REZERVACE MÍST

21.6. v 18.00

Čtenářský klub — Geniální
přítelkyně

Vážení návštěvníci, upozorňujeme vás, že kapacita sálu je
pouze 100 míst. Doporučujeme vám proto rezervovat si místa
k sezení na tel.: 596 117 312 (po–pá 10.00–18.00 hodin).
Při zaplnění kapacity se může stát, že vás již z bezpečnostních důvodů nebudeme moci pustit do sálu. Děkujeme
za pochopení.

Budeme hovořit o oceňované knize italské spisovatelky Eleny
Ferrante

25. 6. v 10.00

FIDUCIA JE NA FACEBOOKU

Prázdninový dětský ateliér

Na naší stránce najdete fotografie z našich akcí, aktuality, videa, zajímavé odkazy, reportáže z akcí... Staňte se našimi
fanoušky na:

Poslední ateliér před prázdninami, v případě pěkného počasí
budeme opět tvořit venku. Ateliér povedou Marcela Lysáčková
a Max Lysáček.

www.facebook.com/antikfiducia

29. 6. v 18.00

SPONZOŘI A PARTNEŘI

Oživme náměstí!

10. 6.
18.00–
–22.00
13. 6.
18.00
Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadace české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex, Nadační
fond Kousek po kousku

Do 25. 7.

Alexandrovci

Výstava člena umělecké skupiny Přirození Pavla Šmída v Galerii Dole

Další partneři klubu a spolupracující organizace: Okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu; Ostravská univerzita; Národní památkový ústav; Komorní scéna Aréna; Galerie výtvarného umění v Ostravě; knihkupectví Academia; knihkupectví
Artforum; Literárněvědná společnost při AV ČR – pobočka Ostrava; revue Protimluv; Konfederace politických vězňů; Český
rozhlas Ostrava; Ostravské centrum nové hudby; Gymnázium
Olgy Havlové; spolek Bludný kámen; Kabinet architektury;
Archiv města Ostravy; měsíčník Program; tiskárna Schenk;
tiskárna Printo; Reproservis 3C; Educa24; Petiční výbor Ostravica–Textilia; Amnesty International Ostrava; Ostravský informační servis; spolek PANT; sdružení M.O.S.T; kukačka.org;
Ateliér 38; zkrášlovací spolek Jihan

Pavel Šmíd

www.krasnaostrava.cz | www.ostravskesochy.cz

10. 6.
19.00

Akce Antikvariátu a klubu Fiducia v roce 2017 podporují:

Benefiční akce pro náměstí E. Beneše a křest bulletinu Krásná
Ostrava
Hudba, okrašlovaní, květináče, knihobudka, opékání párků
a slavnostní odhalení zážitkové trasy, to vše na náměstí, které
společně zkulturníme tak, aby přestalo být pouhým průchozím místem. Sraz všech okrašlovačů a aktivních lidí, kterým
není současný stav náměstí lhostejný, přímo na místě. Pokřtíme také nové číslo bulletinu Krásná Ostrava.

Doporučujeme:

6. 6.
18.00
8. 6.
18.00

Za pomoc a spolupráci na přípravě našich kulturních akcí
děkujeme: Ditě Eibenové, Martinu Mikoláškovi, Jiřímu Šigutovi, Martinu Strakošovi, Mileně Vitoulové, Blaženě Przybylové,
Ivě Málkové, Marcele Lysáčkové, Liboru Magdoňovi, Martinu
Tomáškovi, Petru Šimíčkovi, Jiřímu Macháčkovi, Pavlu Hruškovi, Petru Vaňousovi, Vojtěchu Vlčkovi, Vladislavu Holcovi,
Andree Węglarzyové, Jaroslavu Němcovi, Petru Přendíkovi,
Lence Kocierzové, Janu Lenartovi, Janu Šnébergrovi, Šárce
Mikeskové, Monice Horsákové, Maxi Lysáčkovi, Jiřímu Královi, Romaně Rosové, celému týmu Antikvariátu a klubu Fiducia
a všem ostatním dobrovolníkům a okrašlovačům.

www.antikfiducia.com
FIDUCIA – MLÝNSKÁ 2, OSTRAVA 1
otevřeno: Po–Pá 10.00–18.00 hodin
tel.: 596 117 312, e-mail: akce@antikfiducia.com

14. 6.
14.00

15. 6.
18.00

do
14. 6.
16. 6.
18.30
21.6.
18.00
25. 6.
10.00
29. 6.
18.00
do
25. 7.

Fotografické publikace Karvinska
Přednáška Ondřeje Durczaka
Zdenka Braunerová a ženy
v české historii
Moderovaná diskuse s historičkou
Milenou Lenderovou
Genius loci sadu Milady Horákové
Komentovaná procházka s Jakubem
Ivánkem a Pavlem Hruškou,
sraz před Domem kultury města Ostravy.
Muzejní noc ve Fiducii
Přijďte si vyrobit placku ostravských
dominant
O mystifikaci, architektuře
i vydávání knih
Moderovaná diskuse s jedním
z nejznámějších současných českých
spisovatelů Milošem Urbanem
Vyrob si svůj hmyzí domek
Speciální workshop se sochařem Janem
Šnébergerem a výtvarníky Marcelou
a Maxem Lysáčkovými v Komenského
sadech u památníku
Po zakázaných (cyklo)stezkách
ke břehům Lučiny
Komentovaná procházka s průvodci
Pavlem Hruškou a Janem Lenartem,
sraz za Novou radnicí
Země lidí
Výstava Marcela Steckera ve Fotografické
galerii Fiducia
Propagujme uhlí a ocel!
Fotografické publikace Ostravska
Vernisáž výstavy Ondřeje Durczaka
ve Fotografické galerii Fiducia
Čtenářský klub — Geniální přítelkyně
Budeme hovořit o oceňované knize
italské spisovatelky Eleny Ferrante
Prázdninový dětský ateliér
Oživme náměstí!
Benefiční akce pro náměstí E. Beneše
a křest bulletinu Krásná Ostrava,
sraz na náměstí u hodin.
Alexandrovci
Výstava člena umělecké skupiny Přirození
Pavla Šmída v Galerii Dole

10. 6. od 18.00 do 22.00

Do 14. 6.

Přijďte si vyrobit placku ostravských dominant
Fiducia připravila pro Ostravskou muzejní noc opět řadu aktivit – čekají vás soutěže v rámci oslav 750 let města, tradiční
literární soutěže v antikvariátu o hodnotné ceny, dětský ateliér
s výtvarnicí Marcelou Lysáčkovou a Maxem Lysáčkem a výstavy v obou galeriích. Můžete si u nás také vyrobit svou vlastní
placku ostravských dominant. Na všechny akce vstup volný,
není nutná rezervace.

Výstava Marcela Steckera ve Fotografické galerii Fiducia

V červnu chystáme benefiční akci pro náměstí Edvarda Beneše s okrášlením a zážitkovou trasou, komentované procházky
sadem Milady Horákové a ke břehům Lučiny, v Komenského
sadech si budete moci vyrobit hmyzí domek, do Fiducie zavítá
známý spisovatel Miloš Urban v netradiční roli debatéra, nejen
o Zdence Braunerové bude hovořit specialistka na téma žen
v české historii Milena Lenderová, během Muzejní noci si do Fiducie budete moci přijít vyrobit placku ostravských dominant,
chystáme výstavu o fotografických publikacích Ostravy a další
akce, na které vás srdečně zveme.

Muzejní noc ve Fiducii

6. 6. v 18.00

13. 6. v 18.00

Přednáška Ondřeje Durczaka
Nakolik podléhají fotografické publikace politickým vlivům?
A v jakých motivech se to především projevuje? Přednáška doktoranda Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity
v Opavě Ondřeje Durczaka představí základní tendence a motivy fotografických knih vydaných během totalitních let v Československu na téma okresu Karviná.

Moderovaná diskuse s jedním z nejznámějších současných
českých spisovatelů Milošem Urbanem
Výrazná osobnost současné české literatury, autor oceňovaných románů Sedmikostelí, Hastrman nebo Stín katedrály, mystifikátor a redaktor nakladatelství Argo Miloš Urban
v diskusi s moderátorem Liborem Magdoněm. Řeč bude nejen o literatuře, ale také o architektuře, redaktorské práci
a o všem, co vás zajímá a na co budete mít chuť se zeptat.

8. 6. v 18.00

Zdenka Braunerová a ženy
v české historii

Moderovaná diskuse s historičkou Milenou Lenderovou
Specialistka na dějiny každodennosti, dějiny žen a česko-francouzských kulturních vztahů, autorka monografie o životě
a díle významné české malířky Zdenky Braunerové v rozhovoru s moderátorem Liborem Magdoněm. Budeme hovořit
nejen o významných ženách v našich dějinách, postavení žen
v českých zemích v 19. století, ale i o dalších tématech, kterými
se Milena Lenderová zabývá.

10. 6. v 19.00

Genius loci sadu Milady
Horákové

Komentovaná procházka s Jakubem Ivánkem a Pavlem Hruškou
Sraz před Domem kultury města Ostravy. Na území dnešního parku se v minulosti nacházel městský hřbitov, židovský
hřbitov a hromadný hrob asi 230 německých civilistů, zavražděných v průběhu května a června 1945. Rovněž zde stála význačná architektonická památka – krematorium od architekta
Vlastislava Hofmana z let 1922–1925, které bylo ojedinělou
kubistickou stavbou nejen v kontextu Moravské Ostravy. Právě v tomto krematoriu byly spáleny ostatky osob zastřelených
gestapem za odbojovou činnost během druhé světové války,
oběti bombardování, poválečného běsnění, oběti stalinismu
a oběti velkých hornických katastrof. Park je rovněž místem
nebývalé koncentrace soch, zejména děl světově uznávaných
autorů z Mezinárodních sympozií prostorových forem 1967,
1969 a 1993. Procházku pořádáme ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu.

O mystifikaci, architektuře
i vydávání knih

14. 6. ve 14.00

Vyrob si svůj hmyzí domek

Speciální workshop se sochařem Janem Šnébergerem a výtvarníky Marcelou a Maxem Lysáčkovými v Komenského sadech
Hmyzí budky jsou důležitým útočištěm pro mnoho druhů samotářských včel a vos, které jsou neagresivní a pro diverzitu
ve městě důležité. V Komenského sadu budeme se sochařem
Janem Šnébergrem vyrábět hmyzí domky, které si pak lidé odnesou domů na balkon, vytvoříme také hmyzí domky s naučnou cedulkou přímo do parku. Výtvarníci Marcela Lysáčková
a Max Lysáček zároveň povedou dílnu pro děti. Akce se bude
konat v Komenského sadech u památníku uprostřed parku.
Pořádá Antikvariát a klub Fiducia v rámci konference WHO
(Světové zdravotnické organizace).

Marcel Stecker: Země lidí

Fotografické publikace
Karvinska

Země lidí

16. 6. v 18.30

Propagujme uhlí a ocel!
Fotografické publikace
Ostravska

Vernisáž výstavy Ondřeje Durczaka ve Fotografické galerii
Fiducia
Výstava útržků oficiálních fotografických publikací o Ostravsku
vydaných v letech 1948 až 1989 představí základní a osobitě
formovaný přehled o tehdejších totalitních tendencích v produkci těchto tiskovin, ale také podobu Ostravska v minulých
desetiletích. Ryze autorsky pojatá expozice Ondřeje Durczaka
a Dity Pepe. Výstava poukazuje nejen na místopisné knihy
industriálního Ostravska, ale zprostředkovává také tehdejší
oficiální formu a obsah nazírání na tuto oblast reprezentace.

15. 6. v 18.00

Po zakázaných (cyklo)stezkách
ke břehům Lučiny

Komentovaná procházka s průvodci Pavlem Hruškou a Janem
Lenartem
Sdílená procházka pro cyklisty i pěší až do údolí Lučiny, kde si
řekneme vše o této cenné přírodní lokalitě, která je pro většinu
Ostravanů neznámá. Sraz v Komenského sadech za radnicí.
Procházku povede Jan Lenart z Ostravské univerzity. Dozvíte
se od něj nejen o řece a o vlivu těžby na ni v minulosti, ale také
o okolních svazích či tamních skalách a podzemních prostorách. Doplní ho literární kritik a amatérský přírodovědec Pavel
Hruška, který mimo jiné pohovoří o geniu loci a přírodních zajímavostech míst, jimiž budeme procházet. U řeky Lučiny nainstalujeme naučnou ceduli o této cenné přírodní lokalitě, nyní
bohužel dostupné jen po cyklostezce.

Ondřej Durczak: Propagujme uhlí a ocel!

Červen 2017

