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OPAVSKÁ 
KULTURNÍ 
ORGANIZACE

NAJDETE NÁS TAKÉ 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.
Každou 1. neděli v měsíci vstup do výstavních prostor Domu umění, 
expozice Cesta města a Galerie Eisler v Obecním domě zdarma.

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

OBECNÍ DŮM
Ostrožná 46, 746 01 Opava
otevřeno 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

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 prosinci 2022.

OTEVÍRACÍ DOBA: 

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace

PŘEDPRODEJ
I NA GOOUT

do 8. 1. 
út–ne 10:00–18:00
expozice Cesta města
80/50/120 Kč

KOŘENY JOY ADAMSONOVÉ V OPAVĚ
VÝSTAVA

do 8. 1. 
út–ne 10:00–18:00
expozice Cesta města
80/50/120 Kč

KMENOVÉ KRESBY JOY ADAMSONOVÉ
VÝSTAVA

4. 11. – 29. 1. 
út–pá 13:00–18:00
so–ne 10:00–18:00
Dům umění 
80/50/120 Kč

ROSTISLAV HERRMANN
DVĚ STRANY PROZŘENÍ
VÝSTAVA OBRAZŮ

4. 11. – 29. 1. 
út–pá 13:00–18:00
so–ne 10:00–18:00
Dům umění 
80/50/120 Kč

IVAN TITOR
MEZIZEMÍ / BETWEENLAND
VÝSTAVA OBRAZŮ

4. 11. – 29. 1. 
út–pá 13:00–18:00
so–ne 10:00–18:00
Dům umění 
80/50/120 Kč

TOMÁŠ DOLEJŠ – AEROPLÁN
VÝSTAVA SOCHY

5. 11. – 8. 1. 
út–ne 10:00–18:00
Galerie Eisler 
20 Kč

TOMÁŠ VOCELKA – MĚSTA A ÚTĚKY
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ / FESTIVAL SLUNOVRAT

14.12. – 31. 1. 
foyer kavárny 
Obecního domu
bez vstupného

VLADISLAV JASIOK – OSTRAVA!!!
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE

út 3. 1.
18:00 
Schösslerův salónek 
50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

čt 5. 1. 
19:00 / Klub Art 
vstupné dobrovolné

PREZIDENTÁLNÍ HYGIENA
DEBATA S TOMÁŠEM NĚMEČKEM / FESTIVAL SLUNOVRAT

pá 6. 1. 
19:00 / Klub Art 
120/150 Kč

COUNTRY SRO
COUNTRY KONCERT K DVACÁTÉMU VÝROČÍ KAPELY

út 10. 1. 
17:30 / Klub Art 
vstupné na
www.busynessgate.cz

BUSSINES GATE MASH-UP
PREZENTACE PODNIKÁNÍ

Leden v OKO Obecní důmút 10. 1. 
18:00 
Schösslerův salónek 
50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

čt 12. 1. 
16:00 / Klub Art 
bez vstupného

NÁRODNÍ SBÍRKA ZLOZVYKŮ
PŘEDNÁŠKA / SBÍRKA KATEŘINY ŠEDÉ

so 14. 1. 
9:00
Schösslerův salónek 
100 Kč

RANNÍ PROBUZENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

út 17. 1. 
18:00 
Schösslerův salónek 
50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

st 18. 1. 
16:30 / Klub Art 
bez vstupného

POJĎTE MĚNIT OPAVU S NÁMI ANEB CO SE 
NÁM V OPAVĚ POVEDLO A CO NÁS ČEKÁ
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM

st 18. 1. 
17:00 / Galerie Eisler 
bez vstupného

ZACHRAŇ JÍDLO
VERNISÁŽ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY

19. 1. – 30. 6. 
út–ne 10:00–18:00
Galerie Eisler 
20 Kč

ZACHRAŇ JÍDLO
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

20. 1. – 28. 2. 
Arkády 
bez vstupného

TOMÁŠ PETREČEK
LIMITŮM VSTŘÍC
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

pá 20. 1. 
20:00 / Klub Art 
120/150 Kč

TA HAKUNA
TANGLED CONNECTION TOUR
SOULOVÝ KONCERT

út 24. 1. 
18:00 
Schösslerův salónek 
50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

út 31. 1.  
17:00 
expozice Cesta města 
bez vstupného

KRÁSA LADNÝCH KŘIVEK
VERNISÁŽ VÝSTAVY

út 31. 1. 
18:00
Schösslerův salónek 
50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU

1. 2. – 11. 6. 
út–ne 10:00–18:00
expozice Cesta města 
80/50/120 Kč

KRÁSA LADNÝCH KŘIVEK
VÝSTAVA

celoročně 
út–ne 10:00–18:00
expozice Cesta města
80/50/120 Kč

DĚJINY OPAVY
VÝSTAVA

celodenně 
exteriér Domu umění
bez vstupného

MICHAL ŠKAPA – STARMAN
NEONOVÁ INSTALACE

celoročně 
sady Svobody

POEZIOMAT
AUTOMAT NA BÁSNĚ

celoročně 
út–pá 13:00–18:00
so–ne 10:00–18:00
kostel sv. Václava

OBRAZ SV. VÁCLAVA
OBRAZ ANTONA PETTERA

celoročně 
před Domem umění

ŠACH MAT & DÁMA
HRACÍ STOLEK 
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ FIGUREK NA RECEPCI DU

celoročně
na objednávku

MUZEJNÍ ANIMACE
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST / TEL: +420 734 527 115

celoročně
na objednávku

GALERIJNÍ ANIMACE
PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST / TEL: +420 734 862 482

do 8. 1. start út–ne 10:00–18:00 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 Weisshuhnů, jejíž členové 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.

do 8. 1. start út–ne 10:00–18:00 kde expozice Cesta města 
vstupné v rámci expozice Cesta města

KMENOVÉ KRESBY JOY ADAMSONOVÉ
VÝSTAVA
Joy Adamsonová se nevěnovala pouze malbě africké flóry, ale dokázala umně zachytit podobu 
příslušníků keňských kmenů. Jelikož řada těchto kmenů již zanikla, patří tato díla mezi keňské 
národní dědictví a jsou uložena zejména v Národním muzeu v Nairobi. Soubor reprodukcí maleb 
naleznete nyní v trezoru expozice Cesta města.

5. 11. – 8. 1. start út–ne 10:00–18:00 kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

TOMÁŠ VOCELKA 
MĚSTA A ÚTĚKY
VÝSTAVA FOTOGRAFIE / FESTIVAL SLUNOVRAT
Výstava fotografií Tomáše Vocelky odráží jeho cestu od žurnalistických počátků v  týdení-
cích Region až po úspěchy na Czech Press Photo a vítězství v prestižní světové fotografické 
soutěži Sony World Photography Awards, která bývá přirovnávána k  fotografické obdobě 
filmových Oscarů.

14. 12. – 31. 1. kde foyer kavárny Obecního domu bez vstupného

VLADISLAV JASIOK
OSTRAVA!!!
VÝSTAVA / FOTOGRAFIE
Výběr dvanácti fotografií ve foyer kavárny Obecného domu s  názvem Ostrava!!! je výběrem 
z většího souboru s názvem Lidé Ostravy. Ten zahrnuje přes sto čtyřicet fotografií a vznikal přes 
sedm roků, od roku 2007 do roku 2014. Jde o  dokumentární fotografie, které se dají zařadit 
i do kategorie streetphoto. Hlavním námětem je člověk, jeho projevy a životní styl vázající se ke 
specifickému městskému prostředí. 



4. 11. – 29. 1. út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00 kde Dům umění 
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

ROSTISLAV HERRMANN
DVĚ STRANY PROZŘENÍ
VÝSTAVA OBRAZŮ
Výstava dokumentuje tvůrčí cestu autora, do které se promítá postupné odkrývání atributů 
života, hledání duchovního zakotvení a pravdy. Dualita tohoto poznání se promítá i do názvů 
jednotlivých výtvarných cyklů. Na jedné straně NAVZDORY POUŠTÍM, JSOUCÍ-NEVĚDOUCÍ nebo 
POSTINDUSTRIA, na straně druhé TUŠENÍ ŘÁDU nebo PROBUZENÍ. Herrmann se zamýšlí nad 
stopami destrukce, které po sobě nechává lidská civilizace, zároveň ale vidí hledání smyslu a cíle, 
ke kterému civilizace i člověk jako individuum nakonec přichází.

4. 11. – 29. 1. út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00 kde Dům umění 
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

IVAN TITOR
MEZIZEMÍ / BETWEENLAND
VÝSTAVA OBRAZŮ
Ostravský malíř a pedagog Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně představuje svou 
retrospektivu. Neologismus názvu výstavy odkazuje k  fantaskním světům světové literatury 
a kinematografie posledních desetiletí, ale především vypovídá o solitérním postavení autora 
v kontextu současné české malby. Realistický až hyperrealistický rukopis spolu se stvořenými 
světy architektonických fantazijních kompozic vtahuje diváka do úvah, že i takto by to s naším 
světem mohlo dopadnout, budeme-li se k zemi chovat nadále stejným způsobem. Environmen-
tální přístup ovšem není prvoplánový, skrývá v  sobě metaforické vidění lidské role ve světě 
okolním i vnitřním. Výrazná barevnost pozůstatků malířských tub, jakéhosi autorova mikrosvě-
ta, v konfrontaci s  tématy šrotovišť a vrakovišť má schopnost iritovat diváka, vtahovat ho do 
představovaného světa, a hlavně, nenechávat ho lhostejným. 

do 8. 1. kde ulice města Opavy bez vstupného                                               

PO STOPÁCH JOY ADAMSONOVÉ 
V OPAVĚ                                                 
PANELOVÁ VÝSTAVA
Panelová exteriérová výstava v ulicích města Opavy seznamuje kolemjdoucí s místy pobytu ro-
din Gessnerů a Weisshuhnů. Jednotlivé panely tak zájemce zavedou nejen k rodnému domu Joy 
Adamsonové v ulici Na Rybníčku, ale také k evangelickému kostelu nebo na městský hřbitov. 

20. 1. – 28. 2. kde Arkády bez vstupného

LIMITŮM VSTŘÍC
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Název výstavy fotografií Limitům vstříc je odvozen od stejnojmenného názvu nové knihy čes-
kého sportovního multitalentu Tomáše Petrečka, původem z Opavy, známého především jako 
úspěšného účastníka závodů Adventure Race. Jak sám říká, život bez sportu a pravidelného tré-
ninku si nedokáže představit. Pojďme se spolu s ním podívat na úžasná místa v zakoutích celého 
světa extrémních závodů, kde Tomáš Petreček jezdí zdolávat své výzvy. Pojďme být alespoň na 
chvíli součástí jeho dobrodružství, úžasných zážitků a momentů, jenž ho v životě nejvíce ovliv-
nily, a nechme se inspirovat jeho životním mottem, že „Limity existují pouze v lidské mysli“.

celoročně kde sady Svobody bez vstupného

POEZIOMAT
AUTOMAT NA BÁSNĚ
Jukebox, tzv. automat na básně, který navázal na fenomén pianin a šachových stolků v ulicích 
jako laskavých pastí pro kolemjdoucí, je umístěn v parku před Obecním domem už od roku 2017 
a nabízí k poslechu výběr básní různých autorů. Momentálně si zde můžete poslechnout texty 
autorů jako jsou O. Hanus, L. Romanská, D. Bátor, I. Kašpárková, O. Hložek, J. Kunze, M. Pražák, 
P. Zajíc, S. Racková, B. Trojak a další.

celoročně kde Ratibořská ul.

ŠVÉDSKÁ KAPLE
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA KAPLE
V případě zájmu je možné zajistit komentovanou prohlídku na recepci Obecního domu: 
tel. +420 734 518 907, e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz 

Dům umění

Exteriér

úterý 3. 1. start 18:00 kde Schösslerův salónek vstupné 50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates, cviků pro zdravá záda a celkové 
naladění na nový den. Lektorka Marie Ševčíková vás provede komplexním cvičením pro vyváže-
ný a zdravý pohyb, také nastíní varianty, které vám pomohou k udržení kondice doma i v pra-
covním životě. Přijďte ve sportovním oblečení s vlastní podložkou, ručníkem a vodou. Nedispo-
nujeme šatnami ani sprchami.

čtvrtek 5. 1. start 19:00 kde Klub Art vstupné dobrovolné

PREZIDENTÁLNÍ HYGIENA
DEBATA S TOMÁŠEM NĚMEČKEM
Proč (ne)mít plné zuby přímé volby prezidenta. S novinářem a právníkem Tomášem Němeč-
kem bude na velmi aktuální téma debatovat Ivo Mludek. Pořádá festival Slunovrat ve spo-
lupráci s OKO.

pátek 6. 1. start 19:00 kde Klub Art vstupné 120 Kč / 150 Kč

COUNTRY SRO
COUNTRY KONECERT K DVACÁTÉMU VÝROČÍ KAPELY
Hrají moderní americkou country music s vlastními českými texty. Snahou kapely je oslovit širo-
ké spektrum příznivců country všech věkových kategorií, k čemuž přispívá i nástrojové obsazení.
Skupina vznikla v roce 2003 a hraje k poslechu i k tanci.

úterý 10. 1. start 17:30 kde Klub Art vstupné na www.busynessgate.cz

BUSSINES GATE MASH-UP
PREZENTACE PODNIKÁNÍ
Poprvé se v opavském Klubu Art uskuteční akce Bussines Mash – Up, pořádaná multifunkčním 
centrem na podporu podnikání, ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou Slezské uni-
verzity v Opavě. Za účasti partnerů MONDELEZ a eHelper.

úterý 10. 1. start 18:00 kde Schösslerův salónek vstupné 50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates, cviků pro zdravá záda a celkové 
naladění na nový den. Lektorka Marie Ševčíková vás provede komplexním cvičením pro vyváže-
ný a zdravý pohyb, také nastíní varianty, které vám pomohou k udržení kondice doma i v pra-
covním životě. Přijďte ve sportovním oblečení s vlastní podložkou, ručníkem a vodou. Nedispo-
nujeme šatnami ani sprchami.

čtvrtek 12. 1. start 16:00 kde Klub Art bez vstupného

NÁRODNÍ SBÍRKA ZLOZVYKŮ
PŘEDNÁŠKA / SBÍRKA KATEŘINY ŠEDÉ
Přihlaste zlozvyk svůj, cizí nebo národní a poznejte svoje vzdálené příbuzné! Stačí přijít na spo-
lečné setkání a budete se královsky bavit tím, co už přihlásili vaši předchůdci. Více informací 
o projektu zde: www.sbirkazlozvyku.cz

sobota 14. 1. start 9:00 kde Schösslerův salónek vstupné 100 Kč

RANNÍ PROBUZENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Posílení těla za pomoci prvků jógy, pilates, cvičení pro zdravá záda…

úterý 17. 1. start 18:00 kde Schösslerův salónek vstupné 50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates, cviků pro zdravá záda a celkové 
naladění na nový den. Lektorka Marie Ševčíková vás provede komplexním cvičením pro vyváže-
ný a zdravý pohyb, také nastíní varianty, které vám pomohou k udržení kondice doma i v pra-
covním životě. Přijďte ve sportovním oblečení s vlastní podložkou, ručníkem a vodou. Nedispo-
nujeme šatnami ani sprchami.

středa 18. 1. start 16:30 kde Klub Art bez vstupného

POJĎTE MĚNIT OPAVU S NÁMI ANEB CO SE 
NÁM V OPAVĚ POVEDLO A CO NÁS ČEKÁ
STŘEDEČNÍ PŘEDNÁŠKY SE SLEZSKÝM GYMNÁZIEM
Středeční přednášky se Slezským gymnáziem nabídnou 18. ledna setkání s opavským primáto-
rem Tomášem Navrátilem. Ohlédneme se spolu s ním za aktivitami města nejen v roce 2022, ale 
v průběhu celého předchozího volebního období. Řada přijde i na plány do budoucna.
Pokud se zajímáte o osudy našeho města, na besedu vás srdečně zveme. 

středa 18. 1. start 17:00 kde Galerie Eisler bez vstupného

ZACHRAŇ JÍDLO
VERNISÁŽ INTERAKTIVNÍ VÝSTAVY

19. 1. – 30. 6. kde Galerie Eisler vstupné 20 Kč

ZACHRAŇ JÍDLO
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
Výstavní projekt originálním způsobem představuje globální i česká fakta o nakládání s po-
travinami a  ukazuje, že i  tak zdánlivě bezvýznamná věc jako je nedojedený oběd, výrazně 
ovlivňuje svět, ve kterém žijeme. Autoři Vendula Chalánková a Viliam Slaminka v kurátorské 
spolupráci s Fuczikem projekt založili na faktech, které dodala organizace Zachraň jídlo, a sro-
zumitelně je představují veřejnosti. Interaktivní výstava je určena pro všechny věkové kate-
gorie a také pro každého, kdo se rád učí zážitkovou formou. Akce se koná v rámci projektu 
Neplýtvej jídlem, Opavo!, který je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Vý-
stavu doprovodí šokující besedy a kulinářské workshopy pro veřejnost a zábavné vzdělávací 
programy pro školy.

pátek 20. 1. start 20:00 kde Klub Art vstupné 120 Kč / 150 Kč

TA HAKUNA
TANGLED CONNECTION TOUR
SOULOVÝ KONCERT
V roce 2014 se na Lidové konzervatoři v Ostravě potkali kytarista Kuba Zeť a zpěvačka Niki Can-
drová, kteří zde společně navštěvovali jazzová komba a odehráli spolu pár školních koncertů. 

Vzájemná sympatie přerostla v touhu dělat vlastní muziku, a tak o pár let později vznikl projekt 
Ta hakuna. Kapela tehdy ještě jako duo začala s vlastní tvorbou a prvními koncerty.

úterý 24. 1. start 18:00 kde Schösslerův salónek vstupné 50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates, cviků pro zdravá záda a celkové 
naladění na nový den. Lektorka Marie Ševčíková vás provede komplexním cvičením pro vyváže-
ný a zdravý pohyb, také nastíní varianty, které vám pomohou k udržení kondice doma i v pra-
covním životě. Přijďte ve sportovním oblečení s vlastní podložkou, ručníkem a vodou. Nedispo-
nujeme šatnami ani sprchami.

úterý 31. 1. start 17:00 kde expozice Cesta města bez vstupného

KRÁSA LADNÝCH KŘIVEK
VERNISÁŽ VÝSTAVY

úterý 31. 1. start 18:00 kde Schösslerův salónek vstupné 50 Kč

POMALÉ PROTAHOVACÍ 
A POSILOVACÍ CVIČENÍ
CVIČENÍ PRO CELOU RODINU
Protažení a posílení celého těla s využitím prvků jógy, pilates, cviků pro zdravá záda a celkové 
naladění na nový den. Lektorka Marie Ševčíková vás provede komplexním cvičením pro vyváže-
ný a zdravý pohyb, také nastíní varianty, které vám pomohou k udržení kondice doma i v pra-
covním životě. Přijďte ve sportovním oblečení s vlastní podložkou, ručníkem a vodou. Nedispo-
nujeme šatnami ani sprchami.

1. 2. – 11. 6. út–ne 10:00–18:00 kde expozice Cesta města 
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

KRÁSA LADNÝCH KŘIVEK
VÝSTAVA
Nová výstava představí ve spolupráci s Muzeem Beskyd ve Frýdku-Místku, Muzeem nábytku 
v Krnově a také firmou Ton a Městským muzeem v Bystřici pod Hostýnem zejména ohýbaný 
nábytek firmy J&J Kohn. Kdysi slavná značka byla založena v roce 1850 Jacobem a jeho synem 
Josefem ve Vsetíně, v  tu dobu se však rodina Kohnů věnovala hlavně provozování parní pily 
a prodeji stavebního dřeva. Postupně rozšířila své portfolio o výrobu sirek. Největší sirkárny se 
nacházely ve Vsetíně, Krásnu a  také v Opavě, jednalo se přitom o nejvýznamnějšího výrobce 
sirek v Rakousku-Uhersku vůbec. Firma se pak záhy stala jedním z největších konkurentů slavné 
firmy Thonet, a i pro ni navrhovala nábytek řada tehdejších vlivných architektů – například Adolf 
Loos. Vystavené exponáty reprezentují nejen klasický sedací nábytek, ale mimo jiné rovněž 
vzácné kolébky a drobné archiválie ke značce J&J Kohn. To vše je doplněno také informacemi 
o nábytkářství v Opavě a nejbližším okolí. 

celoročně út–ne 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 

3. 11. – 29. 1. út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00 kde Dům umění 
vstupné 80 Kč / rodinné 120 Kč / zlevněné 50 Kč

TOMÁŠ DOLEJŠ 
AEROPLÁN
VÝSTAVA SOCHY
Tomáš Dolejš byl osloven provozovatelem karlovarského baru Na blbým místě v roce 2009, aby 
vytvořil objekt nad barový pult a vyplnil tak prázdné místo. A tak vznikla myšlenka vytvořit Aero-
plán. Aby zdůraznil dynamiku objektu, záměrně stroj naklonil, až kam to dovolil prostor, naznačil 
rotaci vrtule a zvýraznil proudění vzduchu. Samotné letadlo, které je inspirováno francouzským 
hornoplošníkem z dvacátých let minulého století, je vytvořeno z ocelových trubek a plechu s roz-
pětím křídel 3 metry. Aktuálně je Aeroplán zapůjčen do Kinokavárny Drahomíra, kde je zavěšen 
pod stropem a zdobí tak výrazný kulturní podnik v Karlových Varech.

celoročně út–pá 13:00–18:00, so–ne 10:00–18:00 
kde kostel sv. Václava vstupné v rámci vstupu na výstavy

OBRAZ SV. VÁCLAVA
OBRAZ ANTONA PETTERA
Autorem obrazu představujícího scénu po zavraždění knížete Václava je vídeňský malíř Anton 
Petter, který jej dokončil v roce 1844 původně pro hlavní oltář katedrály sv. Václava v Olomouci. 
Práce na obraze provázely spory o konkrétní podobě se zadavatelem, tehdejším olomouckým 
arcibiskupem Maxmilianem Josephem Sommerau-Beckhem. Právě kvůli nespokojenosti arcibis-
kupa a kritice ze strany tisku nebyl obraz na hlavní oltář nikdy nainstalován. Byl uložen na půdě 
kroměřížského zámku, několikrát přesunut a postupně se na něj zapomnělo. Znovuobjeven byl 
v roce 2011, kdy také začaly restaurátorské práce. V roce 2012 byl vystaven v multifunkční hale 
Gong v Ostravě a v roce 2014 umístěn v presbytáři kostela sv. Václava v Opavě.
V případě příprav akcí a svateb je kostel pro veřejnost uzavřen.  

celodenně kde exteriér Domu umění bez vstupného

MICHAL ŠKAPA 
STARMAN
NEONOVÁ INSTALACE
There‘s a starman waiting in the sky
He‘d like to come and meet us
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 do-
plnila. 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.

celoročně start v otevírací době DU kde před Domem umění

ŠACH MAT & DÁMA
HRACÍ STOLEK / MOŽNOST ZAPŮJČENÍ ŠACHŮ NA RECEPCI DU
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.

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 do-
časně 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 telefonic-
ké domluvě s muzejní pedagožkou expozice Cesta města Mgr. Simonou Juchelkovou (+420 734 
527 115). Minimální počet účastníků jsou tři osoby.

celoročně

MUZEJNÍ ANIMACE
PROGRAM PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
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: 50 Kč za osobu
Lektorka Mgr. Simona Juchelková, tel.: +420 734 527 115, 
e-mail: simona.juchelkova@oko-opava.cz

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

celoročně

GALERIJNÍ ANIMACE
PROGRAM PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST
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: 50 Kč za osobu
Lektorka Amálie Křížová, tel.: +420 734 862 482, e-mail: lektorkadu@oko-opava.cz


