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Monika Žáková — Soft Logic

DO 6. KVĚTNA
Jiří Foltýn (1951) je moravský fotograf a grafik. Fotografií 
se zabývá od roku 1973. Za jeho zásadní období lze 
označit léta 1977 až 1992. V této době vznikly cykly 
a soubory fotografií Příhody s lanem, Zátiší, Malované 
objekty a Upravené krajiny. Pomocí umělých zásahů 
do negativů i pozitivů, manipulacemi během dlouhých 
a dvojnásobných expozic měnil význam obrazové 
výpovědi a zaváděl prvek času do statického záběru. 
Ve Fotografické galerii Fiducia je vystaven kompletní 
soubor Upravené krajiny.   

JIŘÍ FOLTÝN: 
UPRAVENÉ KRAJINY
pokračování výstavy 

ve Fotografické galerii 
Fiducia

PŘIJĎTE SI VYROBIT PLACKY ČI KOUPIT VLAJKY — VÝTĚŽEK PŮJDE 
NA POMOC UKRAJINĚ  
Ve Fiducii si můžete za dobrovolný příspěvek vyrobit originální placky s ukrajinskými 
motivy nebo si koupit ručně šité vlajky Ukrajiny. Můžete také přinést žluté a modré 
látky, které dáme dobrovolnicím-šičkám. Výtěžek z prodeje placek a vlajek věnujeme 
ostravské pobočce Organizace pro pomoc uprchlíkům, která pomáhá konkrétním 
ukrajinským rodinám, prchajícím před válkou. Za půjčení plackovače děkujeme 
Střední umělecké škole Ostrava. Můžete také poskytnout finanční dar přímo na 
účet Organizace pro pomoc uprchlíkům 6026562017/2700 a nebo se přihlásit jako 
dobrovolník — vytvářejí databázi lidí, kteří chtějí pomoci.

DÍLNA AFRICKÝCH ZPĚVŮ 
S LUCIÍ PÁCHOVOU 

workshop

9. 5. / 17.30
Přijďte se naučit africké písně 
a procvičit vokální techniky. 
Vstupné 250,-. 

FRISK + TALAQPO FEAT. 
VOJTĚCH PROCHÁZKA 

koncert

9. 5. / 19.30 
Pardubické trio a sextet s novým 
albem, inspirovaným východní 
Afrikou. 

LUKÁŠ PROKŮPEK: 
PROMĚNY NOCI   

vernisáž

12. 5. / 18.00
Uvedení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia.

DEBUTY VOL. 10:
BAŁDYGA, TALLO

literární pořad

23. 5. / 18.00
Literární pořad Romana Polácha 
s básníky Zofií Bałdygou 
a Michalem Tallou. 

KOSMICKÝ VÁBIČ WALT 
WHITMAN   

komponovaný pořad 

5. 5. / 18.00
S překladatelem O. Skovajsou 
a muzikantkou H. Lundiakovou 
nad nejnovějším překladem Listů 
trávy.

MONIKA ŽÁKOVÁ: 
SOFT LOGIC

vernisáž

12. 5. / 19.00
Uvedení výstavy v Galerii Dole.

JATKA UŽ SE NEVYBULI 
poetická rekapitulace 

a komentované prohlídky

20. 5. / 15.00—20.00
Komentované prohlídky a večer 
věnovaný osudu dříve chátrající 
kulturní památky. POZOR, koná se 
v jatkách. Nutná registrace míst 
v galerii PLATO.

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ 
V HUDBĚ   

komentovaný koncert

11. 5. / 18.00
Hudební těleso Ostravská 
bandaska představí první a druhý 
život Karla Havlíčka Borovského.

TEMNÝMI ZÁKOUTÍMI 
PODZEMNÍ KRAJINY

workshop, výstavy, literární 
soutěže

28. 5. / 18.00—22.00
Program Fiducie v rámci Ostravské 
muzejní noci. 

DEBUTY VOL. 10 – BAŁDYGA, TALLO    
Literární pořad Romana Polácha s básníky Zofií Bałdygou a Michalem Tallou. 

Hosty jubilejního desátého pořadu Debuty budou autoři 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. Večerem provází básník Roman Polách.  

PONDĚLÍ 23. 5. / 18.00

TEMNÝMI ZÁKOUTÍMI PODZEMNÍ KRAJINY 
ANEB OSTRAVSKÁ MUZEJNÍ NOC VE FIDUCII    
Program Fiducie v rámci Ostravské muzejní noci. 

V antikvariátu a klubu Fiducia bude na děti a jejich rodiče čekat zvláštní podzemní 
krajina. Budou si ji moci spolu s loutkoherci Hanou a Tomášem Volkmerovými projít, 
prozkoumat ji, objevovat a odkrývat její tajemství. Budeme společně hledat otisky 
podzemního života v temných zákoutích, na schodech a na zdech. Formou frotáže 
odhalíme, co podzemí ukrývá. Budeme zkoušet frotovat všemožnými způsoby. 
Následně všichni společně vytvoříme jeden společný muzejní exponát. Protože děti 
patří do muzea a dokáží jej oživit, naplnit a rozžít. 

Kromě podzemního dobrodružství se můžete těšit také na výstavy, literární soutěže 
v antikvariátu o naše ostravské kulturní mapy a pexesa a další aktivity.

Otevřen bude antikvariát i obě galerie.

SOBOTA 28. 5. / 18.00—22.00



antikvariát  |  klub  |  galerie FIDUCIA KVĚTEN 2022 

za finanční 
podpory:

partneři:

MONIKA ŽÁKOVÁ: SOFT LOGIC  
Vernisáž výstavy v Galerii Dole.

Ve svých aktuálních realizacích Monika Žáková (*1987) balancuje na tenké hranici 
mezi malířskou monochromií a velmi mělkým plošným reliéfem. Pracuje s plátnem 
jako s autonomní sebereferenční entitou nesoucí reziduální stopy toho, jak s ním 
autorka estetizujícím gestem manipulovala prostřednictvím skládání, překládání 
a ohýbání. Výsledkem je plošně zvlněný obraz s jemně nastříknutým barevným 
nádechem, měkce akcentujícím reverzibilitu světla a stínu. Kurátor Martin Mikolášek. 
Výstava potrvá do 15. 6. 2022.. 

ČTVRTEK 12. 5. / 19.00

KOSMICKÝ VÁBIČ WALT WHITMAN  
Komponovaný pořad s překladatelem Ondřejem Skovajsou a muzikantkou 
Hanou Lundiakovou věnovaný nejen nejnovějšímu překladu Listů trávy.

Walt Whitman byl jedinečný a dodnes ne zcela pochopený básník. Leaves of 
Grass je Whitmanova jediná básnická sbírka a celoživotní dílo, které doplňoval 
a přepracovával celý život. Amerikanista a písňový folkorista Ondřej Skovajsa 
se Whitmanovu dílu interpretačně věnuje řadu let a jeho étos popsal v knize 
Psaný hlas, jež vyšla v roce 2015. Od stejného roku překládal první a nejdivočejší 
vydání Listů trávy, až do roku 2018 nebyla původní sbírka v českém jazyce 
vydána (překládána byla pozdější vydání pod názvem Stébla trávy). Na překladu 
Skovajsa spolupracoval s muzikantkou, spisovatelkou a redaktorkou Hanou 
Lundiakovou, jejíž hudební a jazykový cit pomohl Listy trávy rozhýbat a roztančit 
tak, aby vynikla barvitost, živelnost a silně smyslová, až erotizující povaha 
Whitmanova básnického textu. 

ČTVRTEK 5. 5. / 18.00

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.

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

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ
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FRISK + TALAQPO FEAT. VOJTĚCH PROCHÁZKA  
Pardubické trio a sextet s novým albem, inspirovaným východní Afrikou.

Východiskem tvorby tria Frisk je free jazz, v širokých dovednostech instrumentalistů 
můžete ale zaslechnout také ohlasy lidové hudby různých koutů světa, amerického 
minimalismu a v sonických výbojích dokonce prvky raného industriálu. Talaqpo jede 
turné k novému albu, které natočilo s hostujícím Vojtou Procházkou na analogové 
varhany Vermona ET 6-2, jež perfektně doplňují vokál Lucie Páchové, housle Milana 
Jakeše, bicí Jana Chalupy, cello Šimona Marka a kontrabas Luana Goncalvese. 
Vycházející album je inspirováno zvuky, písněmi a zejména příběhy zaznamenanými 
během měsíců ve východní Africe.

PONDĚLÍ 9. 5. / 19.30

KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ V HUDBĚ    
Hudební těleso Ostravská bandaska představí formou komentovaného koncertu 
první a druhý život Karla Havlíčka Borovského. 

Karel Havlíček Borovský je znám především jako politik a novinář, ovšem úspěšný 
byl i jako autor textových parafrází. Využíval je pro reflexi aktuálního dění a v mnoha 
ohledech tato tvorba neztratila nic ze svého kouzla ani dnes. Dramaturgii koncertu 
tvoří i skladby, které na téma Havlíčkova života nebo na texty jeho děl složili různí 
čeští skladatelé. Komentovaný koncert připomene loňské 200. výročí narození 
„K. H. B.“. Koncertem provází muzikolog Viktor Velek (FU OU), na klavír hraje Ivo Morys 
a zpívá Tomáš Kura.. 

STŘEDA 11. 5. / 18.00

LUKÁŠ PROKŮPEK: PROMĚNY NOCI    
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Proměny noci jsou výběrem fotografií z posledních dvou let. Les a měsíční světlo, toť 
vše, co autora dle jeho slov „vždy jednou za měsíc láká v noci ven a do lesů, těšit se 
prapodivnou hrou světel a stínů tohoto neskutečného světa“. Výstava potrvá do 13.6. 
2022.

ČTVRTEK 12. 5. / 18.00

JATKA UŽ SE NEVYBULI   
Večer se všemi a pro všechny, kterým nebyl lhostejný osud chátrající kulturní 
památky bývalých jatek. Poetická rekapitulace.

Od 90. let 20. stol. usilovala odborná veřejnost a několik ostravských iniciativ 
o záchranu bývalých městských jatek. Na protest proti chátrání památky se pořádaly 
odborné debaty, happeningy i petice se snahou o dialog s tehdejšími majiteli objektu 
a vedeními města. Díky tomu se udrželo téma jatek živé, což zásadním způsobem 
ovlivnilo veřejnou a politickou debatu ve prospěch záchrany jatek. Večerem vás 
provede Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, který tyto iniciativy „zespodu“ 
poeticky zrekapituluje. Akci věnuje všem, kteří usilují nebo v budoucnu budou usilovat 
o záchranu kulturního a industriálního dědictví Ostravy. POZOR, koná se v jatkách. 
Kapacita pouze 50 osob, nutná registrace míst v galerii PLATO.

Programu předchází komentované prohlídky v 15 h a 17 h s historiky, památkáři 
a členy okrašlovacího spolku Romanou Rosovou a Martinem Strakošem.

PÁTEK 20. 5. / 15.00—20.00

DÍLNA AFRICKÝCH ZPĚVŮ S LUCIÍ PÁCHOVOU   
Hudební workshop.. 

Budeme se učit několik písní — z ugandského kmene Acholi, kmene Gogo z Tanzánie 
a zambijského kmene Tonga. Písně Lucie Páchová odposlouchala ve vesnicích Nzali, 
Odek a Chikuni, které navštívila na svých cestách na bicyklu v roce 2019. Některé 
písně jsou vícehlasé, k většině patří tanec, každá z nich má svůj příběh, svůj kulturní 
a sociální kontext. Jelikož jsou to ale lidovky, může je zpívat kdokoli, ať už umí zpívat 
nebo nikoli, ať už má hlas takový nebo makový. Zpívají se v kruhu, v úzkém kontaktu 
s ostatními. A ačkoliv je nemůžeme interpretovat autenticky, autorka věří, že se o ně 
může podělit v podobě, jak se je od lidí v Africe naučila. Ukážeme si také, jak na 
některé vokální techniky, jak se jimi inspirovat v hledání svého hlasového výrazu 
a jak se do zpěvu opřít ve chvíli, když je nám to třeba. Vstupné na workshop 250,- Kč.

PONDĚLÍ 9. 5. / 17.30


