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Markéta Luskačová

DO 10. PROSINCE
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 anebo 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. 

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 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.

ANDREA 
MALINOVÁ 

MRTVÁ ŽÁBA 
pokračování výstavy 

ve Fotografické galerii 
Fiducia

JIŘÍ MAREK 

ŠATNA NA KONCI 
CHODBY 

pokračování výstavy 
v Galerii Dole

CESTY DO OSTRAVSKÉHO (V)NITROZEMÍ — VÝLETY DO DUŠE MĚSTA
Spolek Fiducia vydává v prosinci knihu, která se pokouší o zmapování duše 
ostravské krajiny.

Poetický průvodce i rádce pro všechny, kdo touží poznat a procestovat 
Ostravu způsobem, který není tradiční a obvyklý. Kniha mapuje jak známé 
kulturní památky a památkové rezervace, tak dosud nezmapované lokality, 
včetně architektonicky zajímavých staveb, které dosud nejsou systematicky 
propagovány, urbanisticky výjimečných, ale také urbanisticky problematických 
lokalit a zanikajících čtvrtí a zákoutí, jež jsou svědectvím překotného rozvoje 
města Ostravy. Těšit se můžete na fotografie Romana Poláška a Martina Popeláře 
přibližující „genius loci“ řady jedinečných ostravských destinací, specifický 
charakter a nenapodobitelné kouzlo průmyslovou minulostí zformovaných oblastí 
a stejně tak i osobitý rustikální ráz okrajových městských lokalit a cenných 
přírodních prostředí a také na texty literárního kritika Pavla Hrušky, jež vedle 
konkrétních údajů a historických faktů často v metaforické nadsázce vzdávají 
hold kráse daného místa. 

Na knize spolupracoval tým ostravských historiků a dalších odborníků: Zdenka 
Rozbrojová,Martin Juřica, Martin Jemelka, Martin Strakoš, Romana Rosová, Jakub 
Ivánek, Petr Lexa Přendík, Jan Lenart, Josef Šerka, Tomáš Majliš, Lenka Kocierzová, 
Jaroslav Němec, Ivan Motýl, Ilona Rozehnalová, Petr Kočárek, Pavel Březinský.  
Originální podobu jí vtělila mladá slovenská grafička Kristína Pupáková.

Ostrava zatím obdobnou knihu, která by podrobně mapovala celé území včetně 
lokalit, kterými se město „nechlubí“, ale jsou přitom pro poznání města, jeho 
minulosti, kulturního dědictví i současnosti důležité, nemá. Chceme tak zájemcům 
o umění, architekturu a obecně kulturní dědictví ukázat Ostravu z nové, podrobné 
i poetické perspektivy.

TOMÁŠ PREDKA 
— V DEŠTI, V KOUŘI, V JÍZDĚ 

vernisáž

PONDĚLÍ 9. 12. / 17.00
Zahájení výstavy v Galerii Dole. 

PETR HRUŠKA — DALEKO OD 
NIČEHO

křest knihy

PONDĚLÍ 9. 12. / 18.00 
Uvedení monografie věnované 
básníkovi Ivanu Wernischovi.

DEBUTY VOL. 4 
— MACL, MOTÝL, SZYROKI

literární pořad

ČTVRTEK 12. 12. / 18.00
Večer věnovaný novým knihám 
Ondřeje Macla a Ivana Motýla.

J. MALURA & J. IVÁNEK
— HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ!

křest knihy

PÁTEK 13. 12. / 16.30 
Prezentace nové knihy o poutních 
písních na Moravě v době barokní.

MARKÉTA LUSKAČOVÁ 
— O SMRTI, O KONCÍCH 

A JINÝCH LIDECH 
vernisáž

STŘEDA 11. 12. / 18.00 
Zahájení výstavy ve Fotografické 
galerii Fiducia.

ONDŘEJ DURCZAK — OSTRAVA 
MÁ BUDOUCNOST: 

100 LET SPOTŘEBNÍHO 
DRUŽSTVA BUDOUCNOST 

V OSTRAVĚ VE FOTOGRAFIÍCH 
1919–2019
křest knihy

ÚTERÝ 17. 12. / 18.00
Uvedení knihy spojené s krátkou 
přednáškou o fenoménu 
spotřebního družstevnictví na 
Ostravsku.

CESTY DO OSTRAVSKÉHO 
(V)NITROZEMÍ

křest knihy

ČTVRTEK 19. 12. / 18.00
Uvedení poetického průvodce 
Ostravou, křest Mapy ostravských 
soch a bulletinu Krásná Ostrava.

RADOVAN JURSA  
— MEZZOVOCE 

křest knihy

PONDĚLÍ 2. 12. / 18.00
Básnickou sbírku uvedou Petr 
Hruška, Ivan Motýl a Pavel Hruška. 

Roman Polášek



RADOVAN JURSA — MEZZOVOCE
Křest básnické sbírky.

Texty uvnitř knihy Mezzovoce vedou často dialog s dalšími básníky. V plánu 
hudebně literárního večera není jen uvést knihu, ale především pokračovat 
v rozhovoru autorů o básních a skrze básně. Vystoupí Petr Hruška, Ivan Motýl, 
Pavel Hruška a Radovan Jursa. Na violoncello zahraje Jan Kaňka.

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

TOMÁŠ PREDKA — V DEŠTI, V KOUŘI, V JÍZDĚ
Vernisáž výstavy v Galerii Dole. 

Nekonečná malba, nekonečné možnosti, nekonečná abstrakce. Tomáš Predka 
maluje skutečné abstraktní obrazy, které prosvěcují a vylehčují podzemní 
prostory Galerie Dole. Kurátorem výstavy je Martin Dostál. Vernisáž potrvá do 
15. 1. 2020. POZOR, koná se již v 17.00!

PETR HRUŠKA — DALEKO OD NIČEHO
Křest monografie věnované básníkovi Ivanu Wernischovi.

Rozsáhlá kniha o velikém básníkovi a mystifikátorovi Ivanu Wernischovi, kterou 
napsal básník a literární historik Petr Hruška, právě vychází v nakladatelství 
Host. O uvedení monografie se postarají známí literáti Michal Šanda a Milan 
Ohnisko, kteří jsou Wernischovými kumpány a spolu s ním vytvořili několik knih. 
Vystoupí také Barbora Čiháková, která pro dílo sestavila podrobnou a objevnou 
bibliografii. Kniha bude na místě k zakoupení za výhodnou cenu. Večer bude 
moderovat Libor Magdoň a vzhledem k povaze hlavního hrdiny knihy nelze 
vyloučit rozmanitá překvapení. 

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

PROGRAM KLUBU 
FIDUCIA 

PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

za finanční 
podpory:

partneři:

antikvariát  |  klub  |  galerie FIDUCIA PROSINEC 2019 
PONDĚLÍ 2. 12. / 18.00 

PONDĚLÍ 9. 12. / 17.00 

PONDĚLÍ 9. 19. / 18.00 

DEBUTY VOL. 4 — MACL, MOTÝL, SZYROKI
Večer věnovaný novým knihám Ondřeje Macla a Ivana Motýla. 

Hosty čtvrtého pořadu Debutů budou Ondřej Macl (*1989) a Ivan Motýl (*1967). 
Ondřej Macl získal za svou prvotinu Miluji svou babičku víc než mladé dívky 
(Dauphin, 2017) Cenu Jiřího Ortena. Originální debut je intimní montáží života, 
jemuž kromě autentického citu nechybí groteskní nadhled, na kterém je taktéž 
založena autorova druhá kniha ironických žáčkovských variací K čemu jste na 
světě (Petr Štengl, 2018). Ivana Motýla spojuje s Ondřejem Maclem zapálení pro 
performativní realizování vlastní básnické tvorby. Po sbírce Zloděj ve sklenici 
(vlastním nákladem, 1991), která je dnes zcela nedostupná, vydává (společně 
s malířem a sochařem Petrem Szyrokým, který na večeru vystoupí společně s 
autorem) „oficiální“ prvotinu Struska (Větrné mlýny, 2019), která je nesena na 
expresivní imaginativnosti, kráse i surovosti života.

ČTVRTEK 12. 12. / 18.00 

JAN MALURA & JAKUB IVÁNEK
— HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ! 
Prezentace nové knihy o poutních písních na Moravě v době barokní.

Jan Malura a Jakub Ivánek z Filozofické fakulty Ostravské univerzity vydali 
v nakladatelství Host knihu o poutních písních, které v 17.–19. století užívali 
Moravané a Slezané při svém nábožném putování. Přijďte si poslechnout něco 
o tradici barokního poutnictví i o několika vybraných písních, které si možná 
i zazpíváte. 

PÁTEK 13. 12. / 16.30 

ONDŘEJ DURCZAK — OSTRAVA MÁ BUDOUCNOST: 
100 LET SPOTŘEBNÍHO DRUŽSTVA BUDOUCNOST 
V OSTRAVĚ VE FOTOGRAFIÍCH 1919–2019  
Uvedení nové knihy fotografa Ondřeje Durczaka.

Křest knihy bude spojený s krátkou přednáškou o fenoménu spotřebního 
družstevnictví na Ostravsku. 

ÚTERÝ 17. 12. / 18.00 

Tomáš Predka

CESTY DO OSTRAVSKÉHO (V)NITROZEMÍ 
Křest poetického průvodce Ostravou, Mapy ostravských soch a bulletinu Krásná 
Ostrava.

Spolek Fiducia vydává v prosinci knihu, která se pokouší o zmapování duše 
ostravské krajiny. Publikace literárního kritika Pavla Hrušky, fotografů Romana 
Poláška a Martina Popeláře a týmu spoluautorů v deseti pěších trasách 
představuje nejen památkové zóny a historické čtvrti, ale také sídliště, okrajová 
místa či sociálně vyloučené lokality a „umírající“ části města, jež zatím nebyly 
v žádných průvodcích zdokumentovány. Pokřtíme také druhé, doplněné vydání 
Mapy ostravských soch a zimní číslo bulletinu Krásná Ostrava. Na návštěvníky 
čeká i literární překvapení. 

ČTVRTEK 19. 12. / 18.00 

MARKÉTA LUSKAČOVÁ — O SMRTI, O KONCÍCH 
A JINÝCH LIDECH 
Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia. 

Fotografický soubor Markéty Luskačové, mapující jednu dekádu masopustních 
průvodů, ukazuje členy roztockého sdružení Roztoč, jejich přátele a průvod 
unětických masek, se kterými se roztočtí setkávají na Holém vrchu. Markéta 
Luskačová zobrazuje nejen nádheru masek, které Roztočtí vytvářejí, ale 
především ty, kdo stojí za nimi. Fotografka, která v sedmdesátých letech 
emigrovala z normalizačního Československa do Anglie, je řazena ke klasikům 
reportážní fotografie a její kompozice jsou přirovnávány k mistrům výtvarného 
umění. Vystavovala například v Tate modern, v roce 2018 získala cenu Osobnost 
české fotografie — za dlouhodobý přínos české fotografii. Výstava potrvá do 29. 
1. 2020. 

STŘEDA 11. 12. / 18.00


