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kontakt / 596 117 312 e-mail / akce@antikfiducia.com web / antikfiducia.com 

Jan T. Urant

DO 16. ČERVNA
Pro Sofii Švejdovou je v poslední době 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. 

MICHAL PACINA, RUDO 
PREKOP A TONO STANO —

SETKÁNÍ S AUTORY VÝSTAVY 
HRA NA ČTVRTÉHO

akce

10. 6. / 18.00
Setkání s významnými osobnostmi 
československé fotografie.

METAFYZIKA FOTOGRAFIE —
KOLEKCE JOSEFA MOUCHY

vernisáž

17. 6. / 18.00  
Zahájení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia.

VÝTVARNÝ ATELIÉR PRO 
DĚTI A JEJICH 

RODIČE / PRARODIČE 
dílna

20. 6. / 10.00  
Současné umění hravě a bez 
nudy. Za pěkného počasí se koná 
v Husově sadu. Sraz před Fiducií. 

OSTRAVSKÝ HMYZÍ 
MOBILIÁŘ 

komentovaná prohlídka

21. 6. / 17.00  
Setkání s porotou veřejné soutěže 
a komentovaná prohlídka výstavy 
soutěžních návrhů. 

JAN T. URANT: 
DĚRAVÝ SVETR   

vernisáž

21. 6. / 18.00 
Uvedení výstavy v Galerii Dole.

POUZDRO A KULTURÁK / 
HOLL A FRÁGNER

dílna a akce

23. 6. / 16.00—21.00
Oslava šedesátin Domu 
kultury města Ostravy spojená 
s vycházkou po stopách nové 
koncertní haly. Sraz u Amfiteátru 
za Domem kultury města Ostravy.

DEBUTY VOL. 8 — OSLAVA 
LITERÁRNÍCH ČTENÍ 

literární pořad

29. 6. / 18.00
Autorské čtení literárních 
debutantů v režii Romana Polácha. 
POZOR! Koná se v amfiteátru za 
Domem kultury města Ostravy.

PAVEL NOVOTNÝ — „IN A 
INA“ ANEB FENOMÉN ČESKÉ 

EXPERIMENTÁLNÍ POEZIE 
komponovaný pořad

30. 6. / 18.00
Auditivní tvorba průkopníků české 
experimentální poezie Bohumily 
Grögerové a Josefa Hiršala. POZOR! 
Koná se v bývalém amfiteátru za 
Domem kultury města Ostravy. 

SOFIE ŠVEJDOVÁ: 
BLESS THE FIRE 

pokračování výstavy 
v Galerii Dole

DO 15. ČERVNA
Projekt 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 — Každou fotil jeden autor — je nutno sestavit 
postavu. 

HRA NA ČTVRTÉHO 
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 11. 6. Ostravské kulturní stopy 
Příběh soch z mezinárodních sympozií prostorových forem v dalším dílu naší 
ostravské virtuální kroniky. 

od 18. 6. Jaká je budoucnost ostravského muzejnictví?   
Záznam debaty pořádané Antikvariátem a klubem Fiducia ve spolupráci 
s městskou galerií PLATO. 

od 25. 6. Ivo Škuta ve vitrínách Ostravice-Textilie
Kurátorské slovo Martina Mikoláška k výstavě. 

Fiducia on-line — Sofie Švejdová
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za finanční 
podpory:

partneři:

MICHAL PACINA, RUDO PREKOP A TONO STANO 
— SETKÁNÍ S AUTORY VÝSTAVY HRA NA ČTVRTÉHO  
Přijďte do Fotografické galerie Fiducia na setkání s autory výstavního projektu 
„Hra na čtvrtého“. 

Do Fotografické galerie Fiducia zavítají významné osobnosti československé 
fotografie — Michal Pacina, Rudo Prekop a Tono Stano. Výstava „Hra na čtvrtého“ 
byla představena v roce 1986 v pražské Fotochemě. Princip výstavy byl v té době ve 
fotografii zcela nový. 

JAN T. URANT: DĚRAVÝ SVETR  
Vernisáž výstavy v Galerii Dole. 

Zdá se, že Jan T. Urant (*1984) stojí i díky svému studiu na Chelsea College of Art 
& Design v Londýně poněkud mimo kontext současného českého umění. Typická 
je pro něj jistá romantičnost pojetí obrazu, projevující se jak tematikou (člověk 
v krajině), tak zájmem o zachycení atmosféry. Na vymezeném teritoriu olejové 
malby propátrává dlouho a pečlivě vztah mezi prostorem a barvou. Kurátorem 
výstavy je Martin Mikolášek. Výstava potrvá do 8. 7. 2021.

ČTVRTEK 10. 6. / 18.00  

PONDĚLÍ 21. 6. / 18.00 

VÝTVARNÝ ATELIÉR 
PRO DĚTI A JEJICH RODIČE / PRARODIČE
Současné umění hravě a bez nudy s lektorkami Marcelou Lysáčkovou a 
Martinou Janošcovou.

Za pěkného počasí se koná v Husově sadu. Sraz před Fiducií.  

NEDĚLE 20. 6. / 10.00  

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
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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.

POUZDRO A KULTURÁK / HOLL A FRÁGNER
Oslava šedesátin Domu kultury města Ostravy spojená s vycházkou po stopách 
nové koncertní haly a odpoledne věnované těmto dvěma mimořádným stavbám.

— v 16.00 Janáček ve spreji: dílna ■ ateliér ■ okrášlení
Přijďte do amfiteátru na sprejerskou janáčkovskou dílnu s ostravským 
streetartovým umělcem Khomou. Pro děti chystáme speciální janáčkovský 
ateliér a na své si přijdou i ti, kdo mají rádi Janáčkovy přírodní texty, sázení květin 
a vůbec okrašlování města. 

— v 18.00 Fragner a Holl aneb Kulturák šedesátiletý
Komentovaná procházka Martina Strakoše po stopách nové koncertní haly 
i interiérem Domu kultury města Ostravy. Pokřtíme také nové číslo bulletinu 
Krásná Ostrava. Sraz u Amfiteátru za Domem kultury města Ostravy.

STŘEDA 23. 6. / 16.00—21.00 

DEBUTY VOL. 8 — OSLAVA LITERÁRNÍCH ČTENÍ 
Oslava literárních čtení se studenty Katedry literatury FF OU.

Hosty 8. dílu Debutů budou výjimeční debutanti, a to studenti Katedry české 
literatury a literární vědy Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kteří se 
zúčastnili semináře Tvůrčího psaní. Seminaristé prošli v průběhu semestru 
individuálním tvůrčím procesem a seminář zakončili vlastními beletristickými 
texty, které v rámci Debutů představí. Večerem provází básník Roman Polách. 
POZOR! koná se v amfiteátru za Domem kultury města Ostravy.  

ÚTERÝ 29. 6. / 18.00 

PAVEL NOVOTNÝ — „IN A INA“ 
ANEB FENOMÉN ČESKÉ EXPERIMENTÁLNÍ POEZIE
Komponovaný pořad.
Auditivní tvorba průkopníků české experimentální poezie Bohumily Grögerové 
a Josefa Hiršala, kteří by letos a loni oslavili sto let od narození. Germanista 
a básník Pavel Novotný představí dosud málo známé fonické kompozice 
a některé experimentální rozhlasové hry této autorské dvojice. POZOR! Koná se 
v amfiteátru za Domem kultury města Ostravy.  

STŘEDA 30. 6. / 18.00 

METAFYZIKA FOTOGRAFIE 
— KOLEKCE JOSEFA MOUCHY  
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

„První trofeje jsem začal objevovat v polovině 70. let. Mezi antikvárními nálezy 
vynikaly ty prastaré. Dokázaly okouzlit už svou zašlostí. A lákala i jména majitelů 
ateliérů, o nichž jsem se porůznu dočítal. Jádrem mého zájmu se ale neměl 
stát fetišismus. Raději jsem kdykoli sáhl po díle neznámého původu, pokud mu 
nechyběla ona jakost, kterou jsem neuměl vhodně pojmenovat. Občas mě zkrátka 
některá z fotografií uhranula natolik, že jsem si ji osvojil. Fotografie naznačují 
také rozpon autorství, jakkoli těžko je někdy postižitelný. Nereprezentují výhradně 
zobrazené motivy, ale též ráz jejich nahlížení, totiž sám akt vidění. “ Z textu Josefa 
Mouchy k výstavě. Výstava potrvá do 12. 7. 2021

ČTVRTEK 17. 6. / 18.00  

OSTRAVSKÝ HMYZÍ MOBILIÁŘ 
Setkání s porotou veřejné soutěže a komentovaná prohlídka výstavy soutěžních 
návrhů ve vstupní chodbě antikvariátu Fiducia.

Na osmi místech Ostravy vznikne během letošního roku osm originálních 
kolekcí hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci  

PONDĚLÍ 21. 6. / 17.00  

či designéry. Spolek Fiducia vypsal veřejnou soutěž na vytvoření těchto 
originálních kolekcí. 


