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Martina Smutná

DO ÚTERÝ 6. 10. 
Výstava se zabývá zkoumáním ikonického pojmu 
„rozhodující okamžik / decesive moment“, ten popisuje 
neopakovatelný moment, kterého dosáhneme 
stisknutím spouště ve správný čas. Autorčina stisknutí 
spouště naopak zobrazují banální každodenní situace, 
které prožívá jako umělkyně, matka. Jsou na pomezí 
záznamu performance a dokumentárního záznamu, jež 
jsou prezentovány pomocí klasických dataprojektorů 
v krátkých intervalech, tak jak jsou dnes vytvářeny 
příběhy na instagramu či jiných sociálních sítích.

LENKA L. 
LUKAČOVIČOVÁ: 

(NE)ROZHODUJÍCÍ 
OKAMŽIKY 

pokračování výstavy 
ve Fotografické galerii 

Fiducia

PROTIMLUVFEST VE FIDUCII
17.00 PROTIMLUVNÁ TRACHTA
Dominik Bárt (CZ), Martin Dytko (CZ), Jakub Lukáš (CZ) a Jakub Strouhal (CZ).
Přijď si poslechnout, jaká témata hýbou světem současné literární omladiny. Pořad 
věnovaný mladým ostravským i mimoostravským básníkům a prozaikům. Uvádí Petr 
Ligocký. 

18.00 ZDENĚK VOLF (CZ): KRÁTKÁ BÁSEŇ 
Krátká báseň – vedle textů psaných veršem vázaným či volným – coby třetí ponorná 
cesta poezie. Od K. H. Borovského přes Egona Bondyho, I. M. Jirouse, Violu Fischerovou 
či experimentujícího Václava Havla až po současnost. Setkání a diskuse s editorem 
Zdeňkem Volfem, autorem mimořádného výboru české krátké básně. Moderuje 
literární historička Iva Málková. 

19.00 RENATA PUTZLACHER-BUCHTOVÁ (CZ, PL): KAVÁRNA AVION, 
KTERÁ NENÍ
Básnířka, prozaička, polonistka, autorka divadelních her a jevištních adaptací, také 
publicistka Renata Putzlacher-Buchtová o své vzpomínkové knize nazvané podle 
znovu postavené těšínské kavárny Avion u hraničního mostu přes řeku Olši. Soubor 
vzpomínkových textů do češtiny přeložil Michael Alexa. Pořadem provází Barbora 
Baranová.

20.00 ROMAN SZPUK (CZ): SAMOTÁŘ ZE ŠUMAVY 
Psát verše a pozorovat počasí na meteorologické stanici na šumavském Churáňově. 
Autorské čtení a beseda s básníkem Romanem Szpukem. Uvádí Petr Ligocký.

PAMĚTNÍ DESKA VĚNOVANÁ OBĚTEM OSTRAVSKÝCH 
KOMUNISTICKÝCH  MONSTRPROCESŮ
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 jsme 23. září 2020 odhalili 
pamětní desku z dílny sochaře Petra Szyrokého, věnovanou čtyřem ostravským 
návazným komunistickým procesům na monstrproces s Miladou Horákovou (tzv. 
procesy s Buchalem a spol.). Pamětní deska vzešla z veřejné soutěže a je umístěna na 
zeď Čapkovy sokolovny, kde procesy probíhaly.

STŘEDA 21. 10. / 17.00—22.00 

DO ČTVRTKA 8. 10.
Jozef Mrva se dlouhodobě zabývá prostorem jakožto 
matematickou veličinou, kterou zkoumal pomocí 
teorie uzlů a topologie. Ve svém posledním projektu 
Convoluted Hub Network se obrací víc na zem a svoji 
pozornost zaměřuje k světu logistiky a přepravy, jež 
vidí jako jeden z gordických uzlů tvořících předivo 
současného světa. Vychází z materiálů, nákresů 
a propriet, z nichž staví spekulativní pokroucenou 
síť, kde zboží nepřichází včas. Jozef Mrva dokončuje 
doktorské studium na FaVU VUT v Brně, žije a tvoří 
v Praze.

JOZEF MRVA: 
CONVOLUTED HUB 

NETWORK 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI 
A JEJICH RODIČE 

kreativní dílna

NEDĚLE 18. 10. / 10.00 
Současné umění hravě a bez nudy 
s Marcelou a Maxem Lysáčkovými.

ČTENÁŘSKÝ KLUB 
— MAPA A ÚZEMÍ  

literární setkání

ÚTERÝ 20. 10. / 18.00 
Přijďte se podělit o svůj čtenářský 
zážitek. 

IVANA GIBOVÁ: BORDELINE 
& MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL II  

literární pořad

ČTVRTEK 15. 10. / 18.00
Ostravský křest audioknihy 
a filmových interpretací poezie 
spojený s autorským čtením.

MARTINA SMUTNÁ: UNAVENÁ  
vernisáž

PONDĚLÍ 12. 9. / 18.00
Zahájení výstavy v Galerii Dole.

MILOSLAV STIBOR: 
15 FOTOGRAFIÍ 

PRO HENRYHO MILLERA 
vernisáž

STŘEDA 7. 10. / 18.00
Zahájení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia. Ve spolupráci 
s Muzeem umění Olomouc.

PROTIMLUVFEST VE FIDUCII 
literární přehlídka

STŘEDA 21. 10. / 17.00—22.00 
Slavnostní zahájení festivalu 
ProtimluvFest věnovaného spojení 
slova a tance. 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI 
A JEJICH RODIČE  

kreativní dílna

NEDĚLE 25. 10. / 10.00 
Současné umění hravě a bez nudy 
s Marcelou a Maxem Lysáčkovými. 

NÁDRAŽNÍ TŘÍDA, LITERÁRNÍ 
TEPNA OSTRAVY, ČÁST II.  

komentovaná vycházka

PONDĚLÍ 26. 10. / 18.00 
Literární vycházka s básníkem a 
publicistou Ivanem Motýlem. Sraz 
před pivnicí Spolek.



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.

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

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

za finanční 
podpory:

partneři:

antikvariát  |  klub  |  galerie FIDUCIA ŘÍJEN 2020 

MILOSLAV STIBOR: 
15 FOTOGRAFIÍ PRO HENRYHO MILLERA
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Miloslav Stibor (1927—2011) byl významný český fotograf a vysokoškolský pedagog. 
V 60. a 70. letech 20. století, jež patří k jeho nejvýraznějšímu tvůrčímu období, 
vytvářel zejména řadu na svou dobu převratných fotografických aktů a prostých 
krajinářských záběrů. Byl držitelem prestižního ocenění MFIAP, které uděluje 
Mezinárodní federace umělecké fotografie. „Tvorba Miloslava Stibora je pro mne 
spjata především s jeho ranými akty z šedesátých let. Zcela osové místo mezi 
nimi pak zaujímá 15 fotografií pro Henryho Millera. S odstupem let je zřejmé, že 
tento pozoruhodný cyklus aktů dedikovaný americko-francouzskému spisovateli 
Henrymu Millerovi, má výrazné místo v kontextu české fotografie. Jím Miloslav Stibor 
korunuje, uzavírá a současně také opouští jednu z cest, kterou byla dlouhá léta 
prošlapávána historie českého aktu.“ Z textu Tomáše Pospěcha. 

Výstava potrvá do 3. 11. 2020, pořádáme ji ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc, 
připravila a uvede ji Štěpánka Bieleszová..

STŘEDA 7. 10. / 18.00 

MARTINA SMUTNÁ: UNAVENÁ 
Vernisáž výstavy v Galerii Dole. 

Martina Smutná (AVU Praha — J. Sopko, Vl. Skrepl, abs. 2015, v současné době 
doktorandka tamtéž) se ve svých obrazech z poslední doby zabývá tématem rodiny 
a rodinných vazeb. Část vystavených obrazů je ostatně spojena s projektem Nejen 
nukleární rodina iniciovaným Společností Jindřicha Chalupeckého. K tématu rodiny 
a rodinných pout ji přitahuje prožívaná ambivalence rodinného propojení, které 
na jedné straně konstituuje osobnost, na straně druhé ale vytváří pouta – nejen 
genetická, ale i fyzická a emocionální —, jež mohou vyčerpávat až k únavě, krerá 
může být přeneseně vnímána i jako únava ze společenských rolí.

Výstava potrvá do 9. 12. 2020. Kurátor Martin Mikolášek.

PONDĚLÍ 12. 10. / 18.00  

NÁDRAŽNÍ TŘÍDA, LITERÁRNÍ TEPNA OSTRAVY, 
ČÁST II.
Literární vycházka s básníkem a publicistou Ivanem Motýlem.

Zářijová terénní vycházka básníka a publicisty Ivana Motýla ukázala, že barvitou 
literární historii Nádražní ulice nelze vtěsnat do jediného podvečera. Začali jsme 
u hotelu Palace a za dvě hodiny došli pouze k pivnici Spolek. A právě u této někdejší 
„máničkovské“ hospody, o niž vznikla řada zajímavých literárních textů, se sejdeme 
před druhou procházkou. Ta nás zavede třeba do redakce literárního měsíčníku 
Červený květ, za Rychlými šípy do nakladatelství Puls, za Janem Balabánem do 
nonstopu Šatlava, za řeckým básníkem Janisem Ritsosem, do prvního soukromého 
knihkupectví v éře normalizace i do komunistické Politické knihy či za autorem 
ostravských „hallad“ Markem Pražákem do jeho pracovny.   

Sraz před pivnicí Spolek.

PONDĚLÍ 26. 10. / 18.00 
Miloslav Stibor

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 
Současné umění hravě a bez nudy.

Ateliér vedou Marcela a Max Lysáčkovi. Vstup volný, materiál zajištěn, doporučujeme 
oblečení na malování (stará košile, plášť a podobně).

NEDĚLE 18. 10. / 10.00 

ČTENÁŘSKÝ KLUB — MAPA A ÚZEMÍ 
Přijďte se podělit o svůj čtenářský zážitek.

Tentokrát si budeme s literární historičkou Ivou Málkovou povídat nad románem 
Michela Houellebecqa Mapa a území.

ÚTERÝ 20. 10. / 18.00 

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 
Současné umění hravě a bez nudy.

Ateliér vedou Marcela a Max Lysáčkovi. Vstup volný, materiál zajištěn, doporučujeme 
oblečení na malování (stará košile, plášť a podobně).

NEDĚLE 25. 10. / 10.00 

Moderní poezie do škol vydává nový soubor filmových zpracování poezie, opět 
opatřený metodickými materiály a pracovními listy pro učitele. Druhým počinem je 
audiokniha debutu Ivany Gibové, jež je prvním titulem nové edice Česi, počúvajte, 
kterou opavští tvůrci připravují ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlýny. Součástí 
večera budou projekce filmů i autorské čtení současné české poezie.

IVANA GIBOVÁ: BORDELINE
& MODERNÍ POEZIE DO ŠKOL II
Ostravský křest audioknihy a vizuálních interpretací poezie.

Ústav filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity v Opavě přichází s dvěma novými projekty. Po úspěšném DVD

ČTVRTEK 15. 10. / 18.00  


