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Miroslav Myška

DO 6. BŘEZNA
Jana Hojstričová se ve své tvorbě systematicky vrací 
k problematice těla, jeho fyzických a sociálních 
situací. V instalaci Obnažit znamená exponovat 
je lidská kůže konfrontována s různými přístupy 
fotografického zobrazení. Ústřední částí práce 
je laboratorní stůl, na jehož dně je umístěna 
velkoformátová digitální fotografie na kovové 
desce, kterou doplňuje stažená fotografická emulze 
umístěná v Petriho miskách. Digitální fotografie svou 
vizuální tonalitou připomíná historické fotografické 
techniky 19. století. 

JANA 
HOJSTRIČOVÁ 

OBNAŽIŤ 
ZNAMENÁ 

EXPONOVAŤ  
pokračování výstavy 

ve Fotografické galerii 
Fiducia  

KONCERTY VE FOTOGRAFICKÉ GALERII FIDUCIA
Unikátní kocerty alternativní hudby pořádáme ve spolupráci s dramaturgem 
Martinem Režným. Mimořádný zážitek vás bezesporu čeká i v březnu, kdy 
nabídneme improvizační koncert ze série nekomerční platformy pro volnou 
improvizaci a audiovizuální umění Wakushoppu. Po deseti letech působení 
na několika pražských adresách oznámili kurátoři Petr Ferenc a Tomáš 
Procházka uzavření jedné kapitoly s otevřenou výzvou k pokračování. Úvodní 
pokračování další série proběhne právě ve Fiducii. Představí se Mikko Savela 
(FIN), Paul Gründorfer (AUT), Lucie Vítková a Daniel Skála.

Mikko Savela je finský kytarista, který se ale narodil a dnes i žije ve městě 
Umeá ve Švédsku. Po prozkoumání několika hudebních žánrů s řadou skupin 
se ponořil do nekonečného světa volné improvizace. Začal experimentovat 
s různými způsoby hry na kytaru, hraje na struny oběma rukama, pokládá na ně 
různé předměty, kovovými objekty tluče na tělo kytary, využívá všech možných 
rozšířených způsobů a možností hry na tento klasický nástroj. Kromě kytary 
používá různé druhy mikrofonů a elektroniku. 

Paul Gründorfer, rakouský tvůrce usazený ve Vídni, zkoumá zvuk jako specifický 
fenomén akce a reakce na podmínky konkrétního prostředí. Jeho práce se 
zaměřují na procesy, které se vyvíjejí v prostoru, kde zvuk není považován pouze 
za abstraktní médium, ale v němž se také přímo spojuje, ovlivňuje a zrcadlí 
sociální a životní prostředí. Zabývá se nestabilitou systémů, zpochybňuje roli 
kontroly a hledá mechanismy, které by mohly být primárně skryté. Kromě 
zvukových performancí se Paul zabývá tvorbou zvukově vizuálních instalací. 

Cimbalista, skladatel a improvizátor Daniel Skála získal mnohá ocenění na 
interpretačních soutěžích u nás i v zahraničí a má za sebou rovněž řadu 
vystoupení v různých místech světa – za všechny jmenujme např. účast na 
festivalu La Biennale v Benátkách, na Bregenzer Festspiele s Ensemble Modern 
nebo koncert s amsterodamským Asko/Schönberg Ensemble v Kalifornii 
a v newyorské Carnegie Hall. V současné době se Daniel Skála věnuje především 
kompozici a sólovým projektům. Je známý jako průkopník ve hře na cimbál; 
nechal si postavit unikátní koncertní nástroj a kontinuálně objevuje nové 
možnosti hry.

Lucie Vítková je skladatelka, performerka a improvizátorka žijící v New Yorku. 
Hraje na akordeon, syntezátor, hičiriki a zpívá a tančí. Ve svých kompozicích se 
zabývá sonifikací, kdy tvoří abstraktní modely z reálných předmětů a převádí je 
do hudby. V improvizacích využívá interakce mezi zvukem a pohybem. Ve svých 
zvukových experimentech využívá grafické partitury, tanec a pohyb, znalost 
českého folklóru, tradiční východní hudby Gagaku, terénní nahrávky, přesahy do 
módního designu (zvukové kostýmy) a řadu nehudebních objektů (plechovky, 
vodu, vysavač, papíry).

JANA VOJNÁROVÁ: ALBUM 
KAŽDODENNÍCH POZIC 

vernisáž

PONDĚLÍ 2. 3. / 18.00
Uvedení výstavy v Galerii Dole.

MIKKO SAVELA (FIN), PAUL 
GRÜNDORFER (AUT), LUCIE 

VÍTKOVÁ, DANIEL SKÁLA 
koncert

ÚTERÝ 3. 3. / 19.00
Improvizace, rozvíjení a hledání 
možností klasických nástrojů i 
zvuku jako takového. 

MIROSLAV MYŠKA: AKTY 
1970—2000

vernisáž

ČTVRTEK 12. 3. / 18.00 
Uvedení výstavy ve Fotografické 
gfalerii Fiducia.

OKRÁŠLENÍ NA MLÝNSKÉ 
ULICI A KŘEST BULLETINU 

KRÁSNÁ OSTRAVA
akce

PÁTEK 20. 3. / 18.00
Zasazení stromu u pamětní desky, 
úprava bylinkové zahrádky a 
guerillové okrášlení. Sraz před 
Fiducií. 

ATELIÉR PRO DĚTI 
A JEJICH RODIČE

výtvarná dílna

NEDĚLE 22. 3. / 10.00 
Současné umění hravě a bez 
nudy s lektory Marcelou a Maxem 
Lysáčkovými.

PRVNÍ NÁVŠTĚVA 
DALAJLÁMY V ČESKU 

debata

ÚTERÝ 17. 3. / 18.00 
Diskuse s novinářem Alexandrem 
Neumannem v rámci festivalu 
ProTibet.

NAŠE PANÍ BOŽENA 
NĚMCOVÁ?

komponovaný pořad

ÚTERÝ 24. 3. / 16.00
Večer věnovaný životu a dílu 
výjimečné osobnosti české kultury, 
od jejíhož narození letos uplynulo 
200 let.

KOSMICKÝ VÁBIČ 
WALT WHITMAN 

debata

ČTVRTEK 26. 3. / 18.00
Moderovaná diskuse s překladateli 
Ondřejem Skovajsou a Hanou 
Lundiakovou nejen o novém 
překladu Listů trávy. Moderuje Petr 
Kopecký. 



JANA VOJNÁROVÁ: ALBUM KAŽDODENNÍCH POZIC
Vernisáž výstavy v galerii Dole.

Malířka Jana Vojnárová (*1982) se ráda nechává fascinovat vizualitou starých 
fotografií i výstřižků z novin a časopisů. Ve svých malbách (i kolážích) často 
pracuje s motivem lidské postavy. Zvolené motivy přitom různě kombinuje, skládá 
a překrývá. Vznikají tak kompozice, v nichž se jí daří organicky propojovat jednotlivé 
obrazové plány tak, že původní motiv, ačkoli je v obraze stále čitelný, nedominuje, 
ale spíš se přemalováváním a vymýváním stává integrální součástí celostního 
vyznění. Ve své aktuální sérii obrazů nazvané Album každodenních pozic zachycuje 
postavy v běžných postojích nebo polohách, charakteristických například pro tanec 
či cvičení. Důležité přitom je, že figura (a její poloha či postoj) není nástrojem pro 
vyprávěný příběh, ale stává se sama sobě svým vlastním narativem. Kurátor: Martin 
Mikolášek, výstava potrvá do 2. 4. 2020. 

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

MIKKO SAVELA (FIN), PAUL GRÜNDORFER (AUT), 
LUCIE VÍTKOVÁ, DANIEL SKÁLA 
Koncert ve Fotografické galerii Fiducia.

Finský kytarista Mikko Savela experimentuje s různými způsoby hry na kytaru, 
využívá přitom všech možností hry na tento klasický nástroj. Kromě kytary 
používá různé druhy mikrofonů a elektroniku. Rakušan Paul Gründorfer zkoumá 
zvuk jako specifický fenomén akce a reakce na podmínky konkrétního prostředí. 
Jeho práce se zaměřují na procesy, které se vyvíjejí v prostoru, kde zvuk není 
považován pouze za abstraktní médium, ale v němž se také přímo spojuje, 
ovlivňuje a zrcadlí sociální a životní prostředí. Světově uznávaný průkopník ve 
hře na cimbál, skladatel a improvizátor Daniel Skála si nechal postavit unikátní 
koncertní nástroj a kontinuálně objevuje nové možnosti hry. Skladatelka, 
performerka a improvizátorka Lucie Vítková, žijící v New Yorku, hraje na 
akordeon, syntezátor, hičiriki a zpívá a tančí. Ve svých kompozicích se zabývá 
sonifikací, kdy tvoří abstraktní modely z reálných předmětů a převádí je do 
hudby. Pořádáme ve spolupráci s dramaturgem Martinem Režným. 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

za finanční 
podpory:

partneři:
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ÚTERÝ 3. 3. / 19.00 

PRVNÍ NÁVŠTĚVA DALAJLÁMY V ČESKU 
Diskuse s novinářem Alexandrem Neumannem 
v rámci festivalu ProTibet.

Novinář Alexandr Neumann na besedě pohovoří o štěstí, karmě a organizaci 
historicky prvního pobytu dalajlámy v naší zemi v roce 1990. Václav Havel po 
svém zvolení pozval jako první státník na světě 14. dalajlámu na oficiální návštěvu. 
Přes značnou nelibost čínských komunistů učinil český prezident jasný akt 
podpory utlačované země a ukázal desítky let přešlapujícím západním politikům, 
jaký vklad může přinést naše země do světové politiky. 

ÚTERÝ 17. 3. / 18.00 

Jana Vojnárová

ATELIÉR PRO DĚTI A JEJICH RODIČE 
Současné umění hravě a bez nudy 
s lektory Marcelou a Maxem Lysáčkovými.

NEDĚLE 22. 3. / 10.00 

OKRÁŠLENÍ NA MLÝNSKÉ ULICI 
A KŘEST BULLETINU KRÁSNÁ OSTRAVA 
Ve spolupráci s orašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

Přijďte s námi zasadit nový strom/keř k pamětní desce mlýna na Mlýnské ulici 
místo katalpy, kterou v lednu někdo vykácel. Upravíme také bylinkovou zahrádku, 
jež byla poškozena při rekonstrukci fasády, a chystáme i jedno guerillové 
okrášlení. Pokřtíme také nové číslo bulletinu Krásná Ostrava. Sraz před Fiducií. 

PÁTEK 20. 3. / 18.00 

NAŠE PANÍ BOŽENA NĚMCOVÁ? 
Komponovaný pořad věnovaný životu a dílu 
výjimečné osobnosti české kultury, od jejíhož narození letos uplynulo 200 let.
Je slavná spisovatelka stále ještě „naší paní“ (jak ji nazval básník František Halas) 
a má její tvorba co říct i ve 21. století? Hosty publicistky Moniky Horsákové budou 
literární historici Jakub Chrobák a Pavel Hruška. Věnovat se budeme především — 
ovšem nejen — Babičce, mimořádné próze, různými ideologickými a školometsky 
stereotypními dezinterpretacemi zcizené mnoha generacím čtenářů. 

ÚTERÝ 24. 3. / 18.00 

MIROSLAV MYŠKA: AKTY 1970—2000
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Základním rysem Myškovy fotografické tvorby je proměnlivost, hravost, empatie 
a zvídavost. Charakterizuje ji dětská, místy až nezodpovědná neposednost, která 
nedovoluje tvůrci usadit se jednom místě, stavět na osvědčených postupech 
a dosažených metách. Torza, akty-koláže i akty v krajině ve formě černobílých 
torz či barevné akty vytvořené technikou digitální koláže představují svébytné 
vizuální obrazy. (Z textu Jiřího Pavelky) Výstava potrvá do 10. 4. 2020.

ČTVRTEK 12. 3. / 18.00

KOSMICKÝ VÁBIČ WALT WHITMAN 
Moderovaná diskuse s překladateli Ondřejem Skovajsou 
a Hanou Lundiakovou nejen o novém překladu Listů trávy. Moderuje Petr Kopecký.
Walt Whitman byl jedinečný a dodnes ne zcela pochopený básník. Leaves of 
Grass je jeho jediná básnická sbírka, kterou doplňoval a přepracovával celý život. 
Ondřej Skovajsa, který se Whitmanovu dílu interpretačně věnuje řadu let, přeložil 
první a nejdivočejší vydání Listů trávy, jež do vydání v roce 2018 v českém jazyce 
neexistovalo (překládána byla pozdější vydání pod názvem Stébla trávy). Na 
překladu Skovajsa spolupracoval s 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. Součástí akce 
je přednáška na Ostravské univerzitě na téma „Někde zastavím a počkám tam na 
tebe“ — v pátek 27. 3. ve 14.10 hod. v učebně E232. 

ČTRTEK 26. 3. / 18.00 


