


Proč průniky a paralely?

Vìtšina umìlcù je obdaøena tvoøivými schop-
nostmi výhradnì pro svùj obor - hudbu, poezii, 
sochaøství … Ale èas od èasu se stává, že nì-
kterého z tvùrcù políbí dvì múzy najednou a 
pìstuje pak sebevyjádøení i v jiném kumštýøském 
jazyce, pøípadnì touží o vytvoøení komplexního 
umìleckého díla pro více smyslù. Mnohé z nás 
tvorba vpravdì renesanèních osobností fascinuje, 
ale divák vlastnì chce být ohromen. Proto má 
svou stálou oblibu opera, muzikál nebo film, 
v nichž se snoubí drama, výtvarno a hudba. Víme 
také, že øada slavných malíøù hledala inspiraci ve 
svìtì hudby a naopak vizuální zážitky nastartovaly 
tvùrèí proces neménì významným skladatelùm. 
Pohlédneme-li pak do historie, uvidíme, že øada 
umìleckých ismù má napøíè všemi žánry blízká filo-
zofická a estetická východiska. O tomto pronikání, 
o hledání paralelního vyjádøení téže myšlenky v 
rùzných materiálech, bude letošní Bezruèova 
Opava. Není to náhodou. Vždy  vzpomeòme, kolik 
skladatelù èi výtvarníkù tento básník oslovil! 
O tom, kam bude smìøovat umìní nového vìku, 
bylo napsáno mnoho uèených pojednání. Èeká 
nás období syntézy? Nebo naopak zanikne naše 
potøeba vnímat krásu kolem sebe a budou za nás 
tvoøit stroje? Zdá se, že si mnoho tvùrcù èím dál 
intenzivnìji uvìdomuje, že i vesmír je plný umìní. 
Že jsme byli stvoøeni, abychom dokonèili stavbu 
svìta. Lidské city budou ve své postatì stále stej-
né, i když se civilizace žene šílenou rychlostí k 
vìtšímu pohodlí a zároveò všudypøítomné hrozbì 
svého zániku (festival zaèíná pøesnì rok po pádu 
newyorských „dvojèat“). Umìlecké vyjádøení bude 
mít tøeba neèekanì odlišný tvar, možná bude 
dráždit i další smyslová èidla zapojením vùní èi 
hmatu. Èeká nás asi mnoho pøekvapení, výbojù i 
návratù. Program našeho kulturního festivalu 
proto vznikal jako pokus o zmapování nazna-
èených tendencí a tvoøivých snah v co nejširším 
zábìru. Dobøe se bavte, milí diváci.   

Petr Hanousek a Petr Rotrekl 
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 Piero della Francesca: Nalezení k íže 
 (ke skladb  Bohuslava Martin , Hudební paleta III)

 Marc Chagall: Zlaté okno (ke skladb  Petra Ebena, Hudební paleta II)

 Jan Zrzavý: Kleopatra (ke skladb  Michala Košuta, Hudební paleta I)



Počítačová grafika Opava 2002
vernisáž mezinárodní pøehlídky
støeda 11. záøí - od 17:00 hod.
- Památník Petra Bezruèe

A tak se historie opìt opakuje. Nedávno jsme 
pøijali serigrafii (sítotisk) do rodiny umìleckých 
grafických technik, i když nìkteøí sbìratelé a 
milovníci umìní ji stále neuznávají, a už tu máme s 
podobným osudem techniku novou - grafiku a tisk 
s mezinárodním oznaèením CAD (Computer Aided 
Design). Pár nadšencù pro poèítaèovou grafiku 
prozatím nevyváží poèet odpùrcù. Strastiplná 
cesta uznání poèítaèové grafiky jako jedné z 
umìleckých grafických technik bude asi dlouhá. 
Nìkteré obrázky odrazují svou chladností a 
strohostí, jiné nás pøitahují a udivují svým zpra-
cováním, barevností, nápadem. Záleží na autorovi 
a jeho pracovním postupu. 

Mnoho laikù se domnívá, že staèí „nìco“ zmáèknout 
a poèítaè sám vytvoøí obrázek. Opak je pravdou. 
Perfektní znalost složitého grafického programu 
(vìtšinou dvou) a výtvarné dovednosti jsou min-
imálním základem úspìšné tvorby. A trpìlivost. 
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Postmodernismus v české a slovenské 
próze
literárnìvìdná konference
støeda 11. a ètvrtek 12. záøí - od 9:00 hod.
- Moravská kaple

Hlavním poøadatelem dvojdenní literárnìvìdné 
konference, která již od poèátku tvoøí ústrojnou 
souèást kulturního festivalu Bezruèova Opava, 
je Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-
pøírodovìdecké fakulty Slezské univerzity. 
Zvoleným tématem letošního setkání pak je post-
modernismus - termín èasto používaný a zároveò 
vzbuzující urèité rozpaky. O postmodernismu se 
v èeském i ve slovenském prostøedí hovoøi-
lo teprve v devadesátých letech 20. století; 
ve vìdì svìtové již od sedmdesátých let. 
Postmodernismus je na jedné stranì pøijímán 
jako mohutný a široký myšlenkový proud, zasa-
hující a promìòující jednotlivé složky kulturního 
života (literatura, film, divadlo aj.) v prùbìhu 
celé druhé poloviny 20. století, ale na stranì 
druhé je mnohými razantnì odmítán. Pøíspìvky 
pøipravované konference by mìly ukázat, nakolik 
a jakým zpùsobem se postmodernismus projevil 
v oblasti èeské a slovenské prozaické produkce. 
Øešit se budou otázky genologické, poetika a styl 
èeské a slovenské prózy, øeè bude o kritických 
reflexích prozaických útvarù v domácím a zahra-
nièním prostøedí atd. Na obdobné téma probìhlo 
již nìkolik setkání u nás i v zahranièí, ale pøesto 
se domníváme, že opavská konference mùže ke 
studovanému problému pøinést nová zjištìní nebo 
alespoò ukázat na oblasti badatelsky dosud 
sotva dotèené. 
O hlavní referáty byly požádány pøední osobnosti 
naší i zahranièní literární vìdy. Jsou to: prof. 
dr. Ivo Pospíšil, DrSc. (Brno), prof. dr. Tibor 
Žilka, DrSc. (Nitra, Slovensko) a prof. dr. hab. 
Halina Janaszek-Ivanièková (Varšava, Polsko). 
Na jejich vstupní referáty by pak podle øešené 
problematiky mìli navázat další pøihlášení úèast-
níci konference, kterých je zhruba pìtadvacet. 
Z výsledkù konference bude stejnì jako v pøed-
chozích letech vydán sborník. Mùže posloužit 
stejnì dobøe vìdeckému prostøedí jako školské 
praxi a širší veøejnosti.
Pro úèastníky konference a další hosty je na 
støedeèní veèer pøipraven program s názvem 
Opera a muzikál v Domì umìní. 

Libor Pavera
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 Piotr Gojowy - 3. cena kategorie Ex libris
 Theodor Liho - estné uznání kategorie Ex libris



I. ECHO - Zvukové instalace - workshop 
II. Oratorium mašinérie
støeda 11. záøí - od 19:00 hod. 
- objekt továrny Karnola

Objekt bývalé továrny Karnoly (ul. Zámecký 
okruh, vedle Alberta) je nesmírnì zajímavou 
témìø funkcionalistickou architekturou, krásnì 
zakomponovanou nad mírnì se vinoucí výraznì 
modelované koryto øeky Opavy. Mnozí si jistì 
vzpomínají na tento objekt, jak ještì v nedávných 
letech záøil den co den svými  velikými okny, za 
kterými tajuplnì pracovaly tkalcovské stavy, do 
ticha noci. Navzdory své zchátralosti a snad i 
díky ní i dnes vytváøí ve svých útrobách velmi 
zajímavou a inspirativní atmosféru - rozsáhlé 

prostory rytmizované pravidelnì rozestavìnými 
sloupy a úžasná okna s donekoneèna opakujícím 
se kovovým rastrem. To je veliký podnìt pro poøa-
datele, hudebníky, výtvarníky  a vìøíme, že zvláštì 
pro návštìvníky bude ono hledání a definování 
prostoru, zvuku, pohybu, obrazu, vùnì a chuti  
velmi pøitažlivé …
Revitalizace opuštìných prùmyslových budov je 
v posledních letech v  kulturním svìtì zajímavým 
urbanistickým, a architektonickým zpestøením. Je 
to veliká výzva dát tìmto doslouživším prostorám 
nový obsah, nový smysl a pøitom obnovit jejich 
nezámìrnou krásu. V takových objektech vznikají 
nová kulturní centra, kanceláøe, zábavní podniky, 
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Samostatnou kapitolou je totiž tisk grafiky, kdy 
vytištìný obrázek obsahuje zcela odlišné barvy, 
než jaké vidíme na monitoru. Poèítaèový grafik 
musí neustále pøekonávat všelijaké pøekážky 
(tøeba nenadálé vrtochy grafic-kého programu), 
pøièemž výsledný vytištìný obrázek nemusí odpoví-
dat zcela jeho pøedstavám. Poèítaèová grafika je 
technika dosti finanènì nákladná a nároèná na 
èas, mnohdy s nejistým výsledkem. 
Nìkteré mezinárodní pøehlídky tvorby ex libris 
tuto již zmiòovanou techniku zaèínají pøijímat, 
vystavovat i oceòovat, zatímco jiné ji striktnì 
odmítají. Proto vznikla opavská pøehlídka zamìøe-
na pouze na poèítaèovou grafiku. Tento rok se jí 
zúèastnilo 43 grafikù z osmnácti zemí ètyø kon-
tinentù. Porota udìlila ceny ve dvou kategoriích 
- v ex libris a ve volné grafice. Nejvíce cen získali 
grafici ze sousedního Polska. Výstava ocenìných 
i neocenìných grafických dìl konaná v Památníku 
Petra Bezruèe se mùže stát inspirací pro nejed-
noho našeho poèítaèového nadšence, nebo  
zúèastnivší se èeští autoøi moc slavnì vzhledem 
k zahranièní konkurenci neuspìli. Organizátory 
mrzí, že z padesáti oslovených našich umìleck-
ých støedních a vysokých škol se této pøehlídky 
nezúèastnil ani jediný student.
Organizátoøi k výstavì vydávají barevný katalog 
vèetnì kompaktního disku, jež obsahuje barevné 
reprodukce dìl všech autorù.

Dušan Urbaník              
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Na pøedstavení dílny bude plynule navazovat 
Oratorium mašinérie (multimediální kuropìní 
v bývalé textilní továrnì Karnola).

Motto:

Baubo sbugi ninga gloffa
Siwi faffa
Sbugi faffa
Olofa fafamo
Faufo hajla finj
                            Hugo Ball

Asambláž textù dadaistù, futuristù, experimen-
tální a rockové poezie, industriálních zvukù,  
každodenních pohybù, prožitého prostoru, zhas-
nutého svìtla, neèitelných  znakù, prùniky vlast-
ních pocitù, paralely jiných svìtù. Oratorium 
mašinérie zazní v podání míšeného zvukového 
sboru, pohybových útvarù, hudební výdejny 
zvukù.
Urèitì vzít s sebou: barvy, drobnou pyrotech-
niku, svíèky, kompletní sadu zbyteèností, mega-
fony, industriální použité pøedmìty k vydávání 
roztodivných zvukù, nalezené vìci, znepokojivé 
vìci, pøedmìty k usednutí, ulehnutí, svaèiny, ter-
mosky s kávou, identifikaèní karty ... Vstup pouze 
v teplém pracovním odìvu vøele doporuèujeme!!! 
Souèástí mašinérie bude projekce krátkých neh-
raných avantgardních filmù. Jste radostnì spo-
lutvùrci akce, i když se vnitønì ještì chabì 
bráníte.

Za Bludný kámen a Spolek p átel Domu um ní 
Jennife de Felice, Martin Klimeš, Ji í Siostrzonek
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obchody, luxusní byty apod. Jistì, že záleží na 
osvícenosti investorù a na celkové spoleèenské 
atmosféøe a její poptávce. Poøadatelé dìkují 
za laskavé poskytnutí prostor objektu bývalé 
továrny  Karnoly Ing. Romeo Doupalovi a 
spoleènosti Gypstrend. Gesto v podobì nabídky 
tìchto prostor pro uspoøádání neobvyklých kul-
turních akcí je pro Opavu velkým pøíslibem. Díky 
za nìj…

Zvukové instalace - workshop
Mladí výtvarníci budou na místì vytváøet své zvu-
kové a vizuální kreace a instalace, aby reagovali 
na neobvyklou atmosféru zajímavé architektury. 
Výsledky této ètyødenní dílny budou prezen-
továny veøejnosti od 19.00 hodin, kdy uvidíme, 
uslyšíme, pocítíme a zakusíme...

Úèinkující:
Václav Ondroušek a Dušan Urbanec
Studenti FaVU VUT Brno, atelieru  multimedia se 
vìnují programování softwaru modulace obrazu 
a zvuku v reálném èase, pøedstaví interaktivní 
audio-vizuální instalaci.
AUVID (Láïa Železný a Aleš Kilian)
Kolektiv studentu AVU a FaVU VUT, pracují na 
projektu výzkumu percepce zvuku a modelování 
zvukových instalací.
Filip Cenek
Absolvent FaVU VUT, ateliéru video
Pracuje s fragmentalizací filmového vizuálního 
pole, zabývá se velkoplošnou projekcí jako 
interaktivní souèástí divadelních a hudebních 
vystoupení.
Radio Jelení - Jan Dufek
Internetový archiv a radio- dokumentace celého 
prùbìhu akce
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Fidler, Richter - High  fidelity (2001).
Jaroslav Koøán: Orloj snivcù
„Hodinový hudební stroj" vznikl v dobì 
„Technického støedovìku", jak nazývají nìkteøí 
snivci naši souèasnost a odbíjí èas èasto jí na-
vzdory. Proto i nejpøíhodnìjší dobou hraní na 
tento nástroj a dùležitým èasem snivcù vùbec, je 
bezesporu západ slunce. Prchavý moment, jenž 
koresponduje se zvukem, charakterem hudby 
a hlavnì cítìním snivcù. Zvukovì na sebe pùsobí 
velké množství nepojmenovaných tónù a alikvótù, 
což osvobozuje a inspiruje. Na hraní i poslech 
Orloje je zapotøebí ticha, klidu, vhodné akustiky 
a prostøedí. Teprve potom mùže nastat vzájemná 
komunikace a zvuk prostoupí prostor. Je to pou , 
cesta zvukem. Leccos mùže vystoupit na povrch. 
Vìci zasuté i ticho, jež je souèástí života ... Orloj 
je zvukovou instalací nalezených kovových objek-
tù, umístìných na polystyrenových rezonátorech 
(polystyren je snad jediná hmota, která nechává 
železa pøi jejím dotyku znít). Hudba se na nìj 
vytváøí vìtšinou bubnováním, èímž vzniká øada jem-
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ECHO - Zvukové instalace
vernisáž výstavy a zvuková performance
ètvrtek 12. záøí - od 17:00 hod. - Dùm umìní 

Výstava sleduje navozování a demonstrování 
vztahù mezi objektem a prostorem (který zau-
jímají), zvukem (který vytváøejí) a pohybem (který 
vykonávají). Nejedná se o pøedmìty, objekty  
primárnì  umìlecké povahy (alespoò ne takové 
jak ji bìžnì chápeme), nejsou to klasické obrazy 
èi sochy, mnohdy se jedná o nalezené pøed-
mìty, o vìci spíše periferie než svìta vysoké este-
tiky nebo naopak o pøedmìty zkonstruované na 
základì nových technických vymožeností atd. 
Podobnì zvuky, které vytváøejí nejsou hudbou, 
nejsou líbivou melodií, jsou to zvuky souèasné, 
neobvyklé, industriální, èasto je v nich uplat-
nìna náhoda jako dùležitý princip mnohé soudobé 
tvorby nebo naopak jsou urèeny neúprosnou 
logikou fyzikálních zákonitostí …
Vystavují:
Michael Delia 
narozen v New Jersey (USA), od poèátku 90. 
let pobývá pravidelnì v ÈR. Vystudoval School 
of Visual Art v New Yorku. Zabývá se øadou 
umìlec-kých disciplín - malba, socha, instalace, 
zvukové a hudební performance. Jeho hudební 
nástroje jsou zajímavé nejen z akustického, 
ale i z vizuálního hlediska, to samé mùžeme 
øíci i o jeho instalacích. Delia je inspirován 
hudebním odkazem nejrùznìjších etnických a kul-
turních proveniencí. Své hudební nástroje a 
akustické objekty konstruuje z nalezených a 
banálních materiálù, kombinuje ovìøené kvality s 
racionálními hudebními systémy dvacátého století. 
Deliova hudba je krystalicky mikrotonální, medi-
tativní, ale také drama-ticky majestátní. Michael 
Delia presentuje své práce na americké i evrop-
ské scénì, napø. Experimental Intermedia, The 
Knitting Factory, Exit Art (New York), Stighting 
Logos (Gent), Het Apollohuis (Eindhoven), Hermit 
(Plasy), Sound Off and The Rosenberg Museum 
(Slovakia), Rudolfinum (Praha), Sklenìná Louka 
(Brno) apod.
Luboš Fidler a Oldøich Janota
Narodili se pøed více než sto lety, hrají 
spolu od roku 1983. Pøedtím hráli: Oldøich 
- Mozartovy koule, cena Žlutá ponorka r.2000, 
Luboš - Stehlik, Švehlik, F.O.K., Kilhets, Amalgam, 
MCH band, atd., úèast na výstavì Hnízda her 
v Rudolfinu (2000). Spoleèná cédéèka: Jiná 
rychlost èasu - hvìzdná mapa (1993),  Janota, 
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 Jaroslav Ko án - Orloj snivc



v Brnì, ateliér nefigurativního sochaøství.
„Elektromagnetické spínaèe registrují zmìny a 
pohyb kovových pøedmìtù ve své blízkosti. Vzniká 
adekvátní zvuk. Rychlost zmìn, tedy rychlost 
pohybu, definuje výšku výsledného tónu, tvar 
nástavcù snímaèe koriguje jeho barvu a další 
vlastnosti. Teoreticky je možno vygenerovat tóny 
celého kmitoètového pásma. Tyto možnosti se 
snažím využívat. Zviditelòuji moment vzniku zvukù, 
pøièemž není cílem pouze ho vytvoøit - nejedná 
se o hudební nástroj. Zajímá mì vazba zvuku na 
pohyb. Ocelová konstrukce a kyvadlo evokují 
èasomìrný stroj, který poukazuje na vnímání 
zvuku i pohybu v èase.“

Zdenìk Závodný

Narozen: 1974 v Ústí nad Labem 

studium: Fakulta výtvarných umìní v Brnì, 1993 - 
1997 bakaláøské studium Ateliér konceptuálních 
tendencí (prof. Peter Rónai, P. Kvíèala, R. Fajnor) 
1997 - 1999  magisterské studium Ateliér video-
multimédia-performance (doc. Tomáš Ruller, Keiko 
Sei, Richard Fajnor)

úèast na výstavách:
1997  Sobíšlašky - studenti Ateliéru konceptuál-

ních tendencí, Galerie mladých, Brno
1998 Tradièní výstava, studenti FAVU, Jihlava  

„Snížený rozpoèet", Mánes, Praha
1999  Výstava diplomových prací, Letohrádek 

Mitrovských, Brno 
 ADS Brno, v rámci výstavy Èeské umìní 90. 

let, Galerie Doubner, Praha 
 Souèasná tvorba - pedagogové a studenti 

FAVU, Dùm umìní, Brno 
 Limbo - festival a sympozium, centrum pro 

metamedia Plasy 
 Festival Medzi, Skalica (Slovensko)
2000  Hnízda her, Galerie Rudolfinum, Praha 
2001 Kulový Beaumont, Galerie Divadla hudby, 

Olomouc 
 Laboratoø, Veletržní palác - stálá expozice 

souèasného umìní, Praha 
 Malé tváøe, Východoèeská galerie Pardubice 

(festival Vystup na horu z popela V)

Garanty výstavy jsou Jennifer de Felice, 
Martin Klimeš, Ji í Siostrzonek
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ných, dlouho znìjících tónù a zvukù.“
Z historie:
Mezi kdákáním slepic, štìbetáním husí, štìkáním 
psù a mòoukáním koèek zaznívá "Šumavský cinkál", 
prázdninový objev snivce Jaroslava Koøána 
v pošumavské vísce v r. 2001. Spolu se snivcem 
Michalem Koøánem ho pak zdokonalují a rozšiøují 
do zajímavìjší podoby trpìlivým výbìrem železných 
tyèí, roubù, høebù, plechù ... S tøetím snivcem 
Markem Šebelkou se tato podivná instalace jako 
"Orloj snivcù" poprvé pøedstavuje na vernisáži 
výstavy "V dimenzích prázdna" 18. bøezna 1992 v 

olomouckém Vlastivìdném muzeu.
Petr Nikl
Narozen r. 1960 v Gottwaldovì (nyní Zlín) 
tìsnì pøed  Gagarinovým plutím vesmírem. 
Je zakládajícím èlenem legendární výtvarné 
skupiny Tvrdohlaví, nositelem ceny Jindøicha 
Chalupeckého (1995), spolupracuje s divadlem 
Archa v Praze, je autorem interaktivního pro-
jektu Hnízda her v pražské Galerii Rudolfinum, 
maluje, performuje, hraje divadlo, navrhuje div-
adelní scény, vytváøí zvukové objekty, vymýšlí a 
realizuje èetné projekty.

Robert Vlasák  
Narozen r. 1978 v Kladnì. Vystudoval: SUPŠ 
Trutnov - umìlecké kováøství a zámeènictví, 
Fakultu užitého umìní a designu UJEP Ústí nad 
Labem, ateliér pøírodních materiálù a FaVU VUT 
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 Petr Nikl - Vyhlídkové letecké za ízení Flip



Hudební paleta I
klavírní dvojrecitál Kateøiny Honové-Turkové 
a Arty Arnicáne 
ètvrtek 12. záøí - od 19:00 hod. 
- sál minoritského kláštera

Nìkteøí teoretikové tvrdili, že hlavní význam 
hudby musíme hledat výhradnì ve vzbuzovaných 
emocích a myšlenkách, pøípadnì v událostech, 
k nimž se pojí. Hodnota skladby pak byla dána 
hlavnì tím, jak úspìšnì se k  mimohudebnímu námìtu 
vztahovala, jak pomocí rùzných symbolù vzbu-
zovala konkrétní pocity. Dlužno podotknout, 
že tímto smìrem neuvažovali jen nìkteøí mistøi 
baroka a romantikové, ale také hlasatelé social-
istic-kého realismu. V ostrém kontrastu proti nim 
pak stojí formalisté, kteøí tvrdí, že hudební dílo 
v zásadì nemùže vyjádøit vùbec žádné konkré-
tní stavy mysli, že jde pouze o èistou zvukovou 
strukturu plynoucí v èase. A pak zde byli umìlci, 
kteøí pøi pohledu na obraz slyšeli hudbu nebo 
pøi poslechu skladby vidìli barvy a tvary. Možná, 
že v souvislosti s tím, jak dnes fyzikové usilovnì 
hledají jednotnou teorii veškeré pøírodní síly, 
budou i vykladaèi umìní více zvažovat, co jednot-
livé obory spojuje a jak se v nich promítá naše 
civilizaèní zkušenost. 
V programech tøí koncertù pøinášíme díla 
inspirovaná literaturou èi výtvarným umìním, 
skladby, kterými se jejich tvùrcové pokusili 
zachytit niterná hnutí mysli nebo  obecnìji plat-
né životní postoje. Poslechneme si skladby s 
námìtem èi programem, které ve formì jakési para-
lely krouží kolem své mimohudební pøedlohy. 
Klavír a pøed ním cembalo odjakživa lákaly skla-
datele ke komponování rùzných zvukomalebných 
høíèek nebo k vyprávìní pøíbìhù. Vzpomeòme na 
barokní éru (Jean Philippe Rameau: Slepièka, 
Zpìv ptactva, Bubínek nebo Johann Kuhnau: Boj 
mezi Davidem a Goliášem). Traduje se, že i nìk-
teré klavírní sonáty Ludwiga van Beethovena, 
nejvýznamnìjšího pøedstavitele hudebního klas-
icismu a pravdìpodobnì nejhranìjšího evropského 
autora vùbec, vznikaly pod dojmem èetby. Zdá se 
témìø jisté, že slavná Appassionata souvisí inspi-
raènì s dramatem Williama Shakespeara Macbeth 
a dnes uvádìná Sonáta d moll s jeho pohádkovou 
Bouøí. Pokud se oddáte snìní, tøeba v nìkterých 
pasážích poznáte pøísného èarujícího Prospera, 
bìsnìní pøivolané bouøe, která zmìní osudy všech 
ostrovanù a v jiném okamžiku prosebné a lásky-
plné volání jeho dcery Mirandy. 
Ètyødílný cyklus Písnì zimních nocí Vítìzslava 
Nováka z roku 1903 nevypráví žádný dìj, ale 
pøináší zvukovì bohaté ilustrace nálad (noc 
mìsíèná, bouølivá, vánoèní a karnevalová). 

 13.

Par Avion (letecká pošta snivců)
koncert freejazzového tria
ètvrtek 12. záøí - od 21:00 hod. 
- Divadelní klub

Jazzový klub pøi Matici slezské a Bludný kámen 
poøádá koncert, který bude experimentálním cha-
rakterem hudby a èásteènì i obsazením volnì 
navazovat na vernisáž v Domì umìní. Trio, jehož 
èlenové jsou Petr Varjú - klarinet, soprán a 
baryton saxofon,  Petr Tichý - kontrabas  a  
Jaroslav Koøán - bicí nástroje, hraje stylovì 
svébytnou improvizovanou hudbu blížící se k free 
jazzu. V hudbì se však objevuje i mnoho prvkù 
vážné, etnické a ambientní hudby. Trio vzniklo 
v r. 2001 a tvoøí jej èlenové Zapomenutého 
orchestru zemì snivcù. Spojení jazzu a avant-
gardní vážné hudby. Improvizace, hudba okamžiku. 
Neuchopitelné, neopakující se. Zemité a jemné, 
syrové a tiché …

12.



pøedstavitele slavné ruské skupiny Mocná hrst-
ka. Skladba s názvem jednoho z místních tancù 
- Islamej - patøí   k  nejobtížnìjším klavírním dílùm 
vùbec. 
Významným pøedstavitelem generace ruských 
skladatelù pøelomu 19. a 20. století se stal 
Alexander Skrjabin. Byl nadán synestetickými 
vlohami - barvy a tóny mu splývaly v jeden 
vjem. Usiloval proto o jejich pøímé spojení i pøi 
realizaci svých skladeb a jako první na svìtì 
pøedepsal do partitury své symfonické básnì 
Prometeus tzv. svìtelný klavír, tedy zaøízení na 
projekci barevných svìtel. Sklon k mysticismu 
jej pøivedl k nebývalým harmoniím, kterými pøed-
bìhl svou dobu, k hudebním obrazùm plných 
zamlžené a dekadentní atmosféry. Taková je i 
Poéme Satanique. 
Aè Francouz, byl  Maurice Ravel velkým obdivo-
vatelem španìlského folklóru, ale i ruské hudby 
(vzpomeòme na instrumentaci Kartinek). Nìkterým 
historikùm se zdá ještì rafinovanìjší a noblesnìjší 
než Debussy. Jednotlivé èásti brilantního pìtidíl-
ného impresionistického cyklu Miroirs (Zrcadla) z 
roku 1905 nesou názvy jakoby vypùjèené od výt-
varníkù nebo básníkù (Noèní hudba, Smutní ptáci, 
Na vlnách oceánu, Šaškovo ranní zastaveníèko, 
Údolí zvonù). Pravidelní návštìvníci koncertù 
poøádaných Karlem Kosterou si jistì vzpomenou 
na další Ravelùv cyklus Kašpar noci podle básní 
Aloysia Bertranda, který pøed dvìma roky Arta s 
obdivuhodnou jistotou provedla.  

Petr Hanousek 

—

Program:

L. v. Beethoven  Sonáta d moll op. 31
V. Novák  Písnì zimních nocí
M. Košut  Svìt Jana Zrzavého
C. Debussy Ostrov radosti 

  hraje  K ateø ina  Honová -
Turková

pøestávka

M. Balakirev  Islamej
A. Skrjabin  Satanská poéma
M. Ravel  Zrcadla

  hraje Arta Arnicáne

 15.

Kdybychom neznali názvy jednotlivých èástí, 
mohli bychom se domnívat, že se jedná o symbo-
lické uchopení základních lidských charakterù 
nebo ètyø živlù. Novákovo kompozièní mistrovství 
dokládá, že melodické linie a vybroušená stavba 
jsou krásné i samy o sobì. 
Zøejmì poprvé zazní v Opavì klavírní cyklus brnìn-
ského autora Michala Košuta, který je holdem 
malíøi Janu Zrzavému. Klavírní skladba z roku 
1979, tedy z doby autorových studií na JAMU v 
Brnì, se pokouší navodit nálady snových obrazù 
(Spící lodì, Kleopatra), kterými Zrzavý okouzlil 
mnoho návštìvníkù galerií. 

Ostrov radosti Clauda Debussyho je pak výrazem 
obyèejného lidského štìstí (prý v té dobì skuteènì 
utekl na ostrov spolu s milenkou). Gejzíry 
barevných tónù skuteènì pøipomínají impresionis-
tické plátno plné rychlých tahù štìtcem. 
V první èásti programu se po delší odmlce a 
ve vìtším mìøítku pøedstavuje výborná domácí 
pianistka Kateøina Honová-Turková, která po 
absolvování ZUŠ Václava Kálika (klavír, flé-
tna), Mendelova gymnázia a Janáèkovy konzerva-
toøe studuje ve tøídì prof. Marty Toaderové na 
Ostravské univerzitì. Druhou mladièkou umìlkyní 
je teprve dvacetiletá laureátka Beethovenova 
Hradce ‘99 a mnoha dalších mezinárodních soutìží 
v Portugalsku, Itálii, Anglii a USA Arta Arnicáne 
z Lotyšska. Pochází z hudební rodiny - tatínek 
fagotista, maminka klavíristka  a starší sestra 
violistka. V jejím podání vyslechneme fantazii na 
lidové tance z oblasti Kavkazu Milije Balakireva, 
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 Jan Zrzavý - Spící lod  (kresba)



Jiří Pecha - Nejsem svůj pes
divadlo jednoho herce
pátek 13. záøí - od 19:30 hod. - Divadelní klub

Hru o tom, jak si potomci opic ochoèili potomky 
vlkù napsal pro herce Jiøího Pechu jeho kamarád 
Boleslav Polívka. V brnìnském Divadle na prováz-
ku pak inscenaci režíroval Arnošt Goldflam. Z 
dalších osobností, které toto známé pøedstavení 
spoluvytváøeli uveïme ještì scénáristu Dušana 

Ždímala a skladatele Jiøího Bulise. Hlavní a 
jediný protagonista hry plné fantazie a osobitého 
humoru øíká: „Nevím už jestli jsem to všechno 
prožil jako pes, nebo jestli se to stalo mì, jako 
èlovìku“. 

 17.

Hlavnice A. C. Nora
literární pásmo z prací soutìže prózy
pátek 13. záøí - od 18:00 hod. 
- Univerzitní klub - èajovna Bludný kámen

Je až neuvìøitelné, že se již poosmé zúèastòuje 
Sdružení Hlavnice A. C. Nora kulturního festi-
valu Bezruèova Opava svou celostátní soutìží 
prózy. Opavská veøejnost tak má opìt možnost 
seznámit se s úrovní prózy mladých lidí z celé 
republiky bìhem literárního veèera v Univerzitním 
klubu. Souèástí sobotního vyhlášení výsled-
kù Hlavnice A. C. Nora 2002 od 14 hodin 
v Kulturním domì v Hlavnici pak bude i vydání 
almanachu obsahujícího prózu tohoto roèníku. 
Motivací k vyhlášení soutìže pro autory do 30 
let byl odkaz spisovatele A. C. Nora, rodáka z 
Opavy - Kylešovic, který do obce Hlavnice situ-
oval svùj nejlepší román Bürkental. Odbornou 
záštitu nad soutìží, která se stala uznávaným 
odrazovým mùstkem zaèínajících autorù, pøevzala 

Obec moravskoslezských spisovatelù v Ostravì 
a Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko 
- pøírodovìdecké fakulty Slezské univerzity 
v Opavì. Odborníci hodnotí soutìžní práce 
mladých autorù hodnì vysoko, grafomani se 
soutìže nezúèastòují. Do letošního roèníku 
soutìže pøihlásilo 43 kandidátù z celé Èeské 
republiky svých 60 prací o 653 stranách. Jen 
ze samotných èísel (za osm let trvání Hlavnice 
A. C. Nora se porota probírala celkem 557 pra-
cemi na 6249 stranách od 405 autorù) je vidìt, 
že soutìž získala dùvìru mladé generace spiso-
vatelù, která díky ní mùže porovnat úroveò svých 
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 Ji í Pecha



ALT ROCK 2
Opavská alternativní a rocková scéna 
podruhé 

Divadlo Klauniky Brno 
- Don Quijote de la Ancha
sobota 14. záøí - od 14:00 - zámecká zahrada 
v Dolním Benešovì

Na úspìch koncertní pøehlídky a køtu kompilaèního 
cédéèka opavských kapel z loòské „bezruèovky“ 
navazuje další projekt Petra Žižlavského. Až na 
zmìnu místa  konání by vše mìlo probíhat v podobné 
režii. V programu a na CD se pøedstaví tentokrát 
tyto kapely: Levits, Fontropau, Expedice Apalucha, 
No Bare, Groovies, Le Default, Quattro Formagi, 
Èerveným vrchem. Hudební maratón obohatí brnìn-

ské Divadlo Klauniky s proslulým pøedstavením 
autorské dvojice Mazáè a Korèián pod vyšším 
umìleckým dohledem Bolka Polívky. V klauniádì 
vystoupí 2,38 m vysoký profesor španìlského 
jazyka v roli Dona Quijota a 120 kg tìžká Ancha, 
vychovatelka v kominickém internátì, která pøed-
stavuje rytíøova sluhu Sanchu. Na pøedstavení, 
které prodlužuje život, se mohou spolu s herci 
podílet i diváci.

 19.

Skupina X v arkádách
Vernisáž opavských výtvarníkù 
sobota 14. záøí - od 10:00 hod. 
- arkády Dvoøákových sadù

Pevným bodem festivalového programu se stala 
od roku 1968 èlenská výstava témìø tøí desítek 
amatérských a profesionálních výtvarníkù 
sdružených ve skupinì X. Výstavy mají podobu 
volného salónu s velmi pestrou nabídkou tech-
nik, žánrù a stylù, protože èleny skupiny nepojí 
ani tak úzce vyhranìný výtvarný názor jako spíše 
podobný postoj k životu a pøátelství. Bude-
li bìhem víkendu nepøíznivé poèasí, mùžete si 
novou kolekci prací stálých èlenù a jejich hostù 
prohlédnout v atriu Domu umìní. 
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 J. Sedlá ková: Arkády, suchá jehla

 titulní strana CD-kompilace opavských kapel



Do tøetice se s originálním humorem autentického 
doktora kunsthistorie a souèasnì klauna Zdeòka 
Korèiána setkat na „vernisáži“ v Divadelním klubu. 
Neslyšitelný øev umìní je pøednáškou o uchopení 
neuchopitelného s názornými vìdecko alchymis-
tickými demonstracemi, je tragikomickou polemik-
ou nad odedávným problémem: jak zhodnotit 
umìlecké dílo. Jako malou pøipomínku loòského 
festivalového motta ocitujme autory pøedstavení: 
„Co více si pøát, když je vìda postižená humorem 
a sranda dostala záchvat myšlenky.“ Režii má 
Zdenìk Mazaè, supervizi Bolek Polívka, hudbu 
složil Miloš Štìdroò (host Bezruèovy Opavy 
1999).    

 21.

Divadlo Klauniky Brno - Konžert  
hudební klauniáda v pneumatickém šapitó
nedìle 15. záøí - od 11:00 hod. - zahrada 
minoritského kláštera

Vernisáž obrazů ze sbírky valašského 
krále Bolka Polívky
nedìle 15. záøí - od 16:00 hod. 
- Divadelní klub

Zdeněk Korčián - Neslyšitelný řev umění
výtvarnì vìdecká klauniáda
nedìle 15. záøí - od 17:00 hod. 
- Divadelní klub   

Oba tvùrci a zároveò úèinkující, žáci Bolka 
Polívky, charakterizují pøedstavení Konžert 
jako: „seriózní pokus o mluvenou interpretaci 
vážné hudby neúplným smyècovým kvartetem“. 
Èásteèné kvarteto vzniklo rozpadem, kdy dva ze 
zakládajících èlenù zmizeli v jednom filharmon-
ickém konkurzním øízení. Pozùstalým již nezbývá 
nic jiného než vysvìtlit tuto vleklou, nìkolikale-
tou, neúnosnou situaci a potom s nesmírným 
úsilím hrát, hrát a hrát i za cenu použití všech 
dostupných prostøedkù (legrace, humor, manipu-
lace) až do vysílení. 20.

 Zden k Kor ián diváky elektrizuje

 foto ze hry Don Quijote de la Ancha



Hudební paleta II
koncert Petra Èecha 
a èlenù Èeské filharmonie 
nedìle 15. záøí - od 19:30 hod. 
- Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Vážná hudba již nehraje v naší kultuøe hlavní 
úlohu. Možná si za to trochu mohou dnešní skla-
datelé sami, nebo  øada z nich stále pokraèuje 
v jakémsi elitáøství, které bylo zapoèato v 19. 
století. Sdìlovací prostøedky, které jsou dnes 
souèástí velkého obchodu, informují témìø 
výhradnì o dìní v populární hudbì. A paradoxnì 
i zde jde hlavnì o bulvární informace ze života 
rùzných hvìzdièek, které by se rády považovaly 
za elitu spoleènosti. Vážná hudba jistì neztratila 
schopnost léèit naše unavené duše, to jen my ji 
pøestáváme vnímat. Navíc jsme ani dlouhou dobu 
nevìdìli, co se v Nové hudbì za železnou oponou 
dìje. Dnes jsme zase unaveni stále rostoucím 
mìstským hlukem i všudypøítomným popovým smo-
gem. Ale podvìdomì pøece jen toužíme po mimoøád-
ných hudebních zážitcích. Jeden z nich nás èeká 
právì dnes.
Hudební skladatel Petr Eben byl vzácným hostem 
našeho festivalu v roce 1999 a  není myslitelné, 
aby jeho dílo v dramaturgii, která pøináší soudo-
bou hudbu se zøetelnou inspirací v oblasti ducho-
vních hodnot, chybìlo. Na úvod si poslechneme 
Tres iubilationes citující v èástech Praeludium, 
Chorál a Postludium gregoriánský chorál, v 
pøípadì toccaty Gutenberg  jde o suges-tivní 
zobrazení tiskaøských strojù chrlících množství 
potištìného papíru „aniž by v nejmenším reflek-
tovaly jejich obsah“. U dalšího díla se zastavme 
trochu déle, nebo  patøí k nejhranìjším Ebenovým 
komorním skladbám vùbec a hlásí se již v názvu ke 
své výtvarné pøedloze. Z dvanácti vitráží v syna-
goze Hadassah, které vytvoøil jeden z nejvìtších 
výtvarných umìlcù 20. století Marc Chagall, 
si Eben vybral ètyøi - Modrou (moøské vlny, 
ryby a ptactvo v neustálém pohybu), Zelenou 
(pastorále s ležícím oslíkem), Èervenou (drama-
tický oblouk zlatých ryb na pozadí vycháze-
jícího slunce) a Zlatou (svíce, Mojžíšovy desky, 
hvìzda a jasné svìtlo). V závìreèné èásti navíc 
Eben hudebnì symbolizoval i malíøùv pùvod citací 
pravoslavného chorálu v nižší poloze varhan a 
židovskou synagogální melodií v trubce. Eben sám 
však zdùrazòuje, že název cyklu Okna je možno 
chápat i ve smyslu symbolickém: „Okno jako zdroj 
svìtla, okno jako smìr pohledu z šera místnosti 
na nebe, smìr od konkrétní reality do svìta fan-
tazie. Okno jako prùhled do krajiny i jako symbol 
touhy po svìtle.“
Druhá v poøadí zazní Novoroèní meditace Václava 

 23.

Vzpomínka na Petra Bezruče
nedìle 15. záøí - od 15:00 hod. 
- Mìstský høbitov

Pøed více než sto lety zaèal publikovat pod 
pseudonymem Petr Bezruè bezesporu nejznámìjší 
opavský rodák Vladimír Vašek, jehož narozeniny 
si právì dnes pøipomínáme. Bìžnì si jej spojujeme 
s básnìmi, které líèí trudný život obyèejných lidí 
v chudém slezském kraji. Co však øeknete na tyto 
témìø lidové verše? 

Dej, mùj milý, dej, bože, 
šumné dìvèe do lože, 
dej švarného, dej syna, 
bujného jak bystøina, 
a když jednou zahynu, 
dej k mohyle kalinu ...

Zamyšlení nad dílem Petra Bezruèe pøipravil pro 
úèastníky setkání u básníkova hrobu pøedseda 
brnìnského støediska Obce moravskoslezských 
spisovatelù Ing. Jindøich Zogata. Slavnostní 
atmosféru pietního aktu završí hudební poz-
drav pìveckého sdružení Slezských uèitelek pod 
vedením Petra Škarohlída.

22.

 Petr Bezru



Hommage á Michelangelo tvoøí tøi vìty - Inspirace, 
Hledání tvarù a Dílo. Pocta renesanènímu 
sochaøi, malíøi, architektu a básníkovi se odvíjí 
od horeènatého neklidu toccatovitých pasáží 
pøes zvukovì neobvyklá zastavení plná pochyb 
až koneènì vyústí v závìreènou chorálovou remi-
niscenci, èerpající ze Sanctus Michelangelova 
souèasníka Giovanni Pierluigi da Palestriny. 
Varhaníka Petra Èecha není tøeba návštìvníkùm 
opavských koncertù blíže pøedstavovat. Pøesto 
však pøipomeòme, že je držitelem mnoha cen 
(Concertino Praga, Evropská hudební cena, 
Pražské jaro), i to, že po absolvování pražské 
konzervatoøe paralelnì studuje Akademii múzic-
kých umìní v Praze a Vysokou hudební školu ve 
Stuttgartu. Do programù svých sólových vys-
toupení nebo koncertù se setrou Alenou zaøa-
zuje èasto soudobou hudbu. Dnešní program 
se stane souèástí jeho profilového CD. Spolu-
úèinkujícími budou Rostislav Mikeška (bicí, prof. 
Janáèkovy konzervatoøe v Ostravì) a èlenové 
Èeské filharmonie Jaroslav Halíø a Jiøí Houdek 
(trubky), Petra Èermáková (lesní roh), Karel 
Malimánek (tuba), Robert Kozánek (trombón) 
a Alois Èoèek (umìlecký vedoucí a prof. HAMU 
v Praze).

Petr Hanousek                    

—

Program:
Petr Eben Tres iubilationes 
 - antifona pro ètyøi žestì 
 a varhany

Václav Riedelbauch Novoroèní meditace 
 - fantazie s dovìtkem 
 pro trubku a varhany

Petr Eben  Gutenberg - toccata 
 pro trubku, pozoun 
 a varhany
                   Okna pro trubku 
 a varhany

Jiøí Teml  Hommage á Michelangelo 
 pro varhany, žestì a bicí

úèinkují Petr Èech, Jaroslav Halíø, Jiøí 
Houdek, Petra Èermáková, Karel Malimánek, 
Robert Kozánek, Rostislav Mikeška, Alois 
Èoèek
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Riedelbaucha, souèasného øeditele Èeské filhar-
monie. Skladba vznikala zkraje roku 1989. „Mùj 
starší bratr je malíø. Pøišli jsme spoleènì na stu-
dia do Prahy z jihoèeských Strakonic, kde jsme 
vyrùstali, není tedy divu že prostøedí ateliérù 
výtvarníkù je mi velice blízké. Stejnì jako bratra 
výraznì v jeho tvorbì ovlivnila hudba, kterou 
jsme doma provozovali (ze šesti sourozencù se jí 
ètyøi vìnujeme profesionálnì), podobnì mìlo na mé 
pojetí skladby asi dopad i výtvarné vidìní svìta. 
Skladbu pro trubku a varhany jsem psal ovšem 
bez vazby na konkrétní obraz, je to spíše jen 
volná parafráze bratrových obrazù z té doby. 
Nejmarkantnìjší spojnicí mezi ním a sebou bych 
našel v pitoreskním taneèku, který navazuje na 
vlastní meditaci. Pokud mìl posluchaè možnost 
vidìt nìco z jeho prùvodù maškar, symbolických 
kolotoèù našich osudù a podobných výjevù, 
urèitì si bude moci k mé hudbì nìjaký podobný 
obraz dosadit. A když ne, nic se nedìje - hudba 
je stejnì nejsilnìjší tam, kde autor nepopisuje 
pøíliš dùslednì a konkrétnì skuteènost a kde dává 
naopak posluchaèi možnost, aby si vytvoøil sám 
svou pøedstavu toho, co poslouchá.“
Závìreènou pozoruhodnou skladbu Jiøího Temla 
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 Michelangelo Buonarroti: Studie k Davidovi



na katedøe loutkového divadla DAMU, jako hos-
tujícího režiséra loutkového divadla v B. Bystrici 
a od r. 1986 pùsobí jeho další soubor Alfred a 
spol. (Deklaunizace, 1986; Archa bláznù, 1989). 
V 90. letech založil mezinárodní studio pohybové-
ho divadla, laboratoø Studie Kaple v Neètinách 
)1992 - 1995). Naposledy uvedl inscenace Giro 
di Vita (1993) a Talíøe (1996). Zároveò pùsobil 
jako profesor na katedøe nonverbálního divadla 
pražské Hudební akademie AMU. V r. 1997 ote-
vøel v Praze - Holešovicích vlastní scénu Alfred 
ve dvoøe.

GIRO DI VITA
filmová verze divadelního pøedstavení, scénáø a 
režie Ctibor Turba
“Známý italský cyklistický závod dal pøedstavení 
název. Mám rád kolo jako objekt, ostatnì logo 
všech spoleèností Alfred mìly dvojkolo jako 
symbol nutnosti šlapat - když toho necháte, 
spadnete - a šlapat pøedevším minimálnì ve dvojici, 
každopádnì s nìkým. Kolo znamená pohyb a pohyb 
více-ménì svobodný, jakmile si to kolo jednou 
opatøíte. Nemusíte nìkde shánìt penízky na paliva, 
prostì si jedete kam to dotáhnete. Všechno se 
to toèí, kolem Vás ubíhá krajina, všude pohyb. 
Byl jsem mladým èlovìkem a vidìl jsem dokument 
z francouzské verze zmínìného závodu, ještì 
slavnìjšího. Dokument byl skvìlý, ale souèasnì 
hrùzný. Závodník, který upadl a nebyl schopen 
vstát a na kolo se vysoukat, byl týmovým ser-
visem zvednut, nastrèen na kolo a šoupnut zpìt 
do závodu. Mechanicky se rozjel, bezpochyby 
nevìdìl, co dìlá. Ale jde o víc než  o pocity, zdraví 
jednoho závodníka. Firmy, státní týmy, politièka. 
A pak to nekoneèné taktizování, drobné podrazy 
a kurvárnièky, dopingy. Prostì se mi tohle dravé 
úsilí být na špici hodilo jako podobnost s tím, co 
kolem sebe zažíváme. Jedeme z bodu A do bodu B. 
Celým životem.”

HANGING MAN
filmový dokument okolo divadelního pøedstavení,  
scénáø a režie Ctibor Turba
“Projekt, který mne pronásledoval pìt let. Jeho 
první kroky jsem udìlal na HAMU hned v prvním 
roce založení katedry. Pak jsem ho rozvíjel na 
rùzných školách, systémem prošla øada žákù. 
Jednou z tìch, která byla takøka u všech pasáží 
vývoje byla Halka Tøešòáková. V závìreèné 
fázi projektu nastoupily další silné osobnosti, 
Krušelnický, Pohl a Lipovský jako poslední. 
Všichni, jako ostatnì  mnozí jiní, pøinesli do 
konkrétních obrazù svoje nápady. Interpretace 
byla vynikající. Stivínova hudba. Dohromady jedno 
z nejzajímavìjších pøedstavení divadla Alfred ve 
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Ctibor Turba - filmové projekty
- filmové projekty
pondìlí 16. záøí - od 10:00 a 17:00 hod. 
- kino Elektra

Na pozvání opavského Filmového klubu pøijíždí 
obohatit festivalové dìní Jedna z nejvýznamnìjších 
osobností souèasného divadla vùbec, mim, klaun, 
zakladatel mnoha souborù a tvùrce mnoha 
inscenací, pedagog, režisér a libretista. Ctibor 
Turba se narodil v roce 1944. Od poloviny 
60. let - èasto spoleènì s B. Hybnerem - roz-
víjel osobitou podobu moderní pantomimy, stále 

více v opozici k Fialkovu akademismu,“pantomimu 
n e è e s a n o u  a  n e m y t o u “  ( V.  Va š u t ) . 
V r. 1968 zaèíná premiérou Harakiri slavná éra 
Pantomimy Alfreda Jarryho (dále Idioti, 1970; 
Udìlej mu to zprava aneb Turba tacet, 1970; 
P.A.R. 3441 s pantomimickým filmem Jak èistit 
lokomotivu, 1971). Ke spolupráci zve poèátkem 
70. let Boleslava Polívku. V roce 1974 rozbíjí 
v Praze cirkusový stan pro nastudování Klaunérie 
(spolu s J. Ungrem a O. Jirákem). Spolupracuje 
s P. Bylandem (v Paøíži), pøednáší na curyšské 
škole Dimitri a jinde. V 80. letech jej zastihujeme 
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Ctibor Turba - Nouzový pro-padák
koláž z pøedstavení Archa bláznù, Dr. Stivín 
a Mr. Turba
úterý 17. záøí - od 19:00 hod. -  Divadelní klub

„Seskupení obrazù pod názvem Nouzový pro-
padák nemám vùli nazvat pøedstavením. Je to spíš 
situace (ve které se nacházím). Malíøi, skladatelé, 
spisovatelé a nìkdy i herci stáøím dozrávají. 
Vìdomí je mnohovrstevnìjší, forma klasická, mo-
derní velice zøídka, zato forma obratnì a lehce 
schopná myšlenky vyslovit. Taneèníci a mimové 
stáøím okorávají. A protože jsem mim, jsem 
tedy okoralý jako houska. Jak se tedy servíro-
vat? Prostì navlhèit starou kùži a trochu ji 
v maskérnì rozpéct. Snad budu v téhle podobì 
stravitelný. Z nohou se mi odvíjí fáèe, uvol-
nìné bøicho se provìšuje, dech sípavì piští a 
srdce úzkostnì buší ve spáncích, krev se zmatenì 
motá v neprùtoèných žilách. Líce blednou, rty 
fialovìjí. Jak zoufalá krajina profesionálního 
bytí. Gerontoidními krùèky se sunu do provlhlé 
sklepní šatny, kde za pomoci šminkù, pudru, 
šnìrovaèek a trochy šnapsu seberu zbytky mimovy 
vùle, abych z takøka prázdné tuby vymaèkal 
hodinovou podívanou. Pøedvedu Vám exponát 
okresního muzea oddìlení múzického umìní. Pøes 
všechny vyslovené pochybnosti doufám, že Vás 
dokážu svým doutnajícím šarmem pobavit! Na set-
kání s Vám, milí diváci, se tìší dvojitý profesor. 
Ale nestìžujte si!“ 

Hraje, režíroval, pøedevším promítá a urputnì 
muzicíruje prof.  Ctibor Turba
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dvoøe, které bylo s úspìchem prezentováno v 
manhatenském divadle The Kitchen v New Yorku, 
Berlínì, Perigueux. Dokument jsem koncipoval 
jako ètyøportrét hercù a spoluautorù.”

ALFREDUV PØEKÁŽKOVÝ BÌH
filmový dokument o ètyøech spoleènostech 
ALFRED, scénáø a režie Ctibor Turba
“Tøi roky nemám žádnou podporu ani státních 
ani mìstských institucí. Získávám jen skautské 
odznáèky. Thálii, cenu Literárního fondu za 
projekt Hanging man, Zlatou ruèku. Radši bych 
dostal pár korun na tvorbu. Peníze získávají 
poslušní, nikoli znalí a schopní. Bezpochyby ne 
zcela neschopní, to by bilo pøíliš do oèí. Schopní, 
ale všeho.
A tak abych  se zcela nezbláznil natáèím zcela 
zdarma filmy, na které stìží získávám prostøedky, 
tedy na jejich realizaci. A protože jich není 
dostatek, jsem já první, který není honorován. 
Zapla  Bùh za to, že filmy vznikly. Netvrdím, že 
jde o nejlepší filmy svìta, ani zdaleka menších 
rozmìrù, ale usiluji o interpretaci, která se rea-
litì trochu bude blížit. Tìch misinterpretací jsem 
už vidìl mnoho a jde z nich mráz po zádech. Kolik 
deformací bylo provedeno jen aby se životní 
pøíbìhy vešly do schématu seriálu záhadných a 
nevysvìtlitelných smrtí.“

—
Dopolední filmová projekce v pondìlí od 
10 hodin a další divadelní pøedstavení Ctibora 
Turby v úterý od 10 hodin v Divadelním klubu 
jsou urèeny studentùm støedních škol.
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 Tarotové karty: šašek, smrt, viselec



Večer pro laureáta Ceny 
Petra Bezruče 2002 Bohdana Slámu
Filmová projekce - Zahrádka ráje, Divoké vèely
HaDivadlo - Komediograf
støeda 18. záøí - od 17:00 hod. - kino Mír
od 20:00 hod. - Loutkové divadlo

Na návrh Rady mìsta Opavy byla prestižní Cena 
Petra Bezruèe pro tento rok pøiznána filmovému 
režisérovi Bohdanu Slámovi, jehož debut ještì 
stále sbírá ceny na festivalech v celém svìtì. 
Bohdan Sláma se narodil 29. 5. 1967, vystu-
doval gymnázium v Opavì, pak v Praze ÈVUT a 
FAMU. Protože mnozí zdivákù již film Divoké 
vèely zhlédli na slavnostní premiéøe nebo v bìžné 
produkci, nabídne nám autor nejdøíve svùj sed-
mnáctiminutový „famácký“ snímek Zahrádka ráje, 
zaøazený spolu s dalšími dvìma krátkými filmy do 
distribuce pod názvem Radhoš . Smutná groteska 
z malého nádraží s Jaromírem Dulavou v hlavní 
roli nesmìlého znalce jízdních øádù vznikla 

v 

roce 1994 v produkci FAMU a Èeské televize 
Ostrava. Èeská televize se podílela i na prvním 
celoveèerním filmu Bohdana Slámy Divoké 
vèely. Z mnoha ocenìní, který film získal, pøi-
pomeòme napø. Èeského lva 2001 za vedlejší 
roli pro Zuzanu Kronerovou, na 10. roèníku 
Finále Plzeò cenu za nejlepší ženský herecký 
výkon pro Tatianu Vilhelmovou, cenu za nejlepší 

 31.

Svět hudby
vernisáž žákovských výtvarných prací
úterý 17. záøí - od 17:00 hod. 
- galerie VO ZUŠ, Solná ulice

Hudebníci, tvary hudebních nástrojù, notová 
osnova, odkazy na konkrétní skladbu èi jen jaké-
si abstraktní hudebno - to jsou stále vdìèné námì-
ty mnoha výtvarníkù (pøipomeòme tøeba Františka 
Kupku, Paula Kleea, z našeho nejbližšího okolí 
pak tøeba Karla Adamuse, Zdeòka Beneše a 
tradiènìji zamìøené malíøe Karla Harudu, Janu 
Pivovarskou nebo Irenu Stanislavovou). Mùžeme 
vystopovat urèité spoleèné znaky v názvosloví 
hudebníkù a malíøù (linie, harmonie), ve struk-
tuøe (rytmus, architektura kompozice, symbolika 

barev) nebo v rámci stylových období a ismù 
(secese, impresionismus). Vedle toho se hovoøí 
o synestesii, kinetismu a grafické hudbì. Nicménì 
nejspíše bude asi hlavím centrem tìchto meziobo-
rových kontaktù náš mozek. V pamìti citlivého vní-
matele se totiž mohou hudební a výtvarné zážitky 
pøekrývat a vzájemnì obohacovat, mohou spolu 
korespondovat prostøednictvím základních emo-
tivních vrstev (melancholie, agresivita, radost). 
Proto se stává že pøi poslechu hudby vidíme 
barvy nebo jakýsi soukromý film a naopak se nám 
vybavují v duchu melodie, jsme-li uchváceni výt-
varným sdìlením. Pro žáky opavské umìlecké školy 
bylo jistì zábavné tato spoleèná klíèová „slova“ 
hledat, improvizovat a hrát si s rùznými výtvar-
nými technikami. 
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 Kolektivní žákovská práce: Pastorální

 Bohdan Sláma režíruje



stavení - písnièkou, dramatickými výstupy a klaun-
skými èísly vypráví o dnešní dobì. Kmenovým 
autorem Komediografu je Luboš Balák, který se 
intenzivnì vìnuje poetice smìšnosti, zkoumá ji, 
stále o ní bádá, aby ji pøivedl k dokonalosti. 
Intelektuální blb inženýr Hlaváèek Miloš, klaun 
Lanýž nebo komická dvojice Kamil a Michal tak 
budou asistovat slavnostnímu pøedání Ceny Petra 
Bezruèe.

 33.debut a cenu Asociace èeských filmových klubù, 
cenu SKYY na San Francisco International Film 
Festival a Hlavní cenu VPRO Tiger Award IFF 
v Rotterdamu za „režii a jemný humor“. 
Podle autora má název filmu evokovat tajem-
ství, neklid a touhu (divoké vèely se ve filmu 
objevují jen ve zvuku lesa). V hoøkosladkém 
pøíbìhu o citové izolaci mladých lidí v uza-
vøeném svìtì vesnice kdesi na severu Moravy 
(„dáme po zelené, svìt nám zrùžoví“) dále hrají 
Vanda Hybnerová, Jaroslav Dušek, celá øada 
nehercù vèetnì Zdeòka Raušnera - pøedstavitele 
hlavní role Káji. Herecky se ve filmu natáèeném 
v Jiøíkovì na Bruntálsku uplatnili také Pavel 
Liška s Markem Danielem, Marie Ludvíková, Josef 
Polášek a Tomáš Matonoha, kteøí jako èlenové 
HaDivadla posléze v Divadle loutek sehrají pro 
svého pøítele kabaretní pøedstavení. Komediograf 
jest velmi pozoruhodný zpùsob divadelního pøed-
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 Divoké v ely

 Komediograf



návštìvníkù pøed takovými symboly èeské stát-
nosti, jakým je tøeba svatováclavská pøilba. 
Další pøíklady nám dnes a dennì nabízí realita 
všedního dne, tøeba nádhernì opravené kostely, 
v nichž se však nesmí zvonit, aby nebyl rušen 
bohulibý spánek ctnostných obèanù. Jaký je 
tedy náš vztah k minulosti a proè se o ni vlastnì 
zajímáme, èi spíše, co od ní oèekáváme? Není pro 
mnohé z nás jen jakýmsi fetišem, mrtvou ikonou ve 
skøíni nebo vitrínce, z níž se tu a tam setøe prach, 
aby bylo uèinìno zadost spravedlnosti i dobrým 
mravùm? A není tomu tak proto, že žijeme ve vìku 
nejistot? Staré a osvìdèené pravdy již pøestávají 
platit, nové pravdy ještì nebyly rozpoznány a 
my všichni teï zoufale hledáme odpovìï na otáz-
ku, co s námi bude. V minulosti je tak bezdìky 
hledána budoucnost a jakási imaginární jistota, 
že vše dobøe dopadne. Ale tento scénáø Evropa 
dobøe zná. Evropané pøece zažili a ve zdraví 
pøeèkali dva velké pøevraty: inovaèní promìny 
12. a 13. vìku a prùmyslovou modernizaci století 
19. Možná právì to by mohla být naše jistota ve 
vìku nejistot.”

PhDr. Martin Wihoda, PhD.
Po studiích v Brnì a Würzburgu pøednáší obec-
né dìjiny støedovìku na Filosofické fakultì 
Masarykovy univerzity v Brnì se zamìøením na 
dìjiny západní Evropy v 11. - 13. století.
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Martin Wihoda - Čas strachu, 
historie ve věku nejistot 
- pøednáška 
ètvrtek 19. záøí - 16:30 hod. - Moravská kaple

“Nekoneèné øady zájemcù pøed branami výstavy 
Svìt Evropy kolem roku 1000 by mohl naznaèo-
vat, že se minulost, obzvláštì pak ta èást naší 
minulosti, která je z nejrùznìjších (èasto však 
jen mytologických) pøíèin spojována s národ-
ní svébytností, tìší vysoké úctì napøíè celou 
spoleèností. Možná tomu tak opravdu je, nic-
ménì jak si potom vysvìtlit nevhodné (chtìlo by 
se dodat pøímo klackovité) chování mnohých 
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a kompozice mùže zaznívat pøi každém provedení 
novì. Patnáct listù podle Dürerovy Apokylypsy 
tvoøí první díl symfonického triptychu. Následuje 
Caprichos, jehož pøedlohou se stal známý 
grafický cyklus Francisca Goyi a Rekviem, které 
dìsivé dojmy z tušeného zániku svìta v prvních 
dvou èástech usmiøuje formou jakési katarze. 
Podivuhodná a sugestivní skladba Tanec mrt-
vých  Ference Liszta je také geneticky spojena 
s výtvarným zážitkem. Mladý skladatel a 
klavírista se bìhem svých cest po Itálii nadchl 
freskami ve høbitovní kapli v Pise. Dramatické 
nástìnné obrazy Triumf smrti a Poslední soud 
vytvoøil kolem roku 1350 Francesco Traini 
(ve starších pramenech je za jejich autora 
považován Andrea di Cione zvaný Orcagna). 
Lisztovi se v pøedstavách vynoøila melodie 
gregoriánského chorálu - sekvence Dies irae, 
která se zpívala pøi mši za zemøelé. Skladba 
sama má podobu variací pro klavír a orchestr. 
Liszt první verzi partitury dokonèil v roce 1849, 
ale ještì dvakrát ji pøepracoval. Virtuózní part 
pøednese Jan Jiraský, èerstvý absolvent JAMU 
v Brnì, laureát mnoha mezinárodních soutìží vèet-
nì Beethovenova Hradce a držitel mnoha dalších 
prestižních ocenìní. 
Vzácný doklad o prvotní inspiraci nám zanechal 
Bohuslav Martinù v jednom z dopisù z roku 
1955: „Ty Fresky della Francesca jsou pro velký 
orchestr, tøi vìty jako suita. Samozøejmì to není 
deskriptivní, ale vyjadøuje to ten dojem, který 
na mì ty fresky v kostele v Arezzu uèinily. První 
vìta je ta známá skupina žen s královnou ze Sáby, 
druhá je Sen Konstantinùv a tøetí je povšechný 
dojem z fresek“. A na jiném místì uvedl, že mu 
šlo o „ten druh slavnostnì strnulého klidu a 
šero, barevnou atmosféru plnou netušené, poko-
jné a dojímavé poezie“. Tištìná partitura již tyto 
bližší podrobnosti neuvádí. Martinù vìøil, že i 
tak budeme jeho hudbì rozumìt, nebo  „vzdor 
mocnému pokroku, který jsme udìlali v technice 
a prùmyslu, city a otázky, které hýbou lidmi, se 
nezmìnily“. 
Snad nejznámìjším hudebním dílem, které se 
hlásí k výtvarné inspiraci jsou Obrázky z výstavy 
(Kartinky) Modesta Petrovièe Musorgského. 
Pøedlohou se mu staly kresby, akvarely, 
scénické a architektonické návrhy pøítele 
Viktora Alexandrovièe Hartmanna (Gartmana). 
Musorgskij si z výstavy, která byla uspoøádá-
na po umìlcovì pøedèasném úmrtí, vybral deset 
obrázkù, ze kterých se do dnešních dnù docho-
valo šest. Suitu z roku 1874, pùvodnì psanou 
pro klavír a teprve po témìø ètyøiceti letech 
instrumentovanou M. Ravelem, tvoøí tyto èásti: 
Gnomus (podle kresby louskáèku na oøechy v 
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Hudební paleta III
koncert Janáèkovy filharmonie Ostrava
se sólistou Janem Jiraským 
diriguje Petr Chromèák
ètvrtek 19. záøí - od 19:30 hod. 
- Slezské divadlo

Vážná hudba se bìhem staletí velmi vzdálila svému 
rituálnímu a magickému pùvodu. K tomu, aby ji byl 
schopen hudebník provozovat a tvoøit, musí pod-
stoupit delší studium než lékaø. Ke vnímání hudby 
nepotøebujeme sice žádný výcvik, ale požitek z 
ní roste úmìrnì znalostem. Ilja Hurník kdesi tre-
fnì poznamenal, že noèní obloha nás jistì mùže 
fascinovat, by  neznáme jména souhvìzdí, avšak 
zážitek pouèeného hvìzdopravce bude asi vìtší. I z 

tohoto dùvodu se nyní pokusme odkrýt inspiraèní 
zdroje dnes provádìných skladeb. 
Pøed tøemi lety pøedèasnì zemøelý Luboš Fišer 
mìl velký dar èitelnì tlumoèit vlastní vidìní svìta. 
Proto se stal vyhledávaným autorem hudby 
k filmu (Zlatí úhoøi) nebo televizním seriálùm 
(Chalupáøi, Arabela). Skladba, která dnes zazní, 
získala cenu UNESCO v roce 1966. Autor v ní 
využil nìkterých prvkù tzv. Nové hudby - v nìkte-
rých pasážích nechává hráèùm volnost ve výbìru 
tónù a jejich opakování. Zvyšuje se tak napìtí 
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Katarína Vavrová 
- Škriatkovia a duchovia
vernisáž grafiky slovenské výtvarnice 
pátek 20. záøí - od 17:00 hod. 
- Galerie u Jakoba

Akademická malíøka Katarína Vavrová (1964), jedna 
z posledních absolventek grafické speciálky prof. 
Albína Brunovského na bratislavské Vysoké škole 
výtvarných umìní, vstupuje na slovenskou výtvar-
nou scénu poèátkem devadesátých let minulého 
století. Vìnuje se pøedevším leptu a kombinovaným 
technikám vytváøeným na velmi kvalitních papírech. 
V nezamìnitelných figurálních kompozicích autor-
ka rozehrává nepøebernou škálu rùznorodých 
vztahù - mezi zobrazenými postavami, mezi taju-
plnými atributy, plochou a detailem, virtuóznì ved-
enou linkou a barevnou plochou … Každá jednot-
livá grafika je bohatì vyprávìným pøíbìhem odvíje-
jícím se v jakémsi snovém prostoru. Hlavními akté-
rkami tìchto nostalgických pøíbìhù jsou køehké 
ženy. Snaží-li se divák rychle dešifrovat obsah, 
brzy poznává svùj omyl a chtì nechtì se stává 
trpìlivým ètenáøem autorèiny magické výpovìdi a 
jejího pohledu na svìt. 
Katarína Vavrová se také vìnuje tvorbì ex libris, za 
nìž získala øadu ocenìní na prestižních mezi-národ-
ních pøehlídkách. I proto patøí k nejvýznamnìjším 
reprezentantkám souèasného slovenského výt-
varného umìní.

Dušan Urbaník     
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podobì skøítka), Starý hrad (trubadúr zpívající 
píseò), Tuilleries (hašteøení dìtí po høe v paøížské 
zahradì), Bydlo (vùz na mohutných kolech tažený 
voly), Tanec nevylíhlých kuøátek (podle návrhu 
kostýmù k baletu Trilby), Samuel Goldenberg a 
Schmuyle (podle dvou obrázkù bohatého a chu-
dého žida), Limoges (scéna z tržištì), Katakomby 
(návštìva podzemí za svitu lampy), Chaloupka 
na kuøích nožkách - Baba Jaga (podle kresby 
vyøezávaných hodin) a Velká brána kyjevská 
(podle návrhu brány ve staroruském slohu). 
Jednotlivá zastavení mezi obrazy spojuje tzv. 
Promenáda, která se sedmkrát  na zpùsob ronda 
navrací, aby nakonec ovládla celé dílo. Cyklus 
støídající žánrové obrázky, portrétní charakter-
istiky s pohádkovými námìty vyznívá jako fantas-
tické panoptikum nejen ruského svìta.

Petr Hanousek      

—

Program:

L. Fišer  Patnáct listù podle Dürerovy 
 Apokalypsy

F. Liszt  Danse macabre
 sólo na klavír Jan Jiraský

B. Martinù  Fresky Piera della Francesca

pøestávka

M. P. Musorgskij  Obrázky z výstavy
 Janáèkovu filharmonii Ostrava 
 diriguje Petr Chromèák
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kniha vychází v reedici v roce 2001.
Renomované brnìnské nakladatelství Petrov 
Martina Pluháèka, které vstupovalo tímto edièním 
poèinem do naprosto neznámé øeky knižního trhu, 
potvrdilo výsostný cit pro prázdná místa v nabídce 
literatury a intuitivní touhy ètenáøù po jiném 
okouzlení. Je to prùnik nebo paralela, že v roce 
2002 vychází antologie poezie 90. let 20. století 
pod názvem Lepì švihlí tlové opìt ve výbìru Ivana 
Wernische? Tuto a mnohé další otázky mùžete 
položit hostùm setkání, které tak mùže pøerùst 
v novou poetickou kvalitu.
Ivan Wernisch se narodil v hlavním mìstì pro-
tektorátu Èechy a Morava 18. èervna 1942. 
Dìtství prožil na mnoha místech, byl mìstským 
i venkovským hochem. Ètyøi roky studoval na 
Vyšší prùmyslové škole keramické v Karlových 
Varech, pak vystøídal více než dvacet všemožných 

zamìstnání, nyní nedìlá témìø nic. Až vyroste, bude 
námoøníkem. Mezitím vydal od své prvotiny v roce 
1961 do dnešních dnù na dvacet autorských bás-
nických sbírek èisté poezie. 
Martin Reiner (civilním jménem Martin Pluháèek) 
se narodil 1. srpna 1964 v Brnì. Šest let strávil 
na vojenských školách a osm mìsícù ve vìzení. 
Vykonával øadu profesí. Od podzimu je majitelem 
nakladatelství Petrov. Publikuje, vìnuje se orga-
nizaèním a tvùrèím èinnostem, které jsou spo-
jeny s literárním dìním - režisér, dramaturg, 
autor scénáøù cyklu poøadù inscenované poezie 
v Mahenovì divadle, pravidelnì pøispíval do kul-
turní revue Neon, spoluorganizoval básnický 
Bítov, Olomouc, Literární loï a další významné 
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Ivan Wernisch, Martin Reiner 
- Staré a jiné časy 
setkání básníkù, editorù a nakladatelù 
s milovníky poezie 
pátek 20. záøí - od 19:30 hod. 
- Univerzitní klub - èajovna Bludný kámen

Co se týèe mé práce spisovatelské,
nejradìji jen tak sedím na verandì 
a sním o svých budoucích knihách …
Mé budoucí knihy, zvláštì ty 
se zlatými oøízkami a v lipských
vazbách, vyzdobené promìnlivými 
secesními a ještì
starobylejšími iniciálami a linkami, 
jsou velmi krásné.
Zvláštì takhle k veèeru, když se stmívá.

Ivan Wernisch

Je tajemstvím, proè se s nìkterými básníky set-
káváme v èítankách, antologiích, reedicích a nìk-
teøí jen potichu projdou boèní ulièkou literárního 
svìta a nikdo je již nespatøí. Sice  nìco málo víme 
o „provozu umìní“, ale urèitì zde pùsobí ještì 
celá øada dalších iracionálních vlivù, které 
vytváøejí tajemné literární mapy. Jako zjevení 
proto pùsobí antologie poezie Zapadlo slunce 
za dnem, který nebyl, ve které básník Ivan 
Wernisch nashromáždil na sedm set osmdesát 
básníkù pøelomu minulého století, kteøí se 
z nejrùznìjších pøíèin ocitli v kategorii outsiderù. 
Tento ojedinìlý edièní poèin, jemuž pøedcházelo 
mnohaleté úsilí, kladnì oceòují nejen laici, ale 
také odborníci. To je také dùvodem, proè obsáhlá 
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Magic coctail 2002
galashow kouzel a iluzí
nedìle 22. záøí - od 16:00 hod. - Klub Ostroj

Magie a èáry provází lidstvo celými dìjinami. 
Souèasnì s vývojem kultury se rozvíjelo také 
umìní kouzelníkù a mágù, kteøí odpradávna udi-
vovali a bavili lidi svými kousky a umìním. Z 
èasù faraóna Cheopse pochází povìst o Džedim, 
který pøed jeho zraky dokázal pøièarovat zpìt 
hlavu huse. Jde o jeden z prvních písemných 
dokladù o existenci kouzelníkù. Staøí egyp ané 
také používali optické a jiné zákony, kterými ve 
svatyních a chrámech klamali stejnì dovednì, 
jako to dokáží nejlepší souèasní iluzionisté. 
Oblíbenou magickou hrou, která prošla staletí-

mi, jsou „skoøápky“, na nìž si jistì mnozí z vás 
pamatují z doby krátce po Sametové revoluci. 
V 18. století se staly všeobecnì rozšíøenou 
a oblíbenou atrakcí kouzelnické automaty, napøí-
klad iluzionistický šachista. Se svým kabinetem 
automatù procestoval uherský dvoøan Volfgang 
von Kempelen, pocházející z Bratislavy, témìø 
celý svìt. Kouzelnící zároveò svým pohledem na 
bìžné vìci posouvali vývoj vìdy a techniky.Byli to 
totiž právì oni, kdo èerpali z nových vynálezù a 
hnali je k vyšší kvalitì. Známý iluzionista Georges 
Méliés se stal jedním z prùkopníkù umìlecké kin-
ematografie. 
Osobité místo v dìjinách iluzí zaujímá Harry 
Houdini (1874 - 1926). Tento milovník detek-
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Henrik Ibsen - Peer Gynt
pøedstavení Divadla Pod Palmovkou Praha
sobota 21. záøí - od 19:00 hod. 
- Slezské divadlo

Ibsen si výslovnì pøál, aby scénickou hudbu k jeho 
èásteènì autobiografickému veršovanému dramatu 
Peer Gynt zkomponoval Edvard Grieg. Stalo se 
tak v roce 1876 a dnes patøí tato hudba (pozdìji 
seøazená do dvou suit) k nejèastìji provozovaným 
skladatelovým dílùm. (Podobnì š astné spojení 
slova a hudby známe i z našich dìjin - Zeyerova 
pohádka o Radúzi a Mahulenì s roztouženými 
tóny Josefa Suka.) Vychutnejme si tedy poetickou 
symbiózu dvou velikánù norského umìní konce 19. 
století v pøedstavení pražských hercù z Divadla 
Pod Palmovkou a Jiøím Langmajerem v titulní 
roli. V jevištní básni režiséra Petra Kracika dále 

úèinkují Slávka Hozová, Markéta Tallerová nebo 
Miroslava Pleštilová, Kateøina Macháèková, Jan 
Skopeèek, Jiøí Havel a další. 
Pøekvapením možná bude, jak je Ibsenova moralita 
o nezodpovìdnosti a absenci pokory aktuální i 
dnes. Snad i proto, že bìžnì považujme jeho 
dílo za dávno vyèichlé a nudné. Peer Gynt je 
pøíbìhem èlovìka, který chtìl vystoupit na samý 
vrchol hory, celým svým životem se o to snažil, 
aniž tušil, že sestupuje dolù, protože na samém 
vrcholu už na poèátku stál. Ibsen klene svùj 
v podstatì archetypální pøíbìh v oblouku od 
lidové pohádky k moderní faustiádì a organicky 
k tomu využívá prvky satiry, lyriky a fantastiky. 
A vzrušující divadelnost libeòské inscenace tají 
dech. 
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Pocta Iljovi Hurníkovi
hudební dárek žákù a uèitelù opavských škol
nedìle 22. záøí - od 19:00 hod. 
- sál minoritského kláštera
 
Jako upøímné podìkování letos osmdesátiletému 
hudebnímu skladateli, ale také literátovi, peda-
gogovi a klavíristovi Iljovi Hurníkovi lze chápat 
program, který pøipravili žáci a uèitelé opavských 
škol s umìleckým zamìøením - Základní školy s 
rozšíøenou hudební výchovou, která nese jeho 
jméno, Základní umìlecké školy Václava Kálika a 
Církevní støední varhanické školy. Jako hosté se 
v závìru koncertu pøedstaví èlenové komorního 
souboru z Ostravy. Finále festivalu je tedy 
vìnováno umìlci, který svým celoživotním dílem 
témìø renesanènì proniká do tajù rùzných umìleck-
ých oborù. 

Ilja Hurník pochází z Ostravy-Poruby. Klavírní 
hru studoval v Praze u Viléma Kurze a Ilony 
Štìpánové, kompozici u Vítìzslava Nováka. 
Pedagogicky pùsobil na Konzervatoøi v Praze 
a Vysoké škole múzických umìní v Bratislavì. 
Stal se uznávaným interpretem skladeb Clauda 

 45.

tivního žánru a osobní pøítel autora pøíbìhù 
o Sherlocku Holmesovi byl schopen dostat se 
z každého uvìznìní. Jeho vysvobození z pout na 
øímse mrakodrapu v New Yorku èi útìk z vìznice 
Alcatraz patøí stále k nejobdivovanìjším kouskùm 
svìtové magie. Dodnes má Harry Houdini øadu 
napodobitelù. Samozøejmì i kouzelnické umìní 
bylo zneužito. Vystoupení byla využívána jako 
souèást propagandy a nìkteré kouzelníky bychom 
našli i mezi pøíslušníky tajných služeb. Souèasná 
magie prožívá znovuzrození u nás i ve svìtì. 
Asi nejznámìjším mágem je David Copperfield, 
jehož umìní je na televizních obrazovkách èasto 
k vidìní. K nejlepším èeským kouzelníkùm pak patøí 
Ivo Žídek. Tento opavský mág a spoluorganizá-
tor festivalu Magic Coctail slaví úspìchy u nás 
i v zahranièí. Galashow kouzel a iluzí navazuje 
na program mistrovství republiky a bude více než 
hodinovou pøehlídkou toho nejlepšího, co lze 
v souèasném svìtì kouzel a magie vidìt. Program je 
vhodný pro dospìlé i dítka.

Pavel Sobek

44.

 Houdini

 Ilja Hurník se synem Lukášem



Písnièky s flétnou: 
Jetelinka, Zasadím jabloòku, 
Tomáškova ukolébavka 
 Eva Vítková - zpìv,   
 Markéta Hrdová - flétna, 
 Ludmila Majnušová 
 - klavír 
 
pøestávka

Slezské písnièky: 
V širém poli 

Èervnová noc: 
Král David Komorní sbor diriguje 
 Linda Keprtová
 klavír Regina Bednaøíková

Kvìtiny: Kvìtiny, 
Pomnìnka, Mateøídouška 
 zpívá Lada Kuèerová
 klavír Regina Bednaøíková

Domácí hudba: 
Habanera, Charleston 
 hrají Barbora Šenfeldová
 a Kamil Vavrek 
 - klavír ètyøruènì 

Smysl života z knihy Trojhlas ète 
 Eva Müllerová

Partita in A: 
Siciliano, Gigue Jana Polednová - flétna 
 Oriana Šenfeldová 
 - klavír 

Tance pro andílky 
Moderato, Andantino.Allegro, 
Allegretto, Allegro 
 Slezští komorní sólisté
 Jiøí Bystroò - flétna, 
 Barbora Kachlová 
 - housle,
  Soòa Krivèíková - klavír

 47.

Debussyho, propagátorem hry v klavírnímu duu 
s Pavlem Štìpánem a pozdìji s ženou Janou. 
Spoleènì s Petrem Ebenem pøipravil k vydání 
Èeskou Orffovu školu, dodnes nepøekonanou 
metodiku hudební výchovy pro nejmenší. Nìkteré 
ze skladeb vyrùstají ze slezské inspirace (kan-
táta Maryka, balet Ondráš), oblibu získaly opery 
na vlastní libreta. Dìtem vìnoval øadu písní a 
klavírních cyklù. Z bohatého literárního díla pøi-
pomeòme sbírky vtipných muzikantských povídek 
Trubaèi z Jericha, Lístky vavøínové, Dìtství ve 
Slezsku a prozatím poslední knihu vzpomínek 
Závìreèná zpráva. S Opavou Ilju Hurníka pojí 
nejen èestné èlenství v Matici slezské a „jeho“ 
Základní škola na Ochranovì ulici,  ale i èetná 
pøátelství a pracovní vytížení - porotování skla-
datelské soutìže žákù ZUŠ, komponování povinné 
skladby pro Beethovenùv Hradec èi premiéra 
opery Oldøich a Boženka.            

—

Program:

Zelená se zelineèka 
Voda vodìnka: Studánka 
Èert s houslemi (pohádka)  
 Dìtský pìvecký 
 sbor Domino
 diriguje Ivana Kleinová 
 režie  Petra Pøibylová
 sólo zpívá Eva Vítková

O hudbì z knihy Trojhlas ète 
 Eva Müllerová

Kousky: Na trubku Matouš Pepøík - klavír 

V tom našem sádeèku: 
V širém poli, 
Komáøi se ženili  Matìj Kùreèka - housle 
                       a Matouš Pepøík - klavír

První melodie: 
Jarní veèer, Rej skøítkù 

Kousky: Písnièka Milada Jiráková - klavír

Džezík: 
III., II., VI. èást Kateøina Kudelová - klavír 

Valèíky: II. èást Milada Jiráková 
 a Kateøina Kudelová 
 - klavír ètyøruènì 
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Pøípravný výbor festivalu Bezruèova Opava:
Mgr. Zuzana Bornová - Okresní knihovna Petra Bezruèe
Mgr. Miroslava Halámková - Magistrát mìsta Opavy
Mgr. Petr Hanousek - ZUŠ Háj ve Slezsku
Alena Chudárková - SZMO Památník Petra Bezruèe
MVDr. Martin Klimeš - Dùm umìní
Ing. Vlastimil Koèvara - Matice slezská
Karel Kostera - ag. Kostera
Jana Lauermanová - Okresní úøad v Opavì
Ing. Jiøí Pecháèek - Sdružení Hlavnice A. C. Nora
PhDr. Vladimír Pfeffer - Slezské zemské muzeum
Jaroslava Poláková - Dùm dìtí a mládeže
Mgr. Petr Rotrekl - Magistrát mìsta Opavy
Ivana Sýkorová - ZUŠ výtvarný obor
Vlastimil Šemora - ZUŠ V. Kálika
Doc. PhDr. Jiøí Urbanec, CSc. - Slezská univerzita

—
Programový tisk festivalu 45. Bezruèovy Opavy
Vydal odbor školství a kultury Magistrátu mìsta Opavy v záøí 2002 
Dramaturgie festivalu Mgr. Petr Rotrekl
Redakce Mgr. Petr Hanousek
Titulní strana s použitím grafiky “Light” Leszka Zbijowského 
Grafická úprava Martin Feikus
Tisk Retis s.r.o.
Neprodejné, náklad 2000 kusù

—
Informace o festivalu: 0653/756 435, nebo na www.opava-city.cz
Pøedprodej vstupenek:  Sluna, tel.: 0653/712 319, 
 Slezské divadlo, tel.: 0653/623 144

Také letošní festivalová nabídka bude doplnì-
na doprovodnými kulturními programy, které se 
uskuteèní v odpoledních hodinách na pódiu na 
Horním námìstí. Jejich poøadatelem je jako každý 
rok Dùm dìtí a mládeže v Opavì. K vystoupení, 
která zaènou každý všední den v 16 hodin, jsou 
pøipraveny amatérské a poloprofesionální hudeb-
ní a taneèní soubory. A na co obèané mohou tìšit? 
Veøejnosti se pøedstaví dechový orchestr Ostroj 
Opava, Slezská kapela, cimbálová muzika Opavští 
hudci, folklorní soubor Vrtek Opava, akorde-
onové orchestry ZUŠ Opava a jeden zahranièní 
host - v pátek 13. záøí vystoupí dánský národop-
isný soubor z mìst Holstebro a Struer. Nabídka 
je tedy pestrá, máme se na co tìšit. Srdeènì Vás  
zveme, pøijïte se podívat a poslechnout si dobrou 
muziku. 

Jaroslava Poláková

—

Pøíští roèník festivalu bude nesen mottem: “Opava 
v Evropì - Evropa v Opavì”. Poøadatelé pøipra-
vují výstavu a publikaci, která by mìla mapo-
vat kulturní život mìsta po roce 1989. Žádáme 
proto všechny tvùrce, zástupce agentur, institucí 
a škol, aby do konce listopadu 2002 doruèili 
na obor školství a kultury magistrátu mìsta Opavy 
potøebné podklady: pøehled významných kon-
certù, výstav, publikací, CD, vystoupení, premiér a 
dalších akcí, pøípadnì vhodnou fotodokumentaci.

48.

poøádá: 

mediální partneøi :



  
Středa  11. září   

 9:00, Moravská kaple - Postmodernismus v èeské a slovenské próze - literárnìvìdná konference 
17:00, vìž Hláska - Slavnostní fanfáry k zahájení festivalu

17:00, Památník Petra Bezruèe  - Poèítaèová grafika Opava 2002 - vernisáž mezinárodní pøehlídky
19:00, objekt továrny Karnola - I. Echo-zvukové instalace - workshop  - II. Oratorium mašinérie

19.30, Dùm umìní - koncert - Opera a muzikál

   
Čtvrtek 12. září 

 9:00, Moravská kaple - Postmodernismus v èeské a slovenské próze - literárnìvìdná konference  
17:00, Dùm umìní - Echo-zvukové instalace - vernisáž výstavy a zvuková performance 

19:30, minoritský klášter - Hudební paleta I - recitál Kateøiny Honové-Turkové  a Arty Arnicáne (Lotyšsko)  
21:00, Divadelní klub - Par Avion (letecká pošta snivcù) - koncert freejazzového tria

  
Pátek 13. září

18:00, èajovna Bludný kámen - Hlavnice A. C. Nora - literární pásmo z prací soutìže prózy 
19:30, Divadelní klub - Jiøí Pecha - Nejsem svùj pes - divadlo jednoho herce 

  
sobota 14. září 

10:00, Dvoøákovy sady - Skupina X v arkádách - vernisáž opavských autorù 
14:00, zámecká zahrada, Dolní Benešov - Alt rock 2 - opavská alternativní a rocková scéna 

a Divadlo Klauniky - Don Quijote de la Ancha
14:00, kulturní dùm Hlavnice - Hlavnice A. C. Nora - vyhlášení výsledkù soutìže

  
Neděle 15. září 

11:00, zahrada minoritského kláštera - Divadlo Klauniky Brno - Konžert 
- hudební klauniáda v pneumatickém šapitó

15:00, Mìstský høbitov - Vzpomínka na Petra Bezruèe
16:00, Divadelní klub - Vernisáž obrazù ze sbírky valašského krále Bolka Polívky 

17:00, Divadelní klub - Zdenìk Korèián - Neslyšitelný øev umìní - výtvarnì vìdecká klauniáda
19:30, Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie - Hudební paleta II 

- koncert Petra Èecha a èlenù Èeské filharmonie

  
Pondělí 16. září

10:00 a 17:00, kino Elektra - Ctibor Turba - filmové projekty 
- Giro di vita, Hanging man, Alfrédùv pøekážkový bìh

  
Úterý 17. září

10:00 a 19:00, Divadelní klub - Ctibor Turba - Nouzový pro-padák 
- koláž  z pøedstavení Archa bláznù, Dr. Stivín a Mr. Turba

17:00, galerie ZUŠ Solná - Svìt hudby - vernisáž žákovských výtvarných prací

  
Středa 18. září

17:00, kino Mír - Veèer pro laureáta Ceny Petra Bezruèe 2002 Bohdana Slámu 
- Zahrádka ráje, Divoké vèely 

20:00, Loutkové divadlo - HaDivadlo - Komediograf

  
Čtvrtek 19. září 

16:30, Moravská kaple - Martin Wihoda - Èas strachu, historie ve vìku nejistot - pøednáška
19:30, Slezské divadlo - Hudební paleta III - koncert Janáèkovy filharmonie  

se sólistou Janem Jiraským diriguje Petr Chromèák 

  
pátek 20. září

17:00, Galerie u Jakoba - Katarína Vavrová - Škriatkovia a duchovia 
- vernisáž grafiky slovenské výtvarnice

19:30, èajovna Bludný kámen - Ivan Wernisch, Martin Reiner - Staré a jiné èasy 
- setkání básníkù, editorù a nakladatelù s milovníky poezie

  
Sobota 21. září

19:00, Slezské divadlo - Henrik Ibsen - Peer Gynt - pøedstavení Divadla Pod Palmovkou Praha

  
Neděle 22. září

16:00, Klub Ostroj - Magic coctail 2002 - galashow kouzel a iluzí
18.55, Ptaèí vrch - Slavnostní fanfáry k zakonèení festivalu

 19:00, minoritský klášter - Pocta Iljovi Hurníkovi - hudební dárek žákù a uèitelù opavských škol

  
Doprovodné akce festivalu probíhají jen za pøíznivého poèasí na Horním námìstí 

ve dnech 11. - 13. a 16. - 20. 9. v 16.oo hod.


