Pokračování výstavy v Galerii Dole.
Jan Poupě (*1988), který se už v roce svého absolutoria
(2014) na pražské Akademii výtvarných umění (ateliér Malba
I, prof. Jiří Sopko) stal laureátem Ceny kritiky za mladou malbu, se ve své prostorové instalaci, koncipované přímo na míru
Galerie Dole, dotýká tematiky originality a jejích transformací,
deformací a kopírování. Převedením originálu do technického
obrazu a jeho přeuložení (uložit jako co?) a přenášení (uložit
kam?) v mediálním časoprostoru sice přináší možnost masového šíření, opakovaného a neukončitelného kopírování
a uchovávání vizuální informace, zároveň se tím ale něco podstatného z původní originality nenávratně vytrácí.

VStuPnÉ DoBRoVolnÉ
Místo si můžete rezervovat na tel.: 596 117 312 nebo osobně v antikvariátu (Mlýnská 2, 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, Jaroslav Němec, Jiří Šigut,
Martin Režný, Petr Stach, Marcela Lysáčková, Max Lysáček, Iva
Málková, Libor Magdoň, Milena Vitoulová, Martin Strakoš, Pavel Hruška

SPonZoŘi a PaRtnEŘi
akce antikvariátu a klubu Fiducia podporují:

Ministerstvo kultury ČR, Statutární město Ostrava, Nadace
české architektury, MUDr. David Feltl, tiskárna Printo, Portaflex, Nadace Agosto foundation
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; sdružení M.O.S.T; kukačka.org; Ateliér 38;
zkrášlovací spolek Jihan

doporučujeme:
www.e-antikvariat.com | www.antikvariaty.com
www.krasnaostrava.cz | www.ostravskesochy.cz
www.ostravskepamatky.cz
naše stránky na Facebooku: antikfiducia
krasnaostrava | ostravajevcentru
naše skupiny na Facebooku: Čtenářský klub
ostrava | ostravské výlety | ostravské sochy

Za pomoc a spolupráci na přípravě našich kulturních akcí
děkujeme: Ditě Eibenové, Martinu Tomáškovi, Petru Šimíčkovi, Jiřímu Macháčkovi, Pavlu Hruškovi, Petru Vaňousovi,
Vojtěchu Vlčkovi, Vladislavu Holcovi, Andree Węglarzyové,
Petru Přendíkovi, Lence Kocierzové, Janu Lenartovi, Janu Šnébergrovi, Šárce Mikeskové, Jiřímu Královi, Romaně Rosové,
Romanu Majkusovi, Petru Szyrokému, Jiřímu Hruškovi, Jiřímu
Sovadinovi, Martinu Dostálovi, Jiřímu Ptáčkovi, Tomáši Pospěchovi, Lucii Fischerové, Josefu Mouchovi, 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

PROGRAM DUBEN 2018

do 7. 5.
Jan PouPě — uložit Jako...

5. 4.
18.00

Lucia Sekerková:
Vrăjitoare / Čarodějnice
Vernisáž výstavy ve Fotografické
galerii Fiducia

6. 4.
19.00

noČnÍ SMěna — Koncert
Světoběžník Slavek Kwi, vítězka ceny
Vinyla a další hosté.

15. 4.
10.00

ateliér pro děti a jejich rodiČe
Současné umění hravě a bez nudy.

17. 4.
18.00

BylinKoVá zahrádKa
na MilÍČoVě a oBilná zahrádKa
Tradiční jarní okrašlovací akce,
sraz před Fiducií.

18. 4.
18.00

jiřÍ Černý — leoš janáČeK jinaK
Speciální antidiskotéka uznávaného
hudebního kritika.

20. 4.
18.00

to je náš důM!
Promítání filmu o německé síti
solidárního bydlení MHS s diskusí.

23. 4.
18.00

oteVřenÍ oStraVSKé poeticKé
StezKy a zahájenÍ Sezóny
na náMěStÍ e. Beneše
Jarní okrášlení, malý piknik
a poetická stezka věnovaná
in memoriam Janu Balabánovi
a Jaroslavu Žilovi.
Sraz v 18.00 hodin na náměstí.
Opékače párků, případně deky
s sebou.

do 7. 5.

jan poupě — uložit jaKo...
Pokračování výstavy v Galerii Dole.

antikvariát a klub Fiducia — s vámi
od roku 1998

zvuků Jonášem Gruskou. Ostravskou premiéru bude mít členka oceňovaného kolektivu Genot Centre a vítězka ceny Vinyla
Enchanted Lands. Zahrají i místní borci Jakub Adamec, Tomáš
Knoflíček, Martin Režný a další..

5. 4. v 18.00
luCia SEkERkoVÁ:
VRăJitoaRE / čaRoDěJniCE

20. 4. v 18.00
to JE nÁš DůM!
Promítání filmu o německé síti solidárního bydlení MhS
s diskusí.
Promítání filmu To je náš dům!, který popisuje fungování
německé sítě solidárního bydlení Mietshäusersyndikat (Syndikát nájemních domů), jejíž model se v upravené podobě snaží
iniciativa Sdílené domy přinést i do Česka. Po filmu bude následovat diskuse se spolkem Sdílené domy o situaci s bydlením v ČR a o alternativě, kterou by iniciativa Sdílených domů
ráda nabídla.

15. 4. v 10.00
atEliÉR PRo Děti a JEJiCh RoDičE

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.
Čtyři roky fotografovala slovenská fotografka Lucia Sekerková dnešní čarodějnice v Rumunsku. Rozhovory, marketing,
magické rituály, zaříkávání. Podvod, nebo dar? Tradiční profese romských žen, emancipace?
Lucia Sekerková (*1991) je studentkou pátého ročníku Ateliéru reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V rámci studia se dlouhodobě
věnuje dokumentování života Olašských žen žijících v Rumunsku. Za soubor Donum Vitae získala v roce 2013 cenu Canon
Junior Awards v soutěži Czech Press Photo. Část fotografického souboru Vrăjitoare byl vystaven v Centru současného umění DOX a na samostatné výstavě v Czech Photo Centre v Praze. Její poslední projekt Vrăjitoare / Čarodějnice vydalo spolu
s rozsáhlou etnografickou studií Ivany Šestákové nakladatelství PositiF.

Současné umění hravě a bez nudy.
Ateliér, v němž tvoří děti společně s rodiči, vedou výtvarníci
Marcela Lysáčková a Max Lysáček. Dětem doporučujeme pracovní převlečení. Vhodné od 2 let. Vstup volný.

17. 4. v 18.00
BylinkoVÁ ZahRÁDka na MilíčoVě
a oBilnÁ ZahRÁDka

23. 4. v 18.00
otEVŘEní oStRaVSkÉ PoEtiCkÉ StEZky
a ZahÁJEní SEZóny na nÁMěStí E. BEnEšE
Jarní okrášlení, malý piknik a poetická stezka věnovaná in
memoriam J. Balabánovi a J. žilovi.
Na náměstí se vrátí lavičky a kromě dalších okrášlení, se
kterými nám můžete jako vždy pomoci, slavnostně otevřeme
první ostravskou poetickou stezku. Ta jarní bude věnována in
memoriam spisovatelům Janu Balabánovi a Jaroslavu Žilovi.
Sraz v 18.00 hodin na náměstí. Opékače párků, případně deky
s sebou.

Bylinková zahrádka na Milíčově

Lucia Sekerková: Vrăjitoare / Čarodějnice

tradiční jarní okrašlovací akce, sraz před Fiducií.
Přijďte s námi vysadit bylinkovou zahrádku na Milíčově ulici v klášterním stylu nebo umýt a opravit zeď u pamětní desky
mlýna na Mlýnské ulici. Postaráme se také o tamní katalpu.
Rukavice a dobrou náladu s sebou.

6. 4. v 19.00
noční SMěna — konCERt

18. 4. v 18.00
JiŘí čERnÝ — lEoš JanÁčEk Jinak

Světoběžník Slavek kwi, vítězka ceny Vinyla a další hosté.
Noční směna přinese silnou dávku subtilní i hutné elektroniky a těm nejodvážnějším návštěvníkům umožní proposlouchat se až do následujícího rána. Pestrou džunglí terénních
nahrávek nás provede světoběžník Slavek Kwi aka Artificial
Memory Trace, částečně v kolaboraci se slovenským lovcem

Speciální antidiskotéka uznávaného hudebního kritika.
Netradiční hudební pořad Jiřího Černého, věnovaný Leoši
Janáčkovi, mimořádné hudební osobnosti, od jejíhož úmrtí letos uplyne 90 let.

Otevření ostravské poetické stezky

DuBEn 2018

