
Gustav Klimt – Judita.
Skvost ostravské galerie

Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû
a VÍTKOVICE HOLDING, a. s., pfiedstaví ojedi-
nûlé umûlecké dílo ostravské sbírky „Judita“
Gustava Klimta. Obraz bude vystaven v pfied-
ná‰kovém sále Domu umûní GVUO, Jureãkova
9 v Moravské Ostravû. VernisáÏ se koná 21. 12.
2006 v 17 hodin. V˘stava trvá do 21. 1. 2007.

Po dobu trvání v˘stavy je upravena otevírací
doba Domu umûní GVUO takto: úter˘ – nedûle
10-13 a 13.30-20 hodin; 24. 12. 2006 a 1. 1.
2007 od 10 do 15 hodin.

Ve vánoãním a novoroãním termínu bude vy-
staveno nejv˘znamnûj‰í a nejvzácnûj‰í dílo sbí-
rek ostravské galerie. Judita Gustava Klimta je
skuteãn˘m ‰perkem. Je nejen obrazem prvofia-
dého v˘znamu v díle Klimtovû, ale i v evrop-
ském umûní kolem roku 1900. Ostravsk˘ obraz
je verzí námûtu, jenÏ se v malífiovû díle objevu-
je hned nûkolikrát. NejbliÏ‰í srovnání se nabízí
se slavnûj‰í a mnohokrát reprodukovanou
Juditou I z vídeÀské Österreichische Galerie.
Obsahové pozadí tohoto vrcholného, moÏno fiíci
klasického námûtu evropské secese, je dosti
sloÏité. Pfiesto erotick˘ náboj je zde zcela domi-
nující. Inspiraãní múzou Klimtov˘ch velmi smysl-
n˘ch maleb s námûtem Judity byla Adéla Bloch-
Bauer, jejíÏ „zlat˘“ portrét byl nedávno nejdraÏ-
‰ím obrazem v‰ech dob. Cílem této v˘stavy je
zatraktivnit vánoãní svátky a nov˘m zpÛsobem
pfiedstavit vefiejnosti jeden z pokladÛ Galerie v˘-
tvarného umûní v Ostravû. Poãátkem roku 2007
budou také probíhat doprovodné programy
a pofiady pro ‰kolní mládeÏ.
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû,
Jureãkova 9, Moravská Ostrava, více na:
www.gvuostrava.cz, info@gvuostrava.cz

Houslista Jifií Vodiãka
s Janáãkovou filharmonií

Osmnáctilet˘ Jifií Vodiãka z Ostravy, kter˘ jiÏ
dnes zaujímá v˘znamné místo mezi nejlep‰ími
ãesk˘mi houslisty, vystoupí spoleãnû
s Janáãkovou filharmonií na prvním lednovém

koncertu velkého symfonického cyklu.
Hudebník zahraje velmi populární houslov˘
koncert d moll op. 47 finského skladatele po-
zdního romantismu Jeana Sibelia. Vystoupení
Janáãkovy filharmonie a sólisty Jifiího Vodiãky
v rámci koncertÛ velkého symfonického cyklu
se uskuteãní 18. a 19. ledna v Domû kultury
mûsta Ostravy v 19 hodin.

VodiãkÛv mimofiádn˘ talent se dynamicky roz-
víjel jiÏ od dûtsk˘ch let, kdy postupnû získával
v národních i mezinárodních houslov˘ch soutû-
Ïích první ceny. V roce 2000 zaãal studovat ve
tfiídû prof. ZdeÀka Goly na Institutu pro umûlec-
ká studia Ostravské univerzity. S Janáãkovou
filharmonií poprvé vystoupil ve 12 letech, za se-
bou má sólová vystoupení v fiadû zemí Evropy.
Po klavíristovi Luká‰i Vondráãkovi je jedním
z dal‰ích mimofiádn˘ch talentÛ narozen˘ch v re-
gionu Slezska a severní Moravy.

Sibeliovo dílo z roku 1905 je stále populární
pfiedev‰ím kvÛli efektnû napsanému sólovému
partu houslí, vÏdyÈ sám Sibelius housle studoval
od sv˘ch 15 let (od 9 rokÛ se uãil klavíru).
Nádhern˘ doprovod orchestru se snoubí s pro-
my‰lenou melodickou linkou houslí, která vynik-
ne nejen nároãn˘mi technick˘mi, ale i lyrick˘mi,
recitativními pasáÏemi.

Druhou pÛli koncertu tvofií stûÏejní pátá symfo-
nie e moll, op. 64 ruského skladatele Petra Iljiãe
âajkovského, génia ruské hudby, pfiedstavitele
vrcholného romantismu, jehoÏ tvorba má své
nezastupitelné místo nejen na koncertních pódi-
ích, ale také v divadlech (balety Louskáãek,
Labutí jezero aj., opery EvÏen Onûgin, Piková
dáma). Svou 5. symfonii komponoval v roce
1888 a vloÏil do ní fiadu sv˘ch osobních my‰le-
nek o údûlu ãlovûka ve svûtû. Víc o tom do-
svûdãují jeho poznámky, v nichÏ pí‰e: „Allegro.
1. Zlofieãení, zoufalství, náfiek, v˘ãitky… 2. Mám
se vrhnout do náruãe víry!?! Nicménû vedle
tûchto hlub‰ích duchovních problémÛ pfiedsta-
vuje âajkovského kompozice mistrovské dílo
hudební formy a orchestrální instrumentace.

Orchestr povede jeho b˘val˘ ‰éfdirigent Petr
Vronsk˘, pÛvodnû velmi úspû‰n˘ mlad˘ houslis-
ta, kter˘ zaãal svou dirigentskou dráhu v roce
1971 v plzeÀské opefie.
Janáãkova filharmonie, 28. fiíjna 124,
Ostrava, tel.: 596 619 914, www.jfo.cz

Barokní hudba v dobové
interpretaci

Bratislavsk˘ soubor Solamente Naturali
hrající na dobové nástroje se pfiedstaví
v rámci pravidelného cyklu komorních kon-
certÛ Janáãkovy filharmonie. Solamente
Naturali vystoupí v Domû kultury mûsta
Ostravy 29. ledna v 19 hodin.

Jak prozradil umûleck˘ vedoucí a koncertní
mistr, zásadní pro hudebníky je spontánnost
a pfiirozenost, vlastnosti, na které odkazuje uÏ
název tohoto slovenského tûlesa.

Soubor Solamente Naturali Bratislava se za-
mûfiuje pfiedev‰ím na interpretaci hudby 17.
a 18. století. Bohat˘ v˘bûr hudebního repertoá-
ru, ãasto neznámého, dovoluje hudebníkÛm ú-
ãinkovat v komorních triech, stejnû tak v or-
chestrálních barokních oratoriích. Interpreti volí
originální pfiístup k hudbû 17. a 18. století. Jsou
si vûdomi toho, Ïe pravdivé restaurování této
hudby a jejího duchovna dnes jednodu‰e není
moÏné. Pro vytvofiení podobné atmosféry pouÏí-
vají dobové nástroje, hledají inspiraci v historic-
k˘ch dokumentech.

Jejich repertoár nabízí vedle neznám˘ch a
unikátních kusÛ slovenské provenience nûkolik
barokních základních mistrovsk˘ch dûl
Vivaldiho, Händela, Purcella, Scarlattiho,
Lullyho a Rameaua. Solamente Naturali 
oslovují publikum také svou zdafiilou koncertní
sérii Musica Poetica da Camera ve Slovenské
národní galerii v Bratislavû, která dosvûdãuje
o sólov˘ch kvalitách jednotliv˘ch ãlenÛ ansámb-
lu a pfiedstavuje také prostor pro objevy nezná-
mé a ménû frekventované komorní hudby. 

Sloven‰tí hudebníci pravidelnû vystupují na
festivalech v âeské republice, Finsku
a Rakousku. V létû 2003 pfiedvedli unikátní ko-
lekci barokní hudby ze Slovenska. Program

koncertu vychází z evropské hudební tradice
vystavené vlivÛm slovenské lidové hudby, stej-
nû jako hudby koãujících TurkÛ, maìarské a ra-
kouské hudby.

V Ostravû zahrají program ze skladeb G. F.
Händela (Concerto grosso ã. 7. op. 6), dále J. S.
Bacha (Kantáta „Ich habe genug“ pro bas, hoboj
a orchestr BWV 85 a Koncert c moll pro hoboj,
housle a orchestr BWV 1060). Závûr programu
tvofií opût G. F. Händel a jeho Concerto Grosso
ã. 6 op. 6. Zazpívá basista Matú‰ Trávniãek, na
barokní hoboj zahrají Dominik Melichárek
a Marcel Plavec.
Janáãkova filharmonie, 28. fiíjna 124,
Ostrava, tel.: 596 619 914, www.jfo.cz

Sbor s orchestrem
v symfonii s poselstvím
antisemitismu

Pûvecké sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ, só-
lista Národního divadla moravskoslezského
Martin Gurbaº a Janáãkova filharmonie
Ostrava pod vedením Lubomíra Mátla uve-
dou na svém kaÏdoroãním lednovém kon-
certu nastudování 13. symfonie Dmitrije
·ostakoviãe „Babí jar“. Koncert Pûveckého
sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ a Janáãkovy
filharmonie Ostrava v nedûli 14. ledna ve
spoleãenském sále Domu kultury mûsta
Ostravy zaãne v 10.00 hodin.

Skladatelovo 113. dílo je psáno pro bas, muÏ-
sk˘ sbor a orchestr na ver‰e v˘znamného rus-
kého básníka 20. století Jevgenije Jevtu‰enka.
Symfonie poprvé zaznûla v Moskvû v roce 1962
a vyvolala velmi boufilivou a nad‰enou reakci

u publika (potlesk v sále trval témûfi pÛl hodiny).
Sám ·ostakoviã k této práci uvedl: „Napsal jsem
ze zaãátku nûco na zpÛsob vokálnû symfonické
poémy na Jevtu‰enkovy ver‰e Babí jar. Pak
mne napadla my‰lenka pokraãovat v práci, vyu-
Ïít dal‰ích básní tohoto umûlce… Îádné syÏeto-
vé spojení mezi tûmito básnûmi není. Jsou pub-
likovány v rÛzné dobû a vûnovány rÛzn˘m té-
matÛm. Ale já je chtûl sjednotit hudebnû. Psal
jsem symfonii, a ne fiadu jednotliv˘ch hudebních
obrazÛ…“ Ve své dobû symfonie ov‰em nevy-
volala jen nad‰ení, ale také kritiku ze strany po-
litick˘ch kruhÛ, protoÏe v Jevtu‰enkov˘ch ver-
‰ích bylo naznaãeno, Ïe pogromy a pronásle-
dování ÎidÛ se dot˘kají také tehdej‰ího
Sovûtského svazu. Sám ·ostakoviã pfii této pfií-
leÏitosti prohlásil: „Chtûl jsem vyjádfiit téma, kte-
ré se mne nejsilnûji dot˘ká – téma obãanské
morálky.“ V tomto svém díle posunul vnímání
tradiãních hudebních útvarÛ jako symfonie. 1.
ãást zhudebÀuje titulní báseÀ Babí jar, která se
dot˘ká hrÛzné váleãné události, kdy nacisté vy-
vraÏdili nedaleko Kyjeva v rokli stejného jména
96 tisíc lidí Ïidovského pÛvodu. Antityransk˘
charakter má druhá ãást s podtitulem Humor, 3.
vûta se t˘ká postavení Ïeny ve spoleãnosti
a v rodinû, 4. vûta hovofií o strachu, udavaãství
a poslední ãást Allegretto zpracovává téma kari-
érismu – pointou je, Ïe kariéra je dûlána právû
tehdy, kdyÏ se nedûlá.

Dirigent Lubomír Mátl, sbormistr Pûveckého
sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ, se do Ostravy vra-
cí pravidelnû. Vede zde Moravsk˘ komorní sbor,
spoleãnû s filharmonií vystoupil nesãetnûkrát.
Jak uvedl pro revue Protimluv ã. 2/2002,
„Ostravu jsem poznal, kdyÏ jsem sem pfii‰el po
absolvování JAMU, to snad tady zpíval kaÏd˘
druh˘… Ostrava je pro mne vlastnû svûtlá, vi-
dím v ní vlastní pfiítomnost hudby.“
DÛm kultury mûsta Ostravy, 28. fiíjna 124,
Ostrava, 597 489 111, www.dkmoas.cz

Mladí hudebníci
Mladí hudebníci z ostravsk˘ch hudebních

‰kol se pfiedstaví spoleãnû s Janáãkovou fil-
harmonií v pravidelném cyklu Jeneusse
Musicales. Koncert zaãne ve ãtvrtek 25. led-
na v 18 hodin ve spoleãenském sále Domu
kultury mûsta Ostravy.

Na programu veãera jsou skladby B. T.
KoÏevnikova Concertino pro Es alt saxofon a or-
chestr, hrát bude saxofonista V. Kvita ze
Základní umûlecké ‰koly H. Salichové
v Ostravû-Polance, árie Fiesca z opery
Simonne Boccanegra G. Verdiho a Gremina
z EvÏena Onûgina P. I. âajkovského zazpívá ta-
lentovan˘ a úspû‰n˘ pûvec J. Martiník
z Janáãkovy konzervatofie v Ostravû. Luká‰
Poledna zahraje 2. klavírní koncert Sergeje
Vasiljeviãe Rachmaninova. Souãástí veãera bu-
de také skladba J. Williamse Harry Potter, hud-
ba k filmu Harry Potter. Janáãkovu filharmonii
Ostrava povede Tomá‰ Hanák.

DÛm kultury mûsta Ostravy, 28. fiíjna 124,
Ostrava, 597 489 111, www.dkmoas.cz
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VáÏná hudba

Sbormistr Lubomír Mátl

Soubor Solamente Naturali ze Slovenska se pfiedstaví 29. ledna v Domû kultury mûsta
Ostravy s repertoárem sloÏen˘m z dûl barokních autorÛ.

Tip mûsíce



Premiéra westernu
Nepohodln˘ indián

âinoherní soubor Národního divadla mo-
ravskoslezského uvede, jak napovídá titul,
western s názvem Nepohodln˘ indián.
Pfiedstavení nabídne pfiedev‰ím notnou dáv-
ku humoru. ReÏie se ujal pohostinsky
Zdenûk Plach˘, kter˘ spoleãnû s Jifiím ·i-
máãkem napsal text uvádûné hry. Premiéra
westernu Nepohodln˘ indián se uskuteãní
v sobotu 20. ledna v Divadle Jifiího Myrona
v 19 hodin, druhá premiéra je o den pozdûji
v 17 hodin.

Nepohodln˘ indián vypráví pfiíbûh mladého
âejena, kter˘ zdánlivû slouÏí drsn˘m padou-
chÛm, pfiedev‰ím v‰ak sám sobû. Na hodinû ba-
letu dcery ‰éfa zloãinecké bandy v nûm taneãní
mistr objeví potenciál skvûlého taneãníka a nutí
ho jej rozvíjet. Pfii nebezpeãném balancování na
‰piãkách baletních „pi‰kotÛ“, mezi zákony ‰eri-
fÛ, banditÛ a indiánÛ, se ná‰ hrdina navíc zami-
luje a události naberou neãekan˘ spád, v nûmÏ
o zvraty není nouze. Humorn˘ a napínav˘, mís-
ty drsn˘, místy detektivní a jindy naopak roman-
tick˘ pfiíbûh, není jen bohapustou legrací, jak by
se mohlo na první pohled zdát. VÏdyÈ i filmové
pfiíbûhy Q. Tarantina vytváfií chtû nechtû pÛsobi-
vou poetiku a comics je stejnû dÛleÏitou sou-
ãástí pohledu ne svût jako obraz Moneta. ReÏie
nezvyklého titulu se ujme jeden z autorÛ -
Zdenûk Plach˘.
Národní divadlo moravskoslezské, 
âs. legií 148/14, Ostrava, www.ndm.cz

Ze zkou‰ky pfiedstavení Nepohodln˘ indián. Na
snímku Gabriela Mikulková a Vladimír âapka. 

Foto: Josef Hradil

Pfiíbûh o ne‰Èastnících
v nabl˘skan˘ch 
hypermarketech

Tragikomick˘ pfiíbûh ne‰ÈastníkÛ bloudí-
cích atraktivní dÏunglí hypermarketového
svûta, takov˘ podtitul má chystaná lednová
premiéra v Divadle Petra Bezruãe v Ostravû.
Hru Viliama Klimáãka nastuduje se soubo-
rem reÏisér Janusz Klimsza. Premiéfie pfied-
chází setkání s tvÛrci inscenace v knihku-
pectví Academia ve ãtvrtek 18. ledna v 18 ho-
din. Vstup je voln˘. Premiéra pfiedstavení bu-
de o den pozdûji, v pátek 19. ledna v 19 ho-
din.

„KlimáãkÛv humor je vtipn˘, coÏ je nevídané.
Jeho zápletky jsou absurdní a pravdivé. Jako
zenové kóany. âerné je bílé. Nebo ãerné, coÏ je
zajímavé. Nebo jiné, podle toho, na co pfiijde. Je
lékafi. Jako âechov. Nebo Mengele.” Ve hfie vy-
stupují tyto postavy: Anna – „recitátorka” reklam
v obchodním domû. Karin – neúspû‰ná hereã-
ka. Ian – manaÏer. Eva – prostitutka. Petr – b˘-
val˘ estébák. V‰ichni se jednoho dne potkají
v hypermarketu. Nûktefií tu pracují, nûktefií naku-
pují, nûktefií provokují… Nûkter˘m moÏná do-
konce zmûnil hypermarket Ïivot. Zatímco Karin
dál dabuje nekoneãné stupidní telenovely, z Evy
se stává skuteãná filmová hvûzda a Petr fie‰í
svÛj hlad po fízlování vlastní videosluÏbou.
A v‰ichni jsou tak trochu smutn˘mi klauny, ktefií
se jen zbûsile snaÏí naplnit scénáfi lidsk˘ch pfií-
bûhÛ. 
Divadelní spoleãnost Petra Bezruãe, 
28. fiíjna 120, Ostrava, 596 618 363,
www.bezruci.cz

Mary‰a reprízuje
Hra bratfií Mr‰tíkÛ patfií ke zlatému fondu

ãeské literatury a je nejhranûj‰ím ãesk˘m
dramatem vÛbec. Ostravské inscenace se re-
Ïijnû zhostil Michal Lang, umûleck˘ ‰éf
·vandova divadla v Praze, autor úspû‰né
ostravské inscenace Portugálie. Repríza
pfiedstavení Mary‰a bude 9. a 10. ledna v 19
hodin v Divadle Antonína Dvofiáka.

O inscenaci hry usilovali slavní reÏiséfii, jako
Kvapil, Vydra, Hilar, Honzl, Sokolovsk˘,
Grossman a mnozí dal‰í. Pfiíbûh Mary‰i svou pro-
slulostí dávno opustil divadelní prkna, takÏe dnes
si i ‰kolák vybaví povûstn˘ hrnek kávy, kter̆ m vr-
cholí tragédie Ïeny ne‰Èastné ve vynuceném
manÏelství. Hra Mary‰a je bravurnû napsan˘m
dramatem, ostfie vyhrocuje mezní situace a staví
ãlovûka pfied volbu. Váháme mezi bojem o vlast-
ní ‰tûstí a zachování fiádu, jenÏ sice pomáhá pfie-
Ïít, ale zbavuje nás svobody... Slavné postavy
tragédie „jedné vesnice“, jejich vá‰eÀ i lhostej-
nost, p˘cha a sebeprosazení, nabízejí bohaté he-
recké pfiíleÏitosti pro ãinoherní soubor NDM. V ro-
li Mary‰i hraje Gabriela Mikulková, Vávru ztvárnil
Jan Fi‰ar.
Národní divadlo moravskoslezské, 
âs. legií 148/14, Ostrava, 
www.ndm.cz

Racek v podání Komorní
scény Aréna

Soubor Komorní scéna Aréna uvádí od pro-
since komedii o ãtyfiech dûjstvích Pavla
Antonoviãe âechova Racek. Divadelníci sáhli
po pfiekladu Leo‰e Suchafiípy a hru nastudo-
vali pod vedením svého umûleckého vedoucí-
ho Ivana Krejãího. Hru je moÏno zhlédnout ve
dvou termínech: 5. 1. 2007 v 18.30 a 24. 1.
v 18.30.

Tak jako ve v‰ech âechovov˘ch hrách,
i v Rackovi potkáváme bytosti rozpolcené a u-
navené Ïivotem. „Îádá se, aby hrdina nebo hr-
dinka byli scénicky co nejefektnûj‰í. V drama-
tech je v‰ak tfieba podat Ïivot takov˘, jak˘ je,
a lidi takové, jací jsou. A v Ïivotû se lidé kaÏdou
minutu nestfiílejí, nevû‰ejí, nevyznávají si lásku.
A nefiíkají kaÏdou minutu rozumné vûci.
Vût‰inou jedí, pijí, pachtí se za nûãím a mluví
hlouposti. A tohleto má b˘t vidût na scénû. Je
tfieba napsat takovou hru, v níÏ by lidé pfiicháze-
li, odcházeli, obûdvali, mluvili o poãasí, hráli kar-
ty: ne proto, Ïe to potfiebuje autor, n˘brÏ proto,
Ïe to tak je ve skuteãném Ïivotû. AÈ je na scénû
v‰ecko tak sloÏité a zároveÀ tak prosté, jako
v Ïivotû. Lidé obûdvají, a mezitím se utváfií jejich
‰tûstí, rozvíjejí se jejich Ïivoty…,” napsal sám
autor hry.

Na jevi‰ti vystupují hostující Alena Sasínová –
Polarczyk jako hereãka Irina Arkadinová, Michal
âapka jako Konstantin Treplev. Borise Trigorina,
spisovatele, ztvárÀuje Du‰an ·kubal. Dále hrají
Pavel Cisovsk˘, Tereza Doãkalová j.h., René
·motek, Dana Fialková, Tereza Cisovská,
Kostas Zerdaloglu j. h. aj.

Komorní scéna Aréna, 28. fiíjna 2 -
u S˘korova mostu, Ostrava, 595 155 595,
www.divadloarena.cz

Druh˘ Racek
âinohra Národního divadla moravskoslez-

ského pfiipravuje premiéru klasického titulu
Antona Pavloviãe âechova Racek. Jde v prÛ-
bûhu dvou mûsícÛ o dal‰í nastudování zná-
mé hry ruského dramatika na ostravsk˘ch je-
vi‰tích. Premiéra je plánována na 27. ledna
v 19.00 hodin v Divadle Antonína Dvofiáka,
druhá premiéra je o den pozdûji v 17.00 ho-
din. Dal‰í pfiedstavení se uskuteãní 31. ledna
v 19.00 hodin.

Anton Pavloviã âechov byl pronikav˘m a byst-
r̆ m pozorovatelem, lidskou psychologii dokázal
chápat jako málokdo. Souãasnû byl obdafien leh-
ce ironick˘m smyslem pro humor. Kombinace
tûchto vlastností spolu s nev‰edním dramatick˘m
talentem, to jsou dÛvody, proã se k jeho hrám di-
vadelníci stále vracejí a zfiejmû je‰tû dlouho vracet
budou. Hrdinové jeho Racka pfiedev‰ím hledají
lásku a své místo na svûtû, v tom je hra podobná
ostatním vrcholn˘m âechovov˘m dílÛm.
Souãasnû je vá‰nivou debatou o smyslu literatu-
ry, divadla a umûní vÛbec. Doplníme-li, Ïe reÏie se
pohostinsky ujímá ªubomír Vajdiãka, kmenov˘ re-
Ïisér ãinohry Slovenského národného divadla, ve
své zemi povaÏovan˘ za ãechovovského specia-
listu, je zfiejmé, Ïe se diváci mají na co tû‰it.
Národní divadlo moravskoslezské, 
âs. legií 148/14, Ostrava, www.ndm.cz

Veãer mlad˘ch pln˘ her
Diecézní centrum pro mládeÏ vás zve na

Veãer mlad˘ch - „Veãer mlad˘ch pln˘ her.“
Zaãíná se 24. ledna v 18 hodin m‰í svatou v ka-
pli na biskupství. Nabízí se rovnûÏ moÏnost pfii-
jít od 16.30 posedût v „baru“ u kávy, ãaje, nûãe-
ho dobrého, u poslechu hudby… Samotn˘ pro-
gram zaãíná od 19.00. Dal‰í lednovou akcí
Diecézního centra pro mládeÏ je v˘stava PouÈ
dÛvûry do Tajze, která potrvá od 28. 1. do 5. 2.
2007. BliÏ‰í informace o programu najdete na
webov˘ch stránkách. 
Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní
nám. 1 ,Ostrava 1, tel.: 596 116 522,
www.doo.cz

Rekordy a kuriozity ze
svûta zvífiat

Centrum pro rodinu a sociální péãi – Klub
ÁMOS zve na interaktivní v˘stavu Rekordy 
a kuriozity ze svûta zvífiat – díl III. - Ptáci.
Interaktivní v˘stava, která se koná ve dnech 27.
1. – 28. 1. 2007 od 14.00 do 18.00 hodin, je vû-
nována zajímavostem ze Ïivota ptákÛ. Dûti ãe-
kají informace, ale i rÛzné ãinnosti, které je
vtáhnou do tématu. Dûti budou pracovat s ka-
talogem, do kterého si budou za splnûné úkoly
dávat razítka.
Centrum pro rodinu a sociální péãi, 
budova Telepace, Kostelní námûstí 2,
Ostrava 1 (u kostela sv. Václava), 
tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

Debata s v˘znamn˘m 
publicistou a spisovatelem
Pavlem Kosatíkem

Publicista, novináfi a spisovatel Pavel Kosatík,
patfiící mezi nejv˘raznûj‰í souãasné ãeské auto-
ry literatury faktu, bude hostem moderované de-
baty v antikvariátu a klubu Fiducia dne 31. led-
na od 18.00. 

Spisovatel Pavel Kosatík je drÏitelem nûkolika
cen za literaturu, autorem úspû‰n˘ch knih, scé-
náristou, publicistou a uãitelem tvÛrãího psaní
na Literární akademii Josefa ·kvoreckého.
Zamûfiuje se na novodobé ãeské dûjiny, vydal
tfiináct knih (mj. o F. Peroutkovi, P. Kohoutovi, J.
Masarykovi a O. Havlové). Ta zatím poslední,
„Ústnû více”, vûnovaná generaci tzv. ·estatfii-
cátníkÛ, vy‰la pfied nûkolika t˘dny. Za knihu Jan
Masaryk: Pravdiv˘ pfiíbûh získal „V˘roãní cenu
nakladatelství Mladá fronta za rok 1999“. Dal‰í
jeho kniha Ferdinand Peroutka. Pozdûj‰í Ïivot
(1938 –1978) byla ve vánoãní anketû Lidov˘ch
novin vyhodnocena jako nejzajímavûj‰í kniha
roku v oblasti literatury faktu. V kvûtnu 2001 mu
byla za tuto knihu udûlena Nadací Charty 77
Cena Toma Stopparda a Cena Nadace âesk˘ li-
terární fond za nejlep‰í ãeskou knihu roku.
Antikvariát a klub Fiducia, NádraÏní 30,
Ostrava, tel.: 596 117 312, 
www.antikfiducia.com

Filosofie pro Ïivot
Kulturní asociace Nová Akropolis zahajuje

v pondûlí 29. 1. 2007 v 18 hod. cyklus pfiedná-
‰ek Filosofie pro Ïivot: patnáctidíln˘ pfiedná‰ko-
v˘ cyklus srovnávací filosofie, obsahující nej-
známûj‰í filosofické systémy V˘chodu
a Západu. Pfiedná‰ky o v˘chodních uãeních
buddhismu, konfucianismu, mystické moudrosti
Tibetu a Bhagavadgítû star˘ch IndÛ budou dopl-
Àovat témata klasické evropské filosofie zastou-
pené Platónem, Aristotelem, stoickou filosofií
Seneky ãi Marka Aurelia a nebude chybût ani
moudrost iniciaãních mystérií starovûkého
Egypta. 
Nová Akropolis, 28. fiíjna 8 (u S˘korova 
mostu), Ostrava, www.akropolis.cz

·amanismus: Forma 
duchovní kultury

Kulturní asociace Nová Akropolis pofiádá ve
stfiedu 24. ledna v 19 hod. pfiedná‰ku ·ama-
nismus: forma duchovní kultury. Pfiedná‰ka se
bude vûnovat paralelním m˘tÛm, znám˘m
symbolÛm a rÛzn˘m obfiadÛm, které se v minu-
losti objevily. Bude se hovofiit také o ‰aman-
ském symbolismu, nûkter˘ch technikách nebo
mystick˘ch pfiedstavách s tímto tématem spo-
jen˘ch. 
Nová Akropolis, 28. fiíjna 8 (u S˘korova 
mostu), Ostrava, www.akropolis.cz
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Kulturní akce

Dûtem - mládeÏi

Anna Cónová (Strouhalka) a Gabriela Mikulková (Mary‰a) v inscenaci hry Mary‰a. 
Foto: Josef Hradil
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Ná‰ duhov˘ svût 
tentokrát mezinárodnû

V Ostravském muzeu bude do 14. 1. 2007
v˘stava v˘tvarn˘ch a rukodûln˘ch prací dûtí
i dospûl˘ch s mentálním handicapem, na-
zvaná Ná‰ duhov˘ svût. 

Jedná se jiÏ o tfietí v˘stavní akci uvedenou pod
tímto názvem, kterou v muzeu pravidelnû kaÏdé
dva roky pofiádá Ústav sociální péãe pro men-
tálnû postiÏené v Ostravû. Souãasná v˘stava je
v‰ak pfiece jen v˘jimeãná. Poprvé se uskuteãni-
la ve spolupráci s partnerskou organizací os-
travského ÚSP v Polsku, to je Powiatowym
Domem Pomocy Spo∏ecznej v Pogórzu, kter˘
prezentuje kromû prací sv˘ch klientek i v˘tvarná
díla handicapovan˘ch lidí z ‰ir‰ího regionu pol-
ského Tû‰ínska. 

V˘stava je zároveÀ jednou z nejv˘znamnûj-
‰ích leto‰ních spoleãn˘ch ãesko-polsk˘ch akcí
financovan˘ch z fondÛ Evropské unie –
Euroregionu Silesia. Zájemci na ní najdou témûfi
padesát obrazÛ a kreseb, kromû toho i desítky
keramick˘ch prací, ale i rukodûln˘ch v˘robkÛ
z proutí, ze dfieva, textilu a dal‰ích materiálÛ vy-
soké fiemeslné a estetické úrovnû. 
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Petr Pavlán - komiksy
v galerii DOLE

Do 12. ledna mÛÏete v galerii Dole zhléd-
nout v˘stavu komiksÛ Petra Pavlána s ná-
zvem: 666 pfiípadÛ komisafie Pinzetty.
V˘stavou stripÛ Petra Pavlána se uzavírá v˘-
stavní cyklus vûnovan˘ souãasnému ãeské-
mu komiksu. 

Petr Pavlán, ãlen skupiny Record, vybral pro
galerii DOLE celkem 66 ukázek z „666 pfiípadÛ
komisafie Pinzetty“. Krátké, nûkolikapolíãkové
stripy jsou sv˘m zpÛsobem je‰tû v˘raznûj‰ím
Pavlánov˘m posunem k tematizování banality
v její vystupÀované suchopárné fantasmagorii,
neÏ tomu bylo u jeho pfiedchozího cyklu Planeta
Inspiro. Banální pfiíbûhy, v nichÏ se vlastnû nic
podstatného nedûje, kde místo supermana s na-
dlidsk˘mi schopnostmi figuruje pfiihloupl˘ poli-
cajt a místo atraktivní a v˘razné barevnosti se u-
platÀují ‰kály ‰edi. Komiks se v Pavlánovû po-
dání stává velmi zpomalen˘m videem, které
kdosi zapomnûl vypnout. MoÏná proto je daleko
pravdivûj‰í neÏ atraktivní nereálné aranÏe.
Galerie DOLE, NádraÏní 30, Ostrava, 
tel.: 596 117 312.

Ivan Bukovsk˘ v galerii
Magna

I kdyÏ Ivan Bukovsk˘ dnes nepatfií k nejex-
ponovanûj‰ím jménÛm své generace, jeho
malífiské dílo pfiedstavuje v˘raznou a neod-
myslitelnou souãást osudÛ ãeského umûní
od 70. let 20. století. Své nejnovûj‰í práce
bude Ivan Bukovsk˘ vystavovat od 10. ledna
do 16. února v galerii Magna. 

JiÏ bûhem studia u prof. Smetany na AVU
v Praze maloval obrazy s v˘jimeãn˘m citem pro
monumentální prostor, ve kter˘ch dramaticky fie-
‰ená kompozice a silné figurální gesto vytváfií
celistvou, scénograficky koncipovanou arénu.
Napûtí mezi samotnou lidskou figurou a velk˘mi
vyprázdnûn˘mi plochami kolem ní je stál˘m mo-
tivem Bukovského tvorby; ãlovûk se u nûj vÏdy
pohybuje v hraniãních situacích, na pokraji pádu
do propasti. âlovûk jako by ztratil vnûj‰í kÛÏi ãi-
telnû civilizaãní totoÏnosti, stává se expresivní,
zobecnûnou bytostí z kosti a masa. Figurální
tvar zde ztûlesÀuje symbolickou lamentaci nad
pádem a destrukcí lidského rodu (Jeremiá‰,
1993, IkarÛv pád, 1994, opakující se motiv
Joba), pfiitom civilizaãní rámec naznaãují opro-
‰tûné architektonické útvary sloÏené z mohut-
n˘ch desek.

Od roku 2003 se autorovy figury redukují na e-
xistenciální jádro, jehoÏ pfiízraãn˘ vzhled 
umocÀuje provedení skoro v˘hradnû v bílé bar-
vû.  Bukovského nejnovûj‰í malby nadále pro-
mlouvají k základním rovinám lidské existence.
Okruh biblick˘ch a mytologick˘ch námûtÛ
(Minotaurus, 2004, Salome, 2004, Ikaros, 2004)
se stfiídá s obecnou lidskou tematikou (Pfiívûtiv˘
rozhovor, 2004, Zemû a nebe, 2005-2006, Úva-
ha o poãátku, 2006), vedle stfiídm˘ch ‰ed˘ch tó-
nÛ se objevuje Ïhavû ãervená barva, signalizují-
cí úsvit i zánik lidského bytí. 

Ivan Bukovsk˘ bûhem posledních více neÏ tfii-
ceti let vytvofiil malífiské dílo, jehoÏ humanistické
poselství daleko pfiesahuje bezprostfiední sou-
vislosti svého vzniku.
Galerie Magna, Bieblova 3, 702 00 Ostrava,
tel. 596 112 839, 608 734 578, 
galeriemagna.bloguje.cz

Marek PraÏák: KaÏd˘
prostor má svou píseÀ

Galerie Centrum nové architektury vás zve
na v˘stavu sochafie, designéra, scénografa
a muzikanta Marka PraÏáka, jenÏ Ïije a pra-
cuje stfiídavû v Ostravû a na Balkánû.
V˘stava potrvá do 31. ledna 2007 a je pfií-
stupná ve v‰ední dny od 9 do 17 hodin. 

Absolvent V·UP v Praze, zab˘vá se volnou
tvorbou, plastikou, uÏit˘m umûním. V oblasti de-
signu se vûnuje „detailÛm” v architektufie, plasti-
ce a solitérním designu. Jednotlivá díla jsou roz-
trou‰ena ve vefiejn˘ch a soukrom˘ch prostorech
v fiadû evropsk˘ch zemí.
Centrum nové architektury, U jeslí 10/310,
Ostrava-Muglinov, www.cnarch.cz.

Russkaja Ïivopis – 
pohled do sbírky 
ruského malífiství

Ruská kolekce ze sbírek ostravské galerie
je k vidûní od poloviny listopadu jako stálá
expozice v ostravském Domû umûní. 

Historii budování ruské sbírky obrazÛ v ostrav-
ské galerii zapoãal jiÏ pfied válkou ojedinûl˘ dar
díla Konstantina Korovina, roz‰ifiující tehdej‰í
malou evropskou kolekci o obraz pafiíÏského
pÛvodu. 

K dal‰ímu pozvolnému rÛstu pak do‰lo díky o-
jedinûl˘m pováleãn˘m konfiskátÛm. Teprve od
konce ‰edesát˘ch let se zaãínají projevovat v˘-
sledky systematické akviziãní práce. Více neÏ
130 poloÏek ruské sbírky, zahrnující napfiíklad 10
obrazÛ Repina ãi 14 pláten Maljavinov˘ch a dal-
‰í poãetné soubory, tvofií natolik celistvou kolek-
ci, Ïe je schopna poskytnout kvalitní pfiehled
o zásadních polohách ruské malby 19. a poãát-
ku 20. století. Seznamuje nás s v˘vojem od kla-
sicistní malby, pfies romantické krajiny, vynikají-
cí ukázky tvorby PeredviÏnikÛ, RepinÛv realis-
mus ãi historickou malbu Serovov˘ch ÏákÛ, s o-
hlasem impresionismu v dílech krajináfiÛ a figu-
ralistÛ ze Svazu rusk˘ch umûlcÛ, aÏ po expre-
sivnû symbolistní tvorbu nejv˘raznûj‰ího
Repinova Ïáka F. A. Maljavina ãi tvorbu M. N.
Dobronravova ze 30. a 40. let. 
DÛm umûní, Jureãkova 9, Ostrava, 
tel.: 596 112 566, 596 115 425, 
www.gvuostrava.cz

Panoramatické fotografie
Beskyd v ãajovnû 
·ambala

Do konce ledna potrvá v ãajovnû ·ambala
v˘stava fotografií s tematikou Beskyd. Jejich
autorem je Marcel Fujcik, pro nûhoÏ je focení
koníãkem, kterému se „intenzivnû“ vûnuje tfii
roky.

Své v˘tvory uvefiejÀuje pfiedev‰ím na sv˘ch
webov˘ch stránkách (www.panoramata.cz);
dvakrát je pfiedstavil i v reálu, a to v Ostravû
a v Havífiovû. Jeho poetické barevné i ãernobílé
pojetí beskydsk˘ch zákoutí urãitû stojí za zhléd-
nutí. 
âajovna ·ambala, Ostrãilova ul. 11,
Moravská Ostrava, tel.: 603 548 863,
www.sambala.wz.cz

Plastiky a kresby 
sochafie Jana Hendrycha

V galerii Beseda vystavuje do 10. ledna
profesor Akademie v˘tvarn˘ch umûní
v Praze Jan Hendrych (1936). 

Jeho tvorba ovlivÀuje ãeské sochafiství 
od samého poãátku ‰edesát˘ch let aÏ do sou-
ãasnosti. K bytostn˘m vlastnostemHendrychova
sochafiského projevu patfií dÛvûrná znalost kla-
sické realistické modelace - uplatnil ji v témûfi
nepfiehlédnutelné fiadû vynikajících portrétÛ
a v grotesknû expresivních Ïensk˘ch aktech
v Ïivotním mûfiítku. Jeho tvorba se ale v ‰ede-
sát˘ch letech podílela i na v˘voji radikálnû ne-
konformních proudÛ ãeské abstrakce.
Pfiedev‰ím v podobû strukturálního symbolismu,
programu v ãeském umûní mimofiádnû v˘znam-
ném. Následnû v rámci pop-artu a nové figura-

ce, v souvislostech svûtov˘ch proudÛ
Hendrychem osobitû interpretovan˘ch. Îák
Josefa Wagnera na Vysoké ‰kole umûleckoprÛ-
myslové si záhy osvojil schopnost promítnout do
tvaru i povrchu sochy niterná citová hnutí, aby se
pak - v poãátcích veden pfiíkladem Otty
Gutfreunda - dal sám osobitou cestou v˘raznû
pevné stavby plastického tvaru v prostoru.
Studia dokonãil v letech 1964 - 1967 na
Akademii v˘tvarn˘ch umûní v Praze jako aspi-
rant u prof. Karla Hladíka. Od roku 1990 byl do-
centem a od roku 1991 je profesorem, vedou-
cím sochafiského ateliéru na Akademii v˘tvar-
n˘ch umûní. 
Galerie Beseda, Jureãkova 18, Ostrava 1,
tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz 

V˘znamné Ïeny
v Ostravském muzeu

V Ostravském muzeu bude do 15. února k
vidûní netradiãní v˘stava o v˘znamn˘ch o-
sobnostech ãeského Ïenského hnutí a ãeské
kultury.

V˘stava je sloÏena ze ãtyfi samostatn˘ch
celkÛ: 

1. Americk˘ klub dam aneb KrÛãek k Ïenské
vzdûlanosti, 2. Kuchafika a spisovatelka
Magdalena Dobromila Rettigová, 3. Krásná
Barbora – odváÏná BoÏena, 4. Dobromila a prv-
ní dívãí ‰koly v Ostravû. 

V˘stava pfiedstavuje v˘znamné osobnosti
ãeského Ïenského hnutí, kromû velmi dobfie
známého pfiíbûhu BoÏeny Nûmcové se budete
moci seznámit s osudem a dílem Magdaleny
Dobromily Rettigové, která proslula svou ku-
chafiskou knihou a jejíÏ vzdûlávací aktivity zÛ-
stávají stále „ve stínu“. V Litomy‰li, kde Ïila, se
ale také úspû‰nû vûnovala buditelské ãinnosti,
organizování spoleãenského Ïivota a povzbuzo-
vání Ïen. Magdalena Dobromila Rettigová se
stala pfiedlohou stejnojmenného díla Aloise
Jiráska, které ovlivnilo na‰e ponûkud zkreslené
vnímání její osobnosti. Patfiila mezi první ãesky
pí‰ící Ïeny. BoÏena Nûmcová ji velmi obdivova-
la. Mnohé v‰ak pfiekvapí, Ïe byla i nad‰en˘ mi-
neralog, coÏ byl koníãek pro Ïenu té doby víc
neÏ v˘stfiední.
Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1,
Moravská Ostrava a Pfiívoz, 596 123 760,
596 125 338, www.ostrmuz.cz.

Filmov˘ festival Projekt
100 v kinû Art

Projekt 100, kter˘ se bude konat od 18. do
31. 1. 2007 v kinû Art, je naprosto unikátní
a originální zpÛsob filmové distribuce v ev-
ropském mûfiítku. Podstatou Projektu je kaÏ-
doroãní distribuce 10 mimofiádnû kvalitních
a oceÀovan˘ch filmÛ formou putovní pfie-
hlídky ve vybran˘ch kinech a v limitovaném
termínu. V rámci projektu budou v lednu
v Ostravû promítány napfiíklad tyto filmy: 

Tsotsi 18. - 20. 1. 2007 (17 a 19.30 hodin)
Jar 2005, reÏie: Gavin Hood, Oscar 2006,

MFF Toronto – cena divákÛ, „Film se v urãitém
ohledu vrací zpátky do období raného
Hollywoodu, kdy James Cagney nebo Richard
Widmark hráli s pln˘m nasazením bezohledné
zloãince… Tsotsi se bude líbit fanou‰kÛm pro-
my‰len˘ch krimifilmÛ i mimo okruh festivalÛ
a artkin.“

Mechanick˘ pomeranã 21. - 22. 1. 2007 (17
a 19.30 hodin)

A Clockwork Orange, Anglie 1971, reÏie: S.
Kubrick. V˘roãní cena newyorsk˘ch filmov˘ch
kritikÛ. Ústfiedním tématem Mechanického po-
meranãe je otázka svobodné vÛle. Ztrácíme své
lidství, kdyÏ jsme zbaveni volby mezi Dobrem
a Zlem? Má stát právo nechat zloãince projít ‰o-
kovou terapií, po jejímÏ absolvování uÏ není
schopen rozeznat rozdíl mezi Dobrem a Zlem,
a udûlat z nûj „mechanick˘ pomeranã“?

Cesta domÛ 27. 1. 2007 (15 hodin)
V okouzlujícím pfiíbûhu o lásce a ztrátû jsou ve

hfie dvû srdce. Uãitel, jenÏ chce pfiedat své zna-
losti dal‰í generaci, a dívka z venkova (souãas-
ná nejvût‰í ãínská herecká hvûzda Zhang Ziyi),
která touÏí sdílet svou du‰i s muÏem, jehoÏ mi-
luje. Vzpomínky a oslava léta v zimû Ïivota. 

Film byl natoãen na motivy románu
„Rememberance“ (Vzpomínka) spisovatele Bao
Shi.

Zrcadlo 29. 1. 2007 (17 a 19.30 hodin)
Zerkalo (SSSR 1974, reÏie: A.Tarkovskij) „Je

to manifest filmu, jehoÏ stfiedobodem je 
osobnost a cílem zobrazení její transcendence.
Ta není pojednána v kategoriích filozofick˘ch,
ale emocionálních; pfiipomíná stav dûcka, které
se zabavuje pfied zrcadlem s vírou, Ïe se za ním
nalézá svût opravdovûj‰í a prÛkaznûj‰í.“ 

Na sever Severozápadní linkou 30. 1. 2007
(17 a 19.30 hodin)

North by Northwest (USA 1959, reÏie: A.
Hitchcock). Nominace na Oscar 1959, MFF San
Sebastian. ·pionáÏní thriller, kter˘ mísí nepfied-
vídatelnû se klikatící zápletku s ãernoãern˘m hu-
morem, je jak˘msi „shrnutím“ Hitchcockovy a-
merické tvorby. Objevuje se v nûm jedno z jeho
nejtypiãtûj‰ích témat: protagonistou filmu je „ne-
prav˘ muÏ“, jenÏ je fale‰nû obvinûn ze zloãinu,
kter˘ nespáchal a je nucen prokazovat svoji ne-
vinu. 

Tfietí muÏ 31. 1. 2007 (17 a 19.30 hodin
Third Man (Anglie 1949, reÏie: Carol Reed)

Oscar 1951, Velká cena MFF Cannes 1949.
„Tfietí muÏ“, jeden z nejvût‰ích britsk˘ch klasic-
k˘ch filmÛ, je melancholick˘m i znepokojiv˘m
portrétem pfiátelství, zrady a kriminálních ten-
dencí v pováleãné Evropû, kter˘ si uchovává
schopnost fascinovat i moderní publikum.
Dokazuje to jeho první místo v anketû ãlenÛ
Britského filmového institutu z roku 1999. 

BliÏ‰í informace o kompletním programu festi-
valu najdete na stránkách Domu kultury mûsta
Ostravy. 
Kino Art, DÛm kultury mûsta Ostravy, 
28. fiíjna 124, Ostrava, 597 489 111, 
www.dkmoas.cz

Zimní Colours of Ostrava
Organizátofii prestiÏního festivalu Colours

of Ostrava, kter˘ se koná pravidelnû v ãer-
venci, se rozhodli uspofiádat v Ostravû i jeho
zimní verzi v podobû 1. roãníku Zimních
Colours of Ostrava / ZCOO /, aby tak ná-
v‰tûvníkÛm letního klání zkrátili ãekání na lé-
to. Festival samozfiejmû neprobûhne, jak b˘-
vá zvykem, pod ‰ir˘m nebem, n˘brÏ v Domû
kultury mûsta Ostravy ve dnech 26. - 27. 1.
2007. 

„Diváci budou moci zaÏít jak koncerty nûkte-
r˘ch kapel z leto‰ního festivalu, tak i dal‰í hos-
ty,“ uvádí fieditelka festivalu Zlata Holu‰ová.
Mezi hlavní lákadla ZCOO bude bezesporu pat-
fiit Boban Markoviã & Orkestar, jeden z nejv˘-
raznûj‰ích pfiedstavitelÛ tzv. balkánské dechov-
ky, po roãní odmlce znovu koncertující Traband
a jedno z pfiekvapení letních Colours of Ostrava,
etno-dubové sdruÏení Dubioza Kolektiv.
Neménû lákavû zní jméno francouzské kabaret-
nû-cirkusové formace Sergent Pépre, od níÏ se
mÛÏete doãkat, co se t˘ãe hudby, tfieba kombi-
nace „Balkánu“ se ska music. Dále se v Ostravû
poprvé objeví americk˘ hip-hoper Afu-Ra, jenÏ
zaujal na Hip Hop Kempu 2006. Premiérovû
pfiedstaví ostravskému publiku písniãkáfi a har-
monikáfi Václav Koubek irsk˘ band The Hogs.
Mezi dal‰ími úãinkujícími mÛÏete najít Tomá‰e
Koãka s Orchestrem, Terne âhave, Al Yaman,
Evolution Dejavu, Bratry Orffovy nebo vítûze
soutûÏe Setkání kytaristÛ, konané v klubu
Boomerang. Souãástí doprovodn˘ch akcí budou
filmové projekce, workshopy salsy, bfii‰ních tan-
cÛ a flamenka. 

Vûfiíme, Ïe na dvû odpoledne a dva veãery za-
pomenou diváci na zimu a budete se cítit obklo-
peni letní atmosférou festivalu Colours of
Ostrava. Stanové mûsteãko ani sprchy tentokrát
ale nebudou pfiipraveny“, doplÀuje Zlata
Holu‰ová.

Více informaci na www.colours.cz. 
DÛm kultury mûsta Ostravy, 28. fiíjna 124,
Ostrava, 597 489 111, www.dkmoas.cz

V˘stavy

Festivaly
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Dal‰í informace o kultufie v mûstû Ostravû pfiiná‰ejí: Ostravsk˘ informaãní servis, s.r.o.: www.ostra-
vainfo.cz - Mûsíãník Program: www.program.mise.cz - Ostravsk˘ kulturní server - www.zulu.cz
Divadlo Petra Bezruãe www.bezruci.cz - Komorní scéna Aréna www.divadloarena.cz - DÛm kultu-
ry Akord Ostrava-Zábfieh, www.dk-akord.cz - Galerie Chagall www.chagall.cz - Galerie
Budoucnost www.galeriebudoucnost.cz - Galerie Mlejn www.mlejn.cz - Antikvariát a galerie
Fiducia www.antikfiducia.com - Nová Akropolis www.akropolis.cz - Vita www.vitaova.cz -
Boomerang www.zulu.cz/boomerang - Fabric www.fabric.cz - DÛm dûtí a mládeÏe Ostrãilova
www.volny.cz/ddamoo - Knihovna mûsta Ostravy www.kmo.cz - Hornické muzeum Landek
www.muzeumokd.cz - Národní divadlo moravskoslezské www.ndm.cz - Lidová konzervatofi
www.lko.cz - Komorní scéna Aréna www.divadloarena.cz - Janáãkova filharmonie Ostrava
www.jfo.cz - Divadlo loutek Ostrava www.dlo-ostrava.cz - Knihovna mûsta Ostravy www.kmo.cz -
Ostravské muzeum web.iol.cz/ostrmuz - Ostravské v˘stavy, a.s. www.cerna-louka.cz - Galerie 7
www.galerie7.cz - DÛm kultury mûsta Ostravy, a.s. www.dkmoas.cz - Centrum kultury a vzdûlá-
vání www.ckv-ostrava.cz - Klub Marley www.marley.ov - Kluby.net - ·umná mûsta - www.sumna-
mesta.cz - Internetov˘ kulturní server 365 dní: www.365dni.cz,
Galerie v˘tvarného umûní v Ostravû - www.gvuostrava.cz -
Galerie Magna - www.galeriemagna.bloguje.cz

Fatal Terror: DNB 
na rozhlasov˘ch vlnách

„Fatal Terror” je pofiad, kter˘ se vysílá od 4.
1. 2006 kaÏdou stfiedu od 19.00 do 21.00 ho-
din na ostravském rádiu Helax. 

Cílem kaÏdou tohoto pofiadu je pfiedstavit po-
sluchaãÛm jedny z nejv˘znamnûj‰ích stylÛ sou-
ãasné taneãní hudby - drum and bass a break-
beat. Podobnost s názvem kultovní klubové ak-
ce Fatal Error není v Ïádném pfiípadû náhodná.
Pofiadem „Fatal Terror” budou provázet ãtyfii
zku‰ení ostrav‰tí DJs: Elvis, C-Phone, Kmin
a Therapist. Tû‰it se mÛÏete na drum’n’bass
a breakbeat, novinky na scénû, rozhovory, sou-
tûÏe a dal‰í vychytávky. Rádio Helax naladíte na
severní Moravû na frekvenci 93,7 FM, nebo na
internetu na adrese www.helax.cz

Yvonne Sanchez & 
Brazilian Groove

Koncert zpûvaãky Yvonne Sanchez a sou-
boru Brazilian Groove se koná dne 12. 1. 2007
v klubu Parník na Sokolské ulici.

Yvonne Sanchez je zpûvaãka polsko-kubán-
ského pÛvodu. Krátce úãinkovala jako bubenice
ve skupinû Josefa Skrzeka. Poté opou‰tí rodné
Polsko a nûjakou dobu pob˘vá v Nûmecku. V té
dobû se rozhodla skonãit s hudbou. 

Av‰ak v roce 1994 se usazuje v Praze. Zde se
setkává se saxofonistou Mikem Tramontem a ky-
taristou Maxem Voeglarem, ktefií ji pomohli obje-
vit sílu a kvalitu jejího hlasu. Na startu své pû-
vecké kariéry byla spolupráce s praÏsk˘mi jazz-
many jako jsou napfi. Robert Balzar, Jan
„Najponk“ Knop, Karel RÛÏiãka ml. Její repertoár
sestával se ‰iroké ‰kály od jazzv˘ch standardÛ
aÏ k bossa nova rytmÛm. Samostatnû zaãala Y.

Sanchez vystupovat v roce 1995 (premiéra
v Redutû). Její sólové snaÏení vyústilo v ocenû-
ní Vokalistka roku, kterého se ji dostalo v roce
1998 od âeské jazzové spoleãnosti. Yvonne
Sanchez je autodidakt se sametovû-medov˘m
hlasem se smyslem pro hudební empatii. Pro je-
jí projev je typická ãistá interpretace a jistá dáv-
ka smyslnosti. Zpûvaãka úãinkovala v Nûmecku,
Izraeli, Portugalsku, USA a na Kubû. Pfii sv˘ch
cestách se setkala s celou fiadou pro ní nov˘ch
vlivÛ, které pouÏívá i ve své interpretaci a tvor-
bû. Odklonila se od tradiãního jazzu a vzala za
své latinské styly Bossa Novu a Sambu. To se
projevilo v roce 2001 i na debutovém albu
Pozvání, natoãeném za pfiispûní Tria R. Balcara
/ nominace na âeskou Grammy/. 

Po náv‰tûvû Brazílie, kde pracovala s ãetn˘mi
tamními v˘znamn˘mi umûlci / Juarez Moreira,
Esdras Ferreira, Cleber Alves, Marcelo Rocha /
se utvrdila ve správnosti nastoupené cesty.
Centum kultury a vzdûlávání, Sokolská 26,
Ostrava, tel: 596 138 936, 
www.ckv-ostrava.cz

DNB v Cafe De La Ostrava,
v Klidu a v klubu Marley

Pfiím˘m následovníkem legendárního kofá-
ãe se stal pfiedloni otevfien˘ podnik Café De
La Ostrava na Stodolní ulici. 

Milovníci drumÛ, basÛ, „poláman˘ch„ i jin˘ch

beatÛ, ale i hipÛ a hopÛ, zde naleznou v‰e po-
tfiebné. Dal‰í místo ke schÛzkám. Oblíbení dvoi-
ka.troika a Ext.Dust DJs se nacházejí zde.
Otevfieno je témûfi kaÏd˘ den. „SMOKE ES-
SENCE“ se koná obvykle 3. pátek v mûsíci.
Vstup a ãerstvé ovoce na baru je zdarma. 

NezapomeÀte také na pravidelné stfiedeãní
hraní sv˘ch oblíben˘ch DJs v klubu Klid, jenÏ se
nachází pod Fr˘dlantsk˘mi mosty. Novinkou
jsou pravidelné ãtvrteãní „poslechovky“ v klubu
Marley na âerné louce. V‰e mají pod kontrolou
DJs ze Cybrfire.cz a âBS. 

Broken Beatz + Kytary =
U peciválÛ 

Království peciválÛ nadále pokraãuje ve
sv˘ch klubov˘ch pofiadech. 

Po del‰í dobû si pfiijdou kaÏd˘ sud˘ ãtvrtek na
své pfiíznivci „prolomen˘ch beatÛ“ v pofiadu
„Prolomen˘ ãtvrtek“, ve kterém se vás budou
snaÏit zabavit, pod titulem tvÛrci zábavy v duchu
Broken Beatz a Future Jazzu, DJ Forest / kit-
jof.com / & Nikos P.K.- live saxofon / také
Kry‰tof a Sherlock`s Band /, tentokrát pod hla-
viãkou kitjof.net. // Kdo radûji konzumuje ponû-
kud silnûj‰í nápojové i hudební pochutiny, mÛÏe
zkusit Viva La Radio Lukas v pofiadu All Night
Guitar. Tato „kalbciãka“ / probíhá vût‰inou ve
stfiedy a o sobotách. Kdo nezaÏil, neuvûfií. Mistr
Lukas se Vám vûnuje tûlem i du‰í. // 
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Centrum kultury a vzdûlávání
4. 1. 18.00 hod. 
JAK SE ÎIJE V LADAKHU 
VernisáÏ v˘stavy fotografií TaÈány Skoãíkové,
hudbou doprovodí etno kapela Hudba v tûle.
5. 1. 18.00 hod. 
BUDDHISMUS JAKO ZPÒSOB ÎIVOTA
Pfiedná‰ka cestujícího uãitele Radka RÛÏiãky 
9. 1. 18.00 hod.
MEXIKO
Cestopisná pfiedná‰ka Libora Bednáfie.
11. 1. 18.00 hod.
ORBIS PICTUS
Pfiírodní skvosty ãtyfi kontinentÛ. Cestopisná
pfiedná‰ka Ivo Petra
12. 1. 18.00 hod.
CESTA (BùH) KOLEM EVROPY ZA SEDM
MùSÍCÒ

Projekce fotografií a vyprávûní kapitána evrop-
ského t˘mu Ondfieje Veselého.
23. 1. 18.00 hod.
EL CAMINO DE SANTIAGO - NA KOLE DO
SANTIAGA
Cestopisná pfiedná‰ka Williama Geolfa v angliã-
tinû s tlumoãníkem. 
29. 1. 18.00 hod.
NAZDAR ANâO 
Divadelní pfiedstavení na motivy A. Berkové z
KníÏky s ãerven˘m obalem. Hraje divadlo pfii
Klubu Atlantik
30. 1.
ALBÁNII A KOSOVEM VLEÎE
Cestopisná pfiedná‰ka Jana Galli, ve spolupráci
s CK Kudrna.
KOUZLO POHYBU – bfii‰ní tance, relaxace.
KaÏdou stfiedu od 17.45 hod.
JÓGA NEJEN PRO ÎENY
KaÏdou stfiedu od 18.00 hod.

10. 1. - STANLEY’S DIXIE STREET BAND.
Dixieland. Kfiest DVD.
11. 1. - DRIVE WAVE. Jazz 
H. Mù·ËÁNEK, P. KABIL, L. MUÎÍK, J.
BUâÁNEK, P. ANDOGA 
12. 1.
YVONNE SANCHEZ & BRAZILIAN GROOVE.
Koncert 
16. 1.
LEGENDY SWINGU LEGENDÁM BANÍKU.
Swing, zaãátek v 19.00 hod. Hraje taneãní or-
chestr TEP.
17. 1.
MED. Dirty movie music
M. ·MILAUER, V. BÉRE·, M. KOP¤IVA, J. JA-
NEK. + host M. KUBESA
18. 1.
DANA VRCHOVSKÁ & JI¤Í URBÁNEK BAND.

Jazz, zaãátek v 19.00 hod.
19. 1.
FACING WEST TRIO. Jazz
20. 1.
KOMPOT. Koncert
24. 1.
GENESIS. DVD projekce
25. 1. 
GABRIELA KOâÍ QUARTET. Jazz
M. KUBÁâ, M. VILâ, L. MUÎÍK, J. BUâÁNEK
26. 1.
PROGRES 2. Koncert legendární kapely 
29. 1. 
LR COSMETIC BIG BAND EDY ·URMANA.
Swing, zaãátek v 19.00 hod.
30. 1.
VE VÍRU RYTMU. Koncert
20 - 30 bubeníkÛ ZU· E. MARHULY + hosté
31. 1.
-123 MIN. Koncert
1. 2.
-123 MIN. Koncert

8. 1. – 16. 2. 2007 PETR PÍSA¤ÍK (1968)
Petr Písafiík jiÏ za doby studií na AVU v Praze
(1987-1994) se stal zakládajícím ãlenem skupiny

Pondûlí, která sdruÏila talenty nastupující genera-
ce devadesát˘ch let.
V˘stavní prostory II. NP
do 26. 1. 2007 O LOUTCE V POHÁDCE 
V˘stava prezentující jednotlivé typy loutek ve zná-
m˘ch pohádkách. Pofiádáno ve spolupráci se
Slezsk˘m zemsk˘m muzeem v Opavû a za fi-
nanãní podpory Statutárního mûsta Ostravy.

3. 1. 17.00 hod.
NOVOROâNÍ ZÁPAS
Fotbalové utkání chlapcÛ do 15 let v tûlocviãnû
Z· Gen. Píky.
9. 1. 9.00 hod.
KRIMINALITA MLÁDEÎE
Nejãastûj‰í trestné ãiny mladistv˘ch a jejich
právní následky. Urãeno Z·.
11. 1. 9.00 a 10.30 hod.
ABECEDA PRVNÍ POMOCI
Základy zdravovûdy pro Ïáky základních ‰kol.
12. 1. 9.00 a 10.30 hod.
HRAJEME SI NA MALÍ¤E
Pofiad s ilustrátorem dûtsk˘ch knih A. Dudkem.
Urãeno Z·.
12. 1. 17.00 hod.
TANCUJ, TANCUJ, VYKRÚCAJ 
Taneãní a seznamovací veãer pro seniory v no-
vé Gamû.
18. a 19. 1. 8.00, 10.00 a 12.00 hod.
PRO DROGY NEMÁ SMYSL UMÍRAT

Beseda s R. Hanykovicsem, kter˘ byl odsouze-
n˘ v Thajsku za pa‰ování drog. Urãeno S·.
19. 1. 9.00 a 10.30 hod.
HRAJEME SI NA MALÍ¤E
Pofiad s ilustrátorem dûtsk˘ch knih A. Dudkem.
Urãeno Z·.
23. 1. 14.00 hod.
SNùHULÁK, BÍL¯ PÁN
Kdo postaví nejvût‰ího snûhuláka, vyhrává!
Urãeno dûtem ·D.
28. 1. 15.00 hod.
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Princezny, draci, ãerti i opravdov˘ Ka‰párek
v pofiadu pro nejmen‰í.
29. a 30. 1. 9.00 a 10.15 hod.
DùTSK¯ ATELIùR: Zvífiátkov˘ karneval
V˘roba masek, aby se kluci a holãiãky promû-
nili v pejsky i koãiãky. Urãeno dûtem M·.

Od února 2007 zahajujeme kurzy pro dûti a do-
spûlé: hudební – kytara, flétna, klavír, keyboard:
pohybové – aerobic, kalanetika, bfii‰ní tance,
thai- chi,
jazykové – angliãtina, nûmãina, francouz‰tina,
ital‰tina.

2., 9., 16., 23. a 30. 1. 14.00 hod.
JAK NA TO
Pohybové studio pro holky a kluky.
5., 12., 19. a 26. 1. 10.00 a 14.00 hod.
VESELÁ ·KOLKA
Îertíky a hfiíãky pro v‰echny dûti.
Urãeno dûtem matefisk˘ch ‰kol
8. 1. 14.00 hod. 
SNùHOVÁ ARMÁDA
Rychlostní soutûÏ ve stavûní snûhulákÛ.
Urãeno dûtem ·D
11. a 25. 1. 9.30 hod. 
POHÁDKOV¯ KARNEVAL
Kouzelná promûna klukÛ i holãiãek v prince
a princezny. Urãeno dûtem matefisk˘ch ‰kol
15. – 17. 1. 8.00, 10.00 a 12.00 hod.
PRO DROGY NEMÁ SMYSL UMÍRAT
Beseda s R. Hanykovicsem, kter˘ si za pa‰ová-

ní drog odpykal osm let v thajském vûzení.
Urãeno studentÛ stfiedních ‰kol.
18. 1. 9.00 a 10.15 hod.
DO SVùTA! NAMASKÁR, INDIE
Bajadéry, ale i sloni a tygfii v putování na cestû
kolem svûta. Urãeno dûtem matefisk˘ch ‰kol.
23. 1. 16.00 hod.
SAHADèA JÓGA
Meditace podle ·rí MátadÏi Nirmala Déví.
Urãeno vefiejnosti.
31. 1. 9.00 a 10.15 hod.
ALKOHOLISMUS
Závislost na alkoholu, pfiíãiny a zdravotní dopad,
moÏnosti léãby. Urãeno ÏákÛm základních ‰kol.
Od února 2007 zahajujeme kurzy pro dûti a do-
spûlé:
hudební: flétna, keyboard, klavír, kytara
pohybové: rytmika, kalanetika,aerobic, bfii‰ní
tance
zájmové: rybáfiské minimum, malá ‰koliãka v˘-
tvarn˘ch technik 

Zaãátky pofiadÛ ve 20 hodin, 
pokud není uvedeno jinak.

tel. 596 138 937 po-pá 10.00 - 17.00   
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Klubová scéna

V Moravskoslezském nakladatelství s.r.o. vy-
dává mûstsk˘ obvod Moravská Ostrava
a Pfiívoz. Za vydavatele zodpovûdn˘ starosta
ing. Miroslav Svozil. 

Redaktorka Ilona Rozehnalová, kontakt: tel.
596 117 312, akce@antikfiducia.com

Kulturní zpravodaj Kam v centru je souãástí
zpravodaje Moravské Ostravy a Pfiívozu
Centrum. V mûstské ãásti Moravská Ostrava

Napi‰te nám va‰e kulturní tipy na interneto-
vou adresu: akce@antikfiducia.com. Tuto pfií-
lohu najdete i na www.antikfiducia.com.
Pozvánky a tipy mÛÏete posílat také na adresu:
Antikvariát Fiducia, 
Ml˘nská 2
702 00 Ostrava.

a Pfiívoz je distribuován do po‰tovních schrá-
nek v‰ech domácností. Kromû toho je k do-
stání ve vybran˘ch kulturních zafiízeních
v Moravské Ostravû a Pfiívoze.


