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Premiéry
Šárka, Ariadna

Dvě ženy, dva mýty. NDM uvádí v jednom 

večeru. Janáčkova operní prvotina Šárka na 

libreto Julia Zeyera pochází z roku 1887. 

Nicméně na svou jevištní premiéru čekala až 

do roku 1925, kdy byla uvedena v brněn-

ském Divadle na Hradbách u příležitosti 

skladatelových sedmdesátých narozenin. 

Děj této tříaktové opery se odehrává v mytic-
kých časech po smrti kněžny Libuše, kdy kníže 
Přemysl hodlá rozpustit radu žen. 

Světová premiéra jednoaktové opery Ariadna 
se uskutečnila v březnu 1961 a již o několik 
měsíců později se objevila také na českém jeviš-
ti. Předlohou libreta, které napsal sám skladatel, 
je řecký mýtus o Mínótaurovi. Nastudováno 
v českém jazyce.

Premiéra 23. 9. v 18.30 hodin, 2. premiéra 

25. 9. ve 20.00 hodin. Další představení: 

30. 9. v 18.30 hodin. 

Divadlo Antonína Dvořáka

Smetanovo náměstí 1, Moravská Ostrava

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

Galavečer v NDM

V NDM 5. 9. v 18.30 hodin chystají slav-

nostní Galavečer Ná rodního divadla morav-

skoslezského, na němž v Divadle Antonína 

Dvořáka společně vystoupí sólisté opery, 

činohry, baletu i operety/muzikálu s pestrou 

ochutnávkou připravovaných titulů v sezoně 

2010/2011. 

Těšit se můžete na úryvky z oper Ariadna, 
Carmen, Fedora, Její pastorkyňa, La traviata, 
L‘italiana in Algeri a Werther v podání A. Bo che-
nek-Osiecké, E. Dřízgové-Jirušové, Z. Dunaj ča-
no vé atd. Prostor dostane i slavný sbor Židů 
z opery Nabucco. 

Všichni členové činohry postupně vystoupí 
v ukázkách z chystaných inscenací (Cenci, 
Konec masopustu, Gottland, Velkolepost vyvole-
ných, Její pastorkyňa, Donaha! a Něco v ní je).

Poslední prázdninová neděle patřila na Masarykově náměstí ostravským divadlům. Společný pro-
jekt Národního divadla moravskoslezského, Divadla loutek Ostrava, Komorní scény Aréna a Divadla 
Petra Bezruče nazvaný Jdeme za vámi zahájil divadelní sezonu 2010/2011. Nejen divadelníci vyšli 
za svými fanoušky, ale potěšitelné bylo, že příznivci ostravských divadel se vydali za svými oblíbe-
nými herci a herečkami. Části několika inscenací, netradičně odehraných pod širým nebem, vždy 
sledovalo početné publikum. Akci zpestřila i společná stavba rozcestníku, která uvádí vzdálenosti 
k jednotlivým ostravským divadlům. Výsledky jsou následující: Komorní scéna Aréna 202,5 m, 
Divad lo Jiřího Myrona 370 m, Divadlo Petra Bezruče 1 384 m, Divadlo Antonína Dvořáka 257 m, 
Divadlo loutek Ostrava 340 m. Po vztyčení rozcestníku pronesl zdravici také starosta našeho obvo-
du Miroslav Svozil: „Choďte všichni do našich ostravských divadel, jsou skvělá,“ řekl M. Svozil.

Sólisté baletu představí klasickou část reper-
toáru duety z Čajkovského Labutího jezera, Spící 
krasavice a Louskáčka. Současné taneční umění 
zastoupí fragmenty z inscenace U2 – You Too... 
ty taky? a baletu Spor aneb Dotyky a spojení. 

Nádherné písně, které připravil soubor opere-
ty/muzikálu, budou patřit třem ženám: Rose 
Marie R. Frimla, Mamzelle Nitouche F. Hervého 
a Marguerite od A. Boublila a M. Legranda. 

www.ndm.cz

Aktuální Jubileum

V této brilantně napsané hře od G. Ta bo-

riho, jehož Můj boj se tak úspěšně hraje 

v NDM, ožívají hrůzy holocaustu, které jsou 

konfrontovány s naší přítomností. 

Hitlerův nástup k moci zažil Tabori doslova na 
vlastní oči, neboť v letech 1932 až 1934 praco-
val v berlínském hotelu Adlon & Hessler. Ač se 
chtěl původně věnovat literární práci, poslechl 
svého otce, který argumentoval: „Můj milý synu, 
protože je v naší zemi víc básníků než čtenářů 
a mnozí z nich se dospějí až k sebevraždě uleh-
nutím na koleje, nemám jinou možnost než tě 
vyslat do hotelové branže“.

Premiéra 18. 9. v 18.30 hodin, první repríza 

21. 9. v 18.30 hodin, další představení: 29. 9. 

v 18.30 hod.

Komorní scéna Aréna

28. října 2, Moravská Ostrava

Tel.: 595 155 595, www.divadloarena.cz 

Porno u Bezručů

Petr Kolečko, Tomáš Svoboda, Petr Wajsar 

připravili originální muzikál Pornohvězdy. 

Autoři mj. slibují vánoční znovuzrození za zvu-
ků kapajícího kohoutku, kdy všechno je důleži-
tější než porno, borůvkové koláče a tvrdý chle-
bíček pornostars. Výčitky svědomí pak udusí 
velký fára. 

 Premiéra 24. 9. v 19 hod., 1. repríza 29. 9. 

v 18 hodin.

Divadlo Petra Bezruče

28. října 120, Ostrava 1

Tel.: 596 618 363, www.bezruci.cz

Letos se nic podobného neopakovalo. Nad 
Ma sarykovým náměstím vyrostl 27. srpna svě-
telný obraz světoznámé Cheopsovy pyramidy 
z Egypta. Projekt Pyramida nad Ostravou tento-
krát připravili renomovaní odborníci v čele s ar-
chitektem Davidem Kotkem z Projektstudia, 
auto rem ojedinělého nápadu. Světelně-tech nic-
k  ou stránku zajišťuje firma Thorn Lighting CS, 
která se v roce 2007 úspěšně zapojila do mezi-
národní výstavy scénografie Pražské Quadrien-
nale. 

Světelný obraz pyramidy je nasvícen díky 
speciálním reflektorům. Pomáhají i digitální 
technologie a měřicí přístroje, které nastavují 
správný úhel. Světla budou svítit od setmění až 
do rozednění. „Nebojíme se, že by akce dopad-
la špatně,“ tvrdí Lenka Vítková z Thorn Lighting 
CS. 

David Kotek ke svému výjimečnému nápadu 
říká: „Cheopsova pyramida je považována za 
velkolepou stavbu, ale málokdo si ji umí ve sku-
tečnosti představit. Konfrontujeme měřítko lid-
ské, měřítko monumentální starověké architek-
tury a měřítko městské zástavby.“ 

Jedním z těch, kdo převzali záštitu nad svě-
telným obrazem pyramidy, je starosta Moravské 
Ostravy a Přívozu Miroslav Svozil: „Nápad se 
mi moc líbí a jsem rád, že se ho ujali právě 
mladí ostravští architekti. Centrum našeho měs-
ta je z pohledu architektury výjimečným mís-
tem, které si rozhodně zaslouží výjimečné pro-
jekty.“

Cheopsova pyramida z egyptské Gízy je vy-
soká 147 metrů, délka jedné její strany je 230 
metrů. Je dvakrát vyšší než čelní věže Katedrá-
ly Božského Spasitele (67 metrů) na náměstí 
Msgre Šrámka v centru Ostravy. 

Také lidé bydlící v okolí Masarykova náměstí 
jsou z této akce potěšeni.

„Vůbec mi nevadí, že téměř měsíc bude nad 
náměstím svítit pyramida, naopak. Může to do 
centra města přilákat více lidí. Je zajímavé, jak 
se ta čtyři světla ve vzduchu spojují, aby byl 

vytvořen vrchol pyramidy,“ oceňuje celou akci 
jeden z obyvatel okolních domů Jan Petro.  

Světelný model Cheopsovy pyramidy v měřít-
ku 1:1 je možné nad Masarykovým náměstím 
spatřit do 25. září. Čtyři základny se nacházejí 
v těchto místech: jedna nedaleko sídla redakce 
MF Dnes, druhá v blízkosti pobočky Všeobecné 
zdravotní pojišťovny, třetí na Jiráskově náměstí 
a poslední čtvrtá základna je umístěna až za 
ulicí Pivovarská u areálu Černé louky. 

Petr Bohuš, šéfredaktor www.solokapr.cz 

Doprovodné akce se konají ve Staré Aréně, 
více na www.pyramidanadostravou.cz

Nikdy jste nebyli v Egyptě? Nevadí, 
i v Ostravě je pyramida a nejde o podvod

V roce 1995 maďarský iluzionista Richard Rafael prohlašoval, že na čtyřicet sekund nechá 

zmizet ostravskou funkcionalistickou věž Nové radnice. Věž však nezmizela. Ani na vteřinu. 

 S údajným dvoumilionovým honorářem zmi-
zel pouze do té doby vychvalovaný kouzelník. 
„Na velkolepou show jsem tenkrát šla s celou 
rodinou. Na náměstí se nedalo hnout, asi třicet 
tisíc lidí. Když vyhlásili, že nastala očekávaná 
chvíle, nezmizelo nic. Asi nikdo nedomyslel, že 
obrovské černé plachty, které byly přes věž 
spuštěny, může rozfoukat vítr,“ vzpomíná ná-
vštěvnice akce Marcela Jonáková. „Byl to tra-
pas, radnice byla pořád vidět. Nějakou dobu se 
ještě čekalo, že někdo vše vysvětlí, ale nic tako-
vého se nestalo, tak se všichni rozešli domů,“ 
navazuje na její slova další očitý svědek Vladimír 
Karas, který měl tehdy na starost bezpečnost 
všech diváků. 

Rozsvícení pyramidy předcházel velkolepý ohňostroj a úvodní slovo architekta Davida Kotka ve 
Staré Aréně. 
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Koncerty
30. 9. v 19 hodin: 4TET. Přibližně dvouhodi-

nový strhující koncert pánského kvarteta, namí-
chaný z toho nejlepšího, co v současné době 
v žánru populárních vokálních kvartet nabízí 
česká hudební scéna.

30. 9. ve 20 hodin: Vivaldiano. Nadčasový 
hudební projekt, ve kterém si své role rozdělili 
renomovaní interpreti různých žánrů a na ba-
rokním základě vytvořili pestrobarevnou zvuko-
vou paletu hudební současnosti. Klasikou odko-
jený houslový virtuóz Jaroslav Svěcený a roc-
ko vý klavírista i skladatel Michal Dvořák, zaklá-
dající člen skupiny Lucie, chtějí oslovovat poslu-
chače napříč generacemi i styly.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

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

11. 9. ve 20 hodin: Nemesis, Have the 

Munchies. Koncert dvou ostravských kapel ex-
témnějšího hudebního ražení. Zatímco Have 
the Munchies vyznávají hard core, Nemesis in-
klinují k thrash – death metalu. 

Klub Prostor – Tančírna 

Havlíčkovo nábřeží 28, Ostrava 

Tel.: 596 122 718, www.prostor-tancirna.net 

16. 9. v 18.30 hodin: Pocta českým světcům. 
Ivo Hrachovec – zpěv, Irena Szurmanová – kla-
vír. Janáčkův sál JKGO. 

20. 9. v 18.30 hodin: Pocta českým světcům. 
Klavírní koncert Tomáše Klementa. Janáčkův 
sál JKGO. 

22. 9. v 19 hodin: Pocta českým světcům – 
Komorní orchestr JAKO, Pěvecké okteto JKGO, 
Martin Gurbal‘ – zpěv, dirigent Petr Šumník. 
Kostel sv. Václava v Ostravě. 

Janáčkova konzervatoř

Českobratrská 958/40, Ostrava

Tel.: 596 112 007, www.jko.cz Přednášky
7. 9. v 17 hodin: Eva Tvrdá. Beseda z cyklu 

Ostravský strakáč s talentovanou a úspěšnou 
autorkou mnoha povídek, novel, románů a do-
kumentů, vztahujících se k Hlučínsku. 

Knihovna města Ostravy

28. října 2, Ostrava

Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz

1. 9. v 18 hodin: Tibet – střecha světa. Cy-
klus tří přednášek s videoprojekcí. a) Bardo 
Thődol – Tibetská kniha mrtvých, b) H. P. Bla -
vatská a její dílo, c) Hlas ticha – cesta učední-
ka. 

8. 9. v 18 hodin: Sny. a) co se děje, když 
spíme, b) psychologie snů, c) nevědomé zkuše-
nosti, prorocké sny. 

22. 9. v 18 hodin: Inkové. Cestovatelský ve-
čer s videoprojekcí. a) Mýty a historie říše Inků, 

Dětem
26. 9. v 10 hodin: Káťa a Škubánek. Divadlo 

Věž, Brno. Poeticky laděná pohádka, podle zná-
mé večerníčkové předlohy, o flekatém pejskovi 
Škubánkovi a jeho paničce Kátě. Těšit se může-
te na zápasy boxu, výlet do zoo, oslavu Šku-
bán kových narozenin a také na originální pís-
ničky z dílny skladatele Jana Zrzavého.

Dům kultury města Ostravy

28. října 124, Moravská Ostrava

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

Knihovny
Oddělení pro děti

9. 9. od 15 do 16 hodin: Muzika nás baví. 

Soutěžní odpoledne. K2 Klubovna v knihovně. 
Projekt s finanční podporou ÚMOb MOaP.

23. 9. od 12 do 16 hod.: Pohádkové lepore-

lo. Výtvarná dílna. Projekt Zaprášené pohádky. 
30. 9. od 15 do 16 hodin: Soutěžní odpo-

ledne s Ferdou. Projekt Zaprášené pohádky.

Oddělení pro dospělé

Z fotografické brašny. Výstava fotografií 
Hany Kunzové. 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz

Nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz

Stará Aréna
8. 9. v 16 hodin: Rozhodující středa. Přímý 

přenos z vyhlášení výsledků kandidatury na 

titul Evropské hlavní město kultury 2015. Po 
vyhlášení začíná velkolepá párty všude kolem, 
nezávisle na výsledcích.

11. 9. v 15 hodin: Vladislav Kracík – O pra-

človíčkovi. Divadlo Tramtárie. Báječný výlet do 
světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a pta-
koještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně 
veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček objevil 
svět a jak zjistil, že ve dvou jde všechno lépe.

12. 9. v 19 hodin: Vladislav Kracík – I na 

Batmana občas padne smutek. Divadlo 
Tramtárie. Tak trochu hořká komedie o mužích, 
kteří by alespoň na jeden den chtěli být komik-
sovými superhrdiny. Život je jako komiks. Vždy 
jsou zde ti, kteří vyhrávají, a potom ti druzí. 

16. 9. v 17 hodin: Mens Sana, o. s. Čtení 
autorských textů s hudebním doprovodem Jiřího 
Neduhy, Romana Rottra a flétnového ansámblu 
MENS SANA, o.s., pod vedením Alice Krejčí. 
Každý, kdo má odvahu, může přečíst ukázku ze 
své vlastní tvorby.

22. 9. v 11 hodin: Přednáška pro školy. 

Patronem přednášky pro Ostravu bude II. vice-
miss 2006 Renáta Czadernová. V 19 hod.: Tour 

UNICEF. Koncert na podporu aktivit UNI CEF. 
Moderátorem zábavního večera bude Tomáš 
Krejčíř. 

23. 9. v 19 hodin: Večery ostravských pří-

chodů. Možná nevíte, že máme v Ostravě 
i početnou skupinu zahraničních učitelů. Jak se 
sem dostali a jestli jsou v Ostravě spokojeni, se 
dozvíte na tradičním setkání s Radovanem 
Lipusem.

27. 9. v 19 hodin: Roman Sikora – Smetení 

Antigony. Představení mladých ostravských 
herců v režijním podání Martina Františáka. Mo-
der ní verze antického příběhu. Hrají: J. On druš-
ková, M. Kredbová, M. Glosová, T. Sta rost ková, 
O. Fridrich a další.

Stará Aréna

28. října 23, Ostrava 

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

Jarmila Hájková, ředitelka Divadla loutek 

Ostrava, má ráda nejen umění. Ráda dělá 

něco pro druhé, především 

pro děti. I proto DLO orga-

nizuje Divadelní pouť bez 

bariér. Dnes už nejen pro 

zdravotně postižené.

Během léta jsem kromě 
přístavby alternativní scény 
našeho divadla prožívala ta-
ké přípravy nejbližší velké 

akce v DLO – Divadelní pouti bez bariér (14–17. 
září). Jsem ráda, že jsme postupem času tento 
festival rozšířili a účastníky se tak stanou nejen 
speciální školy a zařízení, které se věnují zdra-
votně postiženým dětem, ale také lidé různých 
národností, barvy pleti nebo státní příslušnosti. 
A taky věku, sociální úrovně nebo vyznání. Pouť 
pořádáme s profesionálními divadelníky, amaté-
ry i občanskými sdruženími. A v tom vidím taky 
bourání bariér.

Dětem na pouti nabízíme, co jim v běžném 
provoze nejsme schopni dát. Zveme je do záku-
lisí divadla, aby si na jevišti samy něco zkusily 
a zahrály. Bariéry jsou však i mezi dětmi nemoc-
nými nebo po úrazech. Proto v rámci festivalu 
zajíždíme do nemocnic a dětem nabízíme, co 
by zažily, jen kdyby byly zdravé. 

Těší mě, že ministerstvo kultury, Mo rav sko-
slezský kraj, statutární město Ostrava i Morav-
ská Ostrava a Přívoz pravidelně přispívají na 
tuto akci, že mají zájem. Za to bych chtěla všem 
poděkovat. 

S tvrzením některých kritiků, že centrum je 
mrtvé, tak úplně nesouhlasím. V okamžiku, kdy 
se na náměstích něco děje, hned jsou tam divá-
ci. Kolikrát mám pocit, že lidé snad čekají někde 
za rohem. Příkladů je hodně – Folklor bez hra-
nic, Spectaculo Interesse. Sama ráda chodím 
na Čadíky na kinematograf, Colours, Sha ke-
spea rovské slavnosti. Jsem ráda, že mě v cent-
ru vždycky něco překvapí. Naposledy to byly 
latinskoamerické tance a možnost si je vyzkou-
šet přímo na ulici.

Divadlo loutek Ostrava pořádá od 14. do 17. září již šestý ročník tradičního festivalu 

Divadelní pouť bez bariér. 

Nově pojatá Divadelní pouť bez bariér podává ruku dětem i dospělým všeho věku, stejně tak 
zdravým a šťastným jako těm, které sužují nejrůznější zdravotní i jiná osudová postižení. Dále je 
pamatováno na lidi, kteří hledají domov, lásku, porozumění nebo své vlastní kořeny, prostě na 
všechny, kteří se snaží hledat „cesty k sobě i k druhým“. 

Na projekt finančně přispěl také městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Patronem festiva-
lu je Konto BARIÉRY. 

Doprovodný program zahrnuje koncert kabely Buty (17. 9. v 16.30 hodin, DLO Ostrava) a vý-
stavy. Ve foyer DLO Ostrava je 6. 9. v 17 hodin naplánována vernisáž výstavy Nevidomí (mezi) 
námi. Jedná se o výstavu momentek ze života nevidomých, kterým chutná život. Naopak výsta-
va soch a plastik porubského rodáka, nevidomého sochaře a hudebníka, Pavla Slámy proběhne 
13. 9. v 17 ho din v Klubu Atlantik. 

Aktuality lze sledovat na www.dlo-ostrava.cz.

V centru mě vždy 
něco překvapí...

Divadelní pouť bez bariér

Třetí ročník Shake spea rov ských slavností v Ostravě uvedl na Slezskoostravském hradě osmnáct 
představení. Finanční podporu této mimořádné divadelní události poskytl i náš městský obvod. Uve-
deny byly hry: Romeo a Julie, Jindřich IV., Veselé paničky windsdorské, Antonius a Kleopatra, Ko-
medie omylů a v angličtině uvedená Jak se vám líbí. „Velmi příjemně nás překvapilo, kolik lidí v létě 
prahlo po kultuře. Jde vidět, že je o kulturu v Ostravě zájem,“ hodnotí festival Vladimír Polák z pořá-
dající agentury PaS de Theatre. Devadesát pět procent míst na všechna představení bylo vyprodáno. 
„Skvěle dopadlo představení Romeo a Julie s herci, kteří působí v Os travě, nebo prošli ostravskými 
divadly. Určitě bude na repertoáru i příští rok. Momentálně se snažíme navázat spolupráci s dalšími 
zeměmi Evropské unie, do budoucna bychom chtěli festival posunout ještě do vyšších divadelních 
pater,“ dodává Vladimír Polák. (Na snímku zcela vpravo Tereza Dočkalová jako Julie.)

b) Hierarchie a uspořádání státu, c) Machu 
Picchu – zapomenuté město v horách. 

27. 9. ve 20 hodin: Filozofie a metafyzika. 
Začátek přednáškového kurzu filozofie. Pre zen-
tace 13. a 20. 9. ve 20 hodin. 

29. 9. v 18 hodin: Den otevřených dveří. 

Akce se koná u příležitosti 25. výročí založení 
Nové Akropolis v ČR. a) filozofie kolem nás 
(přednáška), b) videoprojekce o starověkých 
civilizacích, c) prezentace publikací a výrobků, 
d) umělecký a knihovnický workshop. 

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava

(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

14. 9. v 16 hodin: Kniha o lovu Gastona 

Phéba. Gaston Phébus, hrabě z Foix (1331–
1391), je autorem dvou literárních děl, z nichž 
„Kniha o lovu“ (Le Livre de chasse) je dodnes 
považována za jeden ze základních spisů, který 
je lovu věnován. 

15. 9. v 16 hod.: Jean Cocteau. Jean Cocteau 
(1889–1963) − antický mýtus Orfea v podsvětí 
a věčný návrat k poetice surrealismu v jedineč-
ném filmařském díle světoznámého básníka 
a dramatika.

Knihovna GVUO, Poděbradova 1291/12

Festival
Ve dnech 28. září až 28. října proběhne již 

sedmý ročník Svatováclavského hudebního fes-
tivalu. Jedinečný festival duchovní hudby, který 
nabídne 35 koncertů v sakrálních prostorech ve 
23 městech a obcích celého Moravskoslezského 
kraje. Zahajovací koncert se uskuteční 28. 9. 

v 18 hodin v Katedrále Božského Spasitele. 
Program: Antonín Dvořák – Svatá Ludmila. 

www.shf.cz 

Foto: Radovan Šťastný 
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Výstavy
1.–29. 9., vestibul DKMO: Zoo Ostrava ve 

fotografii. Nejzajímavější zvířecí obyvatelé ost-
ravské zoo!

2.–29. 9., Galerie Gaudeamus: Divadlo ži-

vota. Výstava obrazů Václava Vrby.

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

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

Do 8. 9.: Mařák a Mařákovci II. Julius Mařák 
se stal v roce 1887 profesorem pražské Aka-
demie a vedl ateliér krajinomalby. Výstava také 
připomíná 100. výročí úmrtí předního českého 
krajináře A. Slavíčka.

Do 8. 9.: Krajina objektivem českých foto-

grafů. Rozmach krajinářské fotografie nastal 
v roce 1889, kdy se začali sdružovat fotoamaté-
ři do fotografických spolků a prostřednictvím 
snímků krajiny ukazovali také sebe, svůj pocit 
z krajiny.

Od 9. 9.: Květoslav Kubala – Ostrava 

1945–1989. Květoslav Kubala (1928) byl fotore-
portérem Ostravských novin, pak přešel do 
Ostravsko-karvinského Horníku, od 1968 až do 
odchodu do důchodu (1991) byl fotoreportérem 
deníku Nová svoboda v Ostravě. Jako aktivní 
sportovec se nejprve věnoval sportovní fotogra-
fii, pak fotografoval doly a hutě na Ostravsku, 
přírodu, věnoval se i portrétu. Dokumentoval 
život Ostravy, proměny města i lidí. Vernisáž 
začne v 17 hodin. 

Od 9. 9.: Proměny Ostravy ve výtvarném 

umění. Ostrava podala přihlášku na Evropské 
hlavní město kultury 2015. Minulost a součas-
nost města se odrazila i ve výtvarných dílech 
nejen ostravských autorů. Některé z nich před-
staví tato výstava.

Výtvarné centrum Chagall

Repinova 16, Moravská Ostrava

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

Do 24. 9.: Jan Svoboda – Viděno bílou. Dílo 
Jana Svobody by se dalo popsat jedním slo-
vem, kterým je „hra“, neboť toto nejlépe charak-
terizuje autorův přístup k tvorbě.Ve svých obra-
zech si Svoboda pohrává s notoricky známými 
náměty, jako jsou lodě, psi, květiny, a dává jim 
novou abstrahovanou až znakově stylizovanou 
podobu. Vedle malby a kresby se zabývá také 
tvorbou soch ze dřeva a výrobou originálního 
nábytku. 

Od 30. 9.: Katarina Szanyi – Pozor Fragile! 
Obrazy.

Galerie Beseda, Jurečkova 18, Mor. Ostrava

Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz 

Do 29. 9.: Eva Císárová-Mináriková – Tex til-

ní objekty. Autorka je mezi slovenskou výtvar-
nou veřejností známa od začátku sedmdesátých 
let dvacátého století. Její tvorba spojuje trpěli-

vost a vyznání řemeslu s estetickým potěšením, 
které přináší těm, co se dívají a chtějí vidět. 

Galerie Magna, Bieblova 3, Ostrava

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

Do 26. 9.: Zbyněk Janáček – Boxy a tisky. 
Tvorba Zbyňka Janáčka má několik významo-
vých rovin. Vychází z jasně daných zákonitostí, 
řídí se přesně zvolenými pravidly, ale přitom 
zůstává otevřená novým podnětům. Odehrává 
se v ní proces směřující od chaosu k řádu, který 
však v žádném případě není neměnný a přináší 
další možnosti za užití rozmanitých výtvarných 
prostředků. 

Do 24. 10.: Rudolf Kremlička – Žena 

v množném čísle. Vynikající pražský malíř 
a kreslíř první poloviny 20. století, člen skupiny 
Tvrdošíjní, Rudolf Kremlička je nezpochybnitel-
ně spjat s Ostravou. V Domě umění vystavoval 
už v roce 1929. Jako umělce jej Ostrava neza-
ujala po výtvarné stránce, ale získala si jeho 
sympatie svým zvláštním charakteristickým 
kouzlem, geniem loci. Rudolf Kremlička, svébyt-
ný fenomén českého výtvarného umění, je 
znám zvláště díky dílům zachycujícím ženskou 
postavu. Přednášku Gabriely Pelikánové k této 
výstavě je možné navštívit 21. 9. v 16 hodin. 

Od 17. 9.: Daniel Libeskind – Architektura je 

jazyk. Americký architekt, výtvarník a scénograf 
založil v roce 1989 Studio Daniel Libeskind. Mezi 
jeho stavby patří Židovské muzeum v Berlíně, 
rozšíření Denver Art Museum v USA, Felix 
Nussbaum Haus v Osnabrücku, Dánské židov-
ské muzeum v Kodani. Jeho portfolio zahrnuje 
také několik rezidenčních projektů. V roce 2003 
Libeskind vyhrál soutěž na rekonstrukci Světového 
obchodního centra na Manhattanu v New Yorku.

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1

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

Od 2. do 30. 9.: Člověk a oheň. Výstava 
z dokumentů Archivu města Ostravy je ukázkou 
materiálu, který souvisí s ohněm, a to nejen 
v jeho negativní podobě, ale i v jeho pozitivní 
síle. Oheň jako nespoutaný živel je mj. připome-
nut požáry ve městě. Pozornost je věnována ale 
i protipožárním opatřením od středověku do 
období první republiky nebo také patronovi ha-
sičů svatému Floriánovi. 

Radnice města Ostravy (vestibul)

Prokešovo nám. 8, Ostrava

Od 2. 9.: Yan Zoritchak – Mystéres de la 

Vie. Ján Zoričák (Yan Zoritchak) patří k největ-
ším osobnostem současného evropského ateli-
érového skla. Věnuje se především technice ta-
veného a broušeného skla. Rodem Slovák, ab-
solvent UMPRUM v Praze, žije a tvoří ve Francii 
a Švýcarsku. Za přínos pro francouzskou kultu-
ru byl v roce 1987 jmenován Rytířem Řádu 
umění a literatury. 

Ostravské muzeum, Masarykovo nám. 1

Tel.: 597 578 468, www.ostrmuz.cz

Librex
3. 9. v 15 hodin: Evropský den židovské 

kultury. 

6. 9. v 18 hodin: Tomáš Rozum – Part první. 
Grafika. Vernisáž. Galerie 6. 

7. 9. v 17 hodin: Taťána Frýblová – Péče 

o seniory po implantacích kloubních en do-

pro téz. Přednáška a beseda doplněná projekcí. 
9. 9. v 17 hodin: Ivanka Devátá – Mezi ne-

bem a peklem. Beseda a autogramiáda. 
14. 9. v 17 hodin: Ivo Kozel – Etiopie – fot-

ka za 2 birry. Vernisáž. 
15. 9. v 17 hodin: Leoš Janáček – Šárka, 

Bohuslav Martinů – Ariadna. Beseda k premi-
éře oper NDM. 

17. 9. v 15 hodin: Den NATO. Besedy s vo-
jenskými piloty. 

21. 9. v 17 hodin: Moderní metody medicí-

ny aneb opravdové celebrity. Jednou měsíč-
ně se uskuteční beseda s představiteli jednotli-
vých klinik, ústavů a center Fakultní nemocnice 
Ostrava. Cyklus zahájí Radim Brát (primář 

Kardiochirurgického centra FNO) a Radovan 

Jursa. Doplněno projekcí fotografií. Cílem be-
sed je zvýšit informovanost obyvatel Ostravy 
a Moravskoslezského kraje o možnostech léčby 
a výsledcích moderní medicíny, a tím i přispět 
k prevenci různých onemocnění. 

22. 9. v 17 hodin: Petr Pavliňák – Vítkovický 

zámek. Prezentace knihy. Publikaci uvede prof. 
Jindřich Štreit. 

23. 9. v 17 hodin: Ľubomír Smatana – Já-

no šíci s těžkou hlavou. Beseda. 
24. 9. v 17 hodin: Emanuel Ridi – S Italem 

v kuchyni. Beseda a autogramiáda. 
29. 9. v 17 hodin: Rose Mary. Beseda k pre-

miéře operety NDM. 

Dům knihy Librex

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava

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

Fiducia
8. 9. v 18 hodin: Tomáš Skalík. Tomáš Skalík 

(nar. 1978 v Opavě) v posledních několika le-
tech vytváří vždy do konkrétního prostoru mini-
malistické instalace, aby místo ozřejmil, ozvlášt-
nil či znovu vymezil. Vernisáž výstavy v Galerii 
Dole. 

9. 9. v 16 hodin: Petr Petružela – 70. výročí 

letecké bitvy o Anglii. Přednáška ve spoluprá-
ci s Českým svazem bojovníků za svobodu.

22. 9. v 18 hodin: Jiří Černý – Karel Kryl 

bez mýtů a legend. Přednáška a netradiční 
„antidiskotéka“ na krylovské téma v podání vý-
znamného českého hudebního kritika. 

29. 9. v 18 hodin: Václav Magid – Boris 

Groys, avantgarda, Stalin a postutopické 

umění. Václav Magid (1979) aktuálně pracuje 
na redakci českého překladu spisů Borise 
Groyse, který vyjde letos. Přednáška se bude 
věnovat zejména tomuto autorovi. Groys se 
proslavil svou poněkud provokativní tezí, že to-
talitární umění socialistického realismu bylo lo-
gickým vyústěním ruské avantgardy s jejím ná-
rokem na umělecké zformování nového člověka 
a nového světa. 

30. 9. v 19 hodin: Respekt Institut. Veřejnou 
debatu na téma Role a fungování médií v dneš-
ní společnosti moderuje redaktorka týdeníku 
Respekt Bára Procházková, panelu se budou 
účastnit: Ivo Mludek – osobnost opavského di-
sentu a vydavatel, Petr Žižka – šéfredaktor MF 
Dnes Ostrava a Petr Bohuš – známý český mo-
derátor a publicista. 

Klub Fiducia

Nádražní 30, Moravská Ostrava

Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com

Do 7. 9.: Světlana Yereshchenko–Šum be ráková. Autorka, původem z Kazachstánu, v současné 
době žijící a tvořící v České republice, představuje své obrazy malované špachtlí. Podle autorky je 
barva zamíchaná špachtlí čistší a více dýchá. 

Galerie Mlejn, Nádražní 138a, Moravská Ostrava, tel.: 596 136 033, www.mlejn.com

Balet
18. 9. v 18.30 hodin: Čtyři hvězdy evrop-

ského baletu. Fragmenty z inscenací předve-
dou: balet Státního divadla Košice, balet Ná rod-
ního divadla Miskolc, balet Opery Krakov, balet 
NDM. Společné zakončení GALA: M. Ra vel – 
Bolero + M. Jackson. 

27. 9. v 19 hodin: World Ballet Ostrava. 
Představí se přední baletní umělci a první sólis-
té světových baletních scén. Ivan Vasiliev a Nina 
Kaptsova (první sólista a sólistka Velkého diva-
dla v Moskvě), Isabelle Ciaravola a Mathieu 
Ganio (sólisté Baletu Pařížské národní opery), 
Vincent Chaillet (sólista Baletu Pařížské národ-
ní opery), Yolanda Correa a Yoel Carreňo (první 
sólisté Národního kubánského baletu), Maia 
Makhateli a Tamas Nagy (sólisté Ho land ského 
národního baletu).

www.ndm.cz

16. 9. v 19.30 hodin: Dáma s kaméliemi (La 

Dame aux camélias). Záznam baletního před-
stavení Baletu Pařížské opery / Ballet de l’Opé-
ra national de Paris. Choreografie: John 
Neumeier. Hudba: Frédéric Chopin. 

DKMO, 28. října 124, Moravská Ostrava

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

Hostující divadla
20. 9. v 19 hodin: Poslední ze žhavých mi-

lenců. Komedie patří mezi nejúspěšnější díla 
známého amerického autora Niela Simona. 
Odvěká mužská touha po milostných dobro-
družstvích inspirovala autora k napsání kome-
die, při které se baví a smějí diváci bez rozdílu 
věku. Je jen otázka, zda životní poznání majite-
le rybí restaurace v Americe je pro starší pány 
varováním, nebo naopak povzbuzením pro no-
vá dobrodružství. Hrají: Petr Nárožný a Si mona 
Stašová. 

27. 9. v 19 hodin: Julie, ty jsi kouzelná! Di-
vadlo Na Fidlovačce, Praha. Půvabná a ducha-
plná milostná komedie o divadle. Protagonisté, 
manželé Julie a Michal, jsou tak silně pozname-
náni svou hereckou profesí, že mnohdy nedove-
dou rozlišit realitu od fikce, což je živná půda 
pro četné dramatické a především humorné 
zápletky. Hrají: E. Balzerová, Z. Maryška, T. Töp-
fer, M. Spurná a další. 

Dům kultury města Ostravy

28. října 124, Moravská Ostrava

Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.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


