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NOVÁ KAROLINA: 
STAGE ARCELORMITTAL

13. 7. 
13.30–14.30 FIHA 
15.30–16.15 Ensemble Yaman (Izrael) 
17.15–18.00 Euzen (Dánsko)
19.00–19.45  Bassekou Kouyate & Ngo-

ni Ba (Mali)
20.45–21.45 Tomáš Klus

14.7.
14.30–15.15 ArcelorMittal Gospel
16.15–17.00  Shtetl Superstars (UK, 

SRN, Itálie, Izrael)
18.00–19.00  Svjata Vatra (Estonsko/

Ukrajina)
20.30–21.30 Ivan Mládek&Banjo Band

ČPZ STAGE

13. 7. 
14.30–15.30  Roots Company (taneční 

workshop a ukázka tance)
16.15–17.15  Taneční vystoupení stu-

dentů JKO
18.00–19.00  Please The Trees a sbor 

Elpida
19.45–20.30 Árstíðir

14. 7.
13.30–14.30  Hybrids Crew (Patrick 

Ulman & Zdeněk Kremláček) 
15.15–16:15  Taneční vystoupení stu-

dentů JKO
17.00–18.00 Voila
19.00–20.00 Sauti Sol (Keňa)

Dále v Nové Karolině: taneční stan, zóna 
pro děti – sport, zábava + Tetování metodou  

Ostravané se letos opět mohou 

těšit na Folklor bez hranic. Akci, 

která jim každoročně představuje 

kulturu zemí blízkých i vzdálených.

Nejinak tomu bude i letos, potvrdila prezident-
ka festivalu Kateřina Macečková: „Nejvzdále-
nější folklorní kolektiv letošního festivalu pod 
názvem Akirata přiletí až z tichomořských 
Cookových ostrovů. Poprvé se pak v Ostravě 
představí folklorní kolektivy z Dánska, Chor-
vatska a Srbska.“

Folklor bez hranic se tento rok koná již po 
patnácté, a to ve dnech 13. až 17. srpna. Ten-
tokrát si navíc připomíná 65. výročí založení 
Souboru lidových písní a tanců Hlubina z Os-
travy a 35. výročí založení Slezského souboru 
Heleny Salichové z Ostravy a lašského soubo-
ru Ondřejnica za Staré Vsi. 
Čtyři hlavní odpolední koncerty opět bu-

dou na území města Ostravy, v městských 
obvodech Moravská Ostrava a Přívoz, Ostra-
va-Mariánské Hory, Ostrava-Jih a Ostrava-
-Poruba. Před zahájením koncertů bývají fes-
tivalové průvody, jako pozvánky na koncert. 
V doprovodném programu nazvaném Roz-
tančené město se v dopoledních hodinách 
v průběhu festivalového týdne představu-
jí jednotliví účinkující v různých zařízeních 

města Ostravy, např. v domovech pro seniory, 
ale i na veřejných prostranstvích. Festivalové 
dění doplňuje dílna s výukou tanců. Každoroč-

ně je k vidění ve foyeru Nové radnice výstava 
fotografi í z minulých festivalových ročníků. 
Letos tam bude během celého srpna.  (pam)

Folklor bez hranic opět oživí centrum Ostravy

Asi nejlákavějším souborem bude letos Akirata. Přiletí až z Cookových ostrovů. 
 Foto: archiv pořadatelů

PROGRAM
15. 8.  

16.00  Ať žije festival! Vystoupení sou-
borů - Jiráskovo náměstí 

19.30  Zahajovací koncert - Janáčkova 
konzervatoř a Gymnázium v Ost-
ravě

16. 8.  
10.30  Vystoupení souborů  ve Čtyřlíst-

ku - centru pro osoby se zdravot-
ním postižením, Sluníčku a Ko-
rýtku – domovech pro seniory

16.30  Festivalový koncert u K-TRIA – 
Ostrava-Jih 

17. 8.   
16.30  Festivalový koncert na Marián-

ském náměstí – Ostrava-Marián-
ské Hory

18. 8.   
10.30  Vystoupení souborů ve Slunečni-

ci – domově pro seniory  
16.00  Krojovaný průvod - Hlavní třídou 

od DK Poklad,  Ostrava-Poruba 

16.30  Festivalový koncert u kruhového 
objezdu, Ostrava-Poruba 

19.00  „Folklor bez hranic v Lázních 
Klimkovice“  - koncert na lázeň-
ské kolonádě

19. 8.   
16.00  Průvod centrem města
17.00  Koncert dětských folklorních 

souborů – Slezskoostravský hrad
18.00  Závěrečný festivalový koncert – 

Slezskoostravský hrad  

FESTIVAL V ULICÍCH

FIDUCIA

Airbrush, které je dočasné a zdravotně ne-
závadné. Ukázky tanečních párů i skupin. 
Ukázky práce sochaře Jiřího Vyviala. Hudeb-
ní ulička plná hudebních nástrojů. Jam stage.

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Průvod centrem města, speciální hybostroje 
a akrobati, žonglování, loutkové divadlo, sta-
vění mostů z klád, mágové na chůdách, klauni 
tančící breakdance, Long Vehicle Circus 
a další. Global Village neboli ochutnávka tra-
dičních jídel zahraniční kuchyně. Workshop 
Kristýny Vorel, malování se studenty střední 
umělecké školy atd.

STAGE MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 
13. 7.
11.00–12.00 Art Prometheus
12.00–13.00 Svjata Vatra
13.00–14.00 Art Prometheus
14.00–15.00 Program Fotbal pro život
15.00–15.30 Metan Trials Show
15.30–16.30 Art Prometheus
16.30–17.00 Program Fotbal pro život
17.00–18.00 Svjata Vatra

14. 7.
11.00–12.00 Art Prometheus
12.00–13.00  Gangsters of Swing 

Orchestra
13.00–14.00 Art Prometheus
14.00–15.00  Gangsters of Swing 

Orchestra
15.00–15.30 Program Fotbal pro život
15.30–16.30 Art Prometheus
16.30–17.30  Gangsters of Swing 

Orchestra

SMETANOVO NÁMĚSTÍ
HYDE PARK
13. 7. 
11.00–11.30  Přítomný okamžik - Petr 

Borovec
14.00–14.30  Jsme ovládáni strachem - 

Karol Hlávka

14. 7.

10.00–10.30  Cesta ke svobodě - Eliška 
Holubová

14.00–14.30  Skutečná je jen láska - 
Renata Ptáčníková

OSTRAVSKÉ MUZEUM
HRÁTKY S OSTRAVSKÝM MUZEEM 
13. 7.  11.00–17.00 
14. 7. 10.00–15.00

Rostliny v hudbě
Výroba originálnich štěrkadel z rostlinného 
materiálu. 

Dekorování bavlněné tašky
Otisky rukou na bavlněnou tašku v barvách 
Colours of Ostrava. 

Výstava a popis zajímavých rostlinných 
materiálů 
Možnost vyzkoušení těchto originálních ná-
strojů a dekoračních technik v hracím koutku 

Lidé mohou strávit během festivalu pří-
jemné chvíle v prostorách Ostravského 
muzea, kde si vyrobí spoustu zajímavých 
věcí.  Foto: archiv muzea

a stánku Ostravského muzea před starou rad-
nicí. Workshop Ostravského muzea vhodný 
pro děti i celé rodiny.
 
DIVADLO LOUTEK

13. 7. 
17.00–18.00 Co loutkář, to muzikant.
Živá hudba z inscenací Divadla loutek.
19.00–20.00 Velmi krátké vlny. Koncert.

14. 4.
14.30 Představení Duha. Jedná se o spo-
lečné představení šesti souborů z České a Slo-
venské republiky. Každý ze souborů zpracoval 
jednu z jejich barev, tyto choreografi e se pak 
spojily v jedno představení. V České republi-
ce se v současné době zabývá tématem pohy-
bu, tance, divadla a vztahu těchto fenoménů 
k handicapu pět souborů. Freedom4 (Praha), 
Setkání (Bílá holubice, o.s., Ostrava), Skupina 
pod vedením Filipa Skály (Lidová konzerva-
toř a Múzická škola Ostrava), T.I.K. Jilemnice 
(Jablonec nad Nisou) a Integrovaná skupina 
- Cyranovy boty (Brno).

Nádražní 30, Moravská Ostrava
Tel. 596 117 312
Do 6. 7. Vladimír Véla – výstava. Vladi-
mír Véla (1980) absolvoval pražskou Aka-
demii výtvarných umění (prof. Zdeněk Be-
ran, prof. Milan Knížák). Profi luje se jako 
výrazný malíř se specifi ckým přístupem 
k obrazu a jeho námětu. Ve své práci pro-
věřuje samotné tvárné principy obrazové 
konstituce v jejich dynamice. Vychází ze 
spirituality přírodní skutečnosti, rituální-
ho chování člověka a etické roviny lidského 
jednání a poznání. 
9. 7. – 31. 8. Pavla Zdražilová - výsta-
va obrazů. Pavla Zdražilová absolvovala 
Fakultu výtvarných umění Vysokého učení 
technického v Brně, obor nefi gurativní mo-
numentální plastika. V její tvorbě dominu-
jí  rozměrné dřevěné plastiky, abstraktní, 
minimalistické ve výrazu, ale s výmluvnou 
symbolikou a nápadně čistým poctivým 
zpracováním klasickou  technikou. Rovněž 
obrazy jsou většinou abstraktní, jednodu-
ché ve své  přímočaré symbolice, ale silné 
ve svém druhém plánu.
9. 7. - 7.9. 2012 Małgorzata Wielek-
-Mandrela, výstava.  V plátnech ma-
lovaných nejčastěji olejem malby rozvíjí 
tematiku vrstvení ve vztahu k proměnlivě 
zahušťovaným plochám, často i ve spojitos-
ti s (ne)přítomnými bustami či polofi gura-
mi, které jako atribut zastupuje např.  
ponechaný účes. Pro autorku se jedná te-
prve o druhou výstavu v České republice, 
přičemž první proběhla v roce 2007 v olo-
moucké Galerii U Mloka.
Do 31. 7. Jiří Thýn: Předobrazy prostor 
abstrakce/základní studie nenarativní 
fotografi e. Výstava fotografi í. 
Fotografi cká galerie Fiducia bude 
v srpnu zavřena. Antikvariát a gale-
rie Dole mají otevřeno celé léto.

Colours of Ostrava
je nabitý hvězdami

Festival Colours of Ostrava se letos 
poprvé nekoná v  centru Moravské 
Ostravy. Přesunul se do areálu Dolní 
oblasti Vítkovic. Koná se ve dnech 12. 
až 15. července.  Mezi největší letošní 
hvězdy patří Alanis Morissette a Bo-
bby McFerrin, z českých kapel Buty, 
Laura a její Tygři, Dan Bárta & Illustra-
tosphere, Mága a  Žďorp či Charlie 
Straight. Přijede i celá řada divadel-
ních souborů. Lidé se mohou těšit na 
workshopy a  celou řadu doprovod-
ných programů. (pam)
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Jiří v Praze, kde je i zobrazen král Přemysl. 
Exkluzivní cimélii představuje také aquama-
nila vyrobená patrně u příležitosti korunova-
ce Fridricha II. v Cáchách roku 1215. Návštěv-
níci mohou též zhlédnout rukopisy z 11. – 12. 
století, zbraně z 12. století a také zdobenou 
mosaznou mísu z přelomu 12. a 13. století. 
Originál Zlaté buly sicilské nemůže být pro 
svůj význam v Ostravě vystaven. Proto bude 
listina prezentována formou zdařilé faksi-
mile, laskavě zapůjčené Národním archivem 

v Praze.
Druhá část výstavy, která se 

věnuje proměně pomezní ob-
lasti Moravy a Slezska, si kla-
de za cíl dotknout se proble-
matiky vzniku prvních měst, 
tedy nejen Uničova, Bruntálu, 
Opavy ale i Hlubčic. V ná-
vaznosti na Bruntál a Uničov 
bude přiblížena také hornická 
činnost v Jeseníkách s názor-
nými ukázkami rud, včetně 
zlaté. Odraz dobových změn 
se projevil také na poli sakrál-
ní architektury. Poprvé budou 
zveřejněny výsledky archeolo-
gických výzkumů v Holasovi-
cích (raně gotický kostel a jeho 
dřevěný předchůdce) a v are-

álu kostela P. Marie ve Starém 
Městě (pozdně románská trojlodní bazili-

ka). Opomenuty nezůstanou ani architek-

tonické články a dílce vypovídající o podobě 
a výzdobě těchto zaniklých staveb z 1. polovi-
ny 13. století. Návštěvníci se na výstavě také 
budou moci dozvědět, jaká situace panovala 
na přelomu 12. a 13. století na Ostravsku. Os-
travské muzeum při realizaci výstavy spolu-
pracovalo s řadou předních českých i zahra-
ničních kulturních institucí, především však 
s Národním památkovým ústavem Ostrava.

Již 11. ročník mezinárodních interpretač-
ních kurzů se uskuteční v Ostravě od neděle 
1. července do neděle 8. července. V letošním 
roce se o výuku postarají Karel Dohnal, Igor 
Františák (ČR), Arkadiusz Adamski (Polsko) 
a Jorge Montilla, který je jeden z nejlepších 
klarinetistů Amerického kontinentu. Pochá-
zí z Venezuely, kde byl zakladatelem a dlou-
holetým členem slavného Caracas Clarinet 
Quartet.

Počátek kurzů se uskuteční 1. července za-
hajovacím koncertem v kostele sv. Václava 
v Ostravě - Centru od 17 hodin, kdy vystoupí 
v rámci Cyklu koncertů Čtvero ročních obdo-
bí vynikající soubor Clarinet Factory společ-
ně s lektory a účastníky kurzů. Zazní skladby 
autorů S. Reicha, J. S. Bacha, G. Gabrieliho, 
J. Pachelbela, a to v unikátním aranžmá.

Další koncert si můžete přijít poslechnout 
6. července v 18 hodin ve Studiu 1 Českého 
rozhlasu Ostrava (Šmeralova 2, Ostrava 1), 
na kterém vystoupí lektoři mezinárodních 
kurzů. O den později se ve Studiu 1 ČRO 
představí účastníci letošních kurzů. Blíže: 
www.agenturapresto.cz

Interpretační kurzy 
oživí i tři koncerty

Koncert vynikajících hudebníků si můžete 
poslechnout i v Českém rozhlasu Ostrava. 
 Foto: archiv pořadatelů

Klub Atlantik přivítá autory 
na jejich čtení
Do Ostravy míří již potřetí největší středo-
evropský literární festival. Měsíc autorského 
čtení bude probíhat každý den včetně víken-
dů a státních svátku v termínu od 3.  červen-
ce až do 3. srpna v klubu Atlantik. Lidé si 
mohou přijít poslechnout na šedesát spiso-
vatelů z Česka, Slovenska a Slovinska. Prá-
vě Slovinsko je čestným hostem festivalu.  
Měsíc autorského čtení zahrnuje dvě progra-
mové linie – jedna reprezentuje českou a slo-
venskou literaturu a druhá písemnictví jiné 
země, tentokrát  Slovinska (v předchozích le-
tech to byla např. Kanada, Francie, Bělorus-
ko, Polsko či Rakousko). V loňském roce na-
vštívilo festival v Ostravě 1700 diváků. Klub 
Atlantik prodlouží v červenci otevírací dobu 
kavárny a připravuje pro festivalový měsíc 
i velkou výstavu fotografi í Petra Kišky. Vý-
stava bude zahájena  2. července. Podrobný 
program literárního festivalu bude zveřejněn 
v na stránkách www.autorskecteni.cz a na 
stránkách klubu www.klubatlantik.cz.  (red)

AKCE MĚSÍCE

VÝSTAVA MĚSÍCE

COOLTOUR

Vezměte děti 
na Léto s pimprlaty
Stejně jako děti mívaly i loutky z ostrav-
ského Divadla loutek v létě volno. Ale le-
tos je napadlo, že by se po nich dětem celé 
ty dva měsíce mohlo stýskat. Rozhodly se 
s nimi scházet i o prázdninách, a to vždy 
v neděli, pondělí a úterý v období od 16. 
července do 19. srpna.

V daném časovém rozmezí divadlo nabí-
zí v pondělí a v úterý od 12, 14 a 16 hodin 
interaktivní výstavu na alternativní scéně, 
při které se děti mohou osobně seznámit 
s loutkami z některých inscenací, pohrát 
si s nimi a vyrobit si i svou vlastní lout-
ku z papíru. Stejnou možnost budou mít 
všichni návštěvníci o nedělích od 14 ho-
din. A od 16 hodin budou v nedělních od-
poledních těmto interaktivním výstavám 
předcházet ještě pohádková představení 
amatérských divadel v amfi teátru divadla.

Vstupenky na tyto letní návštěvy si mů-
žete rezervovat od 1. července na adrese 
letospimprlaty@dlo-ostrava.cz.

Psal se rok 1212. 26. září vystavil 

v Basileji sicilský král, pozdější 

římský císař Fridrich II., Přemyslu 

Otakarovi I. listinu, která je všeo-

becně známá pod názvem Zlatá 

bula sicilská. 

Fridrich II. v ní především uznal dědičný krá-
lovský titul českých panovníků. Právě k 800. 
výročí vydání tohoto jedinečného státopráv-
ního dokumentu proběhne ve dnech 12. čer-
vence až 12. září na půdě 
Ostravského muzea výstava 
Cesta ke Zlaté bule sicilské.

Výstava si neklade za cíl 
pouze prezentovat tuto vý-
znamnou událost, ale pře-
devším přibližuje úsilí Vra-
tislava II., Vladislava II. 
a Přemysla Otakara I. o zís-
kání královské koruny. Ve-
řejnost bude také seznámena 
s podstatnými změnami, kte-
ré před 800 lety probíhaly 
na pomezí Moravy a Slezska. 
Obě témata spojují osoby 
Přemysla Otakara I. a jeho 
bratra, moravského markra-
běte Vladislava Jindřicha.

První tři české krále výsta-
va přiblíží prostřednictvím 
mincí a pečetí. K ozdobám výstavy bu-
dou patřit fragmenty reliéfu z kláštera sv. 

Výstava připomene Zlatou bulu sicilskou

Čestmír Suška/Inside 
Outside. Výstava soch
Galerie výtvarného umění pořádá výstavní 
projekt Čestmíra Sušky, který se skládá ze 
dvou částí. Hlavní částí bude autorova výsta-
va v prostorách Domu umění představující 
výběr z jeho celoživotního sochařského díla. 
Druhá část je zamýšlena jako výrazná inter-
vence do městského prostoru, která představí 
autorovu monumentální tvorbu (několika-
metrové propalované zásobníky).

Povaha představovaných prací v městském 
exteriéru naváže na průmyslový charakter 
města, který koresponduje s použitým ma-
teriálem, tedy železem, a rozšiřuje tak indu-
striální dědictví Ostravy o prvky současného 
umění. Jedno dílo bylo umístěno před budo-
vou České spořitelny a druhé před Hotelem 
Imperiál.

Výstava se koná od 13. června do 16. září. 
Vernisáž výstavy se uskuteční v Domě umění 
12. června v 17 hodin.

Šestice mladých lidí z keňského Nairobi spo-
lu s dalšími šesti z České republiky utvořila 
společný fotbalový tým a odstartovala v červ-
nu sedmý ročník kampaně Fotbal pro rozvoj. 
Během měsíce absolvují turné po vybraných 
regionech a sehrají exhibiční turnaje, do kte-
rých se může zapojit téměř kdokoliv. Kro-
mě fotbalu budou pro veřejnost připraveny 
workshopy, besedy, promítání dokumentár-
ních fi lmů a kulturní představení.  

Ostravské dny pro Afriku se uskuteční ve 
dnech 13. a 14.  července v rámci Festivalu 
v ulicích na Masarykově náměstí v Ostravě.

Kampaň se snaží motivovat a inspirovat ne-
jen mladé lidi k tomu, aby se aktivně zajímali 
o řešení problémů ve světě i v místě, kde žijí. 
Na fotbalových dnech pro veřejnost se může-
te například dozvědět, co mají společného tak 
vzdálené státy jako Keňa, Bangladéš a Peru. 
Zjistíte, jak můžete svými každodenními ná-

vyky ovlivnit život lidí na druhém konci svě-
ta, ať už jako občan, spotřebitel, dobrovolník, 
dárce nebo podnikatel. Budete se moci zapojit 
do interaktivních dílen a debatovat o ožeha-
vých tématech, která řeší mladí lidé po celém 
světě. Dostanete šanci popovídat si s mladý-
mi lidmi z keňské organizace Mathare Youth 
Sport Association (MYSA), jejímž posláním je 
pomocí sportu rozvíjet potenciál mladých lidí 
a místních komunit. 

Projekt realizuje Inex – Sdružení dobro-
volných aktivit ve spolupráci s organizacemi, 
které se věnují práci s mládeží a rozvoji míst-
ních komunit v rámci kampaně Česko proti 
chudobě. Je podpořen z prostředků České 
rozvojové agentury a Ministerstva zahranič-
ních věcí ČR v rámci Programu zahraniční 
rozvojové spolupráce ČR a podporují ho zná-
mé osobnosti z oblasti sportu Tomáš Ujfaluši 
a David Rozehnal.  (red)

Přijďte si v Ostravě zakopat za lepší svět 

Výstaviště Černá louka, pavilon C1
Telefon 734 850975
Program Shakespeare OFF červenec:
2. 7. 20.00 Žamboši. Vsetínská trojice mu-
zikantů, držitelé ceny Anděl v kategorii folk & 
country).
21.00 Mazácké animace. Historicky první 
vycházející ročník ateliéru Animované tvorby 
OSU.
2.–4. 7. Workshop/Seminář  Kreativní 
Ostrava. Vzdělávací workshop je pod vede-
ním Blanky Markové a Moniky Šumberové 
z Katedry sociální geografi e a regionální-
ho rozvoje Ostravské univerzity. Bude ur-
čen nejen zběhlým pořadatelům, ale také 
nadšencům a začátečníkům, kteří se teprve 
ve struktuře kulturní organiza-
ce a problematiky snaží zoriento-
vat. Workshop je zdarma.
4. 7. 20.00 Jansa Performace 
Supermedia. Jakub Jansa, mladý 
student VŠUP oživí scénu Shake-
speareOFF.
8.–10. 7. Zimní pohádka. Komu-
nitní hra pod vedením anglického 
souboru Parrabolla.
12.–15. 7. Stage Festival v  uli-
cích!
16. 7. 20.00 Use it, Cafe indu-
strial. Promítání cestovatelských 
fotografi í, slavnostní představení 
mapy USE-IT Ostrava.

18. 7. 20.00 Afro EKO Performace. Ur-
putná Verča Dombrovská a spol. bojuje 
v EKOválce.
23. 7. 20.00 Sólo na 3 struny. Patrik Děr-
gel, nehudebník z Bohumína vyráží na turné.
21.00 Nová animOVAná. Animace žije 
i v Ostravě, ateliér Animované tvorby OSU.
30. 7. 20:00 Scénické čtení Čechov byl 
srandista. Tvůrčí skupina Kozadojíkrev.
21:00 OVAmédia. Projekce studentů ateliéru 
Intermediálního umění OSU.
4. 8. Ucho. Na vedlejší scéně ShakespeareO-
FF budete mít jedinečnou příležitost spatřit 
hru Ucho v nastudování divadelního spolku 
Triarius z České Třebové. Původní fi lmová 
povídka od komunistickou politikou zasaže-
ného Jana Procházky (1929–1971) ukazuje 
drama obrovské nejistoty a strachu z všudy-
přítomného odposlechu.

Shakespearovské 
slavnosti přinesou 
Zimní pohádku
Pátý ročník Letních shakespearovských 
slavností Ostrava 2012 přinesou ožive-
ní pro všechny, kteří se chtějí zapojit do 
unikátního projektu komunitní inscena-
ce. Zájemci z řad neherecké veřejnosti se 
během června přihlásili Multižánrovému 
centru Cooltour, aby si zahráli v projektu 
Zimní pohádka. Je to komunitní inscena-
ce v produkci divadelního souboru Parra-
bolla (UK), která proběhne v rámci Letních 
shakespearovských slavností. 

Zimní pohádka je milostným příběhem 
– má své šťastné chvíle i dramatické pasá-
že. „Chceme, aby se naše obecenstvo smálo 
i plakalo. Více než to si však přejeme zapo-
jit do inscenace diváky. Proto budeme hrát 
v pohybu a přizpůsobíme se místnímu oko-
lí. Obecenstvo se stane součástí hry, bude 
s námi muset jít, tancovat, zpívat a pravdě-
podobně také pít a jíst. Užijeme si hodně 
legrace a dobrodružství. A to takovým způ-
sobem, jaký jste nikdy nezažili. Proto oprav-
du musíte být součástí tohoto projektu – 
přijďte a přidejte se k nám!“ zvou pořadatelé 
z Multižánrového centra Cooltour.  (red)

Národní archiv v Praze, AČK, Inv. č. 2.
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40 neherců, kteří si zahrají v Zimní pohádce, se sešli 
na první zkoušce.  Foto: archiv pořadatele
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VÝSTAVY

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9, Ostrava
Tel. 596 112 566, www.gvuostrava.cz
Do 1. 7. Šapitó Františka Tichého. V Ka-
binetu grafi ky představí galerie díla Františ-

ka Tichého, jednoho z nejpozoruhodnějších 
umělců české výtvarné scény dvacátého sto-
letí. Dílo Františka Tichého je zastoupeno ve 
sbírkách Galerie výtvarného umění Ostrava 
v hojném počtu. Tichý byl nejvíce ovlivněn 
uměleckými směry romantismem a poe-
tismem. Z jeho děl je cítit určitá naléhavost 
i melancholie. V mnoha ohledech právě tyto 
Tichého přednosti gradují v jeho častém a  to-
lik obdivovaném cirkusovém prostředí, které 
vám naše výstava přiblíží.

▫ ▫ ▫
4. 7.–2. 9. Život člověka, Ferdiše Duši, 
ve smutné zemi. Ferdiš Duša (1888–1958) 
patřil a dodnes patří mezi všeobecně uznáva-
né umělce našeho regionu. I když se v jeho 

tvorbě častokrát objevují olejomalby, základ 
jeho práce tvoří grafi cké listy, převážně dře-
voryty. Hned zkraje 20. let minulého století 
vyryl do dřeva cyklus „Smutná země“ (1921), 
který zcela unikátním způsobem zaznamená-
vá život lidí ve specifi ckém regionu Ostravska. 
Smutná země byla záhy prezentována v Praze 
na společné výstavě SČUG Hollar v Mánesu, 
kde vyvolala zaslouženou pozornost. Takto 
zpracované sociální téma se stalo objevem 
a Ferdiš Duša se rázem postavil bok po boku 
slezskému bardovi Petru Bezručovi. Verni-
sáž výstavy se koná 3. 7. v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
Do 15. 7.  We oui – My ano. Výstava We 
Oui – My ano představuje dalšího fi nalistu 
dnes již prestižní přehlídky Start point, které 
se účastní vybraní studenti uměleckých vyso-
kých škol z celé Evropy. Patrik Kriššák je loň-
ským absolventem Fakulty umění Ostravské 
univerzity. Kriššákova tvorba je pozoruhod-
ným propojením rozměrných pláten s byť na 
první pohled strohou, ale velmi koncentrova-
nou malbou. Pracuje taktéž z různými médii, 
v některých případech kombinuje epoxid, 
laminát a jiné kombinované techniky. Kriš-
šákova díla nepostrádají velmi pevnou vnitř-
ní stavbu, řád a koncepci. To vše z něj dělá 
jednoho z předních talentů Fakulty umění za 
poslední roky.

▫ ▫ ▫
Do 29. 7. Post-oil city – dějiny budouc-
nosti města. Jak se změní město přechodem 
z fosilních paliv na zdroje obnovitelné ener-
gie? Obdobným aktuálním otázkám se věnuje 
výstava Post-Oil City – Dějiny budoucnosti 
města, která představuje inovativní projekty 
v Asii, Africe a Americe. 

▫ ▫ ▫
24. 8.–21. 10. Taller: Objekt – oděv/Ma-
ryla Sobek/Montreal.  Výstavní projekt 
Když se oděv střetává s architekturou Maryly 
Sobkové zobrazuje moderní návrhářské tren-
dy, které již nelpí na tradičních metodách. 
Expozice představí autorčiny práce pohybu-
jící se v meziprostoru dvou uměleckých obo-
rů – architektury a módy. Výstava má však 
výrazně interdisciplinární charakter. Kromě 
módy a architektury odkazuje mimo jiné také 
k tanci, videoartu a fotografi i. Vernisáž vý-
stavy se koná 23. 8. v 17 hodin.

▫ ▫ ▫
Do  2. 9. Alois Sprušil jubilující. V letoš-
ním roce by se Alois Sprušil, první ředitel Ju-
rečkovy galerie, dožil sto čtyřiceti let. Galerie 
výtvarného umění v Ostravě vděčí za budovu 
Domu umění a své sbírky především dvěma 
mužům – Františku Jurečkovi, díky jehož 
daru získal Spolek pro výstavbu a udržování 
výstavního pavilonu v Moravské Ostravě zá-
klad své sbírky, a Aloisi Sprušilovi, který tyto 
umělecké fondy spravoval a postupem let do-
plňoval a rozšiřoval. Činnost Aloise Sprušila 
byla v kontextu rozvoje Domu umění nepře-
hlédnutelná. Za jeho působení zde vystavo-
vala celá plejáda nejvýznamnějších umělců 
dané doby. Svá díla zde prezentoval např. 
Jan Zrzavý, Rudolf Kremlička, Václav Beneš 
nebo Otakar Coubine, a Ostrava se tak mohla 
chlubit jednou z nejprestižnějších výstavních 
institucí v tehdejším Československu. 

▫ ▫ ▫
Do 16. 9.  Čestmír Suška/Outside Inside. 
Výstavní projekt Čestmíra Sušky se skládá ze 
dvou částí. Hlavní částí bude autorova výsta-
va v prostorách Domu umění představující 
výběr z jeho celoživotního sochařského díla. 
Druhá část je zamýšlena jako výrazná inter-
vence do městského prostoru, která představí 
autorovu monumentální tvorbu (několika-
metrové propalované zásobníky). Povaha 
představovaných prací v městském exteriéru 
naváže na průmyslový charakter města, který 
koresponduje s použitým materiálem, tedy 
železem, a rozšiřuje tak industriální dědictví 
Ostravy o prvky současného umění. 

DŮM UMĚNÍ
Jurečkova 9, Ostrava
Do 16. 9. Napříč krajinou. Filla, Kupka, 
Slavíček, Navrátil, Grund, Duša 
Krajina je ve svých proměnách a podobách 
nevyčerpatelnou zřítelnicí námětů pro všech-
ny generace malířů a kreslířů po celá století 
umělecké tvorby. Výstava nemůže mapovat 
tuto širokou problematiku v úplnosti, před-
staví ji však na vybraných dílech ze sbírky 
Galerie výtvarného umění v Ostravě. Expo-
zice poukáže na možné podoby krajiny a její 
interpretace. Zprostředkuje nejen proměny 

krajiny během denních či ročních dob, ale 
také duševní krajinu, v níž se zračí nálada je-
jího autora, nebo i tu, která je nositelem uni-
verzálního sdělení. 

▫ ▫ ▫
Doprovodný program:
28. 8. v 17 hodin Život člověka, Ferdiše 
Duši, ve smutné zemi.  S životem a dílem 
Ferdiše Duši seznámí Gabriela Pelikánová, 
kurátorka výstavy.

▫ ▫ ▫
Vzdělávací program:
Vzdělávací programy jsou především urče-
ny pro děti od 1. do 9. třídy ZŠ, studenty SŠ 

a ZUŠ, připravujeme však programy i pro do-
spělé. Délka programů je 90 min., lze ji upra-
vit individuálním potřebám. Cena je 10 Kč na 
osobu. Programy je nutné rezervovat předem 
u Mgr. Zuzany Jasanové na tel. čísle 734 437 
181, nebo e-mailem na jasanova@gvuo.cz.

▫ ▫ ▫
Děti a  rodiny na výstavě napříč kraji-
nou. Hry a soutěže pro nejmenší děti od 2,5 
let i náctileté, rodiny s dětmi, školní skupiny 
i letní tábory. Nové interaktivní pojetí výsta-
vy Napříč krajinou nabízí zajímavé a zábavné 
využití času a hravý pohled na tzv. vážné umě-
ní.  Rezervace programů s lektorem možná u 
Mgr. Marcely Pelikánové na tel. čísle 731 691 
561, nebo e-mailem na pelikanovam@gvuo.
cz. Pracovní listy a Kufřík na cestu zdarma 
k platné vstupence pro každého zájemce 
(pracovní listy a kufřík žádejte na pokladně 
Domu umění), pracovní listy  jsou ke stažení 
na www.gvuo.cz.

▫ ▫ ▫
Soutěž Řád rytíře krajiny (uzávěrka 
přihlášek 10. 9. 2012) Řád rytíře krajiny 
udělí galerijní rada v čele s ředitelem Galerie 
výtvarného umění v Ostravě. Bude udělen na 
poli literatury a výtvarného umění. Držitel 
řádu získává odměnu v podobě skupinové 
vstupenky do jinak veřejnosti nepřístupných 
lákavých prostor galerie a další zajímavé vý-
hry. Řád bude udělován ve třech stupních 
a třech věkových kategoriích: děti 2,5–6 let & 
rodiny s dětmi, děti 7–11 let & rodiny s dětmi, 
děti 12–16 let & rodiny s dětmi.

OSTRAVSKÉ MUZEUM
Masarykovo náměstí 1, Mor. Ostrava
Tel. 597 578 450, www.ostrmuz.cz
Do 15. 8. Tváře Afriky a  mořský svět - 
keramické práce dětí Střediska volného času 
Korunka a střediska turistiky.

▫ ▫ ▫
Od 12. 7. do 12. 9. Cesta ke Zlaté bule 
sicilské. Výstava nejen o tom, jak vznikl his-
torický dokument Zlatá bula sicilská.

VÝTVARNÉ CENTRUM CHAGAL
Repinova 16, Moravská Ostrava
Tel. 596 124 334, www.chagall.cz
Do 2. 9. Květoslav Kubala – fotografi e. 
Jeden z nejvýznamnějších ostravských doku-
mentaristů, jehož životní i umělecká dráha se 
před nedávnou dobou uzavřela, se představí 
souborem fotografi í z ostravského prostředí 
let 1945 – 2000.

 ▫ ▫ ▫
Do 5. 9. Ostrava ve výtvarném umění. 
Návštěvnicky jedna z nejúspěšnějších výstav 
minulosti představí opět téma našeho města 
v kresbě, grafi ce, malbě, fotografi i a soše.

GALERIE BESEDA
Jurečkova 18, Moravská Ostrava
Tel. 596 278 835
www.galeriebeseda.cz

7. 6.-27. 7. Lucie Jindrák – Skřivánková/ 
Brazil. Výstava obrazů. Vernisáž se koná 
6. 6. 

GALERIE MAGNA
Bieblova 3, Ostrava
Tel. 599 502 123
www.slavime.com/magna/
22. 8.–26. 9.  Mikoláš Axmann – grafi ky. 
Výstava obrazů prostějovského rodáka. Mi-
koláš Axmann založil a vedl dílnu klasického 
kamenotisku v Plzni. Je členem sdružení Cor-
pora S.
V průběhu let byl častým hostem worksho-
pů, a to jak běžný účastník, tak i jako lek-
tor. V Česku to byl zejména Velký formát ve 
Valticích a ze zahraničních pobytů byly nej-
významnější ty v Mexiku, Německu a Belgii. 
Kromě samotných kamenopisů a kamenotis-
ků, jak své práce nazývá, je autorem několika 
autorských knih a teoretických úvah na téma 
grafi ka a litografi e. Za svoji práci byl odmě-
ňován především v prestižní soutěži Grafi ka 
roku. Jeho tvorba se nese ve znamení silných 
gestických a expresivních tahů většinou vý-
razné barevnosti. Kromě řady samostatných 
výstav se účastnil i četných výstav kolektiv-
ních. Je zastoupen v mnoha významných 
sbírkách mj. v National Gallery of Art, Wa-
shington D. C. či v Národní galerii v Praze.

Na výstavišti Černá louka v pavilonu C je 
k vidění unikátní výstava Šangri-la. Po 
Bratislavě, Brnu a Zlínu můžeme také 
v Ostravě nahlédnout do světa mýtů, pří-
rodních krás, ale i života obyčejných lidí 
v Tibetu, Nepálu, Bhútánu nebo Indii. Vý-
stava v sobě spojuje mystiku se skutečnos-
tí, barevný svět států ležících na úpatích 
Himálají se vším, co k nim patří. Šangri-la 
je největší autorská výstava toho druhu ve 
střední Evropě. 

A proč výstavu navštívit? Projdete se 
exotikou s atraktivní faunou i fl órou. Na-
vštívíte tropický prales s živými hady, geko-
ny a želvami. Zažijete v džungli ukrývající-
ho se tygra. Vstoupíte do chrámu bonismu, 
kláštera a hinduistického ašramu. Čeká vás 
meditace v buddhistické gompě a mystické 
svatyni s duchovní knihovnou. Polijete pro 
štěstí sloního boha Ganešu, odstraňovače 
překážek. Osvěžíte se u historické studny 
na terase jediné živé bohyně světa, kumari, 
nebo například prozkoumáte tibetské dom-
ky s vnitřní projekcí. 

 Autorem výstavy je cestovatel a dobro-
druh Rudolf Švaříček. (red)

Výstava obsahuje expozici plnou zají-
mavých předmětů. Líbit se bude vám 
i vašim dětem.  Foto: archiv pořadatelů

KINO ART 
Dům kultury města Ostravy,a.s.
ul. 28. října 124/2556 Moravská Ostrava
Tel: 597 489 265, www.dkmoas.cz

1. 7. 12 17.00 a 19.30 Nebezpečná meto-
da/Kanada, VB, Německo, Švýcarsko 
2.–5. 7. 17.00 a 19.30 Láska je láska/ČR
6.–11. 7. 17.00 a 19.30 Pařmeni/Austrálie, 
VB
12.–15. 7. 17.00 a 19.30 Signál/ČR
16.–19. 7. 17.00 a 19.45 Černobílý svět/
USA 
20.–24. 7. 17.00 a  19.45  Válečný kůň/
USA 
25.–29. 7. 17.00 a 19.30 Navždy spolu/
USA, Brazílie, Francie, Austrálie   
28. 7. 17.00 Navždy spolu/USA, Brazílie, 
Francie, Austrálie 
30. 7. - 2. 8. 17.00 a 19.30 Báječný hotel 
Marigold/VB  
3.–7. 8. 17.00 a 19.30 Diktátor/USA
8.–12. 8. 17.00 a 19.30 Můj týden s Mari-
lyn/USA, VB
13.–16. 8. 17.00 a 19.30 Nedotknutelní/
Francie  
17.–22. 8. 17.00 a  19.30 Jak porodit 
a nezbláznit se/USA   
23.–27. 8. 17.00 a  19.30 Tady to musí 
být/Itálie, Francie, Irsko
28. - 31. 8. 17. a 19.30 Hodný syn/Finsko

KINA

OPERA

28. 7. 19.00 Gioachino Rossini Lazebník 
Sevillský. Projekce repríz operních předsta-
vení z MET New Yorku. V komické opeře plné 
převleků je dominantní postavou mazaný Fi-
garo, který v bláznivé historce o zamilovaném 
hraběti Almavivovi a jeho vyvolené Rosině 
poskytuje za pár zlaťáků zamilovanému páru 
svůj důvtip a pomoc. Dvojici milenců tvoří 
operní hvězdy nejzářivější – Joyce DiDonato 
a Juan Diego Flórez. Vrcholné dílo Rossiniho 
tvorby vzniklo za pouhé tři týdny. Dirigent: 
Maurizio Benini. Účinkují: Peter Mattei, Joy-
ce DiDonato, Juan Diego Flórez.

Výstava Šangri-la 
je plná mýtů a krás
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1. 7.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

PAŘMENI  
A Few Best Men (Austrálie /Velká Británie 2012,97 min.) Bláznivá komedie o ženi-

chovi a třech svědcích, kteří se vydají na cestu do australského vnitrozemí na veli-

kou svatbu. Svérázní kamarádi se postarají o řadu skandálních situací a na vlastní 

kůži zažijí význam fráze „v dobrém i ve zlém“. 

2. – 4. 7.
17.00 ve 3D 150 Kč
19.30 ve 2D 105 Kč

PROMETHEUS  
 

(USA 2012, 124 min.) Další z opusů kultovního fi lmaře Ridleyho Scotta (Vetřelec, 

Blade Runner) vypráví o cestě badatelů kosmickou lodí Prometheus za poznáním 

v otázkách lidského bytí, avšak nikdo z nich není připraven na hrůzu, která je čeká.

5. – 8. 7.
17.00 a 19.30

5. 7. pouze 
v 17.00

vstupné 90,-

NEDOTKNUTELNÍ  
Intouchables (Francie 2011, 112 min.) Úsměvný snímek natočený podle skutečných 

událostí vypráví o nedotknutelném přátelství bohatého, handicapovaného aristo-

krata s živelným mladíkem z předměstí, kterého právě propustili z vězení. Dvojici 

se podaří propojit nemožné: Vivaldiho a populární hudbu, serióznost a žoviální 

vtípky, luxusní obleky a tepláky.

9. – 11. 7.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

NĚŽNOST  

La Délicatesse (Francie 2011, 108 min.) Nathalie (Audrey Tautou) je mladá, krásná 

žena, která se po smrti svého manžela plně soustředí na práci a emoce nechává 

stranou. V práci se však nečekaně sblíží s kolegou Markusem. Křehký vztah vyvolá 

vlnu nevole mezi kolegy, ale Nathalie a Markus objevují něco dosud nepoznaného 

a nehodlají se toho vzdát. 

12. – 15. 7.
17.00 a 19.30

12. 7. pouze v 17.00
vstupné 90,-

BEZ KALHOT  

Magic Mike (USA 2012) Ve svém fi lmu režisér Steven Soderbergh otevírá dveře do 

světa mužských striptérů. Film je inspirován zkušenostmi Channinga Tatuma z dob, 

kdy pracoval jako striptér a o své herecké kariéře pouze snil. Tatum ve snímku také 

hraje, ale nikoli sebe, nýbrž svého staršího rádce Mika. 

16. – 18. 7.
pouze v 17.00

vstupné 90,-

BAJKONUR  

Baikonur (Německo/Rusko/Kazachstán 2011, 94 min.) Mladík Iskander pracuje jako 

radiový operátor v kazašské stepi. Je zblázněný do vesmírné stanice Bajkonur, roz-

lehlého vesmíru a také krásné astronautky Julie Mahé. Když Julie doslova „spadne 

z nebe“ v malé vesmírné kapsuli, najde ji Iskander v bezvědomí a uplatňuje  nepsa-

ný zákon kazašské stepi: cokoliv spadne z nebe, to si můžete ponechat. Svérázná 

komedie umocněná balkánskou hudbou Gorana Bregoviče.

16. – 18. 7.
pouze v 19.30

vstupné 110,-

KONFIDENT  

(Slovensko/Polsko/Česko) Adam pracuje jako radioamatér ve Svazarmu. Rok po 

okupaci Československa je oddělení radiotechniky sloučeno s oddělením Státní 

bezpečnosti. Z Adama se stává profesionál na odposlechy, avšak časem zjistí, že 

i on je odposloucháván… Režie Juraj Nvota. Hrají: Jiří Mádl, Michaela Majerníková, 

Jan Budař, Ondřej Vetchý ad. 

 PREMIÉRA

19. – 22. 7.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

DO ŘÍMA S LÁSKOU  

To Rome with Love (USA/Itálie /Španělsko 2012 102 min.) Režisér Woody Allen 

svými příběhy vzdává hold nejkrásnějším městům Evropy, tentokrát si s osudy 

několika lidí zahrává v povídkovém fi lmu z města Říma. 

V hlavních rolích: Woody Allen, Penélope Cruz, Roberto Benigni, Alec Baldwin ad.

15.00 KINO SENIOR ČERVENEC  / vstupné 50 Kč

4. 7. NEDOTKNUTELNÍ (Francie 2011, 112 min.)

11. 7. NĚŽNOST (Francie 2011, 108 min.)

18. 7. BAJKONUR (Německo/Rusko/Kazachstán 2011, 94 min.)

19.30 a 22.00 KINO NOČNE ČERVENEC  / vstupné 60 Kč

5. 7. CONTROL (Velká Británie/USA 2007, 121 min.)

12. 7. KOUŘ (Československo 1990, 89 min.)

19. 7. KINO NASLEPO / pouze ve 22.00

23. 7. – 5. 8. KINO NEHRAJE – PRÁZDNINY

6. – 8. 8.
17.00 a 19.30
vstupné 100,-

TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL  

The Dark Knight Rises (USA/Velká Británie 2012) Jeden z nejočekávanějších hitů 

letošního léta je završením batmanovské ságy uznávaného režiséra Christophera 

Nolana (Insomnie, Dokonalý trik, Počátek). Oscarový Christian Bale si opět nasazu-

je masku mstitele – tentokrát je však v nemilosti u lidí i u policie. A přichází nový, 

mocný nepřítel jménem Bane, silnější než ti předchozí…

9. – 12. 8.
17.00 a 19.30

9.8. pouze v 17.00
vstupné 90,-

POLSKI FILM 
(Česko/Polsko 2012) Čtveřice populárních herců – Tomáš Matonoha, Pavel Liška, 

Josef Polášek a Marek Daniel – se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarost-

ná léta studií na brněnské JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který 

s úspěchem hrají hlavní protagonisté téměř dvacet let, vznikal právě v uvolněné 

atmosféře první poloviny devadesátých let minulého století, kdy „komunismus 

zkrachoval a kapitalismus ještě nezačal a kdy jsme všichni měli dobrou náladu.“

13. – 15. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

COSMOPOLIS 

(Kanada/Francie/Portugalsko 2012, 108 min.) Drama se odehrává v blízké budouc-

nosti v New Yorku. Eric Packer (Robert Pattinson) je osmadvacetiletý fi nanční mag-

nát z Wall Street. Během jeho vyjížďky limuzínou dojde na Manhattanu k záhadné 

explozi a propukne peklo. První fi lm o novém miléniu natočil vynikající kanadský 

režisér David Cronenberg (Východní přísliby, Dějiny násilí, Moucha).

16. – 19. 8.
17.00 a 19.30
16. 8. pouze 

v 17.00
vstupné 90,-

MOJE LETNÍ PRÁZDNINY  

Get the Gringo (USA 2012, 95 min.) Porter (Mel Gibson) prchá k mexickým hranicím 

s ukradeným balíkem peněz, jež mu mají zajistit doživotní prázdniny. Plán však 

nevyjde a Porter zažívá v Mexiku drsnou realitu. Hrdinu však nic nezlomí, naopak 

své zážitky komentuje s jemnou ironií a humorem.

20. – 22. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

DIVOKÁ STVOŘENÍ JIŽNÍCH KRAJIN  

Beasts of the Southern Wild (USA 2012) Příběh šestileté dívky, která žije se svým 

otcem „na konci světa“ v Louisianě. Magický snímek vnímaný jako metafora 

současné Ameriky získal hlavní cenu na festivalu v Sundance a cenu za nejlepší 

debut na festivalu v Cannes.  

23. – 26. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

DO ŘÍMA S LÁSKOU  

To Rome with Love (USA/Itálie/Španělsko 2012, 102 min.) 

23. 8. pouze v 17.00

27. – 29. 8.
17.00 a 19.30

vstupné 90,-

ANDĚLSKÝ PODÍL  

The Angel´s Share (Velká Británie/Francie 2012) Hořkosladká komedie nasáklá 

skotskou whisky. Mladíkovi Robbiemu se v životě moc nedaří, když však v sobě 

objeví schopnost rozeznat i tu nejjemnější chuť, přijde na způsob, jak svůj nicotný 

život obrátit k lepšímu. 

31. 8. – 2. 9.
17.00 a 19.30
vstupné 110,-

SVATÁ ČTVEŘICE  

(Česko 2012) Premiéra fi lmu režiséra Jana Hřebejka podle původního scénáře spi-

sovatele Michala Viewegha. Jemně psychologická vztahová komedie se odehrává v 

současnosti mezi dvěma manželskými páry středního věku. V titulních rolích: 

Jiří Langmajer, Marika Procházková, Luděk Munzar, Hynek Čermák

15.00 KINO SENIOR SRPEN  / vstupné 50 Kč

8. 8. VRÁSKY Z LÁSKY (Česko 2012, 101 min.)

15. 8. VĚRA (Česko 2012, 90 min.)

22. 8. DO ŘÍMA S LÁSKOU (USA/Itálie/Španělsko 2012 102 min.)

29 . 8. ANDĚLSKÝ PODÍL (Velká Británie/Francie 2012)

19.30 a 22.00 KINO NOČNE SRPEN 

9. 8. TRAINSPOTTING (Velká Británie 1996, 94 min.)

16. 8. PULP FICTION: HISTORKY Z PODSVĚTÍ (USA 1994, 154 min.)

23. 8. BIG LEBOWSKI (USA/Velká Británie, 1998, 117 min.)

30. 8. 
17.00

SERIÁLOVÝ MARATON – TEORIE VELKÉHO TŘESKU
The Big Bang Theory / vstupné 90,-

Po 2. 7.  
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Pá 19. 7.
20.00

vstupné 50,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY
SWING & EVERGREENS
Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

Čt 26. 7.
 20.00 

vstupné 50,-

BORIS BAND COMBINATION  JAZZ 
Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Ne 5. 8.
20.00

vstupné 200,-

MARKÉTA IRGLOVÁ & BAND
Zpěvačka a držitelka Oscara poprvé v Ostravě 

Po 6. 8.
20.00

vyprodáno

JAREK V PARNÍKU
Komorní koncert Jarka Nohavici

Ne 12. 8. 
20.00

vstupné 100,-

ARTURO SORIANO
Koncert španělského saxofonisty v rámci festivalu Colores Flamencos

Jiří Milota – kytara, Rudolf Stárek – kontrabas, Miroslav Turek – bicí

Čt 16. 8.
20.00

vstupné 50,-

BORIS BAND COMBINATION JAZZ

Jazzový koncert Borise Urbánka s ostravskými muzikanty

Čt 23. 8.
20.00

vstupné 50,-

COMBO ZBYŠKA BRZUSKY
SWING & EVERGREENS  
Zpívá Simona Pavelková a Jerry Erben

V průběhu prázdnin snížené vstupné u vybraných koncertů!

ZDENĚK SÝKORA 12. 6. – 27. 7. 2012

2. 7.
18.00 

PETR KIŠKA – JESKYNĚ SNĚNÍ
Vernisáž výstavy fotografi í. Premiéra fotocyklů „Bohové z fyseteru“ 

a „One dreaming diary“ představí svět snů pohledem ostravského 

umělce. www.pk-foto.cz (výstava potrvá do 3. 8.) 

3. 7. – 2. 8. MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ

3. 7.
19.00 Vida Pauer Mokrin
20.30 Ondřej Buddeus

4. 7.
19.00 Andrej Skubic
20.30 Saša Salmela

5. 7.
19.00 Milan Dekleva
20.30 Eva Hauserová

6. 7.
19.00 Andrej Roza Rozmar
20.30 Zuska Kepplová

7. 7.
19.00 Andrej Blatnik
20.30 Antonín  Bajaja

8. 7.
19.00 Vlado Žabot
20.30 Róbert Gál

9. 7.
19.00 Klemen Pisk
20.30 Radka Denemarková

10. 7.
19.00 Brane Mozetič
20.30 Pavel Ctibor

11. 7.
19.00 Nataša Kramberger
20.30 Sylva Fischerová

12. 7.
19.00 Barbara Korun
20.30 Pavel Brycz

13. 7.
19.00 Katja Plut
20.30 Václav Jamek

14. 7.
19.00 Tone Škrjanec
20.30 Marián Hatala

15. 7.
19.00 Esad Babačić
20.30 Laco Kerata

16. 7.
19.00 Jani Kovačič
20.30 Pavel Tomeš

17. 7.
19.00 Ivo Frbežar
20.30 Lucia Piussi 

18. 7.
19.00 Damijan Šinigoj
20.30 Kateřina Tučková

19. 7.
19.00 Iztok Osojnik
20.30 Ján Gavura

20. 7.
19.00 Marijan Pušavec
20.30 Irena Dousková

21. 7.
19.00 Primož Repar
20.30 Stanislava Chrobáková Repar

22. 7.
19.00 Andrej Hočevar
20.30 Jana Beňová

23. 7.
19.00 Gregor Podlogar
20.30 Marian Palla

24. 7.
19.00 Evald Flisar
20.30 Radek Fridrich

25. 7.
19.00 Marko Kravos
20.30 Erik Jakub Groch

26. 7.
19.00 Tatjana Jamnik
20.30 Dušan Taragel

27. 7.
19.00 Ivan Dobnik
20.30 Peter Milčák

28. 7.
19.00 Primož Čučnik
20.30 Karel Steigerwald

29. 7.
19.00 Stanka Hrastelj
20.30 Monika Kompaniková

30. 7.
19.00 Štefán Kardoš
20.30 Daniela Kapitáňová

31. 7.
19.00 Maja Vidmar
20.30 Arnošt Goldfl am

1. 8.
19.00 Meta Kušar
20.30. Maroš Krajňak

2. 8.
19.00 Nataša Burger + Andraž Polič 
20.30 Jelena Mašínová
uvádí a spolučte Pavel Kohout

FILMOVÉ LÉTO – KINEMATOGRAF BRATŘÍ ČADÍKŮ

27. 8. – 30. 8.
20.00

Jiráskovo 
náměstí

Užijte si nenapodobitelné kouzlo večerních fi lmových 

představení po širým nebem!

Srdečně Vás zvou pořadatelé: Kinematograf bratří Čadíků, 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, 

příspěvková organizace a Statutární město Ostrava

27. 8. FIMFÁRUM – „DO TŘETICE VŠEHO DOBRÉHO“
/ČR/loutkový/pohádka/72 min./

28. 8. V PEŘINĚ /ČR/muzikál/komedie/103 min./

29. 8. NEVINNOST /ČR/detektivka/psychologické drama/98 min./

30. 8. LIDICE /ČR/Slovensko/drama/válečný /110 min./

Výstava nedávno zesnulého originálního tvůrce bude přehledem grafi ckého 

díla autora. Abstraktní a nenapodobitelná tvorba Zdeňka Sýkory se od struktu-

rální geometrie dostala až do polohy mezi systematičností a náhodou. 

Sýkorova metoda spočívá v číselné řadě generované počítačem, která určuje 

barevnost, tvar a pohyb struktur nebo linií v obraze. 

Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber. 

JIŘÍ ŠIGUT  23. 8. – 5. 10. 2012
Jiří Šigut se představí nejnovější sérií akrylových maleb „Portréty“. Jako před-

loha slouží autorovi digitální snímek, který je v PC barevně a tvarově reduko-

ván. Okruh portrétovaných je soustředěn na silnou generaci představitelů geo-

metrických tendencí v českém a slovenském výtvarném umění (např. Zdeněk 

Sýkora, Jan Kubíček, Stanislav Kolíbal, Radoslav Kratina nebo Milan Dobeš.) 

Vernisáž výstavy ve čtvrtek 23. 8. v 17 hodin. 

Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

VÝSTAVNÍ PROSTORY SOKOLSKÁ 26 – II. NP

VOJTĚCH BARTEK 23. 8. – 5. 10. 2012
V roce 1973 se stal jedním z prvních absolventů Školy výtvarné fotografi e Sva-

zu českých fotografů a od roku 1990 působil dlouhá léta jako tajemník Institu-

tu tvůrčí fotografi e Slezské univerzity v Opavě. Podílel se jako organizátor 

i autor na realizaci mnoha fotografi ckých dokumentárních projektů. 

Ve své tvorbě se zaměřuje na krajinářskou fotografi i s ekologickou tematikou, 

na dokumentární fotografi i z oblasti Ostravska a na vytváření audiovizuálních 

programů –diafonů.

Vstupné 60,- / Kdo přijde na projekci ve 22.00 
v kostýmu z fi lmu, má vstupné zdarma. 

www.klubatlantik.cz, Čs. legií 7, tel.: 599 527 110www.minikino.cz, Kostelní 3, tel.: 599 527 851

Další informace o kultuře ve městě Ostravě přinášejí: Ostravský 
informační 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.antikfi ducia.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 moravskoslezské – www.ndm.cz, Janáčkova 
konzervatoř – www.jko.cz, Janáčkova fi lharmonie Ostrava 
– www.jfo.cz, Divadlo loutek Ostrava – www.dlo-ostrava.cz, 
Ostravské muzeum – www.ostrmuz.cz, Ostravské výstavy 
– www.cerna-louka.cz, Galerie 7 – www.galerie7.cz, Dům 
kultury města Ostravy – www.dkmoas.cz, 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 Kam v Centru je součástí 
zpravodaje městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
Centrum. Své kulturní tipy můžete zasílat na adresu: pavla.
mrockova@360pano.cz

kam v centru


