PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM KOMUNISTICKÝCH
PROCESŮ V OSTRAVĚ — VÝSTAVA

PONDĚLÍ 31. 8. / 16.00

Vernisáž výstavy soutěžních návrhů.
Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku věnovanou čtyřem ostravským
vykonstruovaným komunistickým procesům navazujícím na monstrproces s Miladou
Horákovou (tzv. procesy Buchal a spol.) se stal sochař Petr Szyroki. Odborná porota
hodnotila 7 soutěžních návrhů od šesti autorů, vítězný návrh získal sedm hlasů z osmi.
Se všemi návrhy se veřejnost bude moci seznámit na výstavě ve vstupních prostorách
Antikvariátu a klubu Fiducia, která bude zahájena za účasti vítěze soutěže i členů
poroty. Soutěž vypsal ostravský Antikvariát a klub Fiducia v květnu tohoto roku ve
spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů
50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové
a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity.

7 X 7 ZPŮSOBŮ KORONÁRNÍ CIRKULACE
Josef Mladějovský

JOSEF DO 27. SRPNA
MLADĚJOVSKÝ: Ústřednímu tématu své tvorby — otázce pravdy
„VIDÍM LIDI, a možnosti jejího zobrazení uměleckými prostředky
— zůstává Josef Mladějovský věrný i v sérii svých
VYPADAJÍ JAKO současných prací. Využívá tradiční malířské techniky
STROMY.“ známé pod názvem štukolustro. To bylo od baroka
pokračování výstavy
v Galerii Dole

Umělecký projekt, ve kterém 7 kurátorů ve spolupráci se 7 umělci představuje ve
vitrínách galerie 7 ostravských neziskových galerií. Podobně jako 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.

facebook stránky / antikfiducia / krasnaostrava / ostravajevcentru

s osvobozováním Ostravy. Sraz
u tramvajové zastávky Zábřeh
vodárna.

LAUBY ZNOVUOBJEVENÉ ÚTERÝ 18. 8. / 18.00
terénní přednáška historičky
a památkářky Romany Rosové

Za historií domů a života ve
Velké ulici. Sraz ve Velké ulici
na parkovišti vedle Ostravského
muzea.

FREGATA ROZJÍŽDÍ SE V DÁLKU STŘEDA 19. 8. / 17.00
DO MOŘE ŠIRÉHO Pásmo ke stému výročí založení
literární pořad

divadlo

Uměleckého svazu Devětsil
v rámci festivalu Inverze.

Oceňované divadelní představení
v rámci festivalu Offenziva.
Vstupenky na představení
a podrobné informace zde: http://
www.offenziva.cz/vystupujici-1

KUNDEROVSKÝ ČAJOVÝ PÁTEK 28. 8. / 18.00
DÝCHÁNEK NA NÁMĚSTÍ U příležitosti výročí 100 let od
EDVARDA BENEŠE narození básníka, překladatele
komponovaný večer

a jeho práce jsou zastoupeny v důležitých zahraničních
sbírkách, jako jsou například Centre Pompidou v Paříži
či JCA v Tokiu. 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.

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

terénní přednáška kronikáře
Ostravy-Jihu Petra Přendíka

PLATA COMPANY: TISÍC TUCTŮ ČTVRTEK 27. 8. / 17.00

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.

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

antikvariát | klub | galerie

PO STOPÁCH OSVOBOZENÍ JIŽNÍ ÚTERÝ 11. 8. / 18.00
ČÁSTI OSTRAVY Za lokalitami spojenými

Ve vitrinách Ostravice-Textilie do konce srpna.

DUŠAN ŠIMÁNEK DO KONCE SRPNA
AKT Volná tvorba fotografa Dušana Šimánka je pozoruhodná
pokračování výstavy
ve Fotografické galerii
Fiducia

FIDUCIA

SRPEN 2020

a čajomila Ludvíka Kundery. Sraz
na náměstí Edvarda Beneše.

PO STOPÁCH HORNICKÉ KRAJINY NEDĚLE 30. 8. / 10.00—18.00
SLEZSKÉ OSTRAVY Průvodci: Zdenka Rozbrojová,
celodenní výlet

Martin Strakoš, Ivan Motýl a Pavel
Hruška. Sraz v 10.00 na terminálu
Hranečník.

PAMĚTNÍ DESKA OBĚTEM PONDĚLÍ 31. 8. / 16.00
KOMUNISTICKÝCH PROCESŮ Uvedení výstavy soutěžních
V OSTRAVĚ — VÝSTAVA návrhů za účasti vítěze soutěže
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

vernisáž

a poroty.

FIDUCIA

SRPEN
2020
antikvariát | klub | galerie

PO STOPÁCH OSVOBOZENÍ JIŽNÍ ČÁSTI OSTRAVY

ÚTERÝ 11. 8. / 18.00

společenskými proměnami či vznikem nového státu. Prvotní příklon k sociálním
tématům, odmítnutí pevné umělecké formy a inspirace primitivismem záhy nahradil
obdiv k pulsujícímu velkoměstu a novému tvaru diktovanému konstruktivismem.
Umění se mělo stát součástí každodennosti kohokoliv, kdokoliv mohl umění tvořit.

Terénní přednáška kronikáře Ostravy-Jihu Petra Přendíka.

PLATA COMPANY: TISÍC TUCTŮ

Na terénní přednášce si připomeneme události osvobození jižního prostoru
Ostravy v závěru dubna 1945. Během trasy se seznámíme s okolnostmi, za nichž
začalo osvobozování Ostravy v rámci Ostravské operace ve směru od západu.
Své putování započneme u místa, kde Rudá armáda spolu s československými
jednotkami překročila řeku Odru, a během vycházky navštívíme zábřežské pomníky
připomínající oběti války. Právě u nich si přiblížíme jednotlivé dny osvobození
a detailně se seznámíme s jedněmi z největších osvobozovacích bojů na území
Ostravy, které probíhaly v prostoru od Hulváckého po Bělský les. Zazní také
autentické vzpomínky z nové publikace Ostrava-Jih v časech 2. světové války.

Oceňované divadelní představení v rámci festivalu Offenziva.

Sraz u tramvajové zastávky Zábřeh vodárna.

Vstupenky na představení a podrobné informace zde: http://www.offenziva.cz/
vystupujici-1

LAUBY ZNOVUOBJEVENÉ

ÚTERÝ 18. 8. / 18.00

Terénní přednáška historičky a památkářky Romany Rosové.
Velká ulice byla do poloviny 19. století hlavní komunikační trasou Moravské Ostravy,
spojovala Vítkovickou a Kostelní bránu. Když byla v roce 1842 centrem náměstí
proražena nová komunikace (dnes ulice 28. října), Velká ulice svůj význam ztratila.
Proslula pak naopak jako místo nočního života se spoustou šantánů, varieté
a vykřičených domů. Domy středověkého původu, které patřily k nejstarším
v Ostravě, byly zbořeny v rámci velké asanace v 1. polovině 60. let. Zůstaly po nich
pouze sklepy pod úrovní terénu, které ovšem přikrylo na dlouhou dobu parkoviště.
Dnes dochází k jejich odkrývání v rámci archeologického výzkumu, probíhajícího
kvůli plánované stavbě obytného bloku s podzemním parkovištěm. Historii domů
a život ve Velké ulici v minulosti vám přiblíží historička Romana Rosová z Národního
památkového ústavu v Ostravě.
Sraz ve Velké ulici na parkovišti vedle Ostravského muzea.

FREGATA ROZJÍŽDÍ SE V DÁLKU DO MOŘE ŠIRÉHO

STŘEDA 19. 8. / 17.00

Pásmo ke stému výročí založení Uměleckého svazu
Devětsil v rámci festivalu Inverze.
V pásmu kombinujícím hlasy prohlášení a uměleckých textů budou sledovat
literární vědci Kateřina Piorecká a Roman Polách, společně s hercem Milanem
Cimerákem, cesty nového umění spojené s uměleckým sdružením Devětsil — od
jeho založení 5. října 1920 až k jeho rozpadu na přelomu dvacátých a třicátých let.
Nastupující generace se vyrovnávala nejen s -ismy předchozích epoch, ale i se
sociálními dopady světové války, socialistické revoluce v sovětském Rusku,

za finanční
podpory:

ČTVRTEK 27. 8. / 17.00

Zlatá horečka na Aljašce byla jiná než ty ostatní. Kdo chtěl zlato, musel překonat
Chilkootský průsmyk, přežít několik lavin, neutopit se při plavbě do Dawsonu,
nezmrznout v šedesátistupňových mrazech a prokopat se několika metry sněhu, ledu
a zmrzlé půdy. Pustit se do takového podniku mohou jen úplní blázni nebo ti, které
sžíralo vědomí, že svému životu něco dluží. Proč by se jinak vydávali na výpravu, z níž
se jim z každých dvou investovaných dolarů vrátí ve zlatě jeden? Našli se však i tací,
kteří nechtěli těžit zlato ze země, ale ze svých bližních.
Délka představení: 45 min. / v češtině s anglickými titulky.

KUNDEROVSKÝ ČAJOVÝ DÝCHÁNEK
NA NÁMĚSTÍ EDVARDA BENEŠE

PÁTEK 28. 8. / 18.00

U příležitosti výročí 100 let od narození básníka, překladatele a čajomila Ludvíka
Kundery.
Večerem na náměstí Edvarda Beneše v centru Ostravy provázejí literární kritici
Pavel Hruška a Petr Stach. Básník a fenomenální překladatel Ludvík Kundera byl
znám svou zálibou v čajích — této kouzelné tekutině věnoval knihu Piju čaj, v níž
se výklad o historii a užívání čaje střídá s výběrem světové poezie o čaji, rozhovory,
„anketami“ či „rychlocharakteristikami“, v nichž každý z padesáti vybraných druhů
čaje představuje vlastním trojverším.
Sraz na náměstí Edvarda Beneše. Deky na sezení a hrnečky na čaj s sebou.

CELODENNÍ VÝLET PO STOPÁCH HORNICKÉ
KRAJINY SLEZSKÉ OSTRAVY

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

NEDĚLE 30. 8. / 10.00—18.00

Průvodci: Zdenka Rozbrojová, Martin Strakoš, Ivan Motýl a Pavel Hruška.
Výlet povede hornickou krajinou Slezské Ostravy, která byla v roce 1920 největším
hornickým městem v ČR. Zachované domky hornických kolonií Salma a Zvěřina,
malebné rybníčky, krásné vyhlídky, zarostlé haldy s unikátními druhy rostlin
a živočichů, koňská stezka, vyhlídka jako v Amazonii s hornickými znaky vytesanými
v kameni a další zajímavosti vás čekají na našem dalším celodenním výletě.
Doporučujeme pevnou obuv.
Sraz v 10.00 na terminálu Hranečník.

partneři:

