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Jiří Marek – Leporelo

DO 4. PROSINCE
Současná malířská poetika nedávného absolventa 
pražské AVU je hlubinná, psychologicky zátěžová 
a melancholická. Předkládá rozšířený půdorys 
mezilidských vztahů jako svého druhu „halucinaci“, 
jako „roztříštěný svět“, který je nutné znovu 
trpělivě skládat, defragmentovat, znovu oživovat 
a pročišťovat. Ostravská výstava nazvaná Šatna na 
konci chodby metaforicky odkazuje na proměnlivý 
stav lidského podvědomí. Představuje soubor nových 
obrazů zpřítomňující tajemná zákoutí–zátiší, která 
jako by se vynořovala z hladiny času a různých vrstev 
paměti. 

DO 15. LISTOPADU
Severní Čechy jsou fotografovým rodištěm a místem, 
kde od roku 1991 fotí proměny krajiny, obcí i lidí. 
Toto nádherné území od Krušných hor až po České 
středohoří navždy poznamenalo komunistické 
drancování bohatých nalezišť hnědého uhlí. I dvě 
desetiletí po Sametové revoluci zde však konflikt 
mezi těžaři a obyvateli obcí na okrajích dolů stále 
probíhá a není jasné, jaký osud zdejší kraj čeká.

JIŘÍ MAREK 

ŠATNA NA KONCI 
CHODBY 

pokračování výstavy 
v Galerii Dole

IBRA 
IBRAHIMOVIČ 

STŘEPY 
SEVERNÍCH ČECH  
pokračování výstavy 

ve Fotografické galerii 
Fiducia 

TŘICET SVOBODNÝCH — PROGRAM V PÁTEK 15. 11. 2019
Multižánrový celodenní program Antikvariátu a klubu Fiducia, okrašlovacího spolku 
Za krásnou Ostravu, Jazykového gymnázia P. Tigrida, Gymnázia O. Havlové, Střední 
umělecké školy v Ostravě, společností Educa24 a CINERITE, klubu Les, a Filozoficko-
přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Koná se ve stanu na Masarykově 
náměstí.

9.00—10.00
Jak skončila totalita — blok pro školy
Blok pro školy zahrnující projekci dokumentárního filmu „Petr Placák — České děti“ a debatu 
s pamětníky listopadových událostí 1989. Po debatě budou studenti pokračovat pátrací hrou 
v ulicích centra Ostravy.
10.00—11.00
Disent jako únik z totality — projekce dokumentárních filmů 
10.00—11.00 
Živý řetěz – pokus o obejmutí města od Ostravské univerzity až po Českou televizi. Jde o 
připomínku podobného lidského řetězu z listopadu 1989. 
11.00—12.00
Jak skončila totalita — blok pro školy
12.00–13.00
Jak skončila totalita — blok pro školy
13.00—13.15
Čtení z dopisů I. M. Jirouse a J. Jirousové 
13.15—13.45
Vzpomínka na Jaromíra Šavrdu
13.45—14.00
Scénické čtení: Egon Bondy — Invalidní sourozenci 
14.00—14.15
Literatura „na okraji“ — krátkometrážní filmy inspirované básněmi tzv. „neoficiálních“ autorů 
14.15—14.45
Slovo — obraz — popelnice aneb Experimentální várka poetických popelnic POPO, které si budete 
moci přijít polepit na Masarykovo náměstí. 
15.00
Šifra Pavla Tigrida — vyhlášení výsledků soutěže v history geocachingu.
15.15—16.30
Komponovaný pořad — 17. listopad v Ostravě
16.30—17.00
Století zlomů — jevištní scénická textová koláž v podání sedmi studentů a jejich dvou pedagogů 
17.00—17.35
Moje Svoboda — projekce unikátního projektu České televize a Reflexu. 
17.35–19.00
Jsme svobodní? — debata s osobnostmi české kultury o svobodě v současném světě. 
19.00—19.20
Tady Havel, slyšíte mě? — sestřih nejlepších momentů z připravovaného časosběrného 
dokumentu Petra Jančárka.
19.20—20.20
Miroslav Jasiński: Střední Evropa jde za svobodou — projekce dokumentu
21.00
Po sametu — premiéra nové hry Tomáše Vůjtka aneb kdo všechno si činí nárok na zásluhy 
listopadového a polistopadového vývoje v naší zemi. Koná se v podzemí Absintového klubu Les. 

Zážitkové programy a workshopy:
Pouliční pátrací hra, výroba klíčů, placek, tašek, transparentů, masek a samizdatů, kvízy a výstava 
Ostrava 1989.

Pořádáme v rámci projektu SametOVA!!!

JARO KRK (CREMASCHI 
+ OSTROWSKI) USA-CZ, 

SVARTVIT NL, EMPTYZ PL 
koncert

STŘEDA 6. 11. / 19.00
Zvukoví mágové z Ameriky, 
Holandska, Polska a ČR.

ČTENÁŘSKÝ KLUB 
literární večer

ÚTERÝ 12. 11. / 18.00
Večer věnovaný knize Veroniky 
Šikulové Místa v síti. 

ROK 1989 A OBDOBÍ 
NORMALIZACE V ČSR 

A STŘEDNÍ EVROPĚ
debata

ČTVRTEK 14. 11. / 18.00 
Diskuse s historiky Liborem 
Svobodou, Milanem Bártou, 
Martinem Tichým a Vojtěchem 
Vlčkem.

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ 
U PAMĚTNÍ DESKY OBĚTEM 

ZLA
akce

PONDĚLÍ 18. 11. / 15.30
Pietní shromáždění k uctění 
památky Dne boje za svobodu 
a demokracii.

TALAQPO, ONDŘEJ KYAS
koncert

PONDĚLÍ 18. 11. / 19.00 
Indické hudební příběhy a uvedení 
nového alba Solárium.

TŘICET SVOBODNÝCH 
akce

PÁTEK 15. 11. / 10.00—20.00 
Celodenní program ve stanu na 
Masarykově náměstí.

ANDREA MALINOVÁ: 
MRTVÁ ŽÁBA

vernisáž

ČTVRTEK 21. 11. / 18.00
Uvedení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia.

NOVÝ ŽIVOT TOVÁRNÍCH 
KOMÍNŮ 

přednáška a vernisáž

ÚTERÝ 26. 11. / 18.00
Debata, zahájení výstavy a křest 
umělecké intervence sochařky 
Šárky Mikeskové.



KRK (CREMASCHI + OSTROWSKI) USA-CZ, 
SVARTVIT NL, EMPTYZ PL
Koncert zvukových mágů z Ameriky, Holandska, Polska a ČR.
KRK zkoumá hranice elektroakustické hudby prostřednictvím kombinace 
akustického nástroje se speciálně vyrobenými digitálními nástroji. Projekt 
holandského zvukového inženýra Kevina Jassena připomíná svou konfrontační 
povahou vídeňský akcionismus s hardcore punkovou zuřivostí. Polský projekt 
Emptyz balancuje na hraně jemné elektronické architektury a agresivního 
harsh noise.

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

ČTENÁŘSKÝ KLUB
VERONIKA ŠIKULOVÁ: MÍSTA V SÍTI
Přijďte se podělit o svůj čtenářský zážitek! 

Román s autobiografickými prvky představuje osudy tří žen jedné rodiny. 
Vyprávění evokují stejné chutě a vůně, jako historické události. O knize si 
budeme povídat s literární kritičkou Ivou Málkovou..

ROK 1989 A OBDOBÍ NORMALIZACE 
V ČSR A STŘEDNÍ EVROPĚ 
Moderovaná debata s historiky Liborem Svobodou, Milanem Bártou, Martinem 
Tichým a Vojtěchem Vlčkem.

Diskuse se bude věnovat období normalizace, především 80. letům a roku 
1989 v Československu a ve střední Evropě (politika, hospodářství, společnost, 
represivní aparát, opoziční aktivity, církve, každodennost). Diskutovat budou 
pracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze – Libor Svoboda, Milan 
Bárta, Martin Tichý a ostravský historik Vojtěch Vlček. 

Pořádáme ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií. VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

za finanční 
podpory:

partneři:

antikvariát  |  klub  |  galerie FIDUCIA LISTOPAD 2019 
STŘEDA 6. 11. / 19.00 

ÚTERÝ 12. 11. / 18.00 

ČTVRTEK 14. 11. / 18.00 

SLAVNOSTNÍ SETKÁNÍ U PAMĚTNÍ DESKY 
OBĚTEM ZLA
Pozor, koná se ve vstupní hale radnice města Ostravy. 

Slavnostní setkání k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii. Vystoupí 
zástupci politických vězňů a samosprávy a také Pěvecký sbor Chorus Ostrava.. 
Pořádá Gymnázium Olgy Havlové, Okrašlovací spolek za krásnou Ostravu, 
Antikvariát a galerie Fiducia a političtí vězni České republiky pod záštitou 
primátora statutárního města Ostravy a hejtmana Moravskoslezského kraje.

PONDĚLÍ 18. 11. / 15.30 

TALAQPO, ONDŘEJ KYAS   
Koncert a uvedení nového alba.

Talaqpo je skupina zpěvačky Lucie Páchové, ve které se obklopila zkušenými 
jazzovými a improvizujícími hráči. Tvorba skupiny připomíná příběhy původních 
kmenů indického státu Odisha, které jsou poznamenané bojem s těžebními 
společnostmi, vysídlováním kvůli stavbě přehrad apod. Ondřej Kyas, člen 
Ensemble Opera Diversa a skupin Mucha a Květy, uvede sólové album Solárium, 
jež vyjde v listopadu. 

PONDĚLÍ 18. 11. / 19.00 

ANDREA MALINOVÁ: MRTVÁ ŽÁBA  
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

Výstava slučuje dva autorčiny soubory z posledních let. Spojují je podobné 
principy inscenace, ať už je to práce s rostlinami, kořeny, listy, větvemi, kůrou, 
případně hlínou a nebo s relikty zvířat, od průmyslově vyráběných kožichů až po 
vycpané, přejeté nebo nalezené vysušené živočichy. Práce se odehrává v několika 
podsériích. Najdeme zde detaily přírodnin, zátiší i inscenované snímky nebo 
dokonce portréty. Není to soubor s jednoznačným čtením a jednolitou prací 
s tématem. Vedle sebe se vyskytuje hned několik přístupů: jednou je člověk 
„oblečen do zvířete“, podruhé fragment mrtvého zvířete nebo úhel zobrazení 
najednou převrací, co bylo zobrazeno, a divák má pocit, že se dívá na fantastické, 
dosud neexistující zvíře. 

ČTVRTEK 21. 11. / 18.00 

Andrea Malinová

NOVÝ ŽIVOT TOVÁRNÍCH KOMÍNŮ 
Přednáška a zahájení výstavy a křest umělecké intervence sochařky Šárky 
Mikeskové.

Tovární komíny jsou autentickými svědky naší průmyslové podnikavosti 
a technického rozvoje. Komíny jsou důležitým symbolem své doby, představují 
identifikační body, ale i památníky míst, kde se rozvíjel průmysl. Při zachovávání 
nepoužívaných komínů pak mohou vznikat vyhledávaná místa s netradiční 
atmosférou. Přednáška a výstava odborníků na tovární komíny z ČVUT Martina 
Vonky a Michala Horáčka ukáže celou řadu možností, jak je dnes možné dát 
komínům šanci na nový život. Zároveň proběhne křest umělecké intervence na 
motivy Strakáče od sochařky Šárky Mikeskové. 

ÚTERÝ 26. 11. / 18.00 

TŘICET SVOBODNÝCH 
Celodenní program ve stanu na Masarykově náměstí. 

Debaty s pamětníky i historiky, scénická čtení, zážitkové programy, filmové 
projekce, poetické popelnice a řada dalších aktivit ve stanu na Masarykově 
náměstí v rámci společného projektu ostravských institucí SametOVA!!!, kterým 
oslavíme třicet let od pádu komunistického režimu. Vyrobte si vlastní samizdat 
či transparent, vytvořte si placku, tašku nebo masku s motivem svobody, 
pátrejte po zajímavých místech v unikátní pouliční hře nebo se zapojte do 
happeningu, v rámci kterého vznikne živý řetěz. 

PÁTEK 15. 11. / 10.00—20.00 


