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Premiéry

Hostující
divadla

Detektivní Cardillac
Cardillac od Paula Hindemitha je klíčové dílo ně-
mecké hudebně-dramatické literatury a jedno 
z největších děl operní literatury 20. století. Jedná 
se o strhující tříaktovou operu z roku 1926 na mo-
tivy povídky německého romantického autora E. T. 
A. Hoffmanna Slečna ze Scuderi. 
Jde o tajemný až detektivní příběh pařížského zlat-
níka ze sedmnáctého století, přičemž v souvislosti 
s jeho výtvory dochází k nevysvětlitelným vraž-
dám, které děsí celé město. Nastudováno v němec-
kém originále s českými titulky.

Premiéra 23. 6. v 18.30 hodin, 
2. premiéra 25. 6. v 18.30 hodin. 

Divadlo Antonína Dvořáka
Smetanovo náměstí 1, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 420, www.ndm.cz

Ostravak Ostravski se vrací
Komediální muzikál Donaha! již několik let úspěš-
ně brázdí světová i česká jeviště. Jeho hrdiny jsou 
muži, donedávna ještě zaměstnanci hutí, strojíren 
či sléváren. Náhle však přijdou o práci a hledání 
nové je marné. A tak se odhodlají k bláznivému 
kousku: rozhodnou se vytvořit pánskou striptýzo-
vou skupinu, aby uživili sebe a své rodiny. 
Hrdinové příběhu mluví „ostravštinou“ (přesně-
ji „ostravakovštinou“), neboť tento kus znovu 
„přeložil“ věhlasný ostravský blogger Ostravak 
Ostravski.
 
Premiéra 16. 6. v 18.30 hodin, 
1. repríza 18. 6. v 18.30 hodin.  

Divadlo Jiřího Myrona
Čsl. legií 12, Moravská Ostrava
Tel.: 596 276 203, www.ndm.cz 

6. 6. v 19 hodin: Když Harry potkal Sally. 
Divadlo Palace Theatre. Romantická komedie 
o milostných vztazích a hledání životního 
partnera, které se někdy protáhne prakticky 
na celý život… Úspěšný divadelní přepis stej-
nojmenného filmu Nory Ephron, za jehož scé-
nář byla v roce 1989 nominována na Oscara. 
Hrají: I. Jirešová, J. Langmajer, J. Stryková / 
L. Rybová, I. Chmela/ F. Čapka atd.
7. 6. v  19 hodin: Vratká prkna. Studio 
Ypsilon. Prkna, co znamenají svět, jak se říká, 
jsou opravdu velice vratká, a přesto pořád lá-
kavá. Pohled ironický, ale i sebeironický zven-
ku i zevnitř na lesk a bídu divadla a panopti-
kum divadelníků v premiéře trochu smutné 
komedie. Hrají: J. Lábus, J. Kretschmerová, 
L. Loubalová, P. Vršek, J. Slach atd.
13. 6. v 19 hodin: To nejlepší ze Spejblem 
a Hurvínkem. Od narození Hurvínka uplynu-
lo 2. května 2006 úctyhodných 80 let. Jako dá-
rek tomuto nestárnoucímu uličníkovi vzniklo 
toto reminiscenční představení, které je jednak 
určeno pro dospělé a navíc připomíná divákům 
nejslavnější loutkové scénky a dialogy. Dialogy 
jsou doplňovány varietními výstupy loutek.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz

Tip měsíce

Operní svátek v Divadle A. Dvořáka
Dne 7. 6. začne v 18 hodin ve foyer Divadla Antonína Dvořáka koncert žáků Evy 

Gebauerové-Phillips, emeritní sólistky opery Národního divadla moravskoslezské-
ho, která vede Pěvecké studio při NDM.

V sólových partech se vystřídají Tomáš Hruška s nádherným basbarytonem, Aleš 
Burda se zářivým tenorem nebo Hana Fialová. „Ta kromě dvou písní z muzikálu 
Marguerite, kde hraje hlavní roli, zazpívá píseň z muzikálu Pardon My English,“ 
upřesňuje Eva Gebauerová-Phillips.

Ze současných žaček na sebe upoutá pozornost především dvanáctiletá Diana Šeděn-
ková (na snímku s Evou Gebauerovou-Phillips), která se představí v šansonu Pařížský 
kluk, v americké lidové Střevíčky či v Chopinově písni  Dívčino přání „Jedná se o vel-
mi talentovanou zpěvačku s krásnou barvou hlasu. Nicméně pořád je to ještě dítě. Při-
rovnala bych ji k rostlince s těmi dvěma primárními lístečky,“ prozrazuje Eva Gebaue-
rová-Phillips.

Do dvou hudebních příspěvků zasáhne také houslista Ernö Lakatoš, který půso-
bí ve skupině Cikánští ďáblové.

Světově proslulý dirigent Zdeněk Mácal je od letošního ročníku prezidentem Janáčkova 
máje. Vloni dirigoval zahajovací koncert, letos vystoupí s Filharmonií Brno.

Norbert Lichý (uprostřed) v roli Falstaffa oslňuje publikum v inscenaci Jindřich IV.

Začal předprodej na Shakespearovské slavnosti

Pomozte najít vílu 
menší než zrnko máku

Letní Shakespearovské slavnosti 2011 v Os-
travě zahájily předprodej. Festival proběhne 
od 20. 7. do 10. 8. na Slezskoostravském hradě.

Novinkou bude Zkrocení zlé ženy s Tatianou 
Vilhelmovou v roli Kateřiny a Romanem Za-
chem v úloze Petruchia a Macbeth s Veronikou 
Freimanovou.

Festival uvede i reprízy dříve úspěšných her: 
chybět nebude Romeo a Julie s Markem Holým, 
Terezou Dočkalovou a Jitkou Smutnou nebo insce-
nace Jindřich IV. v úpravě a režii Lucie Bělohrad-
ské s Janem Dolanským, Norbertem Lichým a La-

dislavem Mrkvičkou. Na programu zůstává i di-
vácký hit Veselé paničky windsorské režiséra Jiřího 
Menzela s Bolkem Polívkou a Simonou Stašovou.

V rámci vzdělávacích aktivit je poprvé zařa-
zen divadelní workshop pod vedením profesora 
London Metropolitan University - Giana Carla 
Rossiho a jeho studentů. Zde mohou mladí lidé 
sbírat zkušenosti v různých přístupech k vícero 
formám dramatického zpracování Shakespearo-
vých inscenací. Divadelní dílny je možné absol-
vovat od 22. do 24. 7. 
Více informací na www.shakespearova.cz

Nová alternativní scéna Divadla loutek Ostra-
va byla v květnu pokřtěna premiérou pohádky O 
víle menší než zrnko máku. Napsal ji a inscenoval 
slovenský autor Martin Geišberg, hrají v ní Lenka 
Sedláčková a Karel Růžička. Jde o představení, 
které zapojuje dětské diváky přímo do děje: elfo-
vé Lála a Lulú se při hledání své kamarádky, ma-
linké víly Lili, bez pomoci dětí neobejdou.

Červnová část 36. ročníku Mezinárodního 
hudebního festivalu Janáčkův máj přináší ně-
kolik mimořádných koncertů, které se usku-
teční v centru města:

Legenda houslové hry se vrací – Gidon  
Kremer, virtuoz světového věhlasu, a Kreme-
rata Baltika. Na programu je mj. Schumann 
(Koncert pro violoncello – verze pro housle) 
a Bach „Umění instrumentace.“ Dům kultury 
města Ostravy, pátek 3. 6. 19.30 hod.

Divadelní zpracování soudního proce-
su s dr. Miladou Horákovou – představení 
pražského Národního divadla Zítra se bude...  
V hlavních rolích Soňa Červená a Jan Miku-
šek.Režie Jiří Nekvasil. Divadlo loutek, ne-
děle 5. června  19.30 hod.

Svár romantismu a současnosti – Na pro-
gramu Dvořák – Karneval, Brahms – Symfonie 
č. 2 D dur a Báchorek – Opožděné písně (premi-
éra). Zpívá Kateřina Kněžíková (soprán). Filhar-

monii Brno diriguje Zdeněk Mácal. Dům kultu-
ry města Ostravy, úterý 7. června 19.30 hod.

Krása dechové harmonie – Na programu 
mj. Vranický, Strauss, Stravinskij, Myslive-
ček. Hraje Kapralova Quartet (půvabné mladé 
dámy) a Festivalová dechová harmonie. Diri-
gent Leoš Svárovský. Janáčkova konzerva-
toř, středa 8. června, 19.30 hod.

Mozartovo Requiem – V Evangelickém 
kostele vystoupí Janáčkova filharmonie s di-
rigentem Petrem Altrichterem, Pražský filhar-
monický sbor a J. Doležílková (soprán), K. Ja-
lovcová (alt), J. Kudlák (tenor), J. Šťáva (bas).  
Čtvrtek 9. června v 19.30 hod.

Česká filharmonie – Na závěrečném kon-
certu bude dirigovat náš první orchestr Jiří Bě-
lohlávek, na programu Dvořák – Koncert pro 
housle a orchestr a moll (Ivan Ženatý), Mahler 
– Symfonie č. 5 cis moll. Dům kultury měs-
ta Ostravy, neděle 12. června v 19.30 hod. 

Vstupenky v  Ostravském informačním 
servise a pokladně DK města Ostravy.
Více na www. janackuvmaj.cz

Sopranistka Kateřina Kněžíková

Pohádka o malé víle je určena dětem od 3 
do 8 let. DLO nabízí v červnu toto dopolední 
představení veřejnosti - malým návštěvníkům 
a jejich dospělému doprovodu za zvýhodněnou 
cenu 45 Kč. Přijďte prožít řadu dobrodružství 
s Lálou a Lulú 7., 17., 21., 22. a 27. 6. (předsta-
vení 21. a 27. 6. jsou navíc doprovázena bese-
dou) a zapojit se do první interaktivní pohádky 
na nové alternativní scéně.

www.dlo-ostrava.cz
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Koncerty

Puccini v Metropolitní
17. 6. v  19 hodin: G. Puccini – La Bohéme. 
Projekce reprízy operního představení z MET 
New Yorku. Dojemný příběh o lásce básníka Ru-
dolfa k něžné Mimi, které není dopřáno dlouhého 
života. Opera měla premiéru 1. 2. 1896 v Teatro 
Regio v Turínu. Účinkují: L. Tézier, R. Vargas, O. 
Gradus, Q. Kelsey a další. 

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz
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Janáčkova konzervatoř 
11. 6. od 12 hodin: Mladí umělci na hradě 6. 
Den divadla, hudby, tance a zpěvu s mladými 
umělci z JKGO. Slezskoostravský hrad.
23. a 24. 6. v 17 hodin: Koncert studentů ta-
nečního oddělení JKGO. 
29. 6. v  11 hodin: Slavnostní předávání ab-
solventských vysvědčení studentům JKGO. 

Janáčkova konzervatoř
Českobratrská 958/40, Ostrava
Tel.: 596 112 007, www.jko.cz 

Janáčkova filharmonie
Mimořádný koncert: 28. 6. v  19 hodin, spole-
čenský sál DKMO. Program: W. A. Mozart – 
Kouzelná flétna (předehra), J. S. Bach – Koncert pro 
violu a orchestr, J. Haydn – Symfonie č. 45 fis-moll 
„Na rozloučenou“. Účinkují: Mihyung Cho – viola 
(Jižní Korea), Janáčkova filharmonie Ostrava, 
Rastislav Štúr – dirigent. 

Janáčkova filharmonie Ostrava
28. října 2556, Moravská Ostrava 
tel.: 596 619 996, www.jfo.cz 

Fakulta umění OU 
 
Z programu vybíráme: 

2. 6. v 17.30 hodin: Jakub Klöger – flétna. 
3. 6. v 15 hodin: Ondřej Šindelář – klarinet. 
6. 6. v  17.30 hodin: Ivana Olejáková, Petr 
Volný – zpěv. 
9. 6. v 17.30 hodin: Tereza Špetíková – zpěv.  
13. 6. v 17.30 hodin: Jindřich Molinger – lesní 
roh. 
13.–15. 6.: Mistrovské houslové kurzy Ivana 
Ženatého. 
14. 6. v 17.30 hodin: Veronika Holbová, Simona 
Mrázová – zpěv. 

Aula v  budově Pedagogické fakulty OU 
(Českobratrská 16)
www.fu.osu.cz 
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Svátek hudby spojí
interprety různých žánrů
Alliance francaise Ostrava pořádá 21. 6. 
na Jiráskově náměstí od 14 do 19 hodin Svátek 
hudby. Tento mezinárodně uznávaný Svátek 
hudby se od roku 1982, kdy byl vytvořen teh-
dejším francouzským ministrem kultury 
Jackem Langem, stal společenským fenomé-
nem. 
Akci lze považovat za symbol volnosti umě-
lecké a kulturní tvorby, přičemž z jednoho pó-
dia běžně zní tóny rocku, jazzu, folku, vážné 
hudby, rapu, techna atd. „Jde o slavnost živé 
hudby, která je určena k rozvíjení pestrosti 
a různorodosti muzikálních praktik ve všech 
hudebních žánrech. Chceme u této příležitosti 
shromáždit profesionální a amatérské hudební-
ky a dát jim možnost vystoupit veřejně v rám-
ci tohoto dne, kdy do ulic vychází s nástroji 
milovníci hudby bez ohledu věku, národnosti 
a hudebního zaměření,“ upřesňuje Hana 
Pilařová z Alliance francaise Ostrava.
Součástí doprovodného programu bude předsta-
vení pouličního divadla francouzského (lotrín-
ského) souboru Azimutes. 

www.alliancefrancaise.cz/ostrava

Festival

Továrna na sny si políčila na Prase

Letní knižní veletrh na Černé louce

Literární noc už potřetí putovala Ostravou

Festival Dream Factory Ostrava proběhne 
od 8. do 11. 6. a nabídne vynikající představe-
ní českých i zahraničních souborů. Čtyřdenní 
program zavítá na několik míst v Ostravě (mj. 
DKMO, Divadlo loutek Ostrava, či nový kultur-
ní prostor Cooltour na Černé louce – bývalý pa-
vilon C1).

Za největší lákadla třetího ročníku lze ozna-
čit mj. energií sršící komedii Naši furianti Di-
vadla v Dlouhé (8. 6. v 19 hodin, DKMO) nebo 

Morávkovo a Havlovo drama Prase, které přive-
ze divadlo Husa na provázku (9. 6. ve 20 hodin, 
Cooltour). „Festival každoročně přiváží kritikou 
oceňované soubory, které ve svém kraji zdejší 
divák jinak nemá šanci vidět. Zároveň se jeho 
organizátoři snaží představit odborné veřejnosti 
místní tvůrce a konfrontovat jejich práci s celo-
republikovou špičkou,“ říká dramaturgyně festi-
valu Zuzana Mildeová.  

Kromě nabitého divadelního programu festi-
val nabízí také prostor pro širší úvahu nad sou-
časnou situací kulturních subjektů v České re-
publice v podobě veřejné diskuze na téma finan-
cování umění s názvem Grrranty?. 
Podrobnější informace na www.dfov.cz 

Ve dnech 17. a 18. 6. se na výstavišti Černá 
louka uskuteční Letní knižní veletrh. Přihlášeno 
je více než padesát vystavovatelů (mj. Lingea, 
Sagit, Host, Fragment, Kulturní noviny, Pro-
metheus, A 2, Repronis, Literární noviny a řada 
dalších). 

Veletrh nabídne knihy všech žánrů a zároveň 
bude také možné za levnější ceny koupit díla, 
která už nejsou v běžném prodeji. „Ostrava ne-
získala titul kulturní metropole Evropy, který má 
možná větší prestiž mezi euroúředníky v Bruselu 
než mezi občany evropských zemí a měst, nicmé-
ně Letní knižní veletrh je jen jedním z mnoha dů-
kazů, že Ostrava už kulturní metropolí je! A třeba 
se v budoucnu stane hlavním evropským městem 
knih,“ říká ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.  

Organizátoři rovněž připravili bohatý dopro-
vodný program, na kterém se budou podílet mno-
hé důležité subjekty knižního trhu a knižní kul-
tury. Knihkupectví Librex připravuje v literár-
ní kavárně setkání s B. Nesvadbovou, I. Dous-
kovou, A. Bajajou, M. Reinerem, K. Hvížďalou 
(na snímku) a mnoha dalšími, své čtenáře na ve-
letrhu přivítá i Knihovna města Ostravy. Svůj vý-

U příležitosti 90. výročí založení Knihovny 
města Ostravy pořádala tato významná kul-
turní instituce společně s Národním divadlem 

stavní a programový stánek budou mít také pro-
zaik Miroslav Sehnal a básník Břetislav Uhlář, 
nakladatelství Anagram zase chystá výtvarnou 
dílnu pro děti a na odborný seminář o polygra-
fii pozvou nakladatele Tiskárny Havlíčkův Brod.

Více informací o veletrhu (včetně konkrétních 
akcí v rámci doprovodného programu) lze nalézt 
na internetových stránkách www.hejkal.cz.

moravskoslezským happening Literární noc. 
Třetí ročník tohoto večerního čtení pro veřej-
nost se uskutečnil 5. května. 

Osm literárních zastávek absolvovalo více 
než 80 účastníků. Z knih různých žánrů, jako 
např. Moskva-Petušky (V. Jerofejev), Got-
tland (M. Szczygieła), Policajt z knihovny (S. 
King), Dáma s kaméliemi (A. Dumas ml.), 
předčítali mj. Tomáš Jirman, Jan Fišar, Gab-
riela Mikulková, Igor Vejsada nebo Mirosla-
va Sabelová. 

„Z mého pohledu se jedná o tradiční, dob-
ře připravenou a zajímavou akci. Vždy si na-
šla okruh věrných čtenářů, kteří s námi putují 
Ostravou a každý ročník měl své kouzlo. Le-
tos bylo čtení velmi profesionální a jsme moc 
rádi, že ostravské kulturní instituce na sebe 
slyší a dokáží si vzájemně nabídnout to, co 
samy umí nejlépe,“ zhodnotila akci M. Sabe-
lová, ředitelka KMO. 

Čtyřhodinové putování literaturou a rozlič-
nými ostravskými budovami a jejich interiéry 
zahrnovalo například návštěvu Divadla lou-
tek Ostrava, Divadla Antonína Dvořáka, ho-
telu Imperial, či Divadelního klubu při Diva-
dle Jiřího Myrona. (peb)

Dětem
12. 6. v 10 a 15 hodin: Hurvínkův poplete-
ný víkend. Jedno zamotané víkendové odpo-
ledne, ze kterého jde hlava kolem nejen 
Hurvínkovi, Máničce, panu Spejblovi a paní 
Kateřině, ale i dvěma medvíďatům, která utekla 
z cirkusu. Hra plná písniček a groteskních situa-
cí potěší i ty nejmenší diváky. 

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz
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4 a  5. 6., 11. a  12. 6. od  14 do  18 hodin: 
Doba měst a hradů. Tato interaktivní výstava 
představuje život na hradě i v podhradí a středo-
věkou kulturu. Pro návštěvníky jsou připraveny 
repliky, které si budou moci vyzkoušet (brnění, 
přilby, dámské gotické klobouky, sudlice, meč 
atd.). Výstaviště Černá louka, pavilon C.
4 a  5. 6., 11. a  12. 6. od  14 do  18 hodin: 
O zvuku a lidech. Interaktivní výstava přiblíží 
zvuk v různých podobách a ukáže jeho důleži-
tost v našem životě. Návštěvníci si mohou vy-
zkoušet různé netradiční hudební nástroje a do-
zví se zajímavé informace o zvuku. Výstaviště 
Černá louka, pavilon C. 
 
Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
Klub ÁMOS, Kostelní nám. 2
728 02 Ostrava 1
Tel.: 596 114 209, www.prorodiny.cz

2. 6.–1. 7.: S přírodou z očí do očí. Výstava 
amatérských fotografií Šárky Kuligové. 
2. 6.– 30. 6.: Přívozský knihožrout. Ten, kdo 
si v červnu vypůjčí nejvíc knih a časopisů, bude 
jmenován červnovým knihožroutíkem. 
2.–30. 6.: Pravěcí lovci. Kvíz. 
9. 6. od 12 do 16 hodin: Amulety a šperky. 
Výtvarná dílna. K2 – projekt Klubovna 
v knihovně s finanční podporou ÚMOb MOaP. 
16. 6. od  12 do  16 hodin: Pravěká móda. 
Tvořivá dílna z textilu, kůže a kožešin. 
18. 6. od 9 do 13 hodin: Po stopách landec-
ké Venuše. Na vrchu Landeku hledáme poklad 
landecké Venuše. 

Knihovna města Ostravy, pobočka Přívoz,
nám. Sv. Čecha 7, Ostrava-Přívoz  

19. 6. v 19 hodin: Lúčnica. Vystoupení světo-
vě uznávaného slovenského tanečního souboru, 
který do Ostravy přijede s výpravnou taneční 
novinkou.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

15. 6. v  19 hodin: Miroslav Donutil. Talk 
show známého herce a skvělého vypravěče. 
Hostem pořadu Na kus řeči bude zpěvačka Heidi 
Janků.

Dům kultury města Ostravy
28. října 124, Moravská Ostrava
Tel.: 597 489 111, www.dkmoas.cz 

Tanec

Talk show

Neznámé Havlovo drama Prase je humorným i mrazivým obrazem české společnosti, 
ve kterém nechybí prase na zabíjačku ani Prodaná nevěsta.

Knihovny

Streetová taneční skupin Beat up Ostra-
va obsadila v extralize dospělých s forma-
cí „5. Element“ první místo (regionální sou-
těž) a na stříbrnou pozici se dostala v rámci 
celé Moravy. První místo ovšem nebylo je-
diné. Následovala je i další formace dospě-
lých s názvem „Rhythm Nation“, která je in-
spirována stejnojmenným songem populární 
zpěvačky Janet Jackson. Rovněž začáteční-
ci v třetí lize s formací „První sen“ skončili 
na příčce nejvyšší. (inf) Tomáš Jirman přečetl ukázku z knihy 

Moskva-Petušky.
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Výstavy

Přednášky

FiduciaLibrex

Malířka Pavla Malinová: Deprese versus reflexe
Pavla Malinová je považována za vůbec nej-

výraznější absolventku malířského ateliéru ve-
deného Františkem Kowolowským na ostravské 
Fakultě umění. Tato finalistka letošního ročníku 
Ceny kritiky pro mladou malbu bude ve Fiducii 
vystavovat své obrazy až do 8. července.  

Můžete ve stručnosti popsat, jaké obrazy lze 
na výstavě spatřit? Co je pro ně charakteristické? 

K vidění jsou obrazy a kresby. Je pro ně cha-
rakteristické dvojznačnost, nejasná popisnost, 
hrouda, sranda a vážnost zároveň. K tomu de-
prese versus reflexe a můj svět v tomhle světě. 
A ještě jemnost, co se rýpe špalkem v něžnosti.

Pokud začínáte malovat určitý obraz, 
máte už jasnou představu, jaký bude výsle-
dek, nebo spoléháte spíše na intuici v daný 
moment, takže se finální podoba většinou 
od zamýšlené verze liší? 

Základní skica je vždy, ale zbytek lepím. 
Hotový obraz se vždy liší od původní zámě-
ru. Většinou zmatek a vizuál přebije „messa-

ge“ (poselství), což je zlé. Ale zároveň to příště 
můžu říct znovu, jinak a lépe.

Je vám při malování obrazů bližší spíše 
práce na „jeden zátah“, nebo raději pracu-
jete na etapy s tím, že postupně (a v delším 
časovém horizontu) dílo dotváříte? 

Jééjeee, to jsou otázky jak pro starého mistra. 
No dobře, dokud obraz nedokončím, většinou dal-
ší nezačínám. Ale když se tak stane, a začnu druhý 
obraz, ačkoliv ten první ještě není dokončený, tak 
se k tomu prvnímu už nevrátím. Což je taky dobře.

Zdá se, že ve vašich dílech nefiguruje moc 
postav (případně znázorňujete jen části lid-
ského těla) a také preferujete (na úkor jas-
ných) tmavší barvy, přičemž převládá mod-
rá… Mají tyto záležitosti pro vás nějaký 
hlubší význam, nebo je to náhoda? 

Aha, no považuji se hlavně za figurální ma-
lířku, bytost je vesměs na každém obraze, jen 
ji najít. Ale je pravda, že jsou to často jen kusy 
masa a neurčitosti, třeba ruce, ty zobrazu-
ji často. Ruce jsou jakýsi vztyčený prostřední-
ček mezi symboly, tím, co se děje na obraze.  
S tou modrou je to jedno, chtěla jsem být tem-
ná, tak místo černé taková, ale jo, baví mě.

K jakému známému filmu byste přirovna-
la svá díla? 

7. 6. ve  20 hodin: Zvítěz nad strachem 
a rozvíjej klid.
8. 6. v 18 hodin: Šamanismus. 
14. 6. ve 20 hodin: Projev své city, zlepšíš 
své vztahy. 
22. 6. v 18 hodin: Bachova květová terapie 
pro zdraví a harmonii.
29. 6. v 18 hodin: Záhady Mexika. Doplně-
no o videoprojekci a prezentaci knihy „Mexiko, 
symbolismus a archeologie“. 

Nová Akropolis, 28. října 8, Ostrava
(u Sýkorova mostu), www.akropolis.cz 

n

14. 6. v  16 hodin: Jenský kodex. Rukopis, 
o němž se někdy hovoří jako o obrázkové bibli 
českého husitství, vznikl v Čechách někdy na pře-
lomu 15. a 16. stol. Přednáška Marka Zágory.

Knihovna GVUO
Poděbradova 1291/12, Ostrava 

n

7. 6. v  17 hodin: Jiřina Kábrtová. Beseda 
v rámci cyklu Ostravský strakáč s ředitelkou Ost-
ravského muzea, ostravskou patriotkou, či vědec-
kou pracovnicí, a to nejen o Ostravském muzeu.

Knihovna města Ostravy, ul. 28.října 2,  
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz 

2.–26. 6.: Rudolf Kremlička. Výstava uká-
že díla jednoho ze zakladatelů českého moder-
ního malířství. Ovlivněn studiem u H. Schwaige-
ra a díly holandských mistrů Kremlička zobrazo-
val zpočátku žánrové scény, aby pak v portrétech 
a figurálních kompozicích žen a tanečnic uplatnil 
svůj typický zkratkovitý styl. Byl ale také výbor-
ným krajinářem. Vernisáž začne v 17 hodin. 
Do 29. 6.: Jiří Zerzoň – Ostrava-Vítkovice. 
Na výstavě jsou k vidění reportážní fotogra-
fie Ostravy a snímky z provozů a objektů spo-
lečnosti Vítkovice Machinery Group, společ-
ně s fotografiemi z cyklu „Generace Vítkovic“ 
(portréty rodin, které ve Vítkovicích už několik 
let pracují – syn, otec, děda aj.). 
Od 30. 6.: Milan Borovička – Žena. M. Boro-
vička (1925) přešel od motivů krajiny a technic-
ké civilizace a fotografií „všedního dne“ k por-
trétům i aktům, stylově nezaměnitelným foto-
grafiím žen i k figurálním kompozicím. Uplat-
ňuje detaily ženských zad, rukou, nohou apod. 
Fotografie jsou černobílé. Vernisáž bude za-
hájena v 17 hodin. 
Od  30. 6.: Jiří Šuhájek. Výstava jednoho 
z nejoriginálnějších uměleckých sklářů na svě-
tě. Autor (1943) pracuje výhradně s „horký-
mi“ sklářskými technikami, figurální plastiky 
ve žhavém stavu foukané a hutně tvarované jsou 
inspirovány ženským tělem a exotickou faunou 
a flórou. Vernisáž v 17 hodin. 

Výtvarné centrum Chagall
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel.: 596 124 334, www.chagall.cz 

n

1. 6. v 15 hodin: Osm. Prezentace tvorby stu-
dentů, absolventů a pedagogů Fakulty umění 
Ostravské univerzity v Ostravě.
1. 6. v 15 hodin: Den dětí. 
Do  3. 6.: Boris Podrecca. Výstava jednoho 
z předních rakouských architektů otevírá pohled 
na moderní středoevropskou tvorbu. 
Do 5. 6.: Alfons Mucha. Komentovaná prohlíd-
ka Gabriely Pelikánové je na programu 2. 6. v 17 
hodin. Omezená kapacita míst, rezervace je nutná 
na srubarova@gvuo.cz.
Od 16. 6.: Diplomky fakulty umění. Výstava 
diplomových prací studentů Fakulty umění Ost-
ravské univerzity. Vernisáž v 19 hodin. 
Od 21. 6.: Motor & Art. Automobily a moto-
cykly se na počátku minulého století staly zce-
la jedinečným fenoménem, který v některých 
případech překročil hranice „pouhé“ techniky. 

Řada umělců dokázala nový element ve společ-
nosti „uchopit“ a zpracovat. Setkat se tak může-
me s díly Kamila Lhotáka, Otakara Švece nebo 
Josefa Váchala. Vernisáž v 17 hodin. 

1. 6. v 17 hodin: Milena Slawikova – Vincenz 
Priessnitz. Zakladatel moderní vodoléčby. Be-
seda a projekce fotografií. 
4. 6. v 17 hodin: Soňa Červená, Aleš Březi-
na, Jiří Nekvasil. Beseda k představení Zítra se 
bude… Doplněno filmovou ukázkou.
6. 6. v 17 hodin: D. Červenka. Beseda o mezi-
lidských vztazích. 
8. 6. v 17 hodin: Donaha! Beseda k premiéře 
činohry NDM. 
10. 6. v 17 hodin: Zdeněk Mácal. Beseda se 
světoznámým dirigentem. V rámci Mezinárod-
ního hudebního festivalu Janáčkův máj.
13. 6. v 17 hodin: Helena Štáchová a Martin 
Klásek – Mánička a Hurvínek. Beseda a au-
togramiáda. 
14. 6. v  17 hodin: Alena Zjevíková. Cyklus 
besed Moderní metody medicíny aneb oprav-
dové celebrity. Tentokrát s lékařkou Kliniky in-
fekčního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava. 
15. 6. v 17 hodin: Cardilac. Beseda k premié-
ře opery NDM. 
18. 6. v  17.30 hodin: Tomio Okamura – 
Umění vládnout. Beseda a autogramiáda. 
21. 6. v  17 hodin: Sergej Soumin. Vernisáž 
obrazů tohoto českého akademického malíře 
ruského původu. 
22. 6. v 10 hodin: Diakonie – Alzheimerova 
choroba a rodina. Přednáška a beseda. 
22. 6. v 17 hodin: „Ostraváci“ – poznáváme 
naše nové sousedy. Beseda, projekce fotogra-
fií, ukázky hudby. Tentokrát o Belgii. 

Smetanovo náměstí 8, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 676, informace@librex.cz 

6. 6. v 18 hodin: Bazar. 99. výstava ve Foto-
grafické galerii Fiducia představí artefakty a díla,  
která v galerii zůstala po předchozích – neuvě-
řitelných – 98 výstavách (Tsukahara, Libera, 
Pecha, Holomíček, Lhoták, Balco, Skura atd.). 
Vernisáž výstavy, která potrvá do 10. 6.
14. 6. v 19 hodin: Ivan Pinkava. Vernisáž vý-
stavy světoznámého českého fotografa. Za účas-
ti autora. Ve specielně upraveném prostoru ga-
lerie vystaví Ivan Pinkava, který od roku 1988 
průběžně vystavuje po celé Evropě a v USA, 
nejnovější část své tvorby – zátiší.
15. 6. v  18 hodin: Helena Čapková – Za-
hrada prostupuje do  domu a  dům zalé-
zá do zahrady jako had do trávy. Přednáš-
ka japanoložky a historičky umění H. Čapkové 
se bude zabývat nejen jednotlivými projekty ar-
chitektů Antonína a Noémi Raymondových, ale 
také jejich teoretickou prací o architektuře.
23. 6. v  16 hodin: Petr Matásek. Autorská 
přednáška známého českého scénografa na téma 
Problematika existence hmoty v prostoru a čase.
24. 6. v 17.30 hodin: Jiří Pelán – České pře-
klady Charlese Baudelaira. Jiří Pelán (1950) 
je přední český překladatel, romanista a zároveň 
nositelem řady významných ocenění, mezi něž 
patří Cena Josefa Jungmanna, Cena Magnesia li-
tera a státní cena za překladatelské dílo.
25. 6. v  19.30 hodin: Fernando Arrabal – 
Hnutí Panika. Projekce věnovaná legendární-
mu spisovateli, básníkovi, filmovému režiséro-
vi, výtvarníkovi, zakladateli hnutí Panika a nej-
hranějšímu žijícímu dramatikovi Fernandu Arra-
balovi. Projekce proběhne za přítomnosti autora 
a bude se skládat z u nás dosud neznámých filmů 
a záznamů představení.

Klub Fiducia
Nádražní 30, Moravská Ostrava
Tel.: 596 117 312, www.antikfiducia.com

23. 6. v 17 hodin: Čtení ze šuplíku. Autorské 
čtení klientů občanského sdružení Mens Sana.
Do  10. 7.: Provazník dětem. Autor zanechal 
hlubokou stopu v Ostravě prostřednictvím tvorby 
scénografických činoherních, operních, operet-
ních a baletních výprav na zdejší divadelní scéně. 
V této sféře působil mezi lety 1940 a 1948, mno-
hem více na sebe však upozornil v průběhu 50. 
a 60. let minulého století v ilustrátorské oblasti. 

Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava 1
Tel.: 596 112 566, www.gvuostrava.cz  

n

Do 30. 6.: Hannelore Leder – Grafika. Vý-
stava grafiky německé umělkyně H. Leder. 

Knihovna města Ostravy, ul. 28.října 2,  
Tel.: 599 522 611, www.kmo.cz 

n

Od 9. 6.: Igor Grimmich – Rychlost světla. 
Obrazy.

Galerie Beseda
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel.: 596 278 835, www.galeriebeseda.cz

n

Do  22. 6.: Roman Brichcín – obrazy. 
Všechna témata (otec a syn, sourozenci, refle-
xe přírody atd.) R. Brichcína (1958) jsou na-
hlížena pohledem, který jasně vnímá jednotu 
viděného, prožitého a tušeného. Významným 
aspektem tvorby je rovněž jeho vztah k litera-
tuře a hudbě.
 
Galerie Magna
Bieblova 3, Ostrava
Tel.: 599 502 123, magna@email.cz

Ostravský informační servis připravil 
na 12. 6. prohlídku průmyslových pamá-
tek Moravské Ostravy. 
Trasa prohlídky: Ředitelství OKD, Důl 
Jindřich, Tramvajová vozovna DPO, 
Městská jatka, Nákladové nádraží míst-
ních drah, Karolina a Černá Louka. Pro-
hlídky začínají v  10, 11, 14 a  15 hodin. 
Sraz je na Vyhlídkové věži Nové radnice 
(pobočka OIS s.r.o. v 6. patře).
www.ostravainfo.cz

Pee-Weeho velké dobrodružství. To je jasné. 
V tom filmu je totiž ze začátku hodně pozlátek, 
kulisy, pak honění se za věcí, co máš rád, a na-
jití něčeho většího.  (peb)

Nevěsta - jak ji vidí Pavla Malinová.

Loutková Dívka s pomeranči 
oslovuje Evropu

Inscenace Dívka s pomeranči, kterou v loňském 
roce nastudovalo Divadlo loutek Ostrava, se 12. 5. 
představila ve Starém divadle ve slovenské Nitře 
a 28. 5. ve Státním loutkovém divadle v Kovně (Lit-
va). Do obou zemí ostravští loutkáři zavítali v rámci 
evropského projektu Létající festival – Rodina a děti 
v současné Evropě.

Projektu Létající festival se kromě DLO Ostra-
va účastní další čtyři evropské divadelní scény: již 
zmíněná divadla v Nitře a Kovně, polské divadlo 
Baj Pomorski v Toruni a Akademické divadlo lou-
tek v Ivano-Frankivsku (Ukrajina). Každé divadlo 
vytvořilo inscenaci na téma rodina a děti v součas-
né Evropě a navštíví s ní mezinárodní divadelní fes-
tivaly v zúčastněných zemích. 

Hra Dívka s pomeranči už získala v říjnu 2010 
na festivalu Spotkanie (Toruň) dvě prestižní ceny - 
Cenu za scénografii a Cenu dětské poroty za nejlepší 
představení pro děti. Čestné uznání za adaptaci tex-
tu a inscenaci vzbuzující souznění a ohlas jak u dětí, 
tak u dospělých zároveň obdržel autor dramatizace 
a režisér Václav Klemens.

Představení zahraničních divadel, která jsou za-
pojena do projektu, mohou čeští diváci v Divadle 
loutek Ostrava zhlédnout na letošním 9. ročníku fes-
tivalu Spectaculo Interesse, a to od 19. do 23. září.

Rekordní muzejní noc
Opět na rekordní vlně se nesla letošní Ostravská 

muzejní noc, do které se 21. 5. zapojilo pětadvacet 
kulturních institucí z celé Ostravy, což je o pět více 
než v loňském roce. 

Třetí ročník navštívilo 21 448 zájemců (loni to 
bylo 18 152 osob), kteří si mohli vybrat také prohlíd-
ku několika muzeí, galerií, klubů atd. z našeho obvo-
du. „Průběh letošního ročníku předčil naše očekává-
ní. Návštěvnost více než dvaceti tisíc lidí dokazuje, 
že Ostrava je výrazným kulturním centrem, a moti-
vuje nás k dalšímu rozvíjení této kulturní akce,“ sdě-
lila Jana Šrubařová, koordinátorka festivalu.

Velký zájem byl o program v Galerii výtvar-
ného umění v Ostravě, Hasičském muzeu měs-
ta Ostravy, Knihovně města Ostravy nebo Ná-
rodním divadle Moravskoslezském. Netradičně 
pojali svou prezentaci také na Nové radnici, kde 
v Obřadní síni probíhal klavírní minikoncert při 
svíčkách Tomáše Klementa, stipendisty Royal 
Academy of London a navíc hudební program 
na Prokešově náměstí doprovázely video sekven-
ce různých žánrů (dokumentární a umělecká díla, 
Upír z Nosferatu atd.).
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Programový a kulturní zpravodaj Kam v centru je součástí zpra-
vodaje městského obvodu Mo ravská Ostrava a Přívoz Centrum. 
Své kulturní tipy můžete zasílat na internetovou adresu: v.vavrda@seznam.cz

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–ostra-
va.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

 


