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Srdečně vás zveme k našemu festivalovému stánku!
Budete si moci zakoupit také publikaci 20 let Fiducie a ostravské umělecké scény,
Mapy ostravských soch, Mapy ostravských výletů, Mapy ostravských památek
a architektury nebo katalogy k výstavám. Těšit se můžete také na speciální ceny
pexesa ostravských interiérů nebo knihy Opavské interiéry. V pátek v 16.00 hod.
můžete přijít na autogramiádu autorů naší nové knížky – poetického průvodce
Ostravou s názvem Cesty do ostravského (v)nitrozemí. Pozor – koná se na
Výstavišti Černá louka, stánek najdete v sekci malých nakladatelství.

Jana Hojstričová — Obnažiť znamená exponovať

MARKÉTA DO 15. LISTOPADU
CHYMOVÁ Markéta Chymová před pár měsíci úspěšně
MÍSTA Z MÍSTA

pokračování výstavy
v Galerii Dole

ukončila studium v ateliéru malby Fakulty umění
Ostravské univerzity. Ve svých obrazech se už od
středoškolských studií věnuje malbě krajiny, kterou
vnímá především jako prostředek pro vyjádření
vlastní, privátní historie pojaté jako osobitý mix
vzpomínek a vizuálních reflexí. Důraz na osobní
rozměr v kombinaci se šťastně volenou balancí mezi
(ne)určitostí zvolených motivů a měkkou amorfností
barevných ploch je hlavním důvodem pro to, že
jejím obrazům dominuje nepodbízivá tendence
k soustředěnému ztišení. Maluje sice „jen“ krajiny,
za zdánlivou nezobecněnou banalitou malířských
námětů — zaprášených skleníků, spletených ok
drátěných pletiv a repeticí planěk dřevěných plotů,
z nichž autorka postupně odstranila vše nepodstatné
— však prosvítají nejen úvahy o výstavbě obrazového
prostoru, o „tady a tam“ a „vně a uvnitř“, ale
i uvědomělý myšlenkový pohyb mezi jistotou
zkušenosti a v čase narůstající mlhavostí vzpomínky.

doporučujeme / www.e-antikvariat.com / www.antikvariaty.com /

V rámci programu můžete navštívit také aurogramiádu autorů Cesty do
ostravského (v)nitrozemí. Knihu, která se pokouší v deseti trasách najít duši
ostravské krajiny vydal spolek Fiducia v prosinci. Poetický průvodce obsahuje
fotografie Romana Poláška a Martina Popeláře a texty literárního kritika Pavla
Hrušky, jež vedle konkrétních údajů a historických faktů často v metaforické
nadsázce vzdávají hold kráse daného místa. „Mnohem spíš než nějaký neomylný
recept či jednoznačné vodítko představuje tato publikace cosi na způsob (snad
užitečného) žebříku nebo voru, vystupuje tedy v roli jakéhosi pomocníka pro
dobrodružné a zvídavé povahy – to podstatné a neopakovatelné (a obtížně
zaznamenatelné) si musí každý poutník zaujatě a na vlastní způsob objevit na
svých cestách sám. Vše je přitom možné a dovolené a všechny varianty mají
stejnou hodnotu,“ vysvětluje Pavel Hruška.
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, Monika Horsáková, Ilona Rozehnalová, Petr Kočárek
a Pavel Březinský. Originální podobu jí vtělila mladá slovenská grafička Kristína
Pupáková.
Kniha chce zájemcům o umění, architekturu a obecně kulturní dědictví ukázat
Ostravu z nové, nejen historické či architektonické, ale i poetické perspektivy.
„Chůze se jeví coby ideální způsob poznávání, což neplatí jen v případě svérázných
a proměnlivých podob Ostravy. Krok je fundamentální mírou lidské existence,
něčím, co nás neustále směřuje kamsi dál, jednostejně, ale i pokaždé navrací
zpátky domů, a to až k prapočátkům našeho bytí tady na tomto světě,“ dodává
Pavel Hruška, který v předmluvě knihy nabízí i odpověď na otázku, proč by
měl člověk svůj čas a pozornost věnovat právě třetímu největšímu městu
České republiky. „Neboť dokonale platí tři čtvrtě století stará slova spisovatele
a někdejšího rozhlasového redaktora Josefa Filgase: ‚Dybystě cely svět přešli, jak
stě něviděli Ostravu, tuž stě něviděli nic.‘“

LITERÁRNÍ POUŤ NA HALDU ÚTERÝ 4. 2. / 18.00
EMA KU POCTĚ BOŽENY Symbolické putování v den 200.
NĚMCOVÉ narození slavné spisovatelky.
akce

JANA HOJSTRIČOVÁ PÁTEK 7. 2. / 18.00
— OBNAŽIŤ ZNAMENÁ Uvedení výstavy ve Fotografické
EXPONOVAŤ galerii Fiducia.
vernisáž

MATEJKA / TÓTH / KORDÍK ČTVRTEK 13. 2. / 19.00
+ CREMISI Volná improvizace kytary, zpěvu
koncert

MILAN HAJDÍK PONDĚLÍ 24. 2. / 18.00
vernisáž

Fiducia / Nádražní 30 (vchod z ulice Mlýnské), Ostrava 1
otevřeno / Po—Pá 10.00—18.00 hod.

facebook stránky / antikfiducia / krasnaostrava / ostravajevcentru

kontakt / 596 117 312 e-mail / akce@antikfiducia.com web / antikfiducia.com

Zahájení třídenní pop-up výstavy
v Galerii Dole.

JAK BUDE VYPADAT SAD ÚTERÝ 25. 2. / 18.00
MILADY HORÁKOVÉ? Moderovaná debata s odborníky
debata

i politiky o budoucí podobě této
cenné lokality.

DEBUTY VOL. 5 ČTVRTEK 27. 2. / 18.00
— HOŠEK, ŠIPKA Večer věnovaný novým knihám
literární večer

Adama Hoška a Magdalény Šipky.

AUTOGRAMIÁDA PÁTEK 28. 2. / 16.00
AUTORŮ KNIHY CESTY Autogramiáda poetického průvodce
vydaného spolkem Fiducia
DO OSTRAVSKÉHO Ostravou,
v prosinci 2019. Pozor — koná se
(V) NITROZEMÍ NA na Výstavišti Černá louka.
OSTRAVSKÉM KNIŽNÍM
FESTIVALU
akce

FIDUCIA NA OSTRAVSKÉM PÁTEK—SOBOTA
KNIŽNÍM FESTIVALU 28.—29. 2. / 10.00—18.00
akce

www.krasnaostrava.cz / www.ostravskesochy.cz / www.ostravskepamatky.cz

a saxofonu a modulárního
syntezátoru a k tomu temně
ambientní projekt s prvky musique
concrète.

Srdečně vás zveme k našemu
festivalovému stánku!
Pozor —koná se na Výstavišti
Černá louka, stánek najdete
v sekci malých nakladatelství.
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LITERÁRNÍ POUŤ NA HALDU EMA
KU POCTĚ BOŽENY NĚMCOVÉ

ÚTERÝ 4. 2. / 18.00

Symbolická pěší pouť v den 200. narození výjimečné osobnosti české kulturní
historie.
V pěti zastávkách cesty na nejznámější ostravskou haldu zazní ukázky ze
spisovatelčina pozoruhodného díla, na závěr pak na vrcholu haldy vzplane na
oslavu této mimořádné postavy českého národního obrození oheň. Sraz v 18.00
před klubem Fiducia. Doporučujeme teplé oblečení, případně s sebou baterku
a v termosce čaj (s rumem).

JANA HOJSTRIČOVÁ — OBNAŽIŤ ZNAMENÁ
EXPONOVAŤ

PÁTEK 7. 2. / 18.00

Vernisáž výstavy ve Fotografické galerii Fiducia.

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. Výstava potrvá do 6. 3.
2020, kurátorka: Bohunka Koklesová.

MATEJKA / TÓTH / KORDÍK + CREMISI

ČTVRTEK 13. 2. / 18.00

Koncert ve Fotografické galerii Fiducia.

Volná improvizace kytary (Michal Matejka), zpěvu a saxofonu (Miroslav Tóth)
a modulárního syntezátoru (Daniel Kordík), tj. členů kapel Thisnis, Shibuya
Motors, Jamka a dalších. Tóth je také autorem několika oper, už podruhé si
u něj skladbu objednal také slavný Kronos Quartet. Cremisi je temně ambientní
projekt s prvky musique concrète italského hudebníka Federica Nardelly.
Pořádáme ve spolupráci s dramaturgem koncertů Martinem Režným.

MILAN HAJDÍK

PONDĚLÍ 24. 2. / 18.00

Vernisáž třídenní pop-up výstavy v Galerii Dole.

V nových a doposud nevystavených obrazech jako by Milan Hajdík ukládal
tři paralelní stavy našeho bytí: tělesně-smyslový, industriálně materiální
a odhmotněný v digitálním přepisu. Krátká pop-up výstava se uskutečňuje při
příležitosti vydání prvního katalogu malířské tvorby tohoto absolventa ostravské
Fakulty umění. Pozor — potrvá pouze do 27. 2. Kurátor: Jiří Ptáček.

za finanční
podpory:

JAK BUDE VYPADAT SAD MILADY HORÁKOVÉ?

ÚTERÝ 25. 2. / 18.00

Moderovaná debata s odborníky i politiky o budoucí
podobě této cenné lokality.

Sad Milady Horákové patří k nejvýznamnějším parkům Ostravy. Aktuálně se
hovoří o jeho revitalizaci a vedou se diskuse o tom, jak by měla vypadat. Má
být prostor parku řešen veřejnou soutěží? Jak do fungování sadu zasáhne nový
objekt koncertní haly a vědecké knihovny? Má se stát místem s in-line dráhou
a atrakcemi, nebo se má k revitalizaci přistoupit s jistou pietou s ohledem na fakt,
že se zde nacházel (nejen) městský hřbitov? Na tyto a další otázky se vám pokusí
odpovědět naši hosté. Moderuje Jan Lenart z Ostravské univerzity.

DEBUTY VOL. 5 – HOŠEK, ŠIPKA

ČTVRTEK 27. 2. / 18.00

Večer věnovaný novým knihám Adama Hoška
a Magdalény Šipky.

Hosty pátého literárního pořadu Debutů budou Adam Hošek (*1995) a Magdaléna
Šipka (*1990). Kniha Adama Hoška A na stromech les (Univerzita Palackého,
2019) je výsledkem nejenom autorova úspěchu na univerzitní literární soutěži,
ale také dlouhodobého autorského záměru o prvotinu, ve které se spojuje
poetika každodennosti s mytickou nadčasovostí světa. Debut Magdalény Šipky
Město hráze (Malvern, 2019) prezentuje její myšlenková východiska pojetí
světa a společnosti, kniha je příkladem citlivé angažované tvorby, která spojuje
nejhlubší intimní prožívání se zájmem o obecný chod světa a zároveň je prosta
jakékoli plakátovosti. Literární pořad Debuty je zaměřen na pozoruhodné
básnické prvotiny, případně pak na knížky druhé, které jsou často poměřovány
právě prvotinami. Debuty také fungují jako pořad, jenž dává prostor i dalším
hostům mladé a střední básnické generace, kteří nespadají do výše zmíněné
kategorie a kteří se představí ostravskému publiku svým „debutovým“ čtením.
Pořadem provázejí literární historici Roman Polách a Iva Málková.

AUTOGRAMIÁDA AUTORŮ KNIHY
CESTY DO OSTRAVSKÉHO (V)NITROZEMÍ
NA OSTRAVSKÉM KNIŽNÍM FESTIVALU

PÁTEK 28. 2. / 16.00

MIlan Hajdík — Struktura

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

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.

PROGRAM KLUBU
FIDUCIA
PRO VÁS PŘIPRAVUJÍ

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

Autogramiáda poetického průvodce Ostravou, vydaného spolkem Fiducia
v prosinci 2019.

Publikace literárního historika Pavla Hrušky, fotografů Romana Poláška a Martina
Popeláře a týmu spoluautorů se pokouší o zmapování duše ostravské krajiny
— v deseti pěších trasách představuje nejen památkové zóny a historické
čtvrti moravskoslezské metorpole, ale také sídliště, okrajová místa či sociálně
vyloučené lokality a „umírající“ části města, jež zatím nebyly v žádných
průvodcích zdokumentovány. Pozor – koná se na Výstavišti Černá louka.

partneři:

