JAN POHRIBNÝ – NA HRANICI RÁJE
8. 9. – 30. 10. 2022 / Galerie Eisler
Akce v rámci festivalu Bezručova Opava

2022

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

ZÁŘÍ

Září v OKO

www.oko-opava.cz

do 30. 10. kde expozice Cesta města vstupné 80/50/120 Kč

KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
VÝSTAVA

čtvrtek 1. 9., pondělí 19. 9. start 16:30 kde park před Obecním domem

LA–DĚNÍ V PARKU
HUDEBNÍ BUSKING

čtvrtek 1. 9. start 17:00 kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
vstupné 80/50/120 Kč

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

sobota 3. 9. start 10:30 a 16:30 kde expozice Cesta města vstupné 80/50/120 Kč

KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Provádí autorka Zuzana Beranová.

sobota 3. 9. start 18:00 kde terasa Obecního domu bez vstupného / rezervace nutná

ZUZANA BERANOVÁ O FILMU „VOLÁNÍ DIVOČINY“

PŘEDNÁŠKA
Zajímavosti ze zákulisí filmu natočeného podle knižní předlohy Joy Adamson.
sobota 3. 9. start 19:30 kde terasa Obecního domu bez vstupného / rezervace nutná

VOLÁNÍ DIVOČINY
PROMÍTÁNÍ FILMU

6. 9. – 23. 10. kde Dům umění – atrium vstupné 80/50/120 Kč

ŽIVOTABĚH MILOSLAVA MOUCHY

VÝSTAVA / OBRAZY / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
VERNISÁŽ 5. 9. start 16:00 bez vstupného

úterý 6. 9. start 17:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

65. BEZRUČOVA OPAVA

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
7. 9. – 30. 10. kde foyer kavárny Obecního domu bez vstupného

BRET PUSTKA – KRAJINY
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE

8. 9. – 30. 10. start 10:00–18:00 kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

JAN POHRIBNÝ – NA HRANICI RÁJE

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
VERNISÁŽ středa 7. 9. start 17:00 bez vstupného
čtvrtek 8. 9. start 17:00 kde kostel sv. Vojtěcha vstupné 80/50/120 Kč

KOSTEL SV. VOJTĚCHA
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

čtvrtek 8. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava vstupné 330 Kč

HAYDN, MOZART, BEETHOVEN
KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

pátek 9. 9. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

BESEDA S JAKUBEM VEDRALEM
BESEDA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

neděle 11. 9. start 17:00 kde kostel sv. Václava vstupné 100/70 Kč

POUŤ ZA TAJEMSTVÍM SBOROVÉHO ZPĚVU
OD STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST
KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

12. 9., 13. 9., 14. 9., 15. 9., 16. 9. start 17:30, 20:00 kde Klub Art vstupné 150/130 Kč

BREJLANDO

DIVADLO / VIRTUÁLNÍ REALITA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

pondělí–úterý 12.–13. 9. start 9:00–11:00 kde Švédská kaple
bez vstupného – předem objednané skupiny mají přednost

ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE
PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

středa 14. 9. start 10:00 kde Švédská kaple vstupné 20 Kč

KAPLE SV. KŘÍŽE

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA / CYKLUS OPAVA V MINULOSTI I DNES
středa 14. 9. start 16:30 kde Sál purkmistrů bez vstupného

LAIKŮV PRŮVODCE PO NANOČÁSTICÍCH
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM

středa 14. 9. start 18:00 kde Švédská kaple bez vstupného

BOHOSLUŽBA VE ŠVÉDSKÉ KAPLI

středa 14. 9. start 19:00–20:00 kde Švédská kaple bez vstupného

PROHLÍDKA ŠVÉDSKÉ KAPLE
VOLNÁ PROHLÍDKA KAPLE

středa 14. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava vstupné 150/100 Kč

HUDBA V REÁLNÉM I VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ
KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

sobota 17. 9. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY ZUZANY VÁVROVÉ
KONCERT ZUŠ OPAVA

sobota 17. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava vstupné 250/180/50 Kč

BACH, GLASS, KATTA

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
pondělí 19. 9. start 17:00–20:00 kde Sál purkmistrů
vstupné SMS TICKET 60 Kč / na místě 80 Kč / senioři a studenti sleva 50 %

HRDINOVÉ PODNIKÁNÍ
PŘEDNÁŠKA SSŠP V OPAVĚ

úterý 20. 9. start 17:00 kde kostel sv. Václava
nutná rezervace: marketa.janeckova@zusopava.cz

DÍVKA S KNIHOU

středa 28. 9. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

ART EXPO 2020 V DUBAJI

PŘEDNÁŠKA A WORKSHOP / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

PŘEDNÁŠKA PETRA ROTREKLA (FILM) A ROMANA KONEČNÉHO (FOTOGRAFIE)
FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

úterý 20. 9. start 18:30 kde Klub Art vstupné 100 /70 Kč

čtvrtek 29. 9. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

KONCERT DOMINIKA FAJKUSE / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA PETRA ROTREKLA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

VEČER HERNÍCH SOUNDTRACKŮ

středa 21. 9. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

STŘEDOVĚKÁ POUŤ, UMĚNÍ A DNEŠNÍ ČLOVĚK:
5000 KM NA CESTÁCH MINULOSTI
PŘEDNÁŠKA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

čtvrtek 22. 9. start 17:00 kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
vstupné 80/50/120 Kč

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

pátek 23. 9. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

VÝTVARNÉ KUCHAŘKY ZUŠ

BESEDA A WORKSHOP / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

Nahlédnutí do originální a jedinečné online výuky výtvarného oboru.

neděle 25. 9. start 8:45 kde u papírny Smurfit Kappa vstupné 100 Kč
rezervace nutná na recepci Obecního domu

WEISSHUHNŮV KANÁL
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

úterý 27. 9. start 17:00 kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie vstupné 80/50/120 Kč

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

úterý 27. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava vstupné 250/180/50 Kč

MEDIA NOVA

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA

MEXIKO – ZEMĚ OPEŘENÉHO HADA

do září 2022 kde centrum města Opavy bez vstupného

UMĚNÍ VE MĚSTĚ – SOCHAŘSKÉ CITY
VÝSTAVA / SOCHA / GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
do 3. 10. kde ulice města Opavy bez vstupného

PO STOPÁCH JOY ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
PANELOVÁ VÝSTAVA

celoročně kde exteriér Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA – STARMAN
NEONOVÁ INSTALACE

celoročně kde expozice Cesta města vstupné 80/50/120 Kč

DĚJINY OPAVY
VÝSTAVA

celoročně kde sady Svobody bez vstupného

POEZIOMAT

AUTOMAT NA BÁSNĚ
celoročně kde před Domem umění

ŠACH MAT & DÁMA

HRACÍ STOLEK / MOŽNOST ZAPŮJČENÍ FIGUREK NA RECEPCI DU

Obecní dům

www.oko-opava.cz

do 30. 10. kde expozice Cesta města

vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
V OPAVĚ

VÝSTAVA
Výstava autorky Zuzany Beranové se zaměřuje na kořeny známé ochránkyně divoké
přírody. Seznámíme se tak s rodinou Weisshuhnovými, kteří byli významnými podnikateli a ovlivnili tvář našeho kraje. Dodnes je připomíná například papírna v Žimrovicích
nebo unikátní náhon.
Dále také s rodinou Gessnerů, která je reprezentována významnými architekty Hubertem
a Franzem Gessnerovými. Výstava současně mapuje, jak kořeny na Opavsku přispěly
k Joyiným pozdějším celosvětovým úspěchům.

čtvrtek 1. 9., pondělí 19. 9. start 16:30 kde park před Obecním domem

LA–DĚNÍ V PARKU

HUDEBNÍ BUSKING
Pohodové pěvecko-klavírní vystoupení Sylvy Pekařové a Veroniky Frélichové.

sobota 3. 9. start 10:30, 16:30 kde expozice Cesta města
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY
Provádí autorka Zuzana Beranová.

sobota 3. 9. start 18:00 kde terasa Obecního domu bez vstupného
Nutná rezervace na tel. +420 553 791 947, +420 734 518 907,
e-mailem: obecni.dum@oko-opava.cz nebo na recepci Obecního domu.

ZUZANA BERANOVÁ O FILMU
„VOLÁNÍ DIVOČINY“

PŘEDNÁŠKA
Zajímavosti ze zákulisí filmu natočeného podle knižní předlohy Joy Adamson. V případě
nepříznivého počasí se přednáška uskuteční ve vnitřních prostorách Obecního domu.

sobota 3. 9. start 19:30 kde terasa Obecního domu bez vstupného
nutná rezervace na tel. +420 553 791 947, +420 734 518 907,
e-mailem: obecni.dum@oko-opava.cz nebo na recepci Obecního domu

VOLÁNÍ DIVOČINY

PROMÍTÁNÍ FILMU
Příběh lvice Elsy zná pravděpodobně každý z nás. Přijďte si na terasu Obecního domu vychutnat slavný film z roku 1966.
V případě nepříznivého počasí se promítání uskuteční ve vnitřních prostorách Obecního domu.

7. 9. – 30. 10. kde foyer kavárny Obecního domu bez vstupného

BRET PUSTKA – KRAJINY

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Fotografická výstava Breta Pustky vás přenese do krajiny Skotska, Islandu i Kanárských ostrovů.

8. 9. – 30. 10. kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

JAN POHRIBNÝ
NA HRANICI RÁJE

VÝSTAVA / FOTOGRAFIE / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Fotografie jako cesta z temnoty.
Kde je hranice ráje? Potřebujeme pas, abychom ji mohli překročit, nebo stačí přesvědčení,
že tam bytostně patříme a stále máme naději, že i po nekonečné řadě hříchů, které jsme
od vyhnání spáchali, se tam jednou vrátíme? Fotografie může být nástrojem či lépe cestou
k sebepoznání i snad k sebezlepšení. A má-li se tento svět změnit, máme-li znovu objevit
ráj, musíme začít sami u sebe.
Doprovodný program k výstavě:
středa 7. 9. start 17:00 bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY
pátek 9. 9. start 19:00 kde Klub Art bez vstupného

BESEDA S JAKUBEM
VEDRALEM (ART PROMETHEUS)

BESEDA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Povídání o českém pouličním divadle na světových výstavách EXPO (Šanghaj, Milano, Dubaj) a živé kultuře v době covidové pandemie.
Jakub Vedral je divadelní producent a eventový režisér, který se již více než 20 let snaží
balancovat mezi racionálním, ekonomickým a vizionářským uměleckým světem. Stojí například za festivalem pouličního divadla Za dveřmi, za projektem Art Parking, produkuje
a spoluatorsky vytváří představení V.O.S.A. Theatre, realizoval doprovodné programy pro
reprezentaci ČR na EXPO v Šanghaji, Miláně a Dubaji.

12. 9., 13. 9., 14. 9., 15. 9., 16. 9. start 17:30, 20:00 kde Klub Art
vstupné 150 Kč / studenti a senioři nad 65 let 130 Kč

BREJLANDO

DIVADLO / VIRTUÁLNÍ REALITA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
První divadlo, kdy soubor „přijde“ až k vám. Budete v Opavě a zároveň přímo na představení pražských divadel. Ne v hledišti v první řadě, ale ještě blíž. S virtuálními brýlemi
a sluchátky projektu Brejlando se ocitnete přímo na maturitním plese, v divadelní šatně
herců nebo uprostřed schůze majitelů bytových jednotek. Záleží jen na vybrané inscenaci.
Můžete zhlédnout: Společenstvo vlastníků (Divadlo Vosto5), Hamleti (Divadlo Na zábradlí),
Pusťte Donnu k maturitě (Divadlo pod Palmovkou)

středa 14. 9. start 16:30 kde Sál purkmistrů bez vstupného

LAIKŮV PRŮVODCE
PO NANOČÁSTICÍCH

ANEB S OLIVEREM JANEM HEJTMANEM O TECHNOLOGII BUDOUCNOSTI

STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
V rámci Středeční přednášky s SGO, která se uskuteční 14. září v Sále purkmistrů, si vyjasníme, co vše lze považovat za nanomateriály a k čemu jsou dobré. Dozvíte se, zda a jaké
zdravotní riziko představují. Pobavíme se o způsobech, kterými se před nimi můžeme chránit. Řeč přijde také na systémy výroby „shora dolů“ a „zespoda nahoru“. Podíváme se na
řadu způsobů, jak lze takřka neviditelné částice měřit a identifikovat.

sobota 17. 9. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY
ZUZANY VÁVROVÉ

KONCERT ZUŠ OPAVA
Koncert žáků pěvecké třídy Zuzany Vávrové,během něhož zazní průřez všech žánrů. Vystoupí Anežka Margecínová (zpěv), Tereza Vávrová (zpěv), Jana Podolínská (zpěv), Jáchym
Andrýsek (zpěv) a Tomáš Mludek (klavír).

pondělí 19. 9. start 17:00 kde Sál purkmistrů
vstupné v předprodeji na SMS TICKET 60 Kč / na místě 80 Kč / senioři, studenti sleva 50 %

HRDINOVÉ PODNIKÁNÍ

PŘEDNÁŠKA SSŠP V OPAVĚ
Přijďte si poslechnout a inspirovat se podnikatelskými příběhy z praxe. V září se s vámi
o svůj podnikatelský příběh podělí majitel společnosti Marlenka pan Gevorg Avetisjan
a také David Švacha, majitel opavského fitness centra DFitness Gym.
úterý 20. 9. start 18:30 kde Klub Art
vstupné 100 Kč / studenti, senioři nad 65 let 70 Kč

VEČER HERNÍCH SOUNDTRACKŮ

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Nekonvenční projekt opavského pianisty a skladatele Dominika Fajkuse jako procházka
světem nejslavnějších herních melodií všech dob. Soundtracky více než třicítky her jako
Tetris, Mario, Resident Evil či Minecraft doprovodí speciální vizuální projekce.

středa 21. 9. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

STŘEDOVĚKÁ POUŤ, UMĚNÍ
A DNEŠNÍ ČLOVĚK: 5000 KM NA
CESTÁCH MINULOSTI

PŘEDNÁŠKA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Studium středověké poutní zkušenosti a zážitky z cest, kde se minulost a současnost stává
tímtéž. Přednáší prof. Ivan Foletti.
V životě není možné dvakrát zažít tu samou událost, natož tak cestovat v čase. To činí studium minulosti – ať již blízké nebo vzdálenější – tak neuvěřitelně strhujícím. Jde totiž o pokus
o nemožné: obrátit tok času. Zažít středověkou pouť z logiky věci tedy není možné, vše se
změnilo. Jiné jsou cesty, boty, oblečení, jiná jsou města a jiné jsou dokonce i středověké
památky, opotřebované zubem času. A přece již 11 let se svými studenty vytrvale chodím –
a za tu dobu jsme ušli více než 5000 km – po poutních cestách minulosti, abych se o něco
málo přiblížil tomu, jak lidská bytost mohla něco takového prožívat.

pátek 23. 9. start 17:00 kde Klub Art bez vstupného

VÝTVARNÉ KUCHAŘKY ZUŠ

BESEDA A WORKSHOP / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Nahlédnutí do originální a jedinečné online výuky výtvarného oboru.
Umělecká kuchařka není kniha o vaření, jak by se mohlo zdát, nýbrž didaktický materiál
pro účely distančního vzdělávání, který vznikl na jaře roku 2020. Duchovními matkami projektu Uměleckých kuchařek jsou kolegyně a přítelkyně – učitelky výtvarného oboru ZUŠ
Opava – Markéta Janečková, Zuzana Tázlarová a Lenka Lazarová. Edukační videa vymyslely a realizovaly na jaře roku 2020 v době koronakrize, když byly poprvé uzavřeny školy,
aby udržely kontakt se svými žáky a studenty.

středa 28. 9. start 18:00 kde Klub Art bez vstupného

ART EXPO 2020 V DUBAJI

OČIMA PETRA ROTREKLA (FILM) A ROMANA
KONEČNÉHO (FOTOGRAFIE)

PŘEDNÁŠKA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Čtyřiadvacet milionů návštěvníků zavítalo na světovou výstavu EXPO 2020 v Dubaji, která
se kvůli covidu konala s ročním zpožděním od podzimu 2021 do jara 2022. V rozsáhlém
areálu v blízkosti Dubaje se prezentovalo okolo 160 zemí či nadnárodních organizací. Na
výstavě s mottem Connecting Minds, Creating the Future (Spojování myšlenek, vytváření
budoucnosti) a dílčími tématy „udržitelnost, mobilita a příležitost“ samozřejmě nemohla
chybět ani Česká republika. Na návštěvníky architektonicky zajímavého pavilonu České
jaro (Czech Spring) zaměřeného právě na udržitelnost, čekala mimo jiné česká unikátní
technologie S.A.W.E.R, která vytváří úrodnou půdu v pustých podmínkách pouště extrakcí
vodní páry ze vzduchu.

čtvrtek 29. 9. start 19.00 kde Klub Art bez vstupného

MEXIKO
ZEMĚ OPEŘENÉHO HADA

PŘEDNÁŠKA / CESTOPIS PETRA ROTREKLA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
V březnu letošního roku jsme podnikli cestu do Mexika, kolébky mayské a aztécké civilizace a také cestu na magický poloostrov na konci světa, kde se nebe stýká s mořem,
horami i vyprahlými pouštěmi či džunglí. Vydejte se s námi na cestu, která pro vás může
být inspirací k návštěvě této krásné i rozporuplné země a prostřednictvím fotografií,
filmů a vyprávění vás provedeme téměř 5 000 km dlouhou trasou po nejvýznamnějších
památkách starobylých civilizací i krásami přírodního bohatství. A musí dojít i na ochutnávku nápojů ze zázračné rostliny agáve aneb „tequila versus mezcal“.

celoročně start 10:00–18:00 kde expozice Cesta města
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

DĚJINY OPAVY

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.

Dům umění a kostel sv. Václava

www.oko-opava.cz

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 50 Kč za žáka,
pedagogický dozor zdarma

6. 9. – 23. 10. kde Dům umění – atrium
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

ŽIVOTABĚH MILOSLAVA MOUCHY

VÝSTAVA / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Součástí výstavy bude projekce filmu Cesta – Miloslav Moucha (2018), natočený cestou
sběru filmového materiálu v různých etapách malířova života Ferdinandem Čermákem.
Miloslav Moucha je velice dobrým vypravěčem a provede vás zákoutími své tvorby. Objevíte spolu s ním okamžiky života, které ho vedly k malbě různých cyklů obrazů, a projdete
různá místa ve Francii, Španělsku a Česku, která souvisí s jeho tvorbou.
Doprovodný program k výstavě:
pondělí 5. 9. start 16:00 bez vstupného

VERNISÁŽ VÝSTAVY

Setkání a vernisáž výstavy Cesta s grafikem, malířem a spisovatelem Miloslavem Mouchou
a kunsthistorikem Petrem Svobodou.

úterý 6. 9. start 17:00 kde kostel sv. Václava bez vstupného

65. BEZRUČOVA OPAVA

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU A VERNISÁŽ VÝSTAV
Udělení Ceny Petra Bezruče a Cen statutárního města Opavy; prezentace programu festivalu, vernisáž výstav: CESTA – MILOSLAV MOUCHA, KDYŽ TĚ PAPRSKY SVÍTÁNÍ POHLADÍ PO
TVÁŘI, FILMOVÁ PROJEKCE OBŽIVLÝCH OBRAZŮ (ZUŠ Opava)

čtvrtek 8. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava vstupné 330 Kč

HAYDN, MOZART, BEETHOVEN

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Do světa géniů klasické hudby vás zavede Janáčkova filharmonie Ostrava.
Přelom 18. a 19. století byl v hudbě mimořádný. První vídeňská škola světu darovala geniální skladatele – Haydna, Mozarta, Beethovena. První je otcem symfonie, druhý komponoval
už v pěti letech a je považován za největšího skladatele všech dob a třetí ve své tvorbě
předběhl dobu a otevřel dveře novým hudebním formám.
neděle 11. 9. start 17:00 kde kostel sv. Václava

POUŤ ZA TAJEMSTVÍM
SBOROVÉHO ZPĚVU OD
STŘEDOVĚKU PO SOUČASNOST

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Pěvecké sdružení moravských učitelů, Pěvecké sdružení slezských učitelek, chlapecký
pěvecký sbor Kosteráček.
Od středověku po současnost, skrz vokální hudbu všech žánrů, prostřednictvím zkušených
členů zavedených pěveckých těles i mladých zpěváčků. Koncert souborů léta neodmyslitelně spjatých s Opavou vás vezme na pouť za tajemstvím sborového zpěvu.

středa 14. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava
vstupné 150 Kč / studenti a senioři nad 65 let 100 Kč

HUDBA V REÁLNÉM
I VIRTUÁLNÍM SVĚTĚ

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Fenomenální hudebníci Radim Zenkl a Ondra Kozák a hudba v osobitých aranžmá s využitím moderních technologií.
Čechoameričan Radim Zenkl založil toto hudební duo s Ondrou Kozákem jako svůj evropský koncertní projekt. Posluchači se můžou těšit na skladby a písně z vlastní tvorby obou

hráčů doplněné o bluegrassové, swingové, keltské a „world music“ tradicionály v osobitých aranžmá. Oba hudebníci jsou zároveň lektory a na letošní Bezručově Opavě doplní svůj koncert o zkušenosti s neustále rostoucím využitím počítače při práci hudebníka
doma, na pódiu, ve studiu či učebně a o srovnání s dobou „předpočítačovou“. Těšit se můžete na koncert, přednášku, diskuzi s obecenstvem a audiovizuální projekci. Součástí bude
i křest jejich nového společného CD Eastern Grass.

sobota 17. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava
vstupné 250 Kč / studenti, senioři 65+ a ZTP 180 Kč / ZTP/P a děti do 15 let 50 Kč

BACH, GLASS, KATTA

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
S varhanní hudbou daleko za horizont vžitých představ, pozoruhodný projekt varhanice
a performerky Katty.
Půvabná, experimentálně nadžánrová bosonohá varhanice Katta bourá tradiční představy
o tom, co je varhanní koncert. Ať už rozezní svůj na míru vytvořený bílý královský nástroj,
nebo usedne za kostelní varhany, dokáže publikum repertoárem i jeho pojetím uhranout
a získat i posluchače mimo rámec tradiční klasické hudby. Kříží chorály a klasiku s modernou a doprovází je zpěvem – sténá, šeptá, řve, hladí, k tónům varhan vytváří nadpozemský
doprovod a posluchače přenese mimo čas i žánrové škatulky. Neopakovatelnou atmosféru
dotváří světelná show. Koncert se uskuteční díky dlouholeté spolupráci festivalu Bezručova Opava se Svatováclavským hudebním festivalem.

úterý 20. 9. start 17:00 kde kostel sv. Václava
rezervace: marketa.janeckova@zusopava.cz

DÍVKA S KNIHOU

PŘEDNÁŠKA A WORKSHOP / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Alchymistické postupy a kouzla, jak zachránit svět knih. Přednáška s workshopem
Anny Skřontové.
Anna Skřontová, studentka Fakulty restaurování v Litomyšli, navštěvovala výtvarný obor
ZUŠ Opava, kde se mimo jiné pod vedením Markéty Janečkové připravovala k talentovým
zkouškám na obor papír, knižní vazby a dokumenty. Při studiu se specializuje na restaurování knih, knižní vazby a dokumentů a odborně se seznamuje s jednotlivými materiály,
jako je papír, dřevo, kov, useň, pergamen či textil. V praktické výuce se zabývá kaligrafií,

miniaturou a historickým vývojem knihy a knižní vazby a osvojuje si komplexní proces
restaurování díla včetně restaurátorských a konzervátorských technik.
úterý 27. 9. start 19:00 kde kostel sv. Václava
vstupné 250 Kč / studenti, senioři 65+ a ZTP 180 Kč / ZTP/P a děti do 15 let 50 Kč

MEDIA NOVA

KONCERT / FESTIVAL BEZRUČOVA OPAVA
Hudební propojení starého a nového světa, stylů a žánrů i skladba ušitá na míru souboru
Capella Mariana (CZ) a Goeyvaerts String Trio (Belgie).
Vokální soubor Cappella Mariana připravil koprodukční projekt v rámci předsednictví ČR
v EU pro BOZAR – Palác krásných umění v Bruselu, který k tomuto předsednictví uvádí
speciální řadu koncertů. Klíčem tohoto projektu je spolupráce mezi českými a belgickými
umělci, propojující starý a nový svět, styly a žánry a pokračující v bohaté kulturní výměně
mezi oběma zeměmi v posledních staletích. Pro tuto příležitost napsal jeden z nejvýznamnějších žijících českých skladatelů Martin Smolka nové dílo a dodá projektu nadčasový
rozměr. V Opavě soubor svůj projekt představí s belgickým smyčcovým uskupením Goeyvaerts String Trio zaměřujícím se na repertoár 20. a 21. století.

od 12. 11. 2021 kde exteriér Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA – STARMAN

NEONOVÁ INSTALACE
There's a starman waiting in the sky Tam je Starman a čeká na obloze,
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
Starman – opavský orloj
Intenzita svitu streetartové instalace se na noční hodiny stmívá tak, aby nenarušovala
tvorbu melatoninu u svých pozorovatelů a noční siluetu budovy Domu umění elegantně
a jemně doplnila. Společně s autorem jsme připravili jednu zajímavost. Starman se v každou celou hodinu nenápadně rozbliká. Po Praze, Olomouci a Brně se tedy už i Opava dočkala svého orloje. Hodinky si podle něj sice nenařídíte, zato se příjemně pobavíte.

Exteriér

www.oko-opava.cz

čtvrtek 1. 9. start 17:00 kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
vstupné na místě 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí Petr Tesař, archivář Zemského archivu v Opavě.

čtvrtek 8. 9. start 17:00 kde kostel sv. Vojtěcha
vstupné na místě 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KOSTEL SV. VOJTĚCHA

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí Pavel Solnický, archivář Zemského archivu v Opavě.
Kostel sv. Vojtěcha tvoří výraznou dominantu opavského Dolního náměstí. Chrám původně
vystavěný italskými mistry byl těžce poškozen v závěru druhoválečných bojů. Tehdy přišel
například o cenné nástěnné malby nebo o monumentální hlavní oltář. I přesto se v něm
dochovala řada pozoruhodných architektonických detailů a zajímavostí.
pondělí–úterý 12.–13. 9. start 9:00–11:00 kde Švédská kaple
bez vstupného – předem objednané skupiny mají přednost

ZPŘÍSTUPNĚNÍ KAPLE SV. KŘÍŽE

PRO ŠKOLKY, ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ
Využijte možnost nahlédnout do této unikátní gotické památky na území města Opavy.
Další nabídka programů pro MŠ, ZŠ, SŠ a jiná školská zařízení, organizované skupiny
na www.cestamesta.cz/animace/
Pro objednání či bližší informace kontaktujte Mgr. Simonu Juchelkovou,
tel.: +420 734 527 115, mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz

středa 14. 9. start 10:00 kde Švédská kaple vstupné 20 Kč

KAPLE A HŘBITOV
V KATEŘINKÁCH

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Komentovaná prohlídka z cyklu „Opava v minulosti i dnes“ vás provede nejen historií
kaple sv. Kříže, která je známá spíše pod názvem „Švédská“, ale také 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.

středa 14. 9. start 18:00 kde Švédská kaple bez vstupného

BOHOSLUŽBA VE ŠVÉDSKÉ KAPLI

Bohoslužbu u příležitosti svátku Povýšení svatého Kříže doprovodí zpěv Jaktařské scholy.

středa 14. 9. start 19:00–20:00 kde Švédská kaple bez vstupného

VOLNÁ PROHLÍDKA
ŠVÉDSKÉ KAPLE
Zpřístupnění kaple k individuální prohlídce.

čtvrtek 22. 9. start 17:00 kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
vstupné na místě 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí Pavel Solnický, archivář Zemského archivu v Opavě.

neděle 25. 9. start 8:45–13:00 kde sraz u papírny Smurfit Kappa
vstupné 100 Kč / rezervace nutná / vstupenky zakoupíte na recepci Obecního domu

WEISSHUHNŮV KANÁL

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Užijte si speciální komentovanou prohlídku plnou zajímavostí o unikátním vodním díle,
které nechal na řece Moravici postavit opavský podnikatel Carl Weisshuhn, přítel samotného Edisona. Projděte se uprostřed krásných lesů po papírenském náhonu se třemi tunely
a dvěma akvadukty, který přiváděl vodu a plavil dřevo do Žimrovické papírny od roku 1891.
Od skvělých průvodců se v průběhu procházky dozvíte, co to byly vajzunky, pifka, kdo byl
valašský Edison, kdo barabové, jestli se v Moravici dá těžit zlato, a ochutnáte, co jedli a pili
chlapi v papírnách.
V ceně je průvodce v kostýmu, dárek, piknik barabů u akvaduktu kanálu. Trasa je dlouhá
cca 12 km. Nutná turistická obuv. Nedoporučujeme dětem do 6 let a mazlíčkům.
Sraz na horním parkovišti papírny Smurfit Kappa (GPS: 49.8534428N, 17.8438811E).
Maximální počet návštěvníků: 20. Prohlídku zajišťuje Technotrasa.
úterý 27. 9. start 17:00 kde konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie
vstupné na místě 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KONKATEDRÁLA NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Provádí Petr Tesař, archivář Zemského archivu v Opavě.

do září 2022 kde centrum města Opavy bez vstupného

UMĚNÍ VE MĚSTĚ
SOCHAŘSKÉ CITY

VÝSTAVA / SOCHA
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.

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace
OBECNÍ DŮM
Ostrožná 46, 746 01 Opava
út–ne 10:00–18:00
Recepce tel.: +420 734 518 907, mail: obecni.dum@oko-opava.cz
Recepce otevřena denně 10:00–18:00 / pauza 12:00–13:00
DŮM UMĚNÍ
Pekařská 12, 746 01 Opava
otevřeno út–pá, 13:00–18:00 / so–ne, 10:00–18:00
Recepce tel.:+420 734 862 481, mail: dum.umeni@oko-opava.cz

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 TAKÉ NA:

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

Vydala Opavská kulturní organizace v srpnu 2022.

