PŘIPRAVUJEME NA SRPEN
ÚTERÝ 11. 8. v 18.00
ZÁBŘEH — Terénní přednáška kronikáře Petra Přendíka.
ÚTERÝ 18. 8. v 18.00
LAUBY ZNOVUOBJEVENÉ — Terénní přednáška památkářky Romany Rosové.
Sraz: Velká ulice, Moravská Ostrava — parkoviště vedle Ostravského muzea
NEDĚLE 30. 8. 10.00—18.00
CELODENNÍ VÝLET HRANEČNÍK—SLEZSKÁ
Průvodci: Zdenka Rozbrojová, Martin Strakoš, Pavel Hruška.
Sraz v 10.00 na točně na Hranečníku.

Josef Mladějovský

PASTRŇÁK DO 8. ČERVENCE
pokračování výstavy
malíře Petra Pastrňáka
v Galerii Dole

Pro malíře Petra Pastrňáka, severomoravského
rodáka z Frýdku-Místku, neplatí v umělecké práci
dané jistoty. Každým obrazem, ať jej vytváří na
plátno nebo na papír, pokouší své možnosti a otevírá
se očekáváním. Na výstavě je zachycen stav
malířovy tvorby v posledních letech, s větší či menší
připomínkou minulosti. Kurátor: Martin Dostál.
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potrvá do 27. 8. 2020.

PO STOPÁCH ÚTERÝ 14. 7. / 18.00
OSTRAVSKÉHO GESTAPA Za lokalitami spojenými

DUŠAN ŠIMÁNEK — AKTY ČTVRTEK 16. 7. / 18.00
vernisáž

s působením obávané německé
tajné státní policie. Sraz v 18.00
před Novou radnicí.

Zahájení výstavy ve Fotografické
galerii Fiducia. Výstava potrvá do
konce srpna 2020.

NA PRUSKÉ STRANĚ ŘEKY NEDĚLE 19. 7. / 10.00—18.00
ANEB VYCHÁZKA NA Průvodci: Ivan Motýl, Pavel Hruška,
„OSTRAVSKOU PRAJZSKOU“ Martin Strakoš. Sraz v 10.00 na
celodenní výlet

konečné tramvají na Černém
potoku v Přívoze.

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI NEDĚLE 21. 6. / 10.00
A JEJICH RODIČE Ateliér vedou Marcela a Max
Za pěkného počasí se koná
v Husově sadu

Lysáčkovi. Sraz před Fiducií.
Pozor — kapacita venku pouze 30
osob, uvnitř pouze 20 osob.

VYCHÁZKA DO OSMDESÁTÝCH ČTVRTEK 23. 7. / 18.00
LET ANEB OSTRAVSKÝ BRONX Sna přelom sedmdesátých a

RS je název pro otevřený dlouhotrvající cyklus fotografií,
který pojednává o nemoci Roztroušená Skleróza. Projekt
reflektuje každodenní kontakt s nemocí a akcentuje
skrytou fascinaci nad nekontrolovatelnou proměnnou
vlastního těla pomocí fotografií a koláží.

doporučujeme / www.e-antikvariat.com / www.antikvariaty.com /

vernisáž

Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu pokřtil 23. června druhé letošní číslo
bulletinu Krásná Ostrava. Najdete v něm vzpomínku na Jana Balabána, Vladimíra
Brázdu, články o vítkovických plynojemech, historii ostravských epidemií nebo
o aplikacích ostravských přírodovědců. Letní číslo bulletinu je v prodeji v
Antikvariátu Fiducia. Bulletin připravujeme jako DIY aktivitu, na náklady spojené
s tiskem se skládají členové spolku, autoři publikují bez nároku na honorář. Koupí
časopisu za symbolickou částku podpoříte jeho vydávání. .

koronární cirkulace, která přispívá k okysličení
myokardu a zajišťuje jeho správné fungování, fungují
i neziskové galerie — pumpují energii, invenci
a inspiraci do srdečního svalu ostravské kultury tak,
aby tloukl pravidelně, spolehlivě a nepřerušovaně.

www.krasnaostrava.cz / www.ostravskesochy.cz / www.ostravskepamatky.cz

JOSEF MLADĚJOVSKÝ: PONDĚLÍ 13. 7. / 18.00
„VIDÍM LIDI, VYPADAJÍ JAKO Zahájení výstavy v Galerii Dole.
STROMY.“ Kurátor: Martin Mikolášek. Výstava

terénní přednáška historika
Radomíra Sedi

PETRA VLČKOVÁ DO ?? ČERVENCE
pokračování výstavy
ve Fotografické galerii
Fiducia

antikvariát | klub | galerie

VYŠLO LETNÍ ČÍSLO BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA

7 X 7 ZPŮSOBŮ DO KONCE SRPNA
KORONÁRNÍ Umělecký projekt, ve kterém 7 kurátorů ve spolupráci
7 umělci představuje ve vitrínách galerie
CIRKULACE se
7 ostravských neziskových galerií. Podobně jako
pokračování
výstavního projektu
‚ve vitrínách
Ostravice-Textilie.

FIDUCIA

ČERVENEC 2020

Terénní přednáška básníka
a publicisty Ivana Motýla

Fiducia / Nádražní 30 (vchod z ulice Mlýnské), Ostrava 1
otevřeno / Po—Pá 10.00—18.00 hod.
kontakt / 596 117 312 e-mail / akce@antikfiducia.com web / antikfiducia.com

osmdesátých let do takzvaného
Bronxu, jak čtvrti mezi Nádražní
ulicí a Frýdlantskou dráhou
přezdívali tehdejší umělci. Sraz
před Fiducií

FIDUCIA

ČERVENEC
2020
antikvariát | klub | galerie

JOSEF MLADĚJOVSKÝ
„VIDÍM LIDI, VYPADAJÍ JAKO STROMY.“

PONDĚLÍ 13. 7. / 18.00

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.
Ústřednímu tématu své tvorby — otázce pravdy a možnosti jejího zobrazení
uměleckými prostředky — zůstává Josef Mladějovský věrný i v sérii svých
současných prací, jež před pár měsíci vystavil v olomoucké Telegraph Gallery
a které teď v Galerii Dole představí i ostravskému publiku. Využívá tradiční malířské
techniky probarvené a leštěné sádrové hmoty známé pod názvem štukolustro. To
bylo od baroka využíváno především jako náhražka výrazně dražšího mramoru.
Mělo tedy šálivě odvádět pozornost od skutečnosti, přeneseně tedy i od pravdy.
Paradoxně ale v novém autorském zužitkování a v konotaci se svou vlastní historií
otázku opravdovosti otevírá v nových souvislostech, v nichž se „fake“ realizovaný
ve hmotě ne jako náhražka, ale jako svébytný umělecký tvar stává pravdou hmotné
skutečnosti. Kurátor: Martin Mikolášek.
Výstava potrvá do 27. 8. 2020.

PO STOPÁCH OSTRAVSKÉHO GESTAPA

ÚTERÝ 14. 7. / 18.00

reality. Série nepříliš známých černobílých aktů z konce 90. let 20. století je naprosto
precizní ukázkou práce s fotografii, její schopnosti v zprostředkování reality jsou
vytěženy na maximum. Na fotografiích tělo hraje roli nositele krásy, asociační ikony či
přímo odkazu k výtvarnému umění.
Výstava potrvá do konce srpna 2020.

CELODENNÍ VÝLET NA PRUSKÉ STRANĚ ŘEKY ¨ NEDĚLE 19. 7. / 10.00—18.00
ANEB VYCHÁZKA NA „OSTRAVSKOU PRAJZSKOU“
Průvodci: Ivan Motýl, Pavel Hruška, Martin Strakoš.
Z konečné tramvaje na Černém potoku se vydáme přes řeku Odru, která bývala
hraniční řekou mezi historickými zeměmi Koruny české i různých státních útvarů
(zemská hranice mezi Moravou a Slezskem, historická hranice mezi Rakouskem
a Pruskem, později mezi Rakousko-Uherskem a Německým císařstvím, mezi
Československem a Výmarskou republikou i mezi Třetí říší a protektorátem Čechy
a Morava). Celnice v Ostravě-Petřkovicích. Posvátné místo „U Jana“. Zbytky Dolu
Oskar (Lidice). Halda téhož dolu a finská kolonie dolu ve Lhotě. Nordpól. Kaple sv.
Urbana v Ostravě-Lhotce. Kostel Všech svatých v Ostravě Hošťálkovicích s „hornickým
oltářem“ z Dolu Lidice. Restaurace Kora v Hošťálkovicích — s tradicí výletní restaurace
z časů první republiky. Dvojdům u dusíkárny, jáma Ignát (Šverma) a na závěr krásná
stará alej k vodárně.
Sraz v 10.00 na konečné tramvají na Černém potoku v Přívoze.

Terénní přednáška historika Radomíra Sedi.
Jaké lokality v ostravském centru jsou spojeny s působením obávané německé tajné
státní policie? Poštovní ulice, Kuří rynek, ulice Sadová — nejen na těchto místech
se dozvíte, ve kterých objektech působilo v letech 1939—1945 gestapo, kde bydleli
někteří významní členové služebny nebo kde docházelo k zatýkání a přestřelkám.
Sraz v 18:00 před Novou radnicí.

DUŠAN ŠIMÁNEK — AKTY

ČTVRTEK 16. 7. / 18.00

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.
Fotograf Dušan Šimánek (narozen 1947) stojí jakoby na rozhraní mezi tím, co
se u nás považuje za uměleckou fotografii a tzv. uměním používajícím médium
fotografie. Věnuje se rovněž reklamní a módní fotografii. Jeho volná tvorba je
pozoruhodná a jeho práce jsou zastoupeny v důležitých zahraničních sbírkách
jako například Centre Pompidou v Paříži či JCA v Tokiu. Dušan Šimánek již ve FGF
vystavoval v roce 2011 soubor Okna, v němž jsme — stejně jako v asi nejznámějším
cyklu Ticho — mohli vidět autorův zájem o abstraktní obrazy vytržené z okolní

za finanční
podpory:

VYCHÁZKA DO OSMDESÁTÝCH LET
ANEB OSTRAVSKÝ BRONX

ČTVRTEK 23. 7. / 18.00

Terénní přednáška básníka a publicisty Ivana Motýla.
Básníci Ivan a Petr Motýlovi prožili dětství a dospívání v domě v Revoluční ulici
č. 33/a. Ivan Motýl vás zavede na přelom sedmdesátých a osmdesátých let do
takzvaného Bronxu, jak čtvrti mezi Nádražní ulicí a Frýdlantskou dráhou přezdívali
tehdejší umělci. Připomene Jubilejní výstavu Bronx z roku 1984 (ukázka exponátů z
výstavy), poodhalí tajemství židovské Krupnikovy vily na rohu Českobratrské (tehdy
Revoluční) a Poděbradovy ulice, zaniklé či rekonstruované nálevny U Tomíčka, U
Nadjezdu, Orient či Nošovickou pivnici, hotel Odra či vinárnu U Sudu. Zmizelé ulice,
domy či kapličky, ale i pouliční prostituci a pornografii raných osmdesátek ve Stodolní
ulici. Sklady nakladatelství PULS se sešity Rychlých šípů, klubovnu kryptoskautského
oddílu „11“ i nechvalně vyhlášený podchod pod Frýdlantskou dráhou. Vše bude
prolnuto poezií vztahující se k této čtvrti.

Dušan Šimánek

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Místo si můžete rezervovat na tel.: 596 117 312
nebo osobně v antikvariátu (Nádražní 30
— vchod z ulice Mlýnské Ostrava 1) vždy
v pracovní dny od 10 do 18 hodin.

PROGRAM KLUBU
FIDUCIA
PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

Ilona Rozehnalová, Monika Horsáková, Martin
Mikolášek, Roman Polášek, Martin Popelář,
Kristína Pupáková, Jiří Šigut, Martin Režný,
Petr Stach, Marcela Lysáčková, Max Lysáček,
Iva Málková, Libor Magdoň, Milena Vitoulová,
Martin Strakoš, Pavel Hruška

Sraz před Fiducií.

partneři:

