VÝTVARNÉ ATELIÉRY V PROSINCI

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. AKCE SE ŘÍDÍ PLATNÝMI PROTIEPIDEMIOLOGICKÝMI
OPATŘENÍMI. Děkujeme za pochopení.

NEDĚLE 12. 12. V 11.00—16.00 — VÁNOČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Přijďte si vyrobit netradiční vánoční dárky s lektorkami Lenkou Škutovou
a Alicí Sovadinovou.

NEDĚLE 19. 12. V 10.00—12.00 — VÁNOČNÍ ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE
Přijďte si vyrobit netradiční vánoční dárky s lektorkami Marcelou Lysáčkovou
a Martinou Janošcovou.

FIDUCIA ON-LINE

Během prosince 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.

12. 12. Ostravské kulturní stopy — Sympozia prostorových forem
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AKCE SE ŘÍDÍ PLATNÝMI PROTIEPIDEMIOLOGICKÝMI OPATŘENÍMI.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.
KAROLÍNA NETOLICKÁ: 6. 12. / 18.00
TMA, SVĚTLO, HRANICE Uvedení výstavy v Galerii Dole.
vernisáž

TIMOTHÉE QUOST (FR), 8. 12. / 19.00
SILVAN SCHMID (CH) & ELIO Koncert tří hráčů na dechové
jako warm up festivalu
AMBERG (CH) nástroje
Hear Me!
koncert

Další díl ostravské kulturní kroniky.

19. 12. Galerie Dole — Karolína Netolická: Tma, světlo, hranice
Autorské slovo a slovo kurátora Martina Dostála k výstavě v Galerii Dole.

26. 12. Ostravské kulturní stopy — Počátky bibliofilství v Ostravě

KRISTÝNA SVIDROŇOVÁ: 9. 12. / 18.00
SOCHY Z PEŘIN Uvedení debutové básnické sbírky
křest knihy

Kristýny Svidroňové.

Další díl ostravské kroniky.

DEBUTY VOL. 10: BAŁDYGA, 13. 12. / 18.00
TALLO Básníci Zofia Bałdyga a Michal

Jan Svoboda: z výstavy Křehká stabilita

PETR SIKULA:
KRAJINA, OSTRAVA
pokračování výstavy
ve Fotografickké galerii
Fiducia

literární pořad

DO 14. PROSINCE
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.

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

Tallo v literárním pořadu Romana
Polácha.

STANISLAV KOLÍBAL 15. 12. / 18.00
— JAN SVOBODA: KŘEHKÁ Uvedení výstavy ve Fotografické
STABILITA galerii Fiducia.
vernisáž

MAPA TŘÍ ŽIVLŮ A BULLETIN 20. 12. / 18.00
KRÁSNÁ OSTRAVA Uvedení mapa těžních věží,
křest mapy, bulletinu
a komentovaná prohlídka

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

vodojemů a komínů OKR
s komentovanou prohlídkou. Sraz
u vchodu do Nové huti. Nutná
registrace. .

KAROLÍNA NETOLICKÁ: TMA, SVĚTLO, HRANICE

PONDĚLÍ 6. 12. / 18.00

Vernisáž výstavy v Galerii Dole.
Kreslířská malířka Karolína Netolická tvoří suchými pastely svůj svět, v němž
hraje důležitou roli světlo a tma. A také hranice, která je podle malířky paradoxním
elementem, který spojuje jinakosti tím, že je odděluje. Je otázkou, zda Karolínina
tvorba signalizuje také širší rozpoložení a chápání světa nejmladší artistní generace.
Nebo je tento obrazový modul, tvořený tolika kresebnými tahy, výlučný? Lze ovšem
bez nesnází mluvit i o jistých post postsurrealizujících evokacích, o věčném návratu
k naraci, k figuře, jak se právě děje v nejmladší generaci. Karolina Netolická (nar.
1993) bude v letošním školním roce absolvovat na pražské Akademii, v ateliéru Jiřího
Petrboka. Kurátor Martin Dostál, výstava potrvá do 6. 1. 2022.

TIMOTHÉE QUOST (FR), SILVAN SCHMID (CH)
& ELIO AMBERG (CH)

STŘEDA 8. 12. / 19.00

Koncert tří hráčů na dechové nástroje jako warm up festivalu Hear Me!
Koncert muzikantů, kteří fascinujícím způsobem rozšiřují možnosti a limity
dechových nástrojů! Francouzský hudebník Timothée Quost se ponoří do své hry
na trumpetu, mikrofon (zpětné vazby a zázněje) a elektroniku. Silvan Schmid je
trumpetista působící ve Švýcarsku a Nizozemsku. Hraje a nahrává s projekty Solo,
Gamut Kollektiv, s Alexem Rivou, Eddiem Prévostem, Bertrandem Denzlerem atd. Ve
Fiducii vystoupí se švýcarským saxofonistou Eliem Ambergem. Ten v současnosti
zkoumá rytmické konstrukty, rozšířené techniky hry na saxofon, strukturování
atonálních melodií a oblast mezi elektronickou a akustickou hudbou. Vysoce
doporučeno! Koncert se koná ve spolupráci se spolkem Bludný kámen a Starou
sítí na novou hudbu. Pozvánka na festival Hear Me, který se v sobotu 11. 12. koná
v Opavě.

KRISTÝNA SVIDROŇOVÁ: SOCHY Z PEŘIN

ČTVRTEK 9. 12. / 18.00

vadne, chřadne, natahuje se ke slunci, žízní. Přírodnímu světu stojí v opozici svět
digitální a městský i stěny pokoje, v nichž jako by lyrický subjekt byl uzavřen, držen
a mezi nimiž pěstováním pokojových rostlin imitoval přírodu ve smyslu přirozenosti,“
píše o sbírce její redaktorka Olga Stehlíková.

DEBUTY VOL. 10: BAŁDYGA, TALLO

Hosty jubilejního desátého pořadu Debuty budou hosté sice formálně „zahraniční“,
neformálně to jsou ovšem básnířka a básník, kteří jsou v českém prostředí a české
literatuře patřičně aklimatizováni. Zofia Bałdyga (1987) a Michal Tallo (1993) píší básně,
v nichž tematizují nejenom dynamiku a prudkost vnitřního světa, ale rovněž se se
stejnou silou dívají takzvaně ven a ve svých básních věnují patřičnou pozornost světu
a jeho společenským a klimatickým problémům v nebývale silné obraznosti a křehké
starosti o vše kolem nás.

STANISLAV KOLÍBAL — JAN SVOBODA:
KŘEHKÁ STABILITA

STŘEDA 15. 12. / 18.00

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.
Na letošní závěrečné výstavě k jubileu 20 let od založení Fotografické galerie Fiducia
představíme třicítku fotografií Jana Svobody, který mezi lety 1968—1975 fotograficky
zaznamenával a dokumentoval realizace Stanislava Kolíbala. Některé fotografie
z Kolíbalova archivu budou veřejně prezentovány vůbec poprvé. Dva světy výrazných
osobností — Jana Svobody a Stanislava Kolíbala — se na čas protnuly v počáteční
atmosféře dusného období nástupu normalizace. Oba ve své tvorbě hledají vlastní
cestu zobrazení světa prostřednictvím redukce vztahů často obyčejných věcí, kdy
výraz odhmotnění může poukázat na jeho skrytý duchovní obsah. Stanislav Kolíbal
(1925) je jedním z nejvýznamnějších protagonistů českého, ale i mezinárodního
umění druhé poloviny dvacátého století. Jan Svoboda (1934—1990), bohužel
předčasně zesnulý fotografující umělec, se pokoušel ve své době o novou definici
a zrovnoprávnění fotografie v rámci klasických uměleckých oborů, jako je malířství
nebo sochařství. Výstava potrvá do 25. 1. 2022.

Křest debutové sbírky.

MAPA TŘÍ ŽIVLŮ A BULLETIN KRÁSNÁ OSTRAVA

Uvedení básnické prvotiny Kristýny Svidroňové Sochy z peřin vydané
v nakladatelství Protimluv. Hosty budou básník a prozaik Petr Stach a hudebnice
Jana Sedláková, která křest rozezní svou intuitivní hrou na netradiční hudební
nástroje. Večerem provede Petr Ligocký. „Básně Kristýny Svidroňové v její debutní
sbírce jsou komponované do celku, jemuž dominuje lyrická mluvčí v druhé osobě
a bohatý svět rostlinné říše a životodárné vody, na níž závisí: duby, břízy, olše,
kaštany, smrk, zázvor, borůvky, karafiáty, pokojové rostliny, jejich tkáň a habitus,
jejich listy, semena, květy, vůně a kořeny touto sbírkou prorůstají. Mluvčí se
proměňuje v jejich soukmenovkyni — v rostlinu, která rozkvétá a plodí, ale také

Křest mapy a časopisu, komentovaná prohlídka.

za finanční
podpory:

PONDĚLÍ 13. 12. / 18.00

Básníci Zofia Bałdyga a Michal Tallo v literárním pořadu Romana Polácha.

Karolína Netolická: z výstavy Tma, světlo, hranice
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VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Z důvodu omezené kapacity v rámci
epidemiologických opatření doporučujeme
rezervaci míst 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

PONDĚLÍ 20. 12. / 18.00

Křest nové mapy, zaměřené na těžní věže, vodojemy a komíny. Mapa badatelského
týmu Michal Horáček, Robert Kořínek, Radim Kravčík a Martin Vonka zobrazuje
objekty nacházející se na části území ostravsko-karvinského revíru, v několika
málo případech s exkurzy za jeho hranice. Zobrazuje především stojící objekty,
ale v odůvodněných případech jsou v ní zachyceny i zaniklé stavby. Kromě mapy
pokřtíme i nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Součástí bude komentovaná prohlídka.
Pozor, koná se v areálu Nové huti, sraz u vrátnice. Z důvodu omezené kapacity
doporučujeme rezervaci míst na tel.: 596 117 312 (po—pá 10.00—18.00).

partneři:

