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Čestmír Krátký — Brána vítězství: z výstavního souboru Poezie každodennosti

DO 30. ZÁŘÍ
Anna Hrbáčová prozkoumává nové možnosti, jak se 
vyjadřovat současným výtvarným jazykem k aktuálním 
tématům, a přitom relevantně reflektovat a zhodnocovat 
zkušenost a prožitek ztrácení/nacházení vlastního 
zázemí a identity. 

ANNA HRBÁČOVÁ: 
BĚŽ DAT KURAM  

pokračování výstavy 
v Galerii IN VITRO

DO 17. SRPNA
Výběr fotografií vychází z knižního projektu Svátosti, 
který propojuje poetické deníkové záznamy zahradní 
architektky a výtvarnice Lucie Králíkové s fotografiemi 
Michaely Karásek Čejkové.  

M. KARÁSEK ČEJKOVÁ, L. 
KRÁLÍKOVÁ (EFEMÉR): 

SANTA CASA  

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 6. 8. OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY — SYMPOZIA PROSTOROVÝCH FOREM
Příběh soch z mezinárodních sympozií prostorových forem v dalším dílu naší 
ostravské virtuální kroniky. 

OD 13. 8. RADOSLAV BIGOŠ — ALL THE IDEAS WE HAVE LOST    
Kurátorské slovo Martina Mikoláška a slovo autora k výstavě v Galerii Dole. 

OD 20. 8. HMYZ JE FAJNOVY!!!
Hmyzí domek z dílny sochaře Bedřicha Mrkvy v Komenského sadech jako nový 
přírůstek nového ostravského hmyzího mobiliáře. 

OD 27. 8. OSTRAVSKÉ KULTURNÍ STOPY — LÍPA NA PODBORČÍ
Příběh lípy, která letos získala titul Strom hrdina.

PO CELÉ LÉTO
OSTRAVSKÝ HMYZÍ MOBILIÁŘ — VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Na osmi místech Ostravy vznikne během letošního roku osm originálních kolekcí 
hmyzích domků, vytvořených ostravskými architekty, sochaři, umělci či designéry.  
Výsledky soutěže si můžete prohlédnout na panelech ve vstupní chodbě 
Antikvariátu a klubu Fiducia.  

Antonín Gribovský — Artisté (fragment): z výstavního souboru Poezie každodennosti

DO 18. SRPNA
Tvorba jako osobní a osobitý deník. Radoslav 
Bigoš v instalačních kompozicích kupí a inscenuje 
reliéfy, asambláže i světelné a skleněné objekty do 
podivuhodných vizuálně atraktivních srostlic o sobě 
samém i svém umění. 

RADOSLAV BIGOŠ: 
ALL THE IDEAS WE HAVE 

LOST  

pokračování výstavy 
v Galerii Dole

HMYZ JE FAJNOVY!!! 
HMYZÍ INTERVENCE 
V CENTRU OSTRAVY
intervence, křest a dílna 

6. 8. / 15.00—18.00
15.00 Nech brouka žít
– křest broukoviště a hmyzí  
intervence na nám. Dr. E. Beneše
– 16.00 Křest hmyzího domku 
a hmyzí dílna v Komenského 
sadech

OSTRAVSKÉ 
POZEMŠŤANSTVÍ

debata

11. 8. / 18.00  
O změnách krajiny na Ostravsku 
v důsledku klimatické krize. 
POZOR: koná se v městské galerii 
PLATO.

POEZIE KAŽDODENNOSTI. 
ČESKÁ FOTOGRAFIE 60. LET 

20. STOLETÍ
vernisáž

19. 8. / 18.00  
Zahájení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia. 

HMYZÍ DÍLNA A PROHLÍDKA 
KRYTU NA SOKOLSKÉ   

intevencee, křest a dílna

20. 8. / 16.00 
Dílna pro veřejnost a křest 
hmyzího domku na Sokolské ulici 
(za domem č.p. 56 vedle vozovny 
trolejbusů). Prohlédneme si také 
málo známý kryt pod domy.

MICHAL MOUČKA: MIX IT 
UP-(BIG)Y

vernisáž

23. 8. / 18.00
Zahájení výstavy v Galerii Dole.

PO STOPÁCH SECESNÍ 
ARCHITEKTURY V CENTRU 

OSTRAVY
komentovaná vycházka

24. 8. / 18.00
Procházka a terénní přednáška 
Martina Strakoše a Romany 
Rosové. Sraz v 18.00 před Fiducií.

V KOUZELNÉM SVĚTĚ 
SVĚTLA A STÍNU ANEB 

MUZEJNÍ NOC VE FIDUCII
akce

28. 8. / 18.00—22.00
Noc plná tajemných stínů 
a světelných záblesků. Otevřený 
bude antikvariát i obě galerie.
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za finanční 
podpory:

partneři:

HMYZ JE FAJNOVY!!! — HMYZÍ INTERVENCE 
V CENTRU OSTRAVY  
15.00 Nech brouka žít 

Křest broukoviště a dočasné hmyzí intervence na náměstí Dr. Edvarda Beneše. 
Ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava a Městskými lesy.

16.00 Hmyzí dílna a okrášlení podchodu v Komenského sadech 

Přijďte si vyrobit originální hmyzí domek na balkon z kolekce sochaře Bedřicha 
Mrkvy. Materiál zajištěn, domek si můžete odnést bezplatně. Pro děti bude 
připravena „hmyzí dílna“ s lektorkou Elli Motýlovou. Pokřtíme také velký hmyzí 
domek a velkoplošné okrášlení podchodu. Ostravský hmyzí mobiliář vzniká díky 
podpoře Statutárního města Ostravy z programu FajnOVY prostor. Sraz za Novou 
radnicí u podchodu pro pěší pod Mostem pionýrů.

PÁTEK 6. 8. / 15.00—18.00  

POEZIE KAŽDODENNOSTI. 
ČESKÁ FOTOGRAFIE 60. LET 20. STOLETÍ
Výstava ve Fotografické galerii Fiducia.

Sonda do jedné z nejvýznamnějších kapitol českého poválečného umění — tzv. 
zlatých šedesátých let. Výstava představí skupinu olomouckých fotografů DOFO 
(1958–1967) a liberecké Studio výtvarné fotografie (založené v roce 1962), jež patřily 
k nejprogresivnějším tvůrčím skupinám své doby. Především tvorba skupiny DOFO 
svou závažností, dobovou aktuálností i důrazem na kvalitu přesáhla hranice regionu 
a včlenila se do kontextu vývoje evropské výtvarné scény. Práce jejích autorů byly 
už v roce 1966 zařazeny do mezinárodní výstavy Surrealismus a fotografie v muzeu 
Folkwang v Essenu. Výstava potrvá do 17. 9. 2021. Kurátorka: Štěpánka Bieleszová. 

ČTVRTEK 19. 8. / 18.00  
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

HMYZÍ DÍLNA A PROHLÍDKA KRYTU NA SOKOLSKÉ
Dílna pro veřejnost a křest hmyzího domku na Sokolské ulici (za domem č.p. 56 
vedle vozovny trolejbusů). Prohlédneme si také málo známý kryt pod domy.

Přijďte si vyrobit originální hmyzí domek z kolekce sochařky Marie Seibertové. 
Materiál zajištěn, domek si můžete odnést bezplatně. Pro děti chystáme „hmyzí dílnu“ 
s lektorkou Elli Motýlovou. Opravíme a okrášlíme také výduch krytu civilní ochrany, 
nacházející se na pozemku, kde vznikne hmyzí domek. Pořádáme ve spolupráci 
s realizátory projektu Fajnová Sokolská napříč generacemi. Ostravský hmyzí mobiliář 
vzniká díky podpoře Statutárního města Ostravy z programu FajnOVY prostor.  

PÁTEK 20. 8. / 16.00 

MICHAL MOUČKA: MIX IT UP-(BIG) 
Vernisáž v Galerii Dole.

Michal Moučka (*1981), bývalý profesionální herec, tak trochu performer, galerista, 
v současnosti hlavně malíř se surově/syrově neškoleným výrazem, jež se projevuje 
nejen ve stylizaci motivů, ale i ve způsobu nanášení (a stříkání) barev na plátna či jiné 
povrchy nebo ve způsobu napínání pláten, představí ve svých artificiálních insitních 
realizacích několik ukázek z „kosmického“ cyklu, zahrnujícího malby souhvězdí, planet 
a dalších vesmírných těles. K vidění bude ale i několik dalších „znakových“ obrazů 
a objektů. Výstava potrvá do 23. 9. 2021. Kurátor: Martin Mikolášek.

PONDĚLÍ 23. 8. / 18.00 

PO STOPÁCH SECESNÍ ARCHITEKTURY 
V CENTRU OSTRAVY
Architektonická procházka a přednáška Martina Strakoše a Romany Rosové.

Vzhledem k průmyslovému rozvoji města kolem roku 1900 se v Moravské Ostravě 
záhy uplatnila celá řada architektů, navazujících na výboje secese a poučených 
tvorbou předních osobností evropské architektury. K nejvýraznějším příspěvkům ke 
stavebnímu a architektonickému vývoji v době secese patří tvorba architektů F. Fialy, 
F. Neumanna, W. Deiningera nebo stavitelů F. Mainxe, L. Poppa, E. Noë, A. Mihatsche, 
H. Ulricha a dalších. Sraz v 18.00 před Fiducií.

OSTRAVSKÉ POZEMŠŤANSTVÍ  
Neexpertní svědectví o změnách krajiny na Ostravsku 
v důsledku klimatické krize. 

Společná debata na téma pozemšťanství a hledání způsobů, jak zobrazovat 
klimatickou krizi a mluvit o ní mimo slovník současné vědy a politiky. Budeme 
se navzájem ptát, co utváří prostředí, které obýváme, a jak se příroda kolem nás 
bez pomoci člověka adaptuje na situace způsobené klimatickou změnou (námi). 
Těšíme se na setkání, jehož části budou natáčeny a následně představeny skrze film 
a audio v rámci 11. ročníku Fotograf Festivalu 2021 nazvaného kurátorem Lukášem 
Likavčanem „Pozemšťané“. Jména hostů budou upřesněna. Pořádá Institut úzkosti, 
Antikvariát a klub Fiducia, PLATO a Fotograf festival. POZOR: koná se v městské 
galerii PLATO.  

STŘEDA 11. 8. / 18.00  

Rupert Kupka: z výstavního souboru Poezie každodennosti

PONDĚLÍ 23. 8. / 18.00 

V KOUZELNÉM SVĚTĚ SVĚTLA A STÍNU 
ANEB MUZEJNÍ NOC VE FIDUCII
Otevřený bude antikvariát i obě galerie.

Noc plná tajemných stínů a světelných záblesků. Ve sklepních prostorách Fiducie 
se pro děti a jejich rodiče otevře Orbis pictus kouzelný svět stínových obrazů. 
Budete moci kreslit vodou, ve vodě a na vodu. Vaše vodní obrazy budou záblesky 
světla na vodní hladině. Můžete malovat do písku a vytvářet stínové pískové obrazy. 
Prostor dáme i stínovým obrazům vlastního těla, vytvořit si můžete též jednoduchou 
stínovou loutku a hledat její možnosti ve stínovém divadélku spolu s loutkoherci 
Hanou a Tomášem Volkmerovými. Těšit se můžete také na výstavy, literární soutěže 
v antikvariátu o naše ostravské kulturní mapy a pexesa i na další aktivity.

SOBOTA 28. 8. / 18.00—22.00 


