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Sofie Švejdová

DO 13. KVĚTNA
Poslední šance vidět výstavu oceňovaného českého 
malíře v Galerii Dole, která musela být krátce po 
zahájení kvůli lockdownu uzavřena. Vladimír Houdek 
soustředěně a systematicky prozkoumává možnosti, 
které mu nabízí práce s barevnou hmotou a jejím 
mnohonásobným vrstvením. Velkým inspiračním 
zdrojem pro malované koláže a obrazy jsou mu 
dějiny modernismu — od futurismu přes kubismus 
a artificialismus až k brutalismu. 

SOFIE ŠVEJDOVÁ: 
BLESS THE FIRE

výstava

OD 17. 5. 
Zahájení výstavy v Galerii Dole.

HRA NA ČTVRTÉHO: PACINA, 
PREKOP, STANO, (FÁROVÁ)

výstava

OD 17. 5. 
Zahájení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia.

OSTRAVSKÝ HMYZÍ 
MOBILIÁŘ 

výstava

OD 24. 5. 
Výstava soutěžních návrhů ve 
vstupní chodbě Fiducie. 

IVO ŠKUTA VE VITRÍNÁCH 
OSTRAVICE-TEXTILIE

výstava

OD 26. 5. 
Zahájení výstavy umělce 
a ilustrátora, spolumajitele 
a kurátora kalerie s čupr uměním 
Saigon. 

JAKÁ JE BUDOUCNOST 
OSTRAVSKÉHO 
MUZEJNICTVÍ?   

veřejná debata

27. 5. / 18.00 
Odborná diskuse o roli 
a budoucnosti ostravského 
muzejnictví. POZOR! Akce se koná 
na zahradě galerie PLATO.

ČIŠTĚNÍ SOCHY LABUŤ
akce

28. 5. / 18.00
Přijďte s námi vyčistit sochu 
Labuť do Sadu Milady Horákové. 
Sraz před Domem kultury města 
Ostravy.

OD ZÁRUBKU DO KUNČIČEK 
ANEB ROMANTICKOU 

PERIFERIÍ OSTRAVY 
výlet

30. 5. / 10.00 
Výlet za architekturou, 
přírodou a literaturou. Sraz na 
tramvajové zastávce Důl Zárubek 
(tram č. 4 a 12).

DEBUTY VOL. 7 
literární pořad

31. 5. / 18.00
Vratislav Kadlec a Alexej Sevruk 
hosty pořadu Romana Polácha. 
POZOR! Koná se v bývalém 
amfiteátru za Domem kultury 
města Ostravy. 

VLADIMÍR HOUDEK: 
HMOTA A TĚLO 

pokračování výstavy 
v Galerii Dole

DO 15. KVĚTNA
Poslední šance vidět zajímavý fotografický soubor 
na výstavě, která musela být krátce po zahájení kvůli 
lockdownu zavřena. Soubor vychází z autorčiny obsese 
z oblečení. Musí je neustále shromažďovat a nedovede 
se jej vzdát. Fotografiemi autoaktů a zároveň textilních 
skulptur se vyrovnává s touto situací. 

ELSA RAUEROVÁ: 
FLOORDROBE 

CEREMONY 
pokračování výstavy 

ve Fotografické galerii  
Fiducia

FIDUCIA ON-LINE
Pořady najdete na webu Klubu Fiducia klubfiducia.cz nebo 
na internetové vzdělávací televizi Ústavu filmové, televizní 
a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
Slezské univerzity LucernaTV lucernatv.cz.

od 14. 5. Ostravské kulturní stopy 
Ostrava obležené město aneb osudy „černočerné knihy“ Viktora Koláře a Jaroslava 
Žily v dalším dílu ostravské virtuální kroniky. 

od 21. 5. Hlasy města — Roman Polách   
Na svém oblíbeném ostravském místě hovoří a čte básník Roman Polách. 

od 28. 5. Sofie Švejdová — Bless the fire
Kurátorské slovo a slovo autora k výstavě v Galerii Dole. 

do 31. 5. Říční poetická stezka — on-line výzva
Zašli nám oblíbenou báseň s motivem řeky na facebookovou stránku Antikvariátu 
a klubu Fiducia nebo na mail antikfiducia@seznam.cz. V červnu z nich společně 
vytvoříme poetickou stezku u řeky Ostravice. 

Hmyz je fajnOVY!!! — členové poroty soutěže na ostravský hmyzí mobiliář
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za finanční 
podpory:

partneři:

ZAHÁJENÍ VÝSTAV VE FOTOGRAFICKÉ GALERII FIDUCIA 
A GALERII DOLE  
Hra na čtvrtého: Pacina, Prekop, Stano, (Fárová) — Fotografická galerie Fiducia.

Sofie Švejdová: Bless the fire — Galerie Dole. 

V případě příznivých epidemiologických opatření proběhne pro zájemce setkání 
s autory a kurátory, a to od 16 do 18 hodin. 

Projekt „Hra na čtvrtého” tří studentů FAMU — později významných 
československých fotografů Michala Paciny, Ruda Prekopa a Tona Stana — byl 
poprvé vystaven v roce 1986 v pražské Fotochemě. Princip této výstavy byl ve 
fotografii zcela nový. Oním „čtvrtým“ je divák. Má dotvářet, co mu autoři nabídli. 
Ze zvláštně pojatých třetin těla je nutno sestavit postavu. Každou jednotlivou část 
těla fotografoval jeden autor: Michal Pacina hlavu, Rudo Prekop trup a Tono Stano 
nohy. Pro výstavu kompletovala postavy (zastupovala diváka) kunsthistorička Anna 
Fárová. Výstava potrvá do poloviny června. 

Sofie Švejdová (*1990), absolvovala pražskou UMPRUM, ateliér malby Stanislava 
Diviše a Jiřího Černického. V poslední době je pro ni stále typičtější expresivně 
pojatý rukopis, v němž mísí abstraktní tvarosloví s mimetickými ozvuky pojatými 
někdy s notnou dávkou ironického odstupu a jindy zas s přiznaným hlubokým 
vnitřním zaujetím. Exaltovaně nanášené barvy se v plochách, vrstvách a pastách 
kříží a sráží stejně jako použité motivy a symboly. Obojí pak dodává celému 
vyznění na nejednoznačné enigmatické přitažlivosti. Výstava potrvá do 16. června. 
Kurátorem je Martin Mikolášek. 

JAKÁ JE BUDOUCNOST OSTRAVSKÉHO MUZEJNICTVÍ?  
Odborná veřejná diskuse. 

Jaké jsou vize Ostravy v oblasti muzejnictví? Máme v Ostravě dostatek 
paměťových institucí, které naplňují poslání muzea ve smyslu získávání, 
zachovávání, zkoumání a zprostředkování dokladů hmotného a nehmotného 
dědictví společnosti? Jaká je role a budoucnost Ostravského muzea? Proč Ostrava 
stále nemá, na rozdíl od Prahy či Brna, muzeum zabývající se industriálním 
a technickým dědictvím? Jak do vizí města v oblasti muzejnictví zapadá Národní 
zemědělské muzeum či nově vzniklá příspěvková organizace ministerstva kultury 
MUSEum+? Debatu pořádá Antikvariát a klub Fiducia ve spolupráci s městskou 
galerií PLATO. POZOR! Akce se koná na zahradě galerie PLATO.

PONDĚLÍ 17. 5.  

ČTVRTEK 27. 5. / 18.00 

OSTRAVSKÝ HMYZÍ MOBILIÁŘ
Výstava soutěžních návrhů ve vstupní chodbě Fiducie.

V případě příznivých epidemiologických opatření proběhne pro zájemce 
i komentovaná prohlídka s porotci soutěže, a to od 18.00.  

OD PONDĚLÍ 24. 5.  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

Hra na čtvrtého — Pacina, Prekop, Stano, (Fárová)

IVO ŠKUTA VE VITRÍNÁCH OSTRAVICE-TEXTILIE
Zahájení výstavy umělce a ilustrátora, spolumajitele a kurátora kalerie s čupr 
uměním Saigon.

Ivo Škuta je absolventem malby u Františka Kowolovského na Fakultě umění 
Ostravské univerzity, aktuálně působí jako pedagog výtvarné výchovy.  

OD STŘEDY 26. 5. 

POZOR! Kapacita akcí bude omezená dle aktuálních epidemiologických 
opatření, detaily týkající se případných omezení zveřejníme na webu 
klubfiducia.cz vždy nejpozději 3 dny před konáním každé akce. Děkujeme za 
pochopení.

ČIŠTĚNÍ SOCHY LABUŤ
Přijďte s námi vyčistit sochu Labuť do Sadu Milady Horákové.

Toto cenné dílo z Mezinárodních sympozií prostorových forem jsme před několika 
lety opravili, ale protože má světlý nátěr a stojí pod stromy, potřebuje pravidelnou 
„údržbu“. Na místě budeme předčítat z knih Ivana Binara, v nichž vzpomíná na 
ničení sympozijních soch v sedmdesátých letech. Sejdeme se před Domem 
kultury města Ostravy. Rukavice, kartáče, houbičky či kyblíky s sebou.  

PÁTEK 28. 5. / 18.00 

OD ZÁRUBKU DO KUNČIČEK 
ANEB ROMANTICKOU PERIFERIÍ OSTRAVY 
Výlet za architekturou, přírodou a literaturou s botaničkou Zdenkou Rozbrojovou, 
literárním kritikem Pavlem Hruškou a historikem umění Martinem Strakošem.

Výlet za architekturou, přírodou a literaturou kouzelné krajiny ostravské periferie 
kousek od historického centra. Projdeme kolem bývalého dolu Zárubek, památné 
lípy na Podborčí, navštívíme několik hornických kolonií, navštívíme bizarní alej 
z vraků aut, vyšplháme na rekultivaci haldy nazvanou Štěpánův sad, podíváme 
se k dolu Alexandr, do parku, kde byla založena ostravská zoo, k unikátnímu 
mlýnskému náhonu z 16. století i na další zajímavá místa. Sraz na tramvajové 
zastávce Důl Zárubek (tram č. 4 a 12).  

NEDĚLE 30. 5. / 10.00 

DEBUTY VOL. 7 
VRATISLAV KADLEC A ALEXEJ SEVRUK
Literární pořad Romana Polácha.
Prvotina V. Kadlece Hranice lesa získala cenu Magnesia Litera za objev roku. Tato 
povídková kniha vychází jak z každodenních zkušeností a komunikačních bojů, 
tak z imaginativních možností, které nám každodennost přináší. Sevrukova kniha 
Divadlo tančících loutek ohledává skutečnost v mnoha perspektivách, v nichž se 
prolíná autobiografizující empirie všedního dne se snovými prostory vypravěčské 
hravosti. POZOR! Koná se v bývalém amfiteátru za Domem kultury města 
Ostravy.  

PONDĚLÍ 31. 5. / 18.00 


