
červenpetra švecová – chůze lesem
2. 6. – 21. 8. 2022
Galerie eisler



Slezská muzejní noc 2022
pátek 3. 6. start 17:00–22:00 kde OKO bez vstupného

Program:

terasa ObecníhO dOmu

17:00 / Zahájení Muzejní noci s Opavskou kulturní organizací

17:10–18:30 / KONCERT RENéhO MaTlášKa
René Matlášek je nadějný mladý muzikant z Ostravy.

18:30–22:00 / Open terasa

Galerie eisler 

17:00–22:00 / PETRa švECOvá – ChůzE lEsEM
Volně přístupná výstava.

17:00–22:00 Volně přístupné samoobslužné aktivity

PrOstOr v OkOlí ObecníhO dOmu 

17:00–22:00 / UMěNí vE MěsTě – sOChařsKé CiTy
Volně přístupná výstava. Lze si vyzvednout průvodcovské listy na recepci 
Obecního domu.

17:00–22:00 / zaPOMENUTé Příběhy židOvsKé OPavy 
Volně přístupná procházka v aplikaci TourStories (start u Obecního domu). 
Lze si vyzvednout pracovní listy na recepci Obecního domu.

exPOzice cesta města

17:00–22:00 / ExPOziCE CEsTa MěsTa
Volně přístupná stálá expozice.

17:00–22:00 / Volně přístupné samoobslužné aktivity

www.oko-opava.cz



www.oko-opava.cz

Celá organizace
sál Purkmistrů 

17:00–22:00 / OPEN OKO 
Promítání, foto panely, aj.

dům umění

17:00–22:00 / MiChal šKaPa – sTaRMaN
Volně přístupná výstava (neonová instalace).

17:00–22:00 / dialOgy 2022 – KRajiNy čEKáNí
Volně přístupná výstava.

17:00–22:00 / šiMON szabO – CONNECTiON
Volně přístupná výstava.

17:00–22:00 / zbyNěK jaNáčEK / MiRa MaCíK – 
 NONPRiNTs
Volně přístupná výstava.

17:00–22:00 / Volně přístupné samoobslužné aktivity

17:00–22:00 / Prodej občerstvení před Domem umění Malé Café Foodtruck

18:00–22:00 / WORKshOP „gRafiCKá dílNa” 
 s MaTějEM dOlEžElEM 
(Test Print Platform)

21:00–22:00 / WORKshOP „KREslENí svěTlEM“ 
 s PavlEM PližiNgEREM

neděle 5. 6. start 10:00–16:00 kde Obecní dům bez vstupného

OPAVSKÝ DEN DĚTÍ
PROgRaM KE dNi děTí sE zMRzliNOvÝM KRáMKEM
Opavská kulturní organizace se tradičně zapojuje do oslav Dne dětí, které po-
řádá město Opava. Letošní dětský den v  Obecním domě je věnovaný zmrzlině!  
Pro dětského návštěvníka je připravena stezka plná nejrůznějších zábavných úko-
lů a tvořivých dílniček. Po úspěšném a náročném putováním celým Obecním do-
mem čeká mlsné jazýčky sladká odměna. 

Zmrzlinový krámek



www.klubart.cz

Klub Art / Obecní dům

Předprodej vstupenek končí v 17:00 v den akce.

pátek 3. 6. start 17:00 

kde terasa Obecního domu bez vstupného

KONCERT RENÉHO 
MATLÁŠKA
KONCERT v RáMCi slEzsKé MUzEjNí NOCi
Ahoj, já jsem René, písničkář z Ostravy.
Ve 4 letech jsem začal chodit do ZUŠ na hru na klavír (fakt jsem to chtěl já) a strávil 
jsem zde 13 let. Kromě klavíru hraji na kytaru a příčnou flétnu.
Od 10 let jsem koncertoval s rodinnou kapelou Marod. Od 13 let píšu vlastní pís-
ničky – tehdy jsem zároveň začal vystupovat jako písničkář. V 16 letech jsem založil 
kapelu Self Made. Od roku 2017 hraji na svých sólových koncertech v doprovodu 
kytaristy Víti Štaigla. Ve stejném roce jsem vydal své první album Mezi prsty, které 
jsem nahrával ve studiu Michaela Vašíčka. Postupně jsem začal vydávat singly i vi-
-deoklipy. Součástí mé činnosti je i skládání pro jiné umělce. Petr Bende – Do peřin 
(text), Barbora Štanclová – Zamotaná (text, hudba). Zahrál jsem si jako předskokan 
na letním turné kapely Čechomor.
V prosinci 2021 jsem vydal své druhé album Tlusté čáry. Podařilo se mi vyhrát Hlas 
Slezska, Face2Art, Česko zpívá, Folkový kvítek a Dětskou Portu. Obrovskou zkušenos-
tí a motivací pro mne byla soutěž v USA – WCOPA HYPERLINK „www.wcopa.com/“ 
(World Championship Of Performing Arts), kde jsem v kategorii vlastní píseň dva 

sobota 25. 6. start 10:00 kde minoritská zahrada bez vstupného

RANNÍ PROBUZENÍ
CvičENí PRO CElOU ROdiNU / OffPROgRaM fEsTivalU slUNOvRaT
Pro velký zájem milovníků pohybu jsme připravili speciální 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. Hodinové cvičení 
proběhne v zahradě minoritského kláštera na trávě a bude tomu přizpůsobeno.

sobota 11. 6. start 9:00–11:00 

kde Schösslerův salonek vstupné 100 Kč

RANNÍ PROBUZENÍ
CvičENí PRO CElOU ROdiNU
Připravili jsme pokračování ranního cvičení pod vedením lektorky Marie Ševčíkové 
zaměřeného na protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates a cvi-
ků 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 zá-
jemkyně, aby přišli ve sportovním a donesli si svou podložku, ručník i vodu. Nedispo-
nujeme šatnami ani sprchami. Pro efektivnější cvičení máme připraveny overbally, 
pěnové bloky, posilovací gumy a na závěrečnou relaxaci také deky.
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Hudebník René Matlášek



úterý 7. 6. start 18:00 kde Klub Art vstupné 50/80 Kč

TYGŘI Z MOMPRACEMU
CEsTOvaTElsKá PřEdNášKa MilaNa zUPKa
Jsou místa, kde to bez křídel či ploutví nelze. Sice můžete zůstat na jednom mís-
tě, ale kde jinde se vám podaří prosekávat si cestu džunglí a o pár hodin později 
zkoušet štěstěnu v točící se ruletě. Pravda, ta pijavice přisátá na noze není to pra-
vé ořechové, ale jakmile se rána zacelí, zjistíte, že je tam krásně stejně jako u vás 
doma. Zvlášť když s lesním mužem probíráte tajemství života. A když už malajští 
piráti z nory vylezou, tygři mompracemští je nazpět vyženou.
Podzimní putování po Malajsii a  Indonésii z  léta páně 2018. Jelikož na Bali jezdí 
všichni, my se naopak vypravíme na zelený ostrov Sumatra, zalesněné Borneo 
a pulzující Singapur. Vydejte se s námi do míst, kde pirát Sandokan zachraňoval 
Lady Mariannu. Vody, ve kterých se psaly námořnické dějiny. Do lesů, které pama-
tují dinosaury, a nyní zde žijí naši nejbližší příbuzní. Do měst a vesnic, kde lidé jsou 
tak vřelí a upřímní, že byste se tam ihned přiženili.
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 cestu-
jete. Ať už je to prodírání se bornejskou džunglí, hledání pravé guatemalské kávy 
nebo vysedávání v běloruském kasinu. Hlavní je dobrý pocit.

roky po sobě získal medaili a možnost zúčastnit se výuky zpěvu na Broadwayi. Le-
tos dokončuji magisterské studium jednooborové psychologie na Fakultě sociálních 
studiích v Brně. 
Rád vás uvidím na koncertě.

čtvrtek 9. 6. start 17:00 

kde terasa Obecního domu bez vstupného

LITERÁRNÍ ČTENÍ 
NA TERASE III
liTERáRNě-hUdEbNí OdPOlEdNE
Srdečně zveme na třetí ročník literárně-hudebního odpoledne ve společnosti mo-
ravskoslezských literátů. Přijďte si poslechnout poezii Romana Polácha, Kateři-
ny Koutníkové, Radka Touše, Filipa Klegy, či Vladany K. Fuchsové. V hudební 
části, která bude prokládat jednotlivá čtení, se můžete těšit na Jakuba Tichého. 
Literárním odpolednem vás provede moderátorka Eva Budirská.

pátek 10. 6. start 20:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 150/180 Kč

P.E.T.R S KAPELOU
KONCERT
Nenechte si ujít první letošní koncert Petra Cieplého alias P.E.T.R s jeho kapelou 
(Tomáš Pika – kytara, Lukáš Trlica – basa a Adam Fiala – bicí), který se uskuteční 
pod širým nebem na terase Obecního domu Opava. Umělce si jistě vybavíte jako 
frontmana bývalé skupiny Naděje. Nyní se vydal na sólovou dráhu, na které se mu 
skvěle daří. Letos získal ocenění Českého rozhlasu 2 – Zlatá Česká dvanáctka za 
vítězství v hitparádě se singlem Všechna rána končí. Následně vydal mezigene-
rační duet a videoklip s legendou české hudební scény Petrou Janů pod názvem 
Odlišný generace. Vedle Petry se objeví i v ikonické pražské Lucerně v rámci jejího 
koncertu k 50 letům na scéně a 70. narozeninám. Nyní připravuje své debutové 

Básník Radek Touš

TYGŘI Z MOMPRACEMU



sobota 11. 6. start 19:00 kde Klub Art vstupné 100/150 Kč

BUBENICKÁ SHOW
KONCERT
Bubenická show projektu DRUMMING SOUL WORKSHOP, která vás zavede do svě-
ta rocku a metalu. Dvouhodinová bubenická ROCK-METALOVÁ show s maximál-
ním drivem s podkresem originální hudby největších rockových a metalových ve-
likánů od QUEEN přes heavy metalové AVENGED SEVENFOLD, nu metalové KORN, 
veterány JOURNEY až po zamaskované SLIPKNOT. 

středa 15. 6. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

UKRAJINA OČIMA UKRAJINCŮ 
ANEB CO JSTE MOŽNÁ 
O UKRAJINĚ DOSUD NEVĚDĚLI
sTřEdEčNí PřEdNášKy sE slEzsKÝM gyMNáziEM OPava
Na červnové Středeční přednášce s SGO vystoupí zástupci Ukrajinců v současné 
době žijících v naší republice. Svou vlast představí z pohledu historie a tradic či 
životního stylu. Zaměří se na popis státu, jak vypadal před nynějším válečným 
konfliktem. Zájem o domovinu Ukrajinců vnímáme jako jednu z forem podpory. 
Chcete-li rozšířit své znalosti, přijďte 15. června do Klubu Art. I z hlediska jazyko-
vého to bude zajímavý zážitek. 

CD, které vyjde už letos na podzim. Máme vám vyřídit, že se na vás P.E.T.R i s kape-
lou moc těší a že si to s nimi užijete minimálně stejně jako loni.

P.E.T.R

úterý 21. 6. start 18:00 kde Klub Art vstupné 50/80 Kč

OD MOŘE K MOŘI 
NA RUMOVÉM OŘI
CEsTOvaTElsKá PřEdNášKa MilaNa zUPKa
Když dostanete chuť na pravou guatemalskou kávu, říkáte si, že by dobře chutnala 
s výhledem na moře. Jenže ona jsou tam moře dvě. Černou u jednoho, s mlékem 
u druhého? Bágl hodíte na korbu a už si to mašírujete přes vysušené deštné pra-
lesy, koštujete banány na honduraských plantážích a s tarantulemi probíráte ten 
slavný konec světa. Na vrcholu guatemalského kamení vyhlížíte Skywalkera, mezi 
mexickými školáky pro změnu sháníte mýdlo, a když zrovna zaprší, taxi nikde a vy 
se brodíte rozvodněnými belizskými ulicemi. O to víc se pak těšíte, že se natáhnete 
na tu karibskou pláž s kávou v ruce. Jen místo toho mléka tam máte rum. Hlavně 
vše a všude pomalu, protože ta písnička z rádia je pomalá i tady, a vlastně hlavně 
tady. Rum je tak příjemný, jak je čokoláda lahodná, o lidech ani nemluvě.
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 cestu-
jete. Ať už je to prodírání se bornejskou džunglí, hledání pravé guatemalské kávy 
nebo vysedávání v běloruském kasinu. Hlavní je dobrý pocit.

pátek 17. 6. start 18:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 100/120 Kč

KONOPJAN
fOlKlÓRNí vEčER s CiMbálOvOU MUziKOU
Konopjan vznikla v roce 2012 a jako folklórní cimbálová muzika se nezaměřuje na 
žádný konkrétní region, ale hraje z každého kraje něco. Do repertoáru, který tvoří 
nejen písničky z našeho regionu, ale také ze Slovenska, z jižní Moravy, Rumunska 
i Maďarska, nedávno zařadili i moderní známé písně a také filmové melodie či me-
lodie z operet. Hrají při mnoha společenských příležitostech k tanci a poslechu, 
ale také koncertně. Těšit se můžete na Jana Šošolu – housle, Jana Spisara – viola, 
Tomáše Gubu – basa a Ondřeje Tofela – cimbál.



pátek 24. 6. start 15:00 

kde terasa Obecního domu bez vstupného

IVO MLUDEK A JERONÝM 
JANÍČEK – KDYŽ ÚZKOST BOLÍ
bEsEda v RáMCi fEsTivalU slUNOvRaT
Hostem Zóny charitní inspirace festivalu Slunovrat bude moderátor pražského Radia 1 
a publicista Jeroným Janíček, autor oceňované knihy „Když úzkost bolí“ o úzkostných 
poruchách a řady textů o duševním zdraví. Je spoluautorem dokumentárního cyklu 
„Život za zdí“ určeného lidem s neléčenou nebo špatně léčenou úzkostí a depresí, na 
jehož základě bude na podzim vydána v  nakladatelství Portál stejnojmenná kniha. 
Jeroným Janíček bude besedovat o problematice dramatického nárůstů psychických 
problémů jako jsou deprese, úzkosti, závislosti či sebepoškozování u dětí a mladist-
vých v době koronakrize i současné migrační krize. Debata, která proběhne v pátek  
24. června od 15 hodin na terase Obecního domu, bude vycházet i z osobních zkuše-
ností Jeronýma Janíčka, resp. z jeho celoživotního boje se silnými úzkostmi a deprese-
mi. Besedu, kterou moderuje Ivo Mludek, zarámuje vystoupení skupiny Anima Band. 

sobota 25. 6. start 23:30 

kde Klub Art vstupné 100,- / návštěvníci Slunovratu 50,-

DR. ZEPPELIN
OffPROgRaM fEsTivalU slUNOvRaT
Ať je na parketě deset lidí nebo tisícihlavý dav, Dr. Zeppelin vždy předvede stopro-
centně energickou show. Každý DJ set je unikátní improvizací pro daný moment – 
tady a teď. Připravte se na legendární párty tracky, k tanci vybízející electro-swing 
nebo late-night house z celého světa. Rezident největšího festivalu elektronické 

DR. ZEPPELIN

pátek 1. 7. start 20:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 100/130 Kč

OTEVÍRÁNÍ LÉTA 
S KOPYTEM
KONCERT
Folková skupina Kopyto, která vloni na podzim oslavila 30 let své existence, pro 
tentokrát využije první den prázdnin a  přivítá léto svým koncertem na terase 
Obecního domu. Zazní nejen staré, osvědčené a posluchačsky oblíbené hity, ale 
také nové písně z posledního CD Letokruh, které kapela právě loňský podzim po-
křtila. Na setkání s  vámi se těší Šárka Černohorská, Lenka Weiglhoferová, Pavel 
Machold, Tomáš Andrýsek a Filip Dušek.

sobota 2. 7. start 20:00 

kde terasa Obecního domu vstupné 50/80 Kč

PÍSNIČKÁŘ LUBYN
KRáTKÝ KONCERT + PROMíTáNí fOTOgRafií a vidEa
Busking Vandr 2020: Vlakem s  batohem a  kytarou na zádech napříč Českem.  
2700 km za 34 dní, 67 koncertů, 67 měst. Povídání o tom, jak bylo na turné, a o po-
uličním umění v tuzemsku.

taneční hudby ve střední Evropě – Beats for Love má za sebou úspěšná vystoupení 
nejen v České republice, ale také v klubech na Slovensku, v Německu, Francii, na 
Maltě či na jachtách v Itálii a Chorvatsku. Pravidelně se vrací do předních českých 
klubů i na firemní večírky.

KOPYTO



www.cestamesta.cz
expozice Cesta města / Obecní dům

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

celoročně út–ne 10:00–18:00

DĚJINY OPAVY 
ExPOziCE CEsTa MěsTa / stálá expozice k dějinám města Opavy
Stálá expozice nabízí návštěvníkům možnost seznámit se na příkladu vybraných 
exponátů s dějinami města Opavy od pravěku až do 2. poloviny 20. století. Pre-
zentovány 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 za-
půjčené významné či zajímavé sbírkové předměty mající vazbu k Opavě. Součástí 
prohlídky je také promítání animovaného filmu „Obživlá Opava“, který návštěvní-
kům přiblíží nejdůležitější události a milníky v dějinách města.
Komentované prohlídky expozice, Švédské kaple a kostela sv. Václava jsou 
možné po telefonické domluvě s  muzejní pedagožkou expozice Cesta města  
Mgr. Simonou Juchelkovou (+420 734 527 115). Minimální počet účastníků jsou 
tři osoby.

celoročně kde mobilní aplikace TourStories

ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY 
ŽIDOVSKÉ OPAVY
KOMENTOvaNá PROhlídKa MěsTEM s aPliKaCí TOURsTORiEs
Procházka s názvem Zapomenuté příběhy židovské Opavy v aplikaci TourStories 
slouží jako vzpomínka na osudy židovských obyvatel Opavy. Stačí stáhnout apli-

V TERMÍNU OD 23.–25. 6. 2022 MAJÍ NÁVŠTĚVNÍCI S PLATNOU VSTUPENKOU 
Z  FESTIVALU SLUNOVRAT VSTUP DO STÁLÉ EXPOZICE A  NA VÝSTAVU EX-
POZICE ZDRAMA. NA KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V TOMTO TERMÍNU MAJÍ 
POTÉ NÁVŠTĚVNÍCI S PLATNOU VSTUPENKOU Z FESTIVALU SLUNOVRAT SLE-
VU 50 %. 

kaci 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.

9. 6. – 30. 10. kde expozice Cesta města vstupné v rámci expozice

KOŘENY JOY 
ADAMSONOVÉ
vÝsTava
Výstava autorky Zuzany Beranové připomene významnou opavskou rodačku Frie-
derike Victorii Gessner, známou spíše jako Joy Adamsonová. Expozice poodhalí 
zejména její rodinu, rodinu Gessnerů a Weisshuhnů – jejich působení v  Opavě, 
rodinné vztahy, podnikání aj. V  rámci doprovodného programu k  výstavě pro-
běhnou komentované prohlídky, přednášky, animační programy pro děti a další 
zajímavé akce.

Pozdější Lidická ulice.



červen–září 2022 kde město Opava bez vstupného

PO STOPÁCH JOY 
ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
PaNElOvá vÝsTava
Panelová výstava pod taktovkou Zuzany Beranové připomene místa v  Opavě 
spojená s rodinou Gessnerů a Weisshuhnů.

úterý 7. 6. start 17:00 kde městský hřbitov vstupné 80/50/120 Kč

OSOBNOSTI OPAVSKÉ 
KULTURY
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Tématem komentované prohlídky opavského městského hřbitova bude tentokrát 
kultura, a to hmotná i nehmotná. V rámci procházky navštívíme například místa 
posledního odpočinku významných opavských a slezských malířů (Zdrazila, Čech, 
Josífko), hudebníků (Mohr, Hötzel), divadelníků (Podlipný) a básníků (Bezruč, He-
eger). Připomeneme si i opavské vydavatele pohlednic (Miliczek, Prachowny, Fei-
tzinger), knihkupce (Havlický) či provozovatele kina (Tschamler), jakož i architekty 
a stavitele, jejichž díla můžeme ve městě dodnes obdivovat (Reichner, Geldner).
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. V pří-
padě špatného počasí se prohlídka nekoná.

pátek 24. 6. start 13:00 

kde městský hřbitov vstupné 80/50/120 Kč

HISTORIE ŽIDOVSKÉHO 
HŘBITOVA
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Hřbitovy jako místa kolektivní paměti uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, 
které se zapsaly do historie určité lokality. Také na opavském hřbitově se nacházejí 
hroby mnoha významných osob, jejichž život byl spojen s Opavou a se Slezskem. 
Návštěvníkovu pozornost upoutají rovněž některé umělecky nebo i jinak zajímavé 
náhrobky. Stejně jako v jiných městech, také v Opavě se ve středověku pohřbívalo 
v blízkosti kostelů. První moderní městský hřbitov byl v roce 1781 otevřen na teh-
dejší periferii města směrem na Jaktař a byl využíván více než sto let.
Současný městský hřbitov, otevřený 1. července 1891, byl situován na okraj města 
směrem na Otice. Pohřebiště respektovalo tři dominantní náboženská vyznání. 
Centrální část byla vyhrazená katolíkům, po stranách se nacházela oddělení pro 
evangelíky a židovský hřbitov.
Prohlídky městského hřbitova v průběhu festivalu Slunovrat mají dvě části, z nichž 
první proběhne v pátek a bude věnována židovskému hřbitovu.
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. V pří-
padě špatného počasí se prohlídka nekoná.

pondělí 13. 6. start 17:00 

kde u Obecního domu vstupné 80/50/120 Kč/skupinové 50 Kč/os

PŘÍBĚHY OPAVSKÉ 
ŠLECHTY
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p. o.)
Znáte osudy opavských šlechtických rodů Sedlnických z Choltic, Razumovských 
z Vikštejna, Rolsbergů, Bayerů z Bayersburgu a jiných? Víte, kde se dodnes nachází 
někdejší šlechtické paláce? A které z nich již nestojí? Tyto otázky návštěvníkům 
zodpoví komentovaná prohlídka, která je provede zejména životem šlechty v ob-
dobí monarchie a první republiky.
Délka prohlídky přibližně 70–90 minut. Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního 
domu. V případě deště se prohlídka nekoná.

Doprovodný program k výstavě:

středa 8. 6. start 17:00 

kde expozice Cesta města bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Vernisáž výstavy Kořeny Joy Adamsonové, která připomene významnou opav-
skou rodačku Friederike Victorii Gessner, známou spíše jako Joy Adamsonová.



sobota 25. 6. start 13:00 kde městský hřbitov vstupné 80/50/120 Kč

HISTORIE MĚSTSKÉHO 
HŘBITOVA V OPAVĚ
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. (Zemský archiv v Opavě)
Hřbitovy jako místa kolektivní paměti uchovávají trvalou vzpomínku na osoby, 
které se zapsaly do historie určité lokality. Také na opavském hřbitově se nacházejí 
hroby mnoha významných osob, jejichž život byl spojen s Opavou a se Slezskem. 
Návštěvníkovu pozornost upoutají rovněž některé umělecky nebo i jinak zajímavé 
náhrobky. Stejně jako v jiných městech, také v Opavě se ve středověku pohřbívalo 
v blízkosti kostelů. První moderní městský hřbitov byl v roce 1781 otevřen na teh-
dejší periferii města směrem na Jaktař a byl využíván více než sto let.
Současný městský hřbitov, otevřený 1. července 1891, byl situován na okraj města 
směrem na Otice. Pohřebiště respektovalo tři dominantní náboženská vyznání. 
Centrální část byla vyhrazená katolíkům, po stranách se nacházela oddělení pro 
evangelíky a židovský hřbitov.
Prohlídky městského hřbitova v průběhu festivalu Slunovrat mají dvě části. Druhá 
sobotní odpolední procházka se uskuteční na centrálním (katolickém) hřbitově.
Sraz před hlavní branou městského hřbitova. Vstupenku zakoupíte na místě. V pří-
padě špatného počasí se prohlídka nekoná.

HISTORIE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA

úterý 21. 6. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč/skupinové 50 Kč/os

KONKATEDRÁLA 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie je jednou z nejstarších staveb města Opa-
vy, vybudována byla ve 14. století nad původní románskou stavbou z  počátku  
13. století. Objekt je zajímavý z mnoha důvodů. Kostel představuje architektonic-
kou dominantu Opavy a je silně provázán s uměleckým, společenským i politic-
kým životem města. Dějiny objektu jsou spojeny nejen s činností Řádu německých 
rytířů, ale s také s politikou zeměpánů i se zástupci města, kteří usilovali o získání 
nadvlády nad tímto objektem. Komentovaná prohlídka s výkladem lektora umož-
ní návštěvníkům nahlédnout do míst, která nejsou běžně přístupná.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY 
KOSTELŮ www.cestamesta.cz

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE



úterý 28. 6. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč/skupinové 50 Kč/os

KOSTEL SV. VOJTĚCHA
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)
Kostel sv. Vojtěcha, v  minulosti běžně znám jako kostel sv. Jiří, představuje vý-
znamnou barokní památku města Opavy. Objekt vystavěli v  poslední čtvrtině  
17. století jezuité, přičemž projekt je připisován staviteli italského původu Jacopu 
Braschovi. Komentovaná prohlídka přiblíží dějiny kostela v širších souvislostech 
– společenských, náboženských i  projektově-stavebních. Nabídne výklad k  tzv. 
milostnému obrazu a  přiblíží dosud neznámé okolnosti zničení tohoto objektu 
v průběhu náletů na město koncem března 1945 a  jeho nákladnou poválečnou 
opravu.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

KOSTEL SV. HEDVIKY

čtvrtek 30. 6. start 17:00 

kde sraz u kostela vstupné 80/50/120 Kč/skupinové 50 Kč/os

KOSTEL SV. HEDVIKY
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Petr Tesař (Zemský archiv v Opavě)
Komentovaná prohlídka výjimečného objektu, který není veřejnosti běžně pří-
stupný, seznámí návštěvníky s  komplikovaným vývojem prostoru od roku 1894 
až do současnosti. Výstavba kostela byla zahájena roku 1933 na základě návrhů 
architekta Leopolda Bauera. Po okupaci v roce 1938 byly stavební práce zastaveny. 
Objekt pak sloužil jako sklad a věž kostela jako vojenská pozorovatelna. Po skon-
čení války byla budova nadále využívaná jako sklad a k vysvěcení kostela došlo až 
roku 1993. Fresková výmalba v interiéru kostela odkazuje mj. na dřívější ohlasy po 
uctění památky obětí první světové války.
Vstupenku zakoupíte před vchodem do kostela. Nutná rezervace na tel. +420 553 
791 947 nebo +420 734 518 907. Maximální počet návštěvníků je 25.



CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO SENIORY 
 Opava v minulosti i dnes

středa 8. 6. start 10:00 

kde začátek u Obecního domu vstupné 20 Kč

PŘÍBĚHY OPAVSKÉ 
ŠLECHTY
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Provádí: Mgr. Ivana Maloušková (Opavská kulturní organizace, p. o.)
Znáte osudy opavských šlechtických rodů Sedlnických z Choltic, Razumovských 
z Vikštejna, Rolsbergů, Bayerů z Bayersburgu a jiných? Víte, kde se dodnes nachází 
někdejší šlechtické paláce? A které z nich již nestojí? Tyto otázky návštěvníkům 
zodpoví komentovaná prohlídka, která je provede zejména životem šlechty v ob-
dobí monarchie a první republiky.
Délka prohlídky přibližně 70–90 minut. Vstupenku zakoupíte na recepci Obecního 
domu. V případě deště se prohlídka nekoná.

PŘÍBĚHY OPAVSKÉ ŠLECHTY / Foto: archiv obce Životice

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, sochař-
skými díly, fontánami a stavbami, jež spoluutvářely prostor promenádních parků. Tra-
sa 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
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 za-
niklých 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.



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 kláš-
teře 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 po-
dobu i chod, naučí se rozlišovat jednotlivé mnišské řády i atributy svatých a na závěr 
si namalují středověkou iniciálu.

jaro, léto, podzim kde před Obecním domem

POZNEJ SVOJE MĚSTO
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.

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 připomene-
me 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.

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 tou-
to 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 pou-
hou návštěvou a pohledem na relikty fresek. Animační program vás provede his-
torií objektu, kterému se dnes říká Švédská kaple, a umožní poodhalit jeho umě-
leckou 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, spisova-
telky 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

pondělí 22. 8. start 18:00–9:00 

kde Dům umění a kostel sv. Václava vstupné 300 Kč

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.

www.cestamesta.cz

expozice Cesta města online

TAJEMSTVÍ KATEŘINSKÝCH 
HŘBITOVŮ
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Vydejte se s  námi po stopách historie hřbitovů v  městské části Opava-Kateřinky. 
Krátká komentovaná videoprohlídka připomíná osudy kateřinských osobností, pro-
hlédnete si i sakrální památky, které jsou se zdejšími pohřebišti nerozlučně spjaté. 
Mimořádně také díky vstřícnosti Biskupství ostravsko-opavského a farnosti Kateřin-
ky nahlédnete do starobylého chrámu svaté Kateřiny.

POSLEDNÍ HERRMANNOVIC 
HOLKA VZPOMÍNÁ
POdCasT
Ze vzpomínek Evy Herrmannové, která prožila své dětství v Opavě a pak kvůli ži-
dovskému původu strávila dva roky v Terezíně. Byla dcerou obchodníka a oper-
ní zpěvačky a po revoluci byla šéfkou opery Národního divadla v Praze. Předčítá 
Klára Popovová, nejstarší z  jejích čtyř vnuček. Pracuje pro rodinnou firmu Herr-
mann 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 úryv-
ku 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 připo-
mínce konce druhé světové války v Opavě.

online kde sociální sítě OKO bez vstupného



OPAVSKO NA JAŘE 1945
PřEdNášKa
Přednáška Ondřeje Koláře ze Slezského zemského muzea přibližuje boje v regionu 
Opavska a Hlučínska od března do května 1945 a situaci v prvních týdnech po skon-
čení 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 křes-
ťané. Projekt nového městského hřbitova v závěru 19. století počítal již se zvlášt-
ním 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 ně-
kolika rabínů (Lichtwitz, Blüh), lékařů, právníků a dalších příslušníků opavských elit 
z časů monarchie i první Československé republiky. Hřbitovem a  jeho historií vás  
ve videoprohlídce provedou Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., ze Zemského archivu 
v Opavě a Mgr. Petr Aharon Tesař z Beit Silesia, z.s.

OPAVSKÝ KONGRES 1820: 
KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE
vÝsTava a KOMENTOvaNá PROhlídKa
3D vizualizace a komentovaná prohlídka z výstavy expozice Cesta města o průběhu 
kongresu, historických souvislostech, samotných osobnostech kongresu a životě ve 
městě v tomto období.

ZNÁME SE?
KOMENTOvaNé PROhlídKy
Série pěti krátkých videí představuje místa hlavního působení expozice Cesta města 
– Obecní dům, expozici Cesta města spolu s animacemi, kostel sv. Václava a kapli 
sv. Kříže. 

OPAVSKÝ KONGRES 1820:
MÍSTA PAMĚTI
KOMENTOvaNá PROhlídKa
Městským exteriérem a interiéry vybraných objektů prostřednictvím komentované 
prohlídky provází Ondřej Haničák ze Slezského zemského muzea, Romana Roso-
vá z Národního památkového ústavu a Jiří Šíl ze Zemského archivu v Opavě. Panely 
exteriérové výstavy si můžete projít v teple domova, a to na stránce: 
www.opava-city.cz/opavskykongres/. Video pro statutární město Opava vytvořil 
Václav Hájek z Jarhead Studia.

OPAVSKÝ KONGRES 1820:
MÍSTA KONGRESU
sTREaM
Online debata Romany Rosové z Národního památkového ústavu a Ondřeje Ha-
ničáka ze Slezského zemského muzea na téma ubytování, jednacích sálů a míst pro 
rozptýlení účastníků během Opavského kongresu v roce 1820.

OPAVSKÝ KONGRES 1820:
OSOBNOSTI KONGRESU
sTREaM
Online debata Jiřího Šíla ze Zemského archivu v Opavě a Ondřeje Haničáka ze 
Slezského zemského muzea na téma významných politiků, diplomatů a celebrit, ale 
i lidí stojících v pozadí opavského setkání zástupců evropských velmocí.

OPAVA V ROCE 1820 
ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE
divadlO
Krátké divadelní veselohry návštěvníkům přináší série čtyř videí z  cyklu Opava 
v roce 1820 aneb Trocha historie nikoho nezabije v podání herců Michala Stal-
macha a Daniela Volného.



út–ne 10:00–18:00
VSTUPNÉ 20 Kč nebo BEZ VSTUPNÉHO (dle druhu výstavy)

foyer kavárny / Obecní dům

Galerie Eisler

2. 6. – 21. 8. kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

PETRA ŠVECOVÁ
CHŮZE LESEM
vÝsTava / Malba
Kurátor: Petr Vaňous
Výstava nazvaná Chůze lesem má dva inspirační zdroje. Prvním je autorčina linie 
květin a zahrad, které se postupně transformují do metafory chráněného území, 
kam lze utéct a kde se lze schovat před dotírajícím vnějším světem s jeho infor-
mační i  praktickou brutalitou. V  tradiční rovině ji můžeme vnímat jako motiv 
hortus conclusus, místo ochrany před brutalitou poznání, místo jakési rozumové 
„panenskosti“, jako obdobu rajské zahrady. Druhým inspiračním vzorem je stej-
nojmenný esej německého autora Ernsta Jüngera z roku 1951, jehož téma v ná-
vaznosti na aktuální geopolitické dění v Evropě odkazuje k principiální roli „cesty“ 
a „směřování“ v době společenských a politických krizí spojených s bujením tota-
lity, ideologie a násilí.
Atmosféra bezpečí je demontována a s ní jsou rozkládány také formy garantující 
klid, nevinnost a usebrání. Lidská bytost má na výběr. Buď podlehne panice a sta-
ne se obětí situace, nebo bude jednat s velkým rizikem sebe-ohrožení, anebo se 
skryje do své vnitřní zahrady, kde bude nuceně vegetovat. Toto ukrytí v zadních 
koutech chráněné zahrady (zahrady za zdí, kam vede pouze jeden vstup) má svůj 
mystický i psychoanalytický rozměr. Může být také dočasným útočištěm pro ně-
koho, kdo sbírá síly k jednání, k nastolení cesty, která je chůzí lesem, protože bez 
pohybu nastává smrt vrhající ve smysluplném světě stíny všeobecného rozvratu 
a zmaru. 
Také médium malby ve svém procesuálním založení naráží na otázky své smys-
luplnosti v době, kdy zpravidla „mlčí múzy“. Musí se s těmito otázkami nějak vy-
rovnat. Klást si je znovu v nově nastavených podmínkách. K překonání esenciální 
krize tvoření, které nastává jako reakce na šok skutečnosti, vede autorku smysl pro 
neměnné hodnoty, které jako konstanty prostupují časem, aby se znovu vynoři-
ly na horizontu lidské pozornosti tehdy, kdy je to nutné. Les (Jünger), potažmo 
zahrada (Švecová), se tak stávají místem mýtického pohybu, v  němž se poměr 
mezi skrytostmi a známými jevy proměňuje. Do obrazů Petry Švecové se dostávají 

Doprovodný program k výstavě:

středa 1. 6. start 17:00 kde Galerie Eisler bez vstupného

VERNISÁŽ 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 kultur-
ní organizací do Opavy sochařské CITY. Sochařské emoce vstupují do prostoru města, 
vnášejí do něj nové příběhy, vibrace a současná témata zhmotněná výtvarníky do roz-
ličných 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 po-
kouší 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 Fran-
ka. 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 od-
kud. 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 

fragmenty figur a věcí jako znaky a symboly, nebo spíše jako stavy jejich chimé-
rických zrcadlení. Mohou být stejně tak předobrazy nové skutečnosti, jako stínem 
zanikající paměti. Chůze lesem nenabízí žádné záruky. Jen generuje smysl pohybu 
a s ním zachování cesty.
 Petr Vaňous



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 základ-
ních 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 maximál-
ně přiblížit přírodě, přenést běžnou součást krajiny, lesa do nového prostoru, do nových 
souvislostí i měřítek. Proměnit její materiálové složení a touto změnou zdůraznit její es-
tetické kvality. Tato socha v jedinečné proporci zobrazuje autorovu ideu tištěného stro-
mu, 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
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, je-
jichž reprodukce děl jsou stále nestárnoucím a oblíbeným doplňkem mnohých interi-
érů. 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 intenziv-

29. 6. – 4. 9. kde foyer Obecního domu bez vstupného

OPAVA SECESNÍ, II. 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“.
Výstava návštěvníkům rovněž přiblíží dochované i zaniklé stavby v secesním stylu.
Výstavní panely pochází z výstavy expozice Cesta města z rok 2019.

ně, 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 byd-
leli, pracovali, studovali, kam se vydávali za zábavou anebo za sportem.
Výstavní panely pochází z výstavy expozice Cesta města z roku 2019.
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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
There's a starman waiting in the sky
He'd like to come and meet us
But he thinks he'd blow our minds

Refrén ze slavné písně od Ziggy Stardusta neboli 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. Hvěz-
dám, 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 ty-
pických 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 nenaru-
šovala tvorbu melatoninu u  svých pozorovatelů a  noční siluetu budovy Domu 
umění elegantně a jemně doplnila. Společně s autorem jsme připravili jednu za-
jímavost. 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.

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

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 při-
tahována dostředivou silou. Téměř se jí 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 če-
kání je symptomatickým projevem civilizace. Patří k  životu stejně podstatně jako 
například radost nebo smutek. Zdá se, že v prizmatu současného fungování světa 
se ale snažíme čekání, tuto poetickou marnost, zcela odmazat, popřít a eliminovat. 
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. Je obsaže-
no v portrétech, aktech, krajinomalbě nebo v konkrétních žánrových výjevech. Vý-
stavou, 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 zpro-
středkovat poetickou atmosféru, v níž čekat neznamená ztrácet čas. 
 Jaroslav Michna

DIALOGY 2022: KRAJINY ČEKÁNÍ



15. 4. – 5. 6. kde Dům umění

ŠIMON SZABO
CONNECTION
vÝsTava / sOCha
Kurátorka: Dominika Bernatková
Šimon Szabo (1988, Žilina) patří mezi absolventy Ateliéru sochy na Fakultě umě-
ní Ostravské univerzity. Po dobu studia působil pod vedením sochaře Jaroslava 
Koléška. Účastnil se také několika zahraničních pobytů, které ovlivnily jeho sou-
časnou tvorbu.
Od absolvování studia se změnila nejen forma autorových děl, ale také vnímání 
světa samotným autorem. Vlastním experimentem plynule přechází  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 neko-
nečnou mezilidskou přitažlivost.
Koncept jednotlivých děl čerpá také z  historie vztahů mezi jednotlivými pohla-
vími, kterými je autor silně fascinován. V dílech Šimona Szaba můžeme společně 
pozorovat i spojení organických linií a objektů, které jsou uměle vytvořeny a za-
sazeny do společného kontextu jednotlivých sochařských děl. Inspiraci nachází 
převážně v tématech, jakými jsou vztahy, sexualita a anatomie, které autor spo-
lečně 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 geo-
metrii, 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 for-
mou 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

15. 4. – 5. 6. kde kostel sv. Václava

JAKUB ČUŠKA
VYCHÝLENÍ
vÝsTava / Malba
Kurátor: Jaroslav Michna
Malíř Jakub Čuška (1989*) vytváří ve svých obrazových skladbách bitonální kompozi-
ce. Na jednu stranu se opírá o fotorealistický přenos obrazové informace, vzápětí nara-
ci znejišťuje a překlápí ji do snového tajemství. Jeho figury budí dojem loutek, ve smy-
slu 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.
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 ireál-
nem, je barevný posun navozující až psychedelický prospekt. Rozhodně lze o mno-
hých kompozicích říct, že reprodukují atmosféru snu, nebo snad blouznění. Přesto 
nacházíme v Čuškových obrazech spíš klid než neklid.
Na Čuškových plátnech překvapuje šíře výtvarného jazyka, od fotorealistických de-
tailů, 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 Jaku-
bových pláten je velký kus poetiky, pravdivosti o oné stále přítomné ambivalenci sou-
časného světa. Jeho malba je živým vizuálním organismem, který nabízí stále nové 
perspektivy čtení.
 Jaroslav Michna

JAKUB ČUŠKA – VYCHÝLENÍ



15. 4. – 5. 6. kde Dům umění

ZBYNĚK JANÁČEK / MIRA 
MACÍK – NONPRINTS 
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 ne-
končiaci vývoj grafiky, povahu nevyhnutnosti základných pilierov grafiky a mož-
nosti, ktoré toto médium prináša. Tento vývoj je zastúpený grafikami v serigrafii, 
digitálnej tlači, v  transformovaných a  multiplikovaných vrstvách, grafikami pre-
chádzajúcimi 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 vi-
denia obrazu optickou ilúziou v spleti farieb a geometrických tvarov. Pracuje s po-
hybom – 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 nástro-
jom pre jeho autorský výskum elementov geometrie.
Od stanovenej a premyslenej štruktúry postupu Zbyňka Janáčka, Mira Macík na-
opak vstupuje do tvorby s  impulzom, ktorý dominuje počas celého procesu vy-
tvárania grafík, koláží a asambláží. K transformácii obrazu sa dostáva prostredníc-
tvom recyklácie realizovaných prác, dochádza tak k nekončiacemu procesu vzniku 
a zániku tvorivej činnosti, v ktorom je finálna fáza každého diela len efemérnou za-
stávkou v neukončenosti. Vo svojich dielach využíva celý potenciál, ktoré mu pre-
pojenie grafiky a koláže prináša – od dekonštrukcie obrazu k multiplikácii jednot-
livých 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, kto-
rého 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.
 Erika Kovačičová

ZBYNĚK JANÁČEK, MIRA MACÍK – NONPRINTS



17. 6. – 14. 8. kde Dům umění 

FREI 
vÝsTava / gRafiKa, iNTERMédia
Kurátorka: Radka Zahradníková
Martina Minařík Pavelková, Václav Minařík, Tomáš Vrána, host: Marek Bartoš
Výstava FREI mapuje tvorbu lidí, které spojilo dohromady jedno místo. Před 
dvanácti lety objevil Vašek Minařík prostor bývalé továrny nábytku na Krnovské 
ulici. Společně s  Pavlem Havrlantem a Tomášem Vránou v  této staré fabrice za-
ložili multikulturní prostor a grafické studio Gottfrei. Po necelém roce, na prvním 
pořádání Opavského sympozia, těmto „bezbožným“ (*GOT=BŮH, FREI=VOLNÝ) 
vtrhla do života, a některým nejen do toho uměleckého, Martina Pavelková. Ně-
jaký čas v tomto uskupení zůstali. Prostor Gottfrei, stejně jako jeho obyvatelé, se 
časem měnil a  rostl. Uskutečnilo se tady nespočet výtvarných sympozií, výstav, 
besed, koncertů různých žánrů a také, dnes už tradiční, hudební festival FreiPlatz 
(ve spolupráci s Tomášem Feikem). Vznikla zde platforma pro setkávání lidí, kteří 
chtějí objevovat, experimentovat a tvořit. V současné době je v prostorách areálu 
otevřené také umělecké studio pro mladé umělce, ve kterém Martina připravuje 
například k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.
Společným pojítkem pro autory je nejen místo, ale také potřeba reagovat na aktu-
ální společenské a politické dění v regionu, v Čechách, ale také ve světě skrze umě-
leckou tvorbu. Jejich společné projekty bylo možné pravidelně vidět na festivalu 
Landscape, který se zabývá uměním ve veřejném prostoru. Posledním společným 
dílem byla série betonových soch s názvem Koněvmen. Ta reagovala na odstra-
nění sochy maršála Koněva z dejvického náměstí. Instalace trpasličích soch bude 
k vidění na výstavě v Domě umění. Martina Minařík Pavelková, vizuální umělkyně, 
malířka a performerka, představí kromě starších prací svoji nejnovější sérií maleb 
dotýkající se současné společnosti a jejího vnímání skrze rovinu dětských pravd, 
křivd a nesplněných snů v dospělém světě. Václav Minařík, který se věnuje pře-
vážně grafice, virtuální a augmentované realitě a pořádání kulturních akcí, vystaví 
retrospektivu své výtvarné tvorby doplněnou o nová díla. Tomáš Vrána se věnuje 
grafickému designu, programování a odprezentuje svoji volnou malířskou tvorbu. 
Jako hosta si trojice přizvala známého fotografa Marka Bartoše, který vystaví sou-
bor fotografií ze své volné autorské práce.
Na první pohled toho nemáme moc společného. Alespoň co se tvorby týče. Každý 
si žijeme ve svém uzavřeném světě, někdo na větším snovém obláčku. Jsme tři 
solitéři. Ale naše práce má tendenci navzájem se ovlivňovat. Byť třeba jen v noč-
ních diskuzích. Někdy z toho vznikne skvělá spolupráce. Jsme přátelé, kteří k sobě 
nacházeli cestu někdy oklikami, ale které vždy pojilo silné pouto jednoho prosto-
ru. Gottfrei.
Každý z nás se tady nějaký čas ukrýval a každý tady našel útočiště. Gottfrei vždycky 
znamenal svobodu, volnost a my jsme si, koneckonců, z něj udělali domov. Podiv-
ný, možná pro některé bohémský, ale náš. To místo, atmosféra a v neposlední řadě 

pátek 3. 6. start 17:00 kde před Domem umění

MALÉ CAFÉ FOODTRUCK
PROdEj ObčERsTvENí v RáMCi slEzsKé MUzEjNí NOCi
Malé Café vzniklo z vášně ke kávě. Postupem času se z malé kavárny stalo bistro, 
školící kávové centrum a organizátor největšího festivalu výběrové kávy v České 
republice. Posedět v Malém Café znamená pochutnat si na profesionálně připra-
vené kávě, domácím dezertu nebo specialitě z kuchyně z celého světa.
 Šárka Bolatzká, Malé Café Krnov

pátek 3. 6. start 18:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

CLOWNFISH DROP OUT!
dNb PaRTy
Venku je konečně krásné počasí a tak se pánové z Clownfish rozhodli opět opustit 
klubové prostředí a vydat se za vámi do ulic. Na co se můžete těšit? Akcí bude 
hned několik! Začínáme 3. 6. v kostele svatého Václava, kdy společně roztancu-
jeme Pekařskou ulici. Nebude chybět dobré jídlo, pití a zbrusu nová letní kolekce 
Clownfish Merchandise.
Těšíme se na vás :)

CLOWNFISH DROP OUT!



pátek 17. 6. start 19:00 kde kaple sv. Dominika 
v Domě umění vstupné 140 Kč / studenti 70 Kč

KLASICKÁ KYTARA 
S JIŘÍM MECOU
KONCERT
Jiří Meca pochází z Opavy, kde navštěvoval ZUŠ Václava Kálika u p. uč. Jarmily Bys-
troňové, absolvoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením MgA. Ondřeje 
Gilliga, účastnil se finále mezinárodních soutěží v Kutné Hoře a v Dolném Kubíně, 
různých festivalů a mistrovských kurzů. Bakalářské i magisterské studium absolvo-
val na VŠMU v Bratislavě u prof. Jozefa Zsapky. Byl vybrán ke studiu na Akademii 
Mzycznou im. Karola Szymanowskiego w Katowicach kde studoval u ad. dr. hab. 
Marka Nosala. Jiří Meca působí jako pedagog v  ZUŠ Bruntál a  na konzervatoři 
v Opavě.
Se svou manželkou Michaelou, flétnistkou, tvoří VientoMarero duo. Koncertují 
nejen v ČR, ale i v zahraničí. Mají za sebou více než 170 koncertů, byli pozváni na 
hudební akce a festivaly.
V roce 2017 vydali debutové CD, nahrané v Českém rozhlase, vydané ve vydava-
telství Stylton, obsahující originální skladby pro flétnu a kytaru. V roce 2020 založili 
notové vydavatelství a vydávají vlastní úpravy skladeb. V roce 2022 vydali CD slo-
žené se svých úprav „Metamorphosis“.
V ceně vstupenky je i vstup na probíhající výstavy v Domě umění.

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. ga-
lerijní animace se uskutečňují přímo ve výstavních prostorách domu umění či 
galerie Eisler v Obecním domě.

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 veřejné-
mu 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 kos-
telů, 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.

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.

Doprovodný program k výstavě:

čtvrtek 16. 6. start 17:00 kde Dům umění bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

lidi, které tento prostor přitahuje, nás nutí vymýšlet a tvořit nové věci a projekty. 
Jsou to osobní Stínadla. Je to takový náš malý „Berlín“. Martina
**V současné době Martina, Vašek i Tomáš žijí a pracují v prostorách Gottfrei. Fo-
tograf Marek Bartoš se jejich tvůrčími životy proplétá po celou dobu existence 
Gottfrei.
 Radka Zahradníková



Cena animací pro školní skupiny: 20 Kč za osobu / pedagogický doprovod zdarma
Cena animací pro rodiče s dětmi: 60 Kč rodič + 1–3 děti zdarma
Cena animací pro dospělé: skupina do 10 osob 40 Kč / nad 10 osob 20 Kč 
Animace probíhají v Domě umění na Pekařské ulici.

S rezervacemi či dotazy se neváhejte obrátit na lektorku programů: 
Mgr. Nelu Vejrostovou. 
Tel: +420 734 862 482, email: nela.vejrostova@oko-opava.cz

Bližší informace: www.oko-opava.cz

celoročně kde Dům umění

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, zaměří-
me 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 po-
moci tří základních barev. Které to jsou? To společně zjistíme v našem barevném 
programu! Součástí programu je i výtvarná dílna, ve které budeme tvořit barevná 
kouzla pomocí chromatografie.

Galerijí animace

ulice města Opavy

Laskavé pasti Opavy

celoročně kde sady Svobody bez vstupného

POEZIOMAT
aUTOMaT Na básNě 
Jukebox, tzv. automat na básně, který navázal na fenomén pianin a  šachových 
stolků v  ulicích jako laskavých pastí pro kolemjdoucí, je umístěn v  parku před 
Obecním domem už od roku 2017 a nabízí k poslechu výběr básní různých au-
torů. 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. Rac-
ková, 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 instalo-
vání 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 při-
nést své vlastní. Dámu si pak jednoduše zahrajete s posbíranými kamínky, kterých 
je v trávě před Domem umění dostatek.



Najdete nás na:

www.oko-opava.cz
Facebook / @opavskakulturniorganizace
Instagram / oko_opava
YouTube / OKO - Opavská kulturní organizace

zMěNa PROgRaMU vyhRazENa 
Omezený počet účastníků na všechny akce. 
Prosíme o rezervaci na recepci Obecního domu.

RECEPCE dOMU UMěNí
Pekařská 12, 746 01 Opava
dum.umeni@oko-opava.cz
+420 734 862 481
otevřeno út–pá, 13:00–18:00 / so–ne, 10:00–18:00

RECEPCE ObECNíhO dOMU
Ostrožná 46, 746 01 Opava
obecni.dum@oko-opava.cz
+420 734 518 907
denně 10:00–18:00 / polední přestávka 12:00–13:00

OTEVÍRACÍ DOBA: 
VÝSTAVNÍ PROSTORY OBECNÍHO DOMU 
OTEVŘENY ÚT–NE / 10:00–18:00 / PONDĚLÍ ZAVŘENO
VÝSTAVNÍ PROSTORY DOMU UMĚNÍ
OTEVŘENY ÚT–PÁ / 13:00–18:00 / SO–NE / 10:00–18:00

Vydala Opavská kulturní organizace v květnu 2022.

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

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
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