na
Open-mic slam poetry v rámci Divadelního dne Opavského majálesu.
Co to pro vás znamená? To, že se může připojit každý. Jestli se slam poetry nemáš
žádnou zkušenost, ale rád by sis to vyzkoušel/a, teď je ten pravý čas. Slam poetry
je specifický styl básnicko-zpívaného přednesu. Vznikl ve Spojených státech
v druhé polovině 80. let. A nyní se vám představí také na terase Obecního domu.
Večer se můžete těšit na karnevalový bál ve stylu Alenky v říši divů. Nejzajímavější
maska bude ohodnocena drobnými dary. Hřeb večera bude originální tombola.

sobota 14. 5. 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.

Klub Art / Obecní dům
www.klubart.cz

Předprodej vstupenek končí v 17:00 v den akce.
středa 4. 5. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

ČESKEM PĚŠKY KROK
ZA KROKEM

ANEB NA DUCHOVNÍ CESTĚ
S DAGMAR ŠEVČÍKOVOU
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Blíží se čas, který přeje putování za poznáním. Jaké máme netradiční možnosti,
načrtne při Středeční přednášce se Slezským gymnáziem Dagmar Ševčíková.
4. května nás provede regiony naší republiky tak, jak bychom možná nečekali.
Jejím heslem totiž je: Čas není něco, co plyne pořád stejným tempem. To tempo
určujeme my sami. Těšíme se na viděnou v Klubu Art.

agentury Nemoros Romanem Rossim, jazzovou zpěvačkou Marií Velikou
a Karolínou Neuvirthovou, zpěvačkou a zakladatelkou projektu Karol a Kvído.
Na vítěze čekají hodnotné ceny, které je posunou ve zpěvu o level výše, ale hlavně
zkušenost, která je nedílnou součástí osobního a profesního růstu.
Jsem soutěž, která letí, tak poleť s námi.

pátek 13. 5. start 20:00 kde Klub Art vstupné 200 Kč

ROcKY 40 – PROTI SMĚRU,
THE FIALKY

KONCERT
Bart a Ivo z Proti směru slaví životní jubileum a jak jinak než koncertem v Opavském
Klubu Art. K poslechu i tanci zahrají opavští Proti směru, kteří slaví 20 let na scéně,
a punková legenda z Prahy The Fialky.

sobota 7. 5. start 10:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

HLAS ČESKA, MORAVY
A SLEZSKA

PĚVECKÁ A HUDEBNÍ SOUTĚŽ
Československá pěvecká soutěž Hlas Česka, Moravy a Slezska, jediná svého druhu,
vyzývá všechny zpěváky od 8 do 99 let v klasickém, moderním zpěvu a ty, co
skládají vlastní tvorbu.
Zpíváte a chcete se ukázat před odbornou porotou? Zaregistrujte se do soutěže
na www.hlasceska.cz a přijďte se představit do výběrového kola v Opavě
7. května 2022 v 10 hod.
Ti nejlepší z vás postoupí do semifinále a finále, které se uskuteční 21.–22. května
2022 v Krnově.
Tváří soutěže je zpěvačka a moderátorka rádia KISS Sonia Edde, která zasedne
v porotě spolu s muzikálovým zpěvákem Richardem Pekárkem, zpěvačkou
YANNOU, produkčním soutěže Járou Boudou, ředitelem a producentem umělecké

Kapela Proti směru

úterý 17. 5. start 18:00 kde Klub Art vstupné 50/80 Kč

TENKRÁT V INDOČÍNĚ

CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA MILANA ZUPKA
Když se narodíte ve znamení draka, jest povinností vaší navštívit jeho doupě.
A nejlépe hned tři v jednom tahu. Symbolika je na místě, protože bez ní to tam
nejde. Ať už písmo, které učíte se za pochodu, a žaludek pak dostává trošku
něco jiného, než objednal si. Tak i nebeský klid, kterého se vám nedostává,
neboť v celebritu se na každém kroku měníte. Ale západní draci, s krví východní,
zvládnou cokoli. Déšť, oheň, propadlé letenky, hromy, blesky, a dokonce opačné
jízdenky.
Letní cestování po krásně přeplněném Hong Kongu, úsměvné Číně a deštivém
Vietnamu. Před 8 lety navštívili dva kaskadéři kolébku akčního filmu. Kolébku
hedvábných polštářů, bojového umění a jedné z nejstarších civilizací, kterou
známe spíše jen okrajově. Domov skromného ale zaslouženě hrdého národa, se
kterým sice žijeme denně, ale opět ho o nic víc neznáme. Země Dálného východu
na samém počátku Hedvábné stezky.
Milan Zupko je vyučený herec a cestovatelský požitkář. Když na své první výpravě
skončil uprostřed Teheránu s pár dolary v kapse, zjistil, že je fuk, jak a kam
cestujete. Ať už je to prodírání se bornejskou džunglí, hledání pravé guatemalské
kávy nebo vysedávání v běloruském kasinu. Hlavní je dobrý pocit.

RETURN TO OPAVACALYPTIC CITY

pátek 20. 5. start 19:00 kde Klub Art vstupné 150 Kč

RETURN TO
OPAVACALYPTIC CITY

KONCERT
V pátek 20. 5. 2022 vystoupí silná trojice zkušených metalových seskupení. Kapela
z Pardubic PLÁN TO KILL hrající metal-hardcore se zpěvačkou, co vás rozseká na
kousky. Death metalisté z Tachova NEUROTIC MACHINERY, jež přijedou ukázat
prvotřídní technickou práci. TartarO:s ze sousedního Krnova hrající hardcore
crossover, co si budou chtít ověřit, že Opava ještě neumřela, a umí rozpoutat
apokalypsu v hudebním provedení. Dlouho byla kultura v pozadí, dostaňme ji
zase zpět do popředí!
TENKRÁT V INDOČÍNĚ

Cesta města / Obecní dům

úterý 24. 5. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

expozice

TANCEM KE ZDRAVÍ A SEBEVĚDOMÍ

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

SEBEVĚDMY S EVOU
AFROU GRAMBALOVOU

SEMINÁŘ A BESEDA
Diskuzní cyklus s inspirativními ženami, které se nebály vykročit za svým snem.
Třetí díl představí Evu Afru Grambalovou. Eva je tanečnice, lektorka, učitelka
ale také příležitostná moderátorka a modelka. Dříve byla také dulou. Aktuálně
stříbrná Žena roku ČR pro rok 2021. Zakladatelka opavského tanečního studia
Tany Tany. Žena, která lidem ukazuje cestu k sobě samému nejen prostřednictvím
tance. Ráda lidem nabízí možnosti k nalezení sebevědomí. Jak zvládat spoustu
rolí, které život přináší, a jak být sebe – vědomý?
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.

www.cestamesta.cz

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

Eva Afra Grambalová

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTEM s APLIKACÍ 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.

4. 5. – 25. 5.
kde expozice Cesta města vstupné v rámci expozice Cesta města

NA JESENÍKY!

VÝSTAVA
Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do
roku 1945
Projekt Vědecké knihovny v Olomouci "Na Jeseníky! O putování jesenickými
horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945", tvořený výstavou
a zejména knihou Jiřího Glonka, má za cíl ozřejmit počátky turistiky v Jeseníkách.
Putovní výstava umístěna nyní v expozici Cesta města představí nejen motivy,
které vedly k masivní návštěvnosti tohoto pohoří, ale rovněž také významné
osobnosti a spolky stojící u počátků jesenické turistiky, stejně tak první bedekry
a mapy, podle nichž se návštěvníci v horách pohybovali. Přijďte se seznámit
s historií objevování oblíbených hor, do nichž již v období monarchie vyráželi také
početní výletníci z Opavy a okolí.
NA JESENÍKY!

únor–květen 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.

pondělí 23. 5. start 17:00

kde sraz u recepce Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč

PROCHÁZKA SECESNÍ
OPAVOU

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky
v terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů
v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se
rovněž s významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou
působili.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu před komentovanou prohlídkou.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.

neděle 29. 5. start 18:00

kde start u Švédské kaple vstupné 80/50/120 Kč

ZA OSOBNOSTMI
KATEŘINEK s návštěvou
Švédské kaple

VYCHÁZKA A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
Komentovaná prohlídka vás provede druhým největším hřbitovem v Opavě.
Představí přitom nejen historii hřbitovů na území Kateřinek, ale též osudy
osobností spjatých s dějinami této městské čtvrti, která byla v roce 1932 dokonce
povýšena na město. V rámci vycházky se mimo jiné zastavíme u místa posledního
odpočinku prvního starosty Kateřinek Jana Filípka, kronikáře Matěje Valíka, učitele
a kulturního pracovníka Gustava Kořeného nebo rodiny Migliarinů, majitelů
tehdy největší stavební firmy v Kateřinkách. Během komentované prohlídky
navštívíme také Švédskou kapli neboli kapli sv. Kříže. Kaple sv. Kříže představuje
unikátní gotickou památku zbudovanou vévodou Přemkem Opavským v roce
1390. Události třicetileté války ji s odstupem času vtiskly označení Švédská
kaple. V interiéru kaple se dochovala původní gotická výmalba, cyklus 15 fresek
zachycujících znamení konce světa.
Vstupenku zakoupíte na místě.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.

Cyklus PŘEDNÁŠEK pro seniory


Opava v minulosti i dnes

středa 11. 5. start 10:00 kde Klub Art bez vstupného

ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE

PROMÍTÁNÍ SNÍMKU Z PLATFORMY PROMÍTEJ I TY!
Švédka Dagny má svůj vlastní blog, kam denně přispívá. Píše o všedních věcech,
dopisuje si se svými přáteli a sem tam projede seznamky. Večer nezřídka vyráží
na párty, kde nepohrdne sklenkou šampaňského. Je hostem televizních pořadů,
lidé ji poznávají na ulici. Fakt, že se blogerka Dagny narodila v roce 1912, se zdá
nepodstatný. Jak sama říká, být aktivní a mít vůli učit se stále novým věcem není
otázkou věku. A přestože k ní osud nebyl vždy vstřícný, neutápí se v minulosti,
ale těší se na vše, co přijde. Skrze svůj příběh vzkazuje, že je třeba odhodit stud
Zdroj: promitejity.cz
a strach – na to je život příliš krátký. 
Režie: Asa Blanck, Země původu: Švédsko, Rok výroby: 2015, Stopáž: 58 min.

pondělí 30. 5. start 17:00

kde sraz u recepce Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč

PROCHÁZKA SECESNÍ
OPAVOU

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p.o.)
Chodíte kolem ní a třeba si té krásy ani nevšimnete. Návštěvníci v rámci vycházky
v terénu zhlédnou část dochovaných secesních staveb a zajímavých detailů
v ulicích města Opavy, dozví se také o stavbách dávno zaniklých. Seznámí se rovněž
s významnými architekty, kteří v Opavě před první světovou válkou působili.
Sraz před recepcí Obecního domu.
Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního domu před komentovanou prohlídkou.
V případě špatného počasí se komentovaná prohlídka ruší.

ŽIVOT ZAČÍNÁ PO STOVCE

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

POZNEJ OPAVSKÉ
PROMENÁDY

jaro, léto, podzim kde před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO

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.

AKTIVNÍ PROCHÁZKA HISTORICKÝM CENTREM OPAVY
Vhodné 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.

jaro, léto, podzim kde sraz dle domluvy

celoročně kde expozice Cesta města

POZNEJ KATEŘINKY

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
pondělí 22. 8. start 18:00–9:00

kde Dům umění a kostel sv. Václava

ZÁŽITKOVÁ NOC
V DOMĚ UMĚNÍ

ZÁŽITKOVÁ NOC PRO DĚTI
Pojďte si užít noc v Domě umění, brány kostela sv. Václava se otevřou výjimečně
i v noci a objevíte nejedno jeho tajemství!
Vhodné pro děti od 12 let, které mají rády historii a výtvarnou tvorbu. S sebou
spacák a karimatku. Cena 300,- (v ceně občerstvení, připojištění, veškeré výtvarné
pomůcky a materiál). Kapacita 20 dětí.

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.

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

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.

15. 4. – 14. 8. kde Dům umění

15. 4. – 5. 6. kde Dům umění

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

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

DIALOGY 2022
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DIALOGY 2022: KRAJINY ČEKÁNÍ

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

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

15. 4. – 5. 6. kde Dům umění

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
Jaroslav Michna
perspektivy čtení.

ŠIMON SZABO
CONNECTION

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
Dominika Bernatková
zasáhnout kdekoliv a kdykoliv. 

JAKUB ČUŠKA
VYCHÝLENÍ

celoročně kde DŮM UMĚNÍ, GALERIE EISLER

GALERIJNÍ ANIMACE pro školní a organizované skupiny

celoročně kde Dům umění

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.

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.

14. 4. – 5. 6. kde Dům umění

IMAGINÁRIUM

HLAVA PLNÁ BAREV

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.

Galerijí animace

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

Galerie Eisler

foyer kavárny / Obecní dům

6. 5. – 26. 5. kde Galerie Eisler
start út–ne 10:00–18:00 bez vstupného

ARCHI_KVĚTEN – ČESKÁ
CENA ZA ARCHITEKTURU

VÝSTAVA
Česká cena za architekturu je soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je
Česká komora architektů. Záměrem CČA je propagace kvalitních výsledků práce
etablovaných i začínajících architektů směrem k veřejnosti, a to nejen z hlediska
jejich estetické a technické kvality, ale především v souvislostech jejich vzniku,
vztahu k okolí a společenskému přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí
co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci
jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje
mezinárodní sedmičlenná porota.
Doprovodný program k výstavě:
čtvrtek 5. 5. start 17:15 kde Galerie Eisler

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
VÝSTAVY

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

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

OPAVA SECESNÍ, I. část

Secese, dobová reklama / Zdroj: Opavský týdenník

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.

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.

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
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