VÝTVARNÉ ATELIÉRY V LISTOPADU

V ateliéru tvoří děti spolu s rodiči/prarodiči. Vstup volný, materiál a výtvarné potřeby
pro děti máme. Ateliéry jsou vhodné pro děti od 2 let, ale klidně můžete přijít
i s menšími, určitě pro ně vymyslíme nějakou aktivitu. Doporučujeme převlečení —
košili, plášť a podobně.

NEDĚLE 14. 11. v 10.00 HMYZÍ AUTOMATOFON
Tak jako hmyzí kapela, i my máme kladívka — vytvořme si netradiční hudební nástroj,
který vybočuje z konvenčních forem. Ateliér vedou Lívie Škutová a Hynek Chmelař. .

NEDĚLE 21. 11. v 10.00 ATELIÉR S MARCELOU LYSÁČKOVOU A MARTINOU
JANOŠCOVOU
Současné umění hravě a bez nudy.

FIDUCIA ON-LINE

Během listopadu na našem webu klubfiducia.cz najdete další on-line pořady. Pořady
zveřejňujeme také na portále LucernaTV — vzdělávací internetové televizi Ústavu
filmové, televizní a rozhlasové tvorby Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské
univerzity v Opavě, s nímž pořady vyrábíme.

14. 11. Galerie Dole — Gabriela Slaninková: Touch-Pad Situation
Autorské slovo a slovo kurátora Martina Vaňouse k výstavě v Galerii Dole.

21. 11. Hmyz je FajnOVY!!!
Gabriela Slaninková — fragment z výstavy Touch-Pad Situation

TEREZA KABŮRKOVÁ,
ONDŘEJ MALEČEK: FURT
ROMANTICKY
pokračování výstavy
ve Ftografické galerii
Fiducia

MENS SANA:
PODPIS KASSIOPEI
A JEJÍ KREV
pokračování výstavy
v galerii IN VITRO

DO 12. LISTOPADU
Tvorba fotografky Terezy Kabůrkové a malíře Ondřeje
Malečka se protíná na základě jejich společného vztahu
k tajemstvím živého. Stromy, květiny, lastury, drahé
i všední kameny, hrušky či švestky Tereza komponuje
do pevně konstruovaného prostoru zátiší, Ondřej
je nechává vznášet se v orámovaných barevných
plochách.

DO 30. LISTOPADU
Prezentace výtvarných prací klientů neziskové
organizace MENS SANA. Tato společnost funguje
od roku 1996 a ve své činnosti se zaměřuje na lidi
s duševním onemocněním a kognitivním deficitem.
Součástí jejích aktivit je i výtvarný ateliér, jehož náplní
je kromě jiného relaxace skrze výtvarnou tvorbu.
Výsledkem jsou velmi autentické výtvarné projevy
autorů pracujících s jasnou vizí a intenzivním tvůrčím
zápalem.

doporučujeme / www.e-antikvariat.com / www.antikvariaty.com /
www.krasnaostrava.cz / www.ostravskesochy.cz / www.ostravskepamatky.cz
facebook stránky / antikfiducia / krasnaostrava / ostravajevcentru

Další video na podporu edukační projektu za záchranu hmyzu ve městě.

28. 11. Ostravské kulturní stopy – Lípa na Podborčí
Další díl ostravské kroniky, tentokrát o lípě, která se stala Stromem-hrdinou.

SEMINÁŘ PRO NEZISKOVKY
ÚTERÝ 30. 11. DIGITÁLNÍ KANCELÁŘ OD GOOGLE — SEMINÁŘ PRO NEZISKOVKY
Naučte se používat efektivně Gmail, sadu nástrojů pro úpravu Dokumentů, Tabulek,
Prezentací, Formulářů, týmový Kalendář, videokonferenci Meet a další profesionální
nástroje. Bezplatný seminář vede digitální koučka a Google Certified Trainer pro
Google Workspace (dříve G Suite) Markéta Ubíková, která mimo jiné stojí za projektem
Smart žena, který ženám pomáhá zorientovat se v on-line a digitálním světě,
a fungovat tak efektivněji. Je součástí platformy MeetCloud, která pomáhá neziskovým
organizacím s digitalizací. Markéta Ubíková byla dlouhou dobu ředitelkou neziskové
organizace Čisté nebe (aktuálně je v dozorčí radě společnosti) a píše blog o životě bez
auta www.carfreerodina.cz.
Rezervace místa nutná na info@plato-ostrava.cz. Při přihlášení prosím uveďte
organizaci, kterou zastupujete.

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
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GABRIELA SLANINKOVÁ: 1. 11. / 18.00
TOUCH-PAD SITUATIONS Uvedení výstavy v Galerii Dole.
vernisáž

FENOMÉN BACHNER ANEB 10. 11. / 18.00
JAKÁ JE BUDOUCNOST JEDNÉ Odborná diskuse o budoucnosti
realizace Ericha
Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH jediné
Mendelsohna v ČR. Pozor! Koná se
OSTRAVSKÝCH STAVEB? v městské galerii PLATO.
debata

ÉRIC NORMAND, 15. 11. / 19.00
TOMÁŠ KNOFLÍČEK Kanadský baskytarista
improvizátor sólově i v triu
& MARTIN REŽNÝ as dalšími
zvukovými mágy.
koncert

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 18. 11. / 15.30
U PAMĚTNÍ DESKY Slavnostní akt k uctění památky
boje za svobodu a demokracii.
OBĚTEM ZLA Dne
Pozor! Koná se ve vstupní hale
pietní akt

radnice města Ostravy.

PETR SIKULA: 18. 11. / 18.00
KRAJINA, OSTRAVA Uvedení výstavy ve Fotografické
vernisáž

galerii Fiducia.

STÁTNÍ BEZPEČNOST 18. 11. / 19.00
V KOMUNISTICKÉM Odborná diskuse s historiky
Svobodou, Martinem
ČESKOSLOVENSKU Liborem
Tichým, Milanem Bártou
debata

a Vojtěchem Vlčkem.

JAROMÍR TYPLT: ROZPÍNÁNÍ 25. 11. / 18.00
RUKOPISŮ V ART BRUT Zdeněk Košek, Adolf Wölfli,
literární pořad

Aimable a Jayet v podání
performera, kurátora a básníka
Jaromíra Typlta.

RADEK MALÝ: POEZIE 29. 11. / 18.00
NĚMECKEHO A ČESKÉHO Přednáška překladatele
Radka Malého
EXPRESIONISMU ao spisovatele
literárním expresionismu.
literární pořad

GABRIELA SLANINKOVÁ: TOUCH-PAD SITUATIONS

PONDĚLÍ 1. 11. / 18.00

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.
Výstava nedávné absolventky ateliéru Kresby na pražské Akademii výtvarných
umění. Její ryze figurativní malířský projev rezonuje od počátku s generačním
naladěním, i proto se na jejích obrazech často vyskytují vedle autoportrétu postavy
vrstevníků v různých vztazích a interakčních konstelacích. Ostravská výstava
svým názvem odkazuje k fenoménu dotyku a dotýkání v jeho nejednoznačnosti
a významovém rozptylu. Kurátor výstavy Petr Vaňous. Výstava potrvá do 1. 12. 2021.

STŘEDA 10. 11. / 18.00
FENOMÉN BACHNER ANEB JAKÁ JE BUDOUCNOST
JEDNÉ Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH OSTRAVSKÝCH STAVEB?
Odborná diskuse o budoucnosti jediné realizace Ericha Mendelsohna v ČR.
Jeden z velkých obchodních domů v centru Moravské Ostravy z období první
Československé republiky vznikl na základě projektu z berlínské kanceláře světově
známého architekta Ericha Mendelsohna. Architekt v něm uplatnil principy
architektury nové věcnosti, kombinované s expresivním motivem reklamního
motivu neonové výzdoby v podobě nápisů a symbolu B v kruhu, odvozeného od
příjmení majitelů domu (Bachner). O významu a budoucnosti této stavby budeme
diskutovat s architektem Janem Sapákem, historikem umění Martinem Strakošem,
řeeditelem MAPPA Ondřejem Vysloužilem a zástupcem majitele objektu. Debatu
moderuje Marta Pilařová. Pořádáme ve spolupráci s městskou galerií PLATO,
festivalem Kukačka a Štěpánem Kusem. Pozor! Koná se v městské galerii PLATO.

PETR SIKULA: KRAJINA, OSTRAVA

ČTVRTEK 18. 11. / 18.00

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.
Fotograf Petr Sikula (*1941) se již koncem 60. let etabloval jako člen legendární
brněnské skupiny Epos. V roce 1969 přesídlil do Ostravy, kde se stal průkopníkem
ekologické fotografie (cyklus Ostravské krajiny, 1971—1974) a jako fotograf ostravského
Stavoprojektu také pilným dokumentátorem rozvoje Ostravska. Od roku 1978 je
registrován jako fotograf na volné noze, v průběhu 80. let pořizuje řadu dokumentů
ze svých exotických cest. Od 90. let se pak soustředí na fotopublikace a kalendáře
o severomoravském regionu. Výstava je jubilejním průřezem jeho celoživotním dílem.
Výstava potrvá do 14. 12. 2021. Kurátor výstavy Pavel Vančát.

STÁTNÍ BEZPEČNOST V KOMUNISTICKÉM
ČESKOSLOVENSKU

ČTVRTEK 18. 11. / 19.00

Odborná diskuse s historiky Liborem Svobodou, Martinem Tichým, Milanem
Bártou a Vojtěchem Vlčkem.
Debatní večer s historiky z Ústavu pro studium totalitních režimů o Státní bezpečnosti
(StB) v komunistickém Československu, jejím vývoji, struktuře, činnosti a výjimečném
postavení v rámci komunistického aparátu. Budeme se věnovat také problematice
spolupráce s StB, její práci proti jednotlivým skupinám společnosti, zmiňovány budou
i známé kauzy, např. Babice, agenti chodci, tzv. králové Šumavy, práce StB proti
katolické církvi, infiltrace odbojových skupin a podobně.

JAROMÍR TYPLT: ROZPÍNÁNÍ RUKOPISŮ V ART BRUT

ČTVRTEK 25. 11. / 18.00

Literární pořad.

Koncert.

Básník Jaromír Typlt nás nechá nahlédnout do světa „surového psaní“, a to
v ukázkách, ve kterých už někdy přestává být rozlišitelné, kterým jazykem jsou
vlastně napsány... Zdeněk Košek, Adolf Wölfli, Aimable a Jayet v podání performera,
kurátora a básníka Jaromíra Typlta, který se zabývá nejen experimentální literaturou,
ale také dílem Ladislava Zívra, o němž vydal obsáhlou monografii.

Kanadský baskytarista a improvizátor Éric Normand má na kontě zhruba třicítku
nahrávek se špičkovými hráči amerického kontinentu a Evropy. Tentokrát se
představí jako sólový hráč a také v triu s Tomášem Knoflíčkem a Martinem Režným.

RADEK MALÝ: POEZIE NĚMECKEHO
A ČESKÉHO EXPRESIONISMU

ÉRIC NORMAND, TOMÁŠ KNOFLÍČEK
& MARTIN REŽNÝ

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ
U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM ZLA

PONDĚLÍ 15. 11. / 19.00

ČTVRTEK 18. 11. / 15.30

Pietní akt k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii.
V rámci slavnostního aktu vystoupí političtí vězni, zástupci města a další hosté,
účinkovat bude rovněž Pěvecký sbor Chorus Ostrava, který řídí Petra Rašíková. Akci
pořádá Gymnázium Olgy Havlové, Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Antikvariát
a galerie Fiducia a političtí vězni České republiky pod záštitou statutárního města
Ostravy. Pozor! Koná se ve vstupní hale radnice města Ostravy.

za finanční
podpory:

Petr Sikula — Vstup do města od Frýdku-Místku, 70—80. léta
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PONDĚLÍ 29. 11. / 18.00

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, Lenka Škutová

Přednáška překladatele a spisovatele Radka Malého o literárním expresionismu.
Jaké jsou ideové základy literárního expresionismu a kdo jsou jeho zásadní tvůrci?
Jakým způsobem reagovali na německý expresionismus čeští autoři? Jak německé
expresionisty překládat? Na tyto a další otázky vám odpoví spisovatel, překladatel
a vysokoškolský pedagog Radek Malý, autor antologie německého expresionismu,
který do češtiny přeložil několik klasiků německy psané poezie a dvěma z nich, Paulu
Celanovi a Georgu Traklovi, věnoval i odborné knihy. Je nositelem Ceny Jiřího Ortena za
sbírku Vraní zpěvy (2002) a dvou Liter ve výročních knižních cenách Magnesia Litera
za sbírku Větrní (Zcestné verše) (2005) a za knihu pro děti Listonoš vítr (2011).

partneři:

