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Tip měsíce Premiéry
Ne každý je Amadeus

 
Velkolepé drama Amadeus líčí souboj ge-

niálního Mozarta s průměrným, ale ctižádos-

tivým Salierim. Vztah těchto dvou osobností 

je dodnes opředený množstvím legend. 

Peter Shaffer je autorem také filmového scé-
náře slavného Formanova filmu, nicméně od 
divadelní hry se filmový scénář liší. Přesto se na 
Broadwayi divadelní verze proslavila neméně 
(1 200 repríz). V ostravské inscenaci budou mít 
diváci jedinečnou příležitost zhlédnout nejen 
sólisty činohry, ale spolupracovat na ní budou 
i hvězdy opery a baletu! 

Premiéra 19. 6. v 19 hodin, 1. repríza 22. 6. 

v 18.30 hodin. Další představení: 27. 6. v 16 

hodin. 

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo náměstí 1, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

O čertových osidlách

Řekne-li se barokní lidové divadlo, před-

stavíme si především hry o světcích (např. 

o sv. Dorotě) nebo o Kristově ukřižování. 

Oby čejní lidé té vzrušené a divoké doby 

však často tvořili také hry nevážné, komediál-

ní, ač i v nich se duchovní tematika nějak 

odrážela. 

Inscenace Komedyje o čertových osidlách 
čerpá hned z několika lidových komedií. Před-
ností těchto her je krásný jadrný hovorový jazyk, 
třeskutě ubíhající děj, vtip, nadsázka, radost ze 
života. V inscenaci zazní živě také množství 
známých i zapomenutých lidových písní, a to za 
doprovodu kapely přímo na jevišti.

Premiéra 12. 6. v 19 hodin, 1. repríza 15. 6. 

v 18.30 hodin. Další představení: 20. 6. v 16 

hodin, 29. 6. v 16 hodin, 30. 6. v 19 hodin. 

Divadlo Jiřího Myrona

Čsl. legií 12, Moravská Ostrava

Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz 

Hostující divadla
8. 6. v 19 hodin: Dračí doupě. Dejvické diva-

dlo, Praha. Hra inspirovaná stejnojmennou čes-
kou fantasy RPG hrou (hrou na hrdiny, na hraní 
rolí). Na pozadí podivně vykloubených událostí 
se však hraje především o osobních krizích, 
bilancování a sebeobelhávání. Hrají: I. Trojan, 
D. Novotný, M. Myšička, K. Melíšková, K. Issová. 
Hra je uváděna jako náhradní titul za Bratry Ka-
ra  mazovy. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

V Galerii Beseda na Jurečkově ulici 18 v Moravské Ostravě vystavují do 18. června pod názvem 
Female hysteria (Ženská hysterie) čtyři mladé výtvarnice – Alena Kupčíková, Markéta Korečková, 
Petra Šimková a Ivana Štanclová. Sestavení této čtveřice do společné výstavy není náhodné – 
umělkyně spojuje téma, jímž je vlastní bytí, pohled na ně je však rozdílný: od prostého sdělení, přes 
ironii, silnou erotiku až po provokaci. Rozdílné je i použití technik, z nichž malba má zřejmě největ-
ší vypovídací hodnotu. Název výstavy poněkud klame, až na výjimku totiž projevy ženské hysterie 
nenajdeme. „Navíc všechny autorky“, jak jsme se dozvěděli na vernisáži, „žijí hodnotný soukromý 
život a preferují lásku s muži, které obdivují, podporují a milují.“
Náš snímek je z vernisáže (tři z výtvarnic jsou vyfotografovány u obrazu Harpyje Ivany Štenclové), 
která se nesla v duchu uvolněné atmosféry spojení výtvarného umění s hudbou. Galerie Beseda, 
která nejen vystavuje, ale i prodává kvalitní současné výtvarné umění, je, jak napsal server Eko-
nomické fakulty VŠB-TU, Sokolská 33, „Jedno z opravdu krásných míst centra Moravské Ostravy.“ 
(U galerie je i výborná kavárna.) (da)

Klasická opereta Mamzelle Nitouche francouzského skladatele Florimonda Hervého z roku 

1883 měla první premiéru 15. května a po pěti květnových reprízách se s ní můžeme v této 

sezoně setkat v Divadle Jiřího Myrona již jen 23. a 25. června. 

S operetním souborem Národního divadla moravskoslezského „Nitušku“, jak se jí u nás s oblibou 
říká, nastudoval inscenační tým, který vycházel z úpravy díla Oldřichem Novým z roku 1954.

Režisér Ondřej David, dirigent Jakub Žídek, jakož i obě předsta-
vitelky hlavní postavy – De ni  sy, chovanky kláštera „U Vlaštoviček“ 
– Martina Šnytová z domácí scény i hostující Jana Fa biá nová jsou 
třicátníci. Už tento fakt by měl kromě stálých milovníků operetního 
žánru přitáhnout také nové – mladé – publikum. 

Obě představitelky hlavní role si pak zahrály ve fotopříběhu, který 
s nimi vytvořil fotograf Ra dovan Šťastný v hostinci Schönthal ve Vít-
ko vicích, a to za všedního dne a plného provozu (snímek vpravo). 

Zatímco Martinu Šnytovou jsme za poslední dva roky mohli vidět 
jako Violettu ve Fialkách z Montmartru, Minnie v Hellou Dolly!, 
Esme raldu ve Zvoníku u Matky Boží atd., Jana Fabiánová se obje-
vuje v ostravské operetě poprvé. Tato dcera pětinásobné zlaté 
slavice Nadi Urbánkové studovala germanistiku na Karlově univer-
zitě a učitelství náboženství(!?) tamtéž, ale již šest let se živí jako 
pro fesionální zpěvačka a herečka, např. v Divadle Kalich či Se ma-
foru. Jana Fabiánová hraje také ve filmech a především koncertuje 
v projektu JAZZAPPEAL.

„Dva roky jsem jezdila po zájezdových představeních s Janem 
Přeučilem s prvorepublikovou operetou Růže z Argentiny, takže 
s tímto žánrem už mám trochu zkušenosti,“ říká Jana Fabiánová. 
„Ro le Denisy de Fla  vigny je pro mě jako herečku úžasná příležitost. 
Nituška je sice brána jako opereta, ale je v ní osmdesát procent 
činohry. Jsem vděčná režisérovi Davidovi a dirigentu Žídkovi, kteří 
využili toho, že zpívám jazz a několik hudebních čísel upravili. 
Takže mohu zpívat nejen klasiku, ale také jazz.“  (va)

Jana Fabiánová, všestranná 
herečka a výborná zpěvačka, 
ale také módní návrhářka: 
„S maminkou  (Naďou Urbán-
ko vou) konzultuji všech ny 
své projekty. Z Os travy jí te-
lefonuji ob den,“ říká.

Mamzelle Nitouche aneb málem rvačka kvůli chovankám kláštera v hospodě Schönthal

„Naše křehké Denisy“ (v popředí Martina Šnytová) oblečené do růžových zpola průhledných kostý-
mů vzbudily „U Šentala“, který je navštěvován mírně otrlými štamgasty před a po šichtě, tak inten-
zivní zájem, že se o ně u jednotlivých stolů málem poprali. Naštěstí byla přítomna čtyřčlenná diva-
delní eskorta, která je bez úhony dopravila zpět do Moravské Ostravy. K tomu jen připomeňme, že 
překlad Mamzelle Nitouche do češtiny znamená něco ve smyslu Slečna Netýkavka… (Fotografie 
z této události je mj. použita na plakát a divadelní program.)

Janáčkův máj pokračuje

Červnové koncerty Janáčkova máje se 

konají v našem obvodu v Janáčkově konzer-

vatoři a na gymnáziu na Českobratrské ulici 

(JKGO), v Divadle loutek na ulici Pivovarské 

15 a ve společenském sále Domu kultury 

města Ostravy na ulici 28. října 124. Vstupné 

je v rozmezí 50 až 300 Kč. 

2. 6. v 19.30 hodin: JKGO. Program: Res -
pighi, Slavický, Ja ná ček, Dvořák. Interpreti: Igor 
Ardašev – klavír, Ko mor ní orchestr Quattro. 

4. 6. v 19.30 hodin: JKGO. Program: Rejcha, 
Eder, Arnold, Dvořák. Inter preti: Afflatus decho-
vý kvintet.

6. 6. v 19.30 hodin: Divadlo loutek Ostrava. 
Program: A jen zem bude má. Čeští básníci 
Kar  lu Hynku Máchovi. Večer současné české 
poezie na počest 200. výročí narození K. H. 
Máchy. Interpreti: Jan Fišar a Sylvie Krupanská 
– mluvené slovo, Jiří Hanousek – violoncello. 

7. 6. v 19.30 hodin: JKGO. Program: Hin de-
mith, Bartók, Martinů. Interpreti: Alexander 
Besa – viola, Jana Boušková – harfa, Karel Ko-
šá rek – klavír, Ludmila Peterková – klarinet, Vít 
Petrášek – violoncello, Jan Talich – housle, diri-
gent. 

8. 6. v 19.30 hodin: Společenský sál DKMO. 
Program: Hurník, Mozart, Haydn. Interpreti: 
Boris Giltburg – klavír, Janáčkův komorní or-
chestr, Kaspar Zehnder – dirigent. 

10. 6. v 19.30 hodin: Společenský sál DKMO. 
Program: Penderecki – Koncert pro violoncello 
a orchestr, Tři čínské písně, Serenáda pro 
smyčce, Schubert – Symfonie č. 4 c moll D 417 
„Tragická“. Interpreti: Vladimír Chmelo – bary-
ton, Rafał Kwiatkowski – violoncello, Národní 
symfonický orchestr Polského rozhlasu Katovi-
ce. Krzysztof Penderecki – dirigent. 

13. 6. v 19.30 hodin: Společenský sál DKMO. 
Program: Smetana – Má vlast, cyklus symfonic-
kých básní. Interpreti: Jiří Kout – dirigent, Sym-
fo nický orchestr hlavního města Prahy FOK. 

Více na www.janackuvmaj.cz

Ve foyer Divadla Jiřího Myrona pokračují 
8. a 10. června od 19 hodin oblíbená dostave-
níčka. 

Operetní polibky Vladimíra Brázdy nabídnou 
např. díla Johanna Strausse, Franze Lehára, 
Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala atd.

Hosté: Sirma Zidaro, Hana Hradilová a Karel 
Čepek. Speakeři: sólisté operetního souboru 
NDM, a to Libor Olma a Petra Langerová. 

www.ndm.cz 

Dostaveníčka 
ve foyer
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Koncerty
Oněgin v Metropolitní

12. 6. v 19 hodin: Petr Iljič Čajkovskij – Ev-

žen Oněgin. Repríza představení z Metro politní 
opery z New Yorku. Petr Iljič Čajkovskij podle 
stejnojmenného románu ve verších Alexandra 
Sergejeviče Puškina. Lyrický příběh něžně za-
sněné Taťány a velkoměstským životem znudě-
ného Oněgina je mistrovským dílem, posvěce-
ným genialitou obou ruských velikánů . Ústřední 
dvojice je obsazena atraktivními osobnostmi 
operního světa, a to Dmitrijem Hvo ros tovskym 
a Reneé Fleming. Dílo hudebně nastudoval jeden 
z nejpovolanějších znalců ruské oper ní literatury 
Valerij Gergiev. Režie: Peter McClintock.

25. 6. v 19 hodin: Marie Rottrová a Věra 

Špinarová. Dvě stálice české populární hudby 
se představí na jednom pódiu. Ojedinělý kon-
cert, v němž klasik ostravského bigbítu, známá 
skupina Flamingo, doprovodí vedle své letité 
sólistky Marie Rottrové také zpěvačku Věru 
Špinarovou. Dvěma dámám, které v šedesá-
tých letech minulého století začínaly v Ostravě 
svou pěveckou kariéru, bude sekundovat nemé-
ně slavný písničkář Jaroslav Wykrent.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Cyklus komorních 

koncertů ve Studiu 1

IX. Cyklus komorních koncertů: 2. 6. v 19 

hodin, Studio 1 Český rozhlas Ostrava. Hu-
dební prolínání skladeb plzeňských autorů. Jiří 
Vodička (housle), Maxim Averkiev (klavír), Petr 
Nouzovský (violoncello). Program: Jiří Teml – 
Čtyři nálady pro housle a violoncello, Karel 
Pexidr – Klavírní trio pro klavír, housle a violon-
cello, Roman Haas – Variace na téma z Carmen 
pro housle a violoncello, Jan Slimáček – Návraty 
pro housle a klavír a Roman Haas – Klavírní trio 
pro klavír, housle a violoncello. 

Český rozhlas Ostrava

Dr. Šmerala 1626/2, Moravská Ostrava

Tel.: 596 203 111, www.rozhlas.cz/ostrava 

Janáčkova konzervatoř

10. 6. v 18.30 hodin: Výběr z povídek A. P. 
Čechova. Maturitní představení studentů 4. roč-
níku hudebně dramatického oboru JKGO. Re-
žie: Bogdan Kokotek. Derniéra. 

15. a 16. 6. v 10 hodin: Joseph Haydn – Lest 
a láska. Operní představení studentů JKGO. 
Dirigent: Jan Šrubař. Režie: Bogdan Kokotek. 

16. 6. v 18.30 hodin: Stodolní aneb West 
Side Story po našimu. Původní muzikál studen-
tů 3. ročníku hudebně dramatického oboru 
JKGO. Režie: Václav Klemens. 

22. 6. v 18.30 hodin: Flétnový koncert stu-
dentů JKGO.

23. a 24. 6. v 17 hodin: Koncert studentů ta-
nečního oddělení JKGO. 

29. 6. v 11 hodin: Slavnostní předávání ab-
solventských vysvědčení studentům Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě. 

Janáčkova konzervatoř

Českobratrská 958/40, Ostrava

Tel.: 596 112 007, www.jko.cz

Festival
21.– 23. 6.: Ostravský koníček 2010. Filmo-

vý festival pro děti a mlá dež Ostravský koníček 
byl založen Da li mi lem Koutkem v r. 2003 jako 
pokračování v tvorbě Filmové školičky, ve které 
vznikala tak zajímavá dílka dětských tvůrců, že 
si zasloužila veřejnou prezentaci. Filmy mla-
dých českých tvůrců soutěží se zahraničními 
snímky a je zajímavé sledovat rozdíly mezi jed-
notlivými „národními“ výrazovými tvorbami. 
Moderuje Tereza Vilišová. 

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava 1

Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz

Hrobka s vyhlídkou

Známé ochotnické divadlo U Lípy sídlící 

v divadelním sále restaurace U Lípy v Os tra-

vě-Hrabové zavítá 18. června do Divadla Pet-

ra Bezruče, kde od 18 hodin předvede insce-

naci Hrobka s vyhlídkou.

Děj této detektivní komedie se odehrává 
v prostředí pro detektivní příběh jako stvoře-
ném: typicky anglický, staromilsky ponurý dům 
se spletí tajných chodeb, vchodů a zákoutí, krb, 
masivní nábytek a těžké závěsy, za okny se ve 
všudypřítomné mlze utápí zpustlá zahrada. 

Vše dokonale izolováno od vnějšího světa. 
Starý pan Tomb zemřel a zanechal po sobě 
sedm milionů liber. Podle závěti mají být tři mi-
liony rozděleny mezi jeho šest dětí, právního 
zástupce, hospodyni a ošetřovatelku. Zbytek 
odkázal jakési spisovatelce slečně Ashové. 
Jenže rodinka Tombových je velmi svérázná…  

www.divadloulipy.webnode.cz 

Dívka s pomeranči

V Divadle loutek Ostrava zařadili do svého 

repertoáru opravdový klenot. 28. květen je 

totiž spjat s premiérou divadelní adaptace 

stejnojmenného románu Josteina Gaardera. 

Světovou proslulost tomuto norskému spi-

sovateli a filozofovi zajistil „román o ději-

nách filozofie“ Sofiin svět (1991). 

Divadla

Stará Aréna
8. 6. v 19 hodin: Zítra se bude... Ostravská 

premiéra filmu Jana Hřebejka.  
12. 6. v 15 hodin: Podivuhodná cesta Nilse 

Holgerssona. JAMU. Lehce strašidelná pohád-
ka pro děti od 10 let na motivy příběhu spisova-
telky Selmy Lagerlofövé, držitelky Nobelovy ce-
ny za literaturu. Režie a dramaturgie: Jan Ka če-
na, Zdeněk Polák. 

13. 6. v 15 hodin: Guerilla gardening. Nelíbí 
se vám, jak vypadá centrum Ostravy? Teď má-
te možnost s tím něco udělat. Popadněte teplá-
ky, gumáky a rukavice, a pojďte s námi sázet 
kytky do prázdných květináčů nebo jiných nevy-
užitých míst v centru.

21.–22. 6.: Festivalové pondělí a úterý. No-
vé projekty nových i zavedených souborů, vý-
stavy, divadlo, kapely a hrozná sranda. Helium 
karaoke samozřejmostí! Divadlo Si le sia, Dividlo 
Ostrava, Spolek Šílený PePa, Ja náčkova kon-
zervatoř, Whiras Whore, kapela Apatyka, vý sta-
va uhelných kraslic...

25. 6. v 15.30 hodin: Přihláška Fest – Noc 

na dole Hlubina. Odeslání přihlášky Ostravy na 
titul Evropské hlavní město kultury 2015. Eliščin 
band s Janem Budařem, Kru to divadlo Kachny 
– site specific, MC Zuzka, divadlo, výstavy, pre-
zentace, čtení, koncerty a mnohem více. Sraz 
v 15.30 hod. ve Staré Aréně. Bude následovat 
prohlídka Ostravy, jak bude vypadat v roce 
2015. Podtitul „Vidím město veliké“. 

Stará Aréna, 28. října 23, Ostrava 

Tel.: 596 110 523, www.ostrava2015.cz

Stará Aréna na ulici 28. října 23 je místem, které má v rámci programu Ostrava – Evropské hlavní 
město kultury 2015 oživit centrum města.

Rocková Ostrava opět 

ve festivalové podobě

Amfiteátr v Sadu Dr. Milady Horákové, který 

se nachází za Domem kultury města Os tra vy 

po mnoha letech ožije hudbou. V sobotu 5. 6. 

se zde představí sedm různorodých skupin. 

Kromě kapel The Pant, Jolly Joker & PBU ne-

bo ostravské formace Denet lze za největší 

festivalové lákadlo označit třinecké Charlie 

Straight, kterým Akademie populární hudby 

nedávno udělila tři sošky Anděla za rok 2009. 

Bližší informace o akci, kterou finančně pod-
pořil náš městský obvod, odkrývá organizátor 
festivalu Jaromír Opiela. 

Festival s názvem Rocková Ostrava se 

naposled konal v roce 1988 v bývalém amfi-

teátru na Černé louce. Našly by se nějaké 

souvislosti mezi tehdejším koncertem a le-

tošním festivalem? 

Festival se starým názvem částečně souvisí. 
Byl to návrh vedení DKMO, aby se náš festival 
jmenoval Rocková Ostrava. Ačkoliv první nápad 
ovlivnila jiná skutečnost. Bylo mi líto, že se na 
tak parádním místě, jakým bezesporu amfiteátr 
je, žádné akce nekonají. Po oslovení DKMO 
jsem dostal  nabídku, abychom festival pořádali 
společně, tak jsme do toho práskli.    

Podle jakých kritérií jste vybírali kapely? 

Bylo mi z několika stran řečeno, že by měly 
převládat převážně kapely z Ostravy. Nakonec 
jsme však zařadili i několik interpretů odjinud. 
Určitě byl brán ohled na kvalitu hudby. Tohle 
byla priorita číslo jedna. Také jsme byli velmi 
omezeni rozpočtem. Bez pomoci DKMO, spon-
zorů a městského obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz bych tuto akci těžko realizoval.  

Co si od této akce slibujete? 

Právě toto téma jsme řešili velmi dlouho. Kul-
turák  měl jasnou představu o rocku, já jsem 
zase chtěl spíše tvrdší kapely. Ku zdaru celé 
akce jsme se dohodli na střední variantě. Chce-
me oslovit co nejvíce posluchačů. (peb)

Světová taneční esa

Ve dnech 16. až 21. června se uskuteční 

festival soudobé taneční tvorby a pohybové-

ho divadla Tanec Ostrava. 

Po více než deseti letech se Tanec Ostrava 
vrací na prkna Národního divadla moravsko-
slezského. Po mnoha letech se také na domácí 
scéně objeví jedinečná tanečnice Nataša No-
vot ná (Cena Thalie 2008), která působí v sou-
boru 420PEOPLE. Ten se poprvé představí také 
v Os tra vě. Díky 420PEOPLE se Česká republika 
začleňuje do mezinárodního kontextu na poli 
současného tance.

Dalším vzácným hostem festivalu je Polski 
teatr tańca (PTT) z Poznaně, který patří dlouhá 
desetiletí k nejprogresivnějším souborům sou-
časného tance v Polsku. V Ostravě se PTT 
představí vůbec poprvé.

www.tanecostrava.cz

V předprodeji Národního divadla morav-
skoslezského přivítali 2 222. abonenta, který 
si přišel koupit předplatné na příští sezonu. 
Pan Miroslav Mašek z Havířova je stálým 
předplatitelem od roku 1967 a přišel si hned 
pro dvě předplatné – Velké operní (VOP) 
a Operetní a muzikálové (P). Získal 50% 
slevu na obě abonentky a navíc pozvání na 
Galavečer k zahájení sezony 2010/2011, 
který je připraven na 5. září. Další překvape-
ní čeká na 3 333. předplatitele.

Dětem
11. 6. v 9 hodin: W. A. Mozart – Figarova 

svat ba. Fakulta umění Ostravské univerzity 
v Ostravě ve spolupráci s NDM a Slezským di-
vadlem v Opavě. Veleúspěšná komická opera 
o čtyřech dějstvích v italském originále s titulky. 
Představení je nastudováno zpěváky a student-
ským orchestrem Fakulty umění. Je uděláno 
svižně, akčně a je plné komických scén. Cílem 
představení je přiblížit mladšímu divákovi svět 
opery a ukázat vtipně a nenásilně, že divadlo 
zde není jen pro obecenstvo starší generace. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

5.–6. 6. a 12.–13. 6. od 14.00 od 18 hodin: 

Ko munikujeme. Interaktivní výstava zábavným 
způsobem přibližuje svět komunikace mezi lidmi 
– od šeptání do ucha až po mezikontinentální 
bezdrátové spojení. Děti i dospělí se zábavnou 
formou dozví, jak funguje mobil, potrubní pošta, 
šifry apod. Výstaviště Černá louka, pavilon C.

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.

Klub ÁMOS, Kostelní nám. 2, Ostrava 1

Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

„Jednou z velkých možností a přímo poslá-
ním moderního loutkového divadla je přivádět 
na jeviště také velká literární díla. Gaarder se 
zabývá těmi nejpodstatnějšími tématy – mezilid-
ské vztahy a základní otázky lidské existence,“ 
vysvětluje dramaturgyně divadla Jana Pit har-
tová, proč v DLO přistoupili k dramatizaci tohoto 
literárního bestselleru. Následně pokračuje: 
„Hlav ním hrdinou Dívky s pomeranči je patnác-
tiletý kluk, tedy příslušník věkové skupiny, pro 
kterou se divadlo hledá nejobtížněji.“

„Naše inscenace bude českou premiérou 
a prvním oficiálním divadelním provedením 
Gaarderova díla u nás,“ prozrazuje dále Jana 
Pithartová s tím, že se uvažuje o tom, že Jostein 
Gaarder bude pozván na představení Dívky 
s pomeranči, které se bude hrát na festivalu 
Spectaculo Interesse 2011. 

Do role patnáctiletého Georga byl vybrán ta-
lentovaný Robert Kozmík (student Janáčkovy 
konzervatoře a Gymnázia v Ostravě). Ostatní 
postavy ztvární herci DLO: Lenka Sedláčková, 
Irena Křehlíková, Ivo Marták, Karel Růžička 
a Martin Legerski. (peb)

Divadlo loutek, Pivovarská 15, Ostrava

Tel.: 596 114 884, www.dlo-ostrava.cz
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Výstavy

Veřejnost se rozloučila 

s Janem Balabánem 
V evangelickém kostele na Husově ná-

městí se 30. dubna uskutečnilo poslední 

rozloučení se spisovatelem a překladate-

lem Janem Balabánem.

Jan Balabán zemřel náhle 23. dubna ve 
věku devětačtyřiceti let. Rodák ze Šumperku 
vydal řadu beletristických knih, z nichž po-
vídkový svazek Možná že odcházíme byl 
v roce 2004 nominován na Státní cenu za 
literaturu, zvítězil v anketě Kniha roku 2004 
(Lidové noviny) a o rok později získal cenu 
Magnesia Litera v kategorii prozaických děl. 

Absolvent Filozofické fakulty Palackého 
univerzity v Olomouci je dále autorem knih 
Středověk (1995), Boží lano (1998), Prázd-
niny (1998), Černý beran (2000), Kudy šel 
anděl (2003) a Jsme tady (2006).

Do 13. 6.: Helena Salichová a Bohuslav 

Martinů ve tvorbě studentů SSUŠ AVE ART 

Ostrava. Vestibul DKMO.
Od 14. 6.: Letní příběhy. Základní umělecká 

škola Moravská Ostrava, Sokolská třída 15. 
Ves tibul DKMO. 

Do 9. 6.: F. Chopin a G. Mahler. Velká hu-
dební jubilea. Galerie Gaudeamus. 

Od 14. 6.: Fantazie v kruzích. Výstava foto-
grafií Ladislava Matuchy.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Do 30. 6.: Sára Saudková. Fotografka doku-
mentuje svůj soukromý život inscenovanými fo-
tografiemi. Soustřeďuje se především na vztah 
mezi mužem a ženou, eroticky laděné snímky 
jsou drobnými příběhy. 

Do 29. 6.: Janáčkovské inspirace J. V. Slád-

ka. Jan Václav Sládek (1909–1992) pochází 
z Hukvald. Věnoval se jednak expresivně laděné 
malířské tvorbě, ale od 50. let také hudební te-
matice ve spojení s rodným krajem a L. Ja náč-
kem. Posmrtně byl vydán soubor pohlednic 
s janáčkovskou tematikou. 

Od 30. 6.: Mařák a Mařákovci II. Julius Ma-
řák se v roce 1887 stal profesorem pražské 
Akademie a vedl ateliér krajinomalby. Vychoval 
řadu žáků, s kterými podnikal cesty do plenérů 
a rozvíjel u nich lásku k přírodě. Z jeho malířské 
školy vyšli přední čeští krajináři v čele s A. Sla-
víčkem. Výstava bude připomínkou 100. výročí 
úmrtí A. Slavíčka.

Výtvarné centrum Chagall

Repinova 16, Moravská Ostrava

Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

Do 16. 6.: Tomáš Švéda – Míjení. Otevřený 
umělecký tvar, který autor svým viděním – bez-
prostředním prožitkem světa přírody – vyjevuje, 
jakoby v sobě zahrnoval i obecnější či širší ča-
soprostorové aspekty života spjaté s vyšším 
řádem světa. 

Od 23. 6.: Dva regiony na hranici. Projekt 
česko-polské spolupráce, v jehož rámci se 
uskutečnilo šest pracovních setkání českých 
a polských studentů a absolventů uměleckých 
škol – obor fotografie. Úkolem těchto plenérů, 
které vedli Vojtěch Bartek a Witold Kubik, bylo 
vytvořit dokumentární fotografie průmyslových 
oblastí a technických památek ostravského re-
gionu a regionu ślaskiego. 

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava

Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

Do 31. 6.: Lubomír Procházka. Na obrazech 
známého ostravského malíře a operního pěvce 
Lubomíra Procházky převládají kytice a krajiny. 

Galerie Prometheus

Sokolská třída 99, Ostrava

Tel.: 597 310 270

Do 8. 6.: Petr Raška. Autorovu tvorbu ovliv-
ňuje myšlenka, že stejně jako všechny odstíny 
a druhy barev, které jsme schopni vnímat, se 
dají vytvořit kombinací tří základních barev, tak 
i všechny odstíny lidských charakterů a způso-
bů chování, se dají vytvořit různými poměry 
dvou základních pudů – pudu života a pudu 
smrti.

Galerie Mlejn, Nádražní 138a, Mor. Ostrava

Tel.: 596 136 033, www.mlejn.com 

Galerie Opera: Výstava k nedožitým deva-

desátým narozeninám Vladimíra Brázdy. 
Galerie Thálie: Dalibor Andrýsek. Obrazy. 

www.ndm.cz

Do 25. 7.: Sto tváří lásky. Výstava grafických 
listů.

Do 18. 7.: Labyrint světla – jed no tlivé expozi-
ce se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřed-
nictvím interaktivních nástrojových objektů. 
Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují 
zejména na fenomén hry. 
Doprovodný program k Labyrintu světla:

3. 6. v 19 hodin: Miloš Dvořáček. Bicí, fuja-
ra, kytara, smyčkovač hlasu, perkuse. 

8. 6. v 19 hodin: Luboš Fidler a Oldřich 

Janota. Kytary, zvukové objekty. 
9. 6. v 19 hodin: Urband. 

23. 6. v 19 hodin: Mamalör + Ladakere 

Čave.

Do 6. 6.: Mezinárodní vztahy / Mladí archi-

tekti z Německa. Výstava prezentuje čtrnáct 
projektů mladých architektek a architektů z Ně-
mecka, kteří současné výzvy řeší citlivým způ-
sobem, přičemž nezapomínají na budoucnost, 
udržitelnost ani na nové technologie.

Do 6. 6.: Měkkohlaví. Výstava Měkkohlavých 
představuje skupinu, která vznikla před 20 lety 
v Plzni a která sdružuje umělce a výtvarné teo-
retiky z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1

Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz

Až do 13. 6. je možné zavítat do pavilonu C 

na výstaviště Černá louka, kde probíhá inter-

aktivní vzdělávací výstava Hry a klamy. Tato 
výstava obsahuje cca 70 exponátů, které jsou 
sestrojeny tak, aby v návštěvnících podnítily 
zájem o přírodní vědy a technické obory. Zá-
roveň dokáže – zejména u mladší generace – 
spolehlivě aktivovat hravost, schopnost logické-
ho uvažování a kreativitu myšlení.

www.hryaklamy.cz

Pátá mobilní výstava

Už pátý ročník mobilní výstavy Viridian!!! 

bude zahájen 16. června v 17 hodin na Ma sa-

rykově náměstí. Tento výjimečný průvod 

malířů s obrazy centrem Ostravy, který pořá-

dá Středisko pro rozvoj umění – Viridian, je 

dokonce zapsán v České knize rekordů. 

Trasa průvodu bude již tradiční. Po zahájení 
výstavy na Masarykově náměstí a po společ-
ném fotografování se průvod vydá po Poštovní 
ulici směrem k Jiráskovu náměstí a poté až do 
Husova sadu. Zde se opět plánuje společné fo-
tografování. Následně se všichni účastníci této 
mobilní výstavy vrátí na Masarykovo náměstí.

Počítá se také s účastí sochařů, kteří své 
plastiky povezou v kočárcích. 

Procházka po 

technických památkách

V neděli 27. června se lze zúčastnit pro-

cházky po moravskoostravských technic-

kých památkách. I centrum Ostravy je plné 

zajímavých míst spojených s průmyslovou 

historií města. 

Během procházky bude možné spatřit napří-
klad jednu z nejmodernějších tramvajových vo-
zoven v zemi, budovu bývalé pivovarské sladov-
ny, objekt starých městských jatek, zrušené 
nákladové nádraží místních drah a mnoho ji-
ných staveb nebo lokalit. Průvodci Ostravského 
informačního servisu také prozradí spoustu za-
jímavostí z oblasti ostravského potravinářství, 
dopravy, pivovarnictví nebo hornictví.

Procházky začnou v 10.00, 11.00, 14.00 
a 15.00 hodin. Sraz je vždy na Prokešově ná-
městí před budovou Nové radnice. Vstupné se 
platí v 6. patře Nové radnice (pobočka OIS).

V sobotu 15. května se konala Ostravská 

muzejní noc 2010. V podvečerních a večer-

ních hodinách mohla široká veřejnost na-

vštívit dvacet kulturních institucí (muzea, 

galerie, divadla, kluby atd.), které výrazným 

způsobem ovlivňují kulturní život města. 

Ostravské muzejní noci se v letošním roce 
zúčastnilo 18 152 návštěvníků. „Od 16 hodin se 
plnily dopravní prostředky, centrum Ostravy 
i jednotlivé instituce mnoha kultury chtivými zá-
jemci. Děti se s jásavými výkřiky spokojenosti 
zúčastňovaly workshopů, rodiče se na malou 
chvíli opět stávali dětmi a užívali si spoustu 
atrakcí se svými ratolestmi. Nerozhodoval věk, 
ale chuť se bavit. Nejmladšího návštěvníka věže 
Staré radnice přinesli jeho rodiče ještě v pe-
řince,“ uvedla Jana Šrubařová, koordinátorka 
projektu.

Enormní zájem byl o Hasičské muzeum měs-
ta Ostravy, které navštívilo přes tři tisíce lidí. 

18 tisíc návštěvníků na muzejní noci

Historik a teoretik umění a architektury Martin Strakoš při komentované prohlídce expozice součas-
ných mladých německých architektů při Ostravské muzejní noci v Galerii výtvarného umění Ostrava.

Knihovny
Oddělení pro dospělé

Do 30. 6.: Barevná fantazie. Výstava poslu-
chačů Lidové konzervatoře a Múzické školy 
Ostrava.

Oddělení pro děti

1.–30. 6.: Vodní kvíz aneb znáš odpověď 

bez podvodu? Soutěžní otázky pro dětské 
čtenáře. 

17. 6. od 12 do 16 hodin: Zahrajeme si diva-
dlo. Výroba loutek, výtvarná dílna. Celoměstský 
projekt Zaprášené pohádky. 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz

Nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz

Librex
1. 6. v 17 hodin: Gabriela Beňačková. Be -

seda a autogramiáda významné operní pěvky-
ně v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 
Ja náčkův máj.

2. 6. v 17 hodin: Karel Hvížďala a Milena 

Ma rešová – Interviewer. Beseda.
7. 6. v 17 hodin: Drahoslav Červenka. Te ra-

pie na každý den. Beseda o mezilidských vzta-
zích.

8. 6. v 17 hodin: Ilja Hurník. Beseda a auto-
gramiáda hudebního skladatele a spisovatele 
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu 
Janáčkův máj.

9. 6. v 17 hodin: Komedyje o čertových 

osidlách. Beseda k premiéře činohry NDM.
16. 6. v 17 hodin: Amadeus. Beseda k pre-

miéře činohry NDM.
22. 6. v 17 hodin: Antonín Kroča. Vernisáž 

obrazů.
23. 6. v 16 hodin: Slezská Diakonie – Po-

me rančový den. Mezinárodní den Alzheime-
rovy nemoci. 

Dům knihy Librex

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava

Tel.: 596 117 676, informace@librex.cz 

Přednášky
2. 6. v 18 hodin: Florencie – hvězda rene-

sance. Přednáška s filmovou projekcí. a) Re-
nesance jako znovuzrození antických ideálů, 
b) Obnovená Platónova akademie, c) Rene-
sanč  ní umění. Film: Florencie. 

2. 6. ve 20 hodin: Filozofie a metafyzika. 
Kurz filozofie zahrnující 14 přednášek. Pre zen-
tace. Začátek kurzu 9. 6. ve 20 hodin. 

9. 6. v 18 hodin: Bachova květová terapie 

proti úzkosti, stresu a depresi. Dr. Edward 
Bach a jeho přírodní léčebný systém. a) Psy-
cho somatická onemocnění, b) Odstraň příčinu 
a vyléčíš nemoc

16. 6. v 18 hodin: Tajemný svět Etrusků. 
Přednáška s filmovou projekcí. a) Předchůdci 
římského impéria, b) Etruská architektura 
a umě  ní. Film: Etruskové. 

23. 6. v 18 hodin: Feung šuej pro začáteč-

níky. a) Tradiční čínské umění, b) Uspořádání 
prostoru a proudění energie, c) Rady pro har-
monický domov. 

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava

(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

8. 6. v 16 hodin: Velislavova bible. Nej ob-
sáh lejší obrazový rukopis ve středověké střední 
Evropě vznikl v polovině 14. století z podnětu 
Velislava, jehož lze pravděpodobně ztotožnit 
s pražským kanovníkem a notářem krále Jana 
Lucemburského a pozdějším notářem a proto-
notářem Karla IV. Z původních 200 pergameno-
vých listů se nám dochovalo 188 a na nich 747 
obrazů, z nichž se většina vztahuje k biblickým 
textům. Přednáška Marka Zágory.

16. 6. v 16 hodin: Georges Melies. Georges 
Melies (1861–1938) natočil stovky snímků. 
Některé z nich natrvalo určily směr vývoje světo-
vé kinematografie. Jako první pochopil neome-
zené možnosti filmového média. Jeho slavná 
Cesta na Měsíc (1902) nebo Cesta do neskuteč-
na (1904) představují dodnes nestárnoucí klasi-
ku sci-fi a parodie. Přednáška Martina Jirouška.

Knihovna GVUO

Poděbradova 1291/12, Ostrava

„Naštěstí se většina akcí odehrávala venku, ji-
nak bychom nebyli schopni všechny zájemce 
uspokojit,“ přiznal Martin Nekula z Hasičského 
muzea města Ostravy. 

Zajímavý program s názvem Cech skřítků 
knihmistříků nachystali také v Oddělení pro děti 
a mládež v Knihovně města Ostravy. „Skřítci 
knihmistříci se rozhodli rozšířit své řady o spous-
tu dětí. Každé však muselo projít třemi zkouška-
mi – zkouškou bystrosti, při níž muselo uhod-
nout hádanku, zkoušku chrabrosti, při níž mu-
selo vylovit knižní škůdce, aby se knihám nic 
nestalo a nakonec zkouškou lásky ke knihám, 
kde zasadilo knihu na pohádkový strom, aby 
uzrála, vyrostla a napsala se,“ popsala akci 
Petra Kozlová z Oddělení pro děti a mládež 
v KMO. 

Málokterý z účastníků navštívil pouze jednu 
instituci. Návštěvníci korzovali mezi mnoha 
atraktivními místy. Program byl natolik pestrý, že 
lidé neváhali vypravit se za dobrodružstvím na 
různé konce města. „I o tom muzejní noc je. 
Má lidem umožnit vidět a zažít co nejvíce zají-
mavostí v omezeném čase. Letos nám v tom 
výraznou měrou pomohl Dopravní podnik 
Ostrava, který pro muzejní noc poskytl čtyři au-
tobusové linky pro přepravu návštěvníků zdar-
ma,“ doplnila Šrubařová. (peb)
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a kulturní 
zpravodaj 
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je součástí 
zpravodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 

Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: 
v.vavrda@seznam.cz
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Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský infor-

mační servis, s.r.o. – www.ostravainfo.cz, Měsíčník Program – www.
eprogram.cz, Ostravský kulturní server – www.zulu.cz, Divadlo Petra 

Bezruče – www.bezruci.cz, Komorní scéna Aréna – www. divadloarena.
cz, Galerie Chagall – www.chagall.cz, Galerie Budoucnost – www.
galeriebudoucnost.cz, Antikvariát a galerie Fiducia – www.antikfiducia.
com, Galerie Beseda – www.galeriebeseda.cz, Nová Akropolis – www.
akropolis.cz, Boomerang – www.zulu.cz/boomerang, Fabric – www.
fabric.cz, Knihovna města Ostravy – www.kmo.cz, Hornické muzeum 

Landek – www.muzeumokd.cz, Národní divadlo moravsko slezské – 

www.ndm.cz, Janáčkova konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova filhar-

monie Ostrava – www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo-ostrava.
cz, Ostravské mu zeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy – www.
cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům kultury města 

Ostravy – www.dkmoas, Centrum kultury a vzdělávání – www.
ckv-ostrava.cz, Internetový kulturní server 365 dní – www.365dni.cz, 
Galerie výtvarného umění v Ostravě – www.gvuostrava.cz, Galerie 

Magna – www.magna.zde.cz

programový a kulturní zpravodaj Moravské Ostravy a Přívozu


