


Na rozdíl 
od šesti posledních programových 
bulletin  Bezru ovy Opavy Vám letos 
nabízíme informace o jednotlivých fes-
tivalových akcích v trochu jiném po adí. 
Vede nás k tomu snaha o v tší p ehled-
nost, protože nabídka je tentokrát 
daleko etn jší. Chronologické azení 
pak naleznete na vnit ní stran  obálky. 
Festival vznikl p ed šesta ty iceti lety 
k poct  nejslavn jšího opavského rodáka 
Petra Bezru e (první ro ník se konal již p l 
roku po básníkov  poh bu na opavském 
h bitov  v roce 1958), náš p ehled proto 
zahájíme d ním na poli literárním. 

B h e m 
p r v n í c h  r o n í k  

B e z r u o v ý c h  O p a v 
se další kulturní po ady 

odvíjely hlavn  od jednoho 
úst edního bodu festivalu, jímž byla 

literárn v dné konference. Tradici t chto 
pracovních setkání p edních literárních v dc  

dnes p evzala Slezská univerzita. Ve dnech 10. 
a 11. zá í se na t icet badatel  z eska, Slovenska 

a Polska navzájem seznámí s referáty na téma Homo 
ludens v eské a slovenské literatu e. Název konference je vyp j en 

z titulu v hlasné knihy holandského v dce a teoretika kultury Johana 
Huizingy (1872-1945), která byla až dílem jeho stá í (vyšla 1938), ale 

p inesla mu stejnou mezinárodní slávu jako jeho první významn jší práce 
Podzim st edov ku. Kniha plná inspirativních úvah si brzy našla své obdivovatele 

i kritiky a dala podn t k vážným zamyšlením nad problémem, jakou roli hrála a hraje 

hra a její transpozice v lidském život . Od dob vydání Huizingova spisu se specialisté 
(ludologové) v p ímé nebo nep ímé návaznosti na autora pokusili o další koncepce 

z aspekt  biologických, psychologických, pedagogických, sociologických 
aj. Hra jako možnost existence lov ka v sou asném sv t  a hra a její 

transpozice jako konstantní prvek kultury se objevuje neustále p í-
tomná v r zných pozicích rovn ž v literatu e. Zjistit funkci hry a 

interpretovat její význam, zejména v sou asné literární kul-
tu e, si klade za cíl opavská konfe-rence. Téma je vyme-

zeno zna n  široce (sémiotika hry, struktura hry, 
recepce a literární proces jako hra, herní mod-

ely v eské a slovenské literatu e apod.). 
Z výsledk  esko - slovensko - polské 

konference hodlá Filozoficko-
p írodov dná fakulta spolu 

s Ústavem bohemis-
tiky a knihovnictví 

Slezské univer-
zity vydat 

j a k o 
v St eda 10. zá í, 9:00 hod. a tvrtek 11. zá í, 9:00 hod. • Slezská univerzita

Literárn v dná konference: 

Homo ludens v eské a slovenské literatu e

Opava v Evrop  
 Evropa v Opav  

aneb 46. Bezru ova Opava 

Brány m sta Opavy jsou po celý zá i-
jový m síc otev eny všemu, co v jednot-
livostech reprezentuje evropský kulturní 
život, tradice i sou asné hledání nových 
um leckých cest.
Budeme tak moci p ivítat v p íjemném 
období babího léta kulturní velvyslance 
mnoha zemí Evropy - ecké muzikanty, 
britského skladatele a dirigenta, italský 
p vecký sbor, n mecké rockerky, slov-
enské výtvarníky a divadelníky, polské 
literáty a hudebníky, švédského vio-
loncellistu, ma arské folkloristy i adu 
dalších um lc , kte í svými díly (filmem, 
hudební skladbou, výtvarným po i-
nem, literárním dílem, divadelní hrou) 
reprezentují svou vlastní národní identitu 
i celoevropský kulturní rozm r. Necelý 
rok p ed oficiálním vstupem do Evropské 
unie nechceme konjunkturáln  p edjí-
mat tento fakt, ale spíše upozornit na 
to, že do Evropského kulturního domu 
jsme vstoupili již p ed mnoha staletími a 
nikdy jsme nep estali být jeho obyvateli 
a ádnými plátci plnohodnotného nájem-
ného, sestávajícího z velkého kulturního 
d dictví naší malé st edoevropské zem  
- tepajícího a vylé eného srdce Evropy.
Padesát samostatných programových 
blok  (deset divadelních p edstavení, 
osm film , dev t literárních setkání, pat-
náct koncert , osm výstav) a jedenáct 
dalších doprovodných program  tak 
skýtá možnost setkávání, inspirace 
i prohloubení tolerance ke všemu zdán-
liv  odlišnému, vzdálenému, a p itom tak 
blízkému…

Petr Rotrekl
kulturní referent 

Magistrátu m sta Opavy



Jedním z pevných bod  festivalu 

je každoro n  p ipomín-

ka dne, kdy se narodil 

dosud nejp ekládan jší eský 

básník. Pro letošní setkání 

a zamyšlení u jeho hrobu v pond lí 

15. zá í od 15 hodin na M stském 

h bitov  si krátkou e  p ipravil básník 

Karel V jtek, len ostravského st ediska Obce 

Moravskoslezských spisovatel . Slavnostní atmosféru tohoto okamžiku podtrhne 

vystoupení komorního sboru Sarabanda. P ed p ti lety vzniklé p vecké t leso 

p sobí jako sou ást proslulého smíšeného sboru K ížkovský. Pod vedením 

Ladislava Kubá e se Sarabanda každoro n  zú ast uje mezinárodního 

festivalu v Nechanicích, v lo ském roce získala st íbrnou 

medaili na Festa Musicale Olomouc a vydala profilový 

kompaktní disk. Komorní sbor, který má velmi 

široký repertoár od renesance až po soudo-

bou hudbu a jazz, nezapomíná ani na 

lidové písn . Také proto vystupuje 

asto na akcích po ádaných 

Maticí slezskou.

Pond lí 15. zá í, 15:00 hod., M stský h bitov

Vzpomínka na Petra Bezru e, 
        Karel V jtek, 

komorní sbor Sarabanda
V ý z n a m n o u 

sou ástí literárního 
díla Frana Sm ji (1904-86) 

jsou i jeho vzpomínky i pam ti. 
Opavský autor v hlasných pletek, ale 

také výrazných román  a verš , se nedožil 
velkých radostí. V posledním patnáctiletí života 

mu normaliza ní živly znemožnily publikovat a zašly 
tak daleko, že mu zakázaly uvedení pásma k výro í 

Opavy v provedení mate ské školy.
Fran Sm ja prožil ást nacistické okupace ve v zení a unikl i trestu 

smrti, což vypsal v románu Obli ejem ke zdi, který byl sešrotován. Žil 
v ústraní, ale o to víc vnímal p íze  p átel, kterým p ipomínal sv j literární 

talent drobnými, ru n  opisovanými básn mi. V básni kách se vyznával ze své 
lásky k životu, k milované žen  i Opav . Vážn jší úvahy o svém osudu i vztahu k liter-

atu e vypsal do sešitových tvrtek a postupn  se rozepsal do p ti svazk  pam tí 
s názvem Na co jsem nezapomn l. Trvalá moudrost 

t chto oby ejnou tužkou psaných sešit  stojí za 
p ipomenutí a stala se proto nám tem dalšího 

pokra ování cyklu Pam , který p ipravuji. 
Literární podve er za íná v ned li 14. zá í 

v Gotické síni minoritského kláštera 
od 17 hodin. Úvodem promluví 

literární historik Ji í Urbanec.
Emanuel K enek

Ned le 14. zá í • 17:00 hod. • Minoritský klášter

Literární po ad Pam : 

Fran Sm ja - Na co jsem nezapomn l  (E. K enek)



v a c e t i 
l e t e c h , 

byla literární 
s o u t ž  n e s o u c í 

jeho jméno zacílena na 
mladé autory. Od 17 hodin 

vystoupí Dechový orchestr 
Základní um lecké školy Václava 

Kálika s mažoretkami, obcí projde 
pr vod k domu . 59 a po 18 hodin  v kul-

turním dom  prob hne série akcí, v níž nebude 
chyb t odhalení busty, k est nového vydání románu 

a otev ení výstavy. 
Na sobotu 20. zá í p ipravilo po ádající Sdružení Hlavnice A. C. 

Nora vyhlášení výsledk  letošního ro níku sout že, nad níž odbornou 
záštitu již tradi n  p evzalo ostravské st edisko Obce moravskoslezských 

spisovatel  a Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-p írodov dné 
fakulty Slezské univerzity v Opav . Jedním z d vod  rostoucí obliby sout že je 

anonymní hodnocení sout žních prací porotou, jíž p edsedá Ji í Urbanec. S erstvými 
laureáty se m žete seznámit ve 14 hodin v sále kulturního domu v Hlavnici. 

Ji í Pechá ek

Již podeváté se sou ástí Bezru ovy Opavy stává literární 
sout ž mladých autor  do t iceti let, jejíž vznik byl inspirován 
další významnou postavou eského literárního života. Vedle 

Petra Bezru e (vlastním jménem Vladimír Vašek) totiž z Opavy pochází také 
spisovatel Josef Kaván (1903-86), který publikoval pod pseudonymem A. C. Nor. 

P estože v období let 1924-48 pat il mezi uznávané eské spisovatele, po celý další 
život m l zákaz publika ní innosti.

Práv  letos by se neprávem opomíjený autor dožil sta let a toto jubi-
leum se samoz ejm  promítlo do pr b hu celého finále sout že. 

Ve tvrtek 18. zá í od 18 hodin se v p edve er jeho narozenin 
uskute ní ve vstupní hale výstavní budovy Slezského 

zemského muzea literární ve er. Zazní nejen ukázky 
z letošních sout žních prací, ale také pásmo 

ze spisovatelova díla, prob hne i beseda se 
leny jeho rodiny. Hlavní oslavy se 

uskute ní následujícího dne, tedy 
v pátek 19. zá í v Hlavnici, d jišti 

slavného románu Bürkental.  
Také proto, že svou natu-

ralistickou prvotinu 
vytvo il A. C. Nor 

již ve svých 
jednad-

literární po ad a oslavy: 

100 let od narození spisovatele A. C. Nora
tvrtek 18. zá í, 18:00 hod. • Slezské zemské muzeum 

Pátek 19. zá í, 15:30 hod. • obec Hlavnice

Vyhlášení výsledk  literární sout že 
                                          Hlavnice A. C. Nora

Sobota 20. zá í, 14:00 hod. • Kulturní d m Hlavnice

  Spisovatel A.C.Nor s rodinou syna v 
Kanad  v roce 1985

 Maturitní fotografie A.C.Nora



f o r m a c e , 
p sobící na ratibo ské a 

slezské muzické scén  od r. 1970. V jazzové 
kavárn  Kulturního domu St echa koncertovala s mnoha 

známými lidmi evropského formátu, mj. Zbigniewem 
Namys owským, Jaroslavem Smetanou, Piotrem 

Wojtasikem, Jackiem i Wojciechem Niedzielou. Nyní hraje 
ve složení: multinstrumentalista, skladatel, aranžér a pedagog 

Antoni Kucznierz - vedoucí, saxofon, Jan Szymków - trubka, Jerzy Pistelok 
- saxofon, Leon P achta - trombon, Stefan Konopnicki - basová kytara, 

Tadeusz Widota - bicí. 
Básník, herec a hudebník Jerzy D bina se narodil v roce 1957 

v Jastrowi. Trojnásobný laureát cen a uznání ministerstva kultury a 
um ní v oblasti divadla a hudby. Vít z mnoha cen v celostátních literárních, 

divadelních a hudebních festivalech (mj. festival Divadel jednoho herce 
v Toruni, festival Polské písni ky v Opolí, Literární konkurz asu kultury 

v Poznani. Tv rce nápad  i organizátor kulturních akcí s mezinárodní a celos-
tátní p sobností (mj. festival Baltic Satelid v Sejnach, Zastávka Olecko v Olecku, 

Provincie - pramen slova). 

Pedagožka, here ka a režisérka divadla pro d ti a mládež Gra yna Tabor se narodila 
roku 1959 v  Ratibo i. V roce 1992 založila divadelní skupinu st edoškolských a 

vysokoškolských student  Tetreadr p i Ratibo ském kulturním centru, která je 
laureátem etných divadelních festival  na celostátní úrovni a s úsp chem 

mnohokrát vystupovala v N mecku a eské republice. Do této doby 
zrealizovala patnáct divadelních her. Je tv rcem a koordinátorem 

devíti um lecko-výchovných projekt  a lenkou Mezinárodního 
sdružení um lc  INSEA a Sdružení um lc  a cestovatel  

Skupina Rosynant.

V letošním roce vznikl v Ratibo i z dotací Evropské 
unie v rámci projektu Phare velmi zajímavý polsko-

eský literární projekt pod patronací Czeslawa Milosze. Na 
obou stranách hranice probíhají již od za átku roku autorské a 

recita ní dílny mladých literát . Vyvrcholení celého projektu se odeh-
raje v Ratibo i od 22. do 29. zá í. pestrou nabídkou literárních setkání, 

divadelních a filmových p edstavení, koncert , ale také literární konference 
s názvem U z ídla smyslu, která se týká spisovatelského trojhv zdí Le mian, 

Hrabal, Schulz. V ned li  21. zá í od 17 hodin se ást projektu odehraje také v Opav  v 
sále minoritského kláštera. Setkáme se ratibo ským Divadlem Tetraedr ve h e Sko icové krá-
my, jejímž autorem je Bruno Schulz, od 18:30 s básníky Jackem Mol dou a Markem Rapnickim 
i s literárn  hudebním po adem Odtud potud, v n mž od 19:30 vystoupí jazzová for-
mace Grupa bez nazwy a Jerzy D bina. 
Marek Rapnicki - narozen 1955 v Lublin , od 1980 v Ratibo i, kul-
turní animátor, archeolog, básník; vydal n kolik sbírek verš , mj. Kost 
(Krakov,1990), Píse  viníka (Krakov 1991); editel Kulturního domu 
v Ratibo i v letech 1985-2001, zakladatel a dosavadní šéf Diskusního 
filmového klubu Puls, spolutv rce polsko- eského projektu Provincie 
- pramen slova.
Básník Jacek Mol da se narodil v roce 1964 v Ratibo i. Vzd láním 
je anglista. Pracuje v U itelské rad  cizích jazyk  v Ratibo i. 
Debutoval v r. 1984 na stránkách asopisu Ano a Ne. len 
Svazu polských a hornoslezských spisovatel  Literárního 
spolku. Dosud vydal t i sbírky verš : Sv dectví totožnosti 
(1995), Malé sv ty (1999), a Odtud - potud (2001).

Grupa bez nazwy 
- jazzová 

projekt 

     PROVINCIE - PRAMEN SLOVA: 
Sko icové chrámy (B. Schulz), Divadlo Tetraedr (Polsko)

Ned le 21. zá í, 17:00 hod. • minoritský klášter

setkání básník : 

            Jacek Mol da, Marek Rapnicki (Polsko)
Ned le 21. zá í, 18:30 hod. • minoritský klášter

zleva - Jacek Molêda, Jerzy Dêbina, Marek Rapnicki, Gra¿yna Tabor, Divadlo Tetraedr



Ó, smích, to je velká v c. Ni eho na sv t  se lov k 
nebojí více než smíchu. Provinilcovi nebere ani život, ani 

majetky, ale spoutává ho, ze strachu p ed posm chem se 
lov k zdrží toho, od eho by ho neodvrátila žádná síla.        N. 

V. Gogol

Spisovatel a dramatik Nikolaj Vasiljevi  Gogol (1809-1852) 
pocházel z Ukrajiny, p sobil jako ú edník a u itel v 

Petrohrad , po nepochopení svého Revizora strávil 
zbytek života v Itálii (v zahrani í n kolikrát p epracoval 

i Ženitbu) a bohužel zni il velkou ást svých rukopis . 
To je heslovitý pohled na jednu z nejv tších literárních postav p edmin-

ulého století. Jisté je, že znalost lidových postav a zvyk  jej p edur ila k lehce 
sarkastickému zobrazení spole nosti a jejích nešvar , což m že být i dnes vd ným 

inscena ním zám rem. V sobotu 13. zá í od 19 hodin v Loutkovém divadle m žeme 
trefnost Gogolovy „neuv itelné historky ve t ech d jstvích“ ocenit v nastudování 
Divadelního souboru G. F. Belopotockého z Liptovského Mikuláše. Zápletka Ženitby se soust edí 
na nev stu, která ve snaze nep ijít o žádného z nápadník , nakonec pozbude všech. 
Regionální divadelní soubor, jehož z izovatelm je Kulturní d m v Liptovském Mikuláši, 
nese jméno zakladatele novodobého slovenského divadelnictví, který p sobil v 
polovin  19. století. leny souboru jsou herci z celé oblasti, jejichž vedení se ujal 
herec Divadla J. Palárika z Trnavy Ján Kurá .   

osoby a jejich obsazení:
Agalia Tichonovna, kupecká dcera ..... Jana Hanzelová, Helena Hajková
Arina Pantelejmonovna, teta ....... Katarína Höhrová, Renáta Kögelová
Fiokla Ivanovna, dohazova ka .......... Silvia Antolová
Podkolesin, ú edník ................... Peter Raši
Ko kariov, jeho p ítel................. ubomír Raši
Praženica, exekutor .................... Štefan ahú  
Anu kin, d stojník .................. Milan Zvada
Ževavkin, námo ník  .................. Peter Danko

Režie, dramaturgie a scéna .................. Ján Kurá
Kostýmy  ............................. Ivana Bažíková
Masky ................................... Katarína Höhrová
Hudba  .................... Aram Cha aturjan

Sobota 13. zá í, 19:00 hod. • Loutkové divadlo

p edstavení:

      Ženitba (N. V. Gogol), 
divadelní soubor G. F. Belopotockého (Slovensko)  Jestliže selžou všechny zp soby, jak se 

vet ít do p ízn  atraktivní vdané ženy, nezbývá než se 
spolehnout na potopu sv ta.

Potopa sv ta je napsána na motivy stejnojmenné 
málo známé aktovky Václava Klimenta Klicpery (1792-

1859), profesora akademického gymnázia v Praze, jehož 
žáky byli t eba V. Hálek  a J. Neruda. Je to jedno z jeho 

prvních dramatických d l, z eteln  ovlivn né klasickou italskou 
commedií del´arte. V souladu s tímto žánrovým schématem jsou 

v Potop  sv ta jasn  rozvrženy charakterové typy i d j p íb hu.
Žárlivý sedlák Vošoust má mladou ženu Dorotku, jíž se dvo í nápadníci 

- kancelá ský škrabák Lichotil a u itel Žilobílek. Oba nápadníci hledají zp so-
by, jak se Dorotce p iblížit a využívají služeb chamtivého podomka Honzy. Ten 

se ale za zprost edkování sch zek ú tuje stále víc pen z. Žilobílek si tedy vymyslí 
a rozší í zprávu, že se blíží potopa sv ta. Vošoust zpanika í a za ne shromaž ovat sv j 
majetek, aby ho zachránil p ed pohromou, oba sokové tak mají volné ruce...

Režisérka hry Marie Lorencová vystudovala katedru divadelní režie na Divadelní 
fakult  Akademie múzických um ní v Praze. Režírovala desítky her v divadlech 

v Kolín  (pracovala tu 26 divadelních sezón, až do zrušení divadla), pak 
v Hradci Králové, Karlových Varech, Jihlav , Opav  a P íbrami.

osoby a jejich obsazení:
Lichotil, šafá  ........................ Zden k Jorda

Žilobílek, u itel ................... Zden k Svobodník
Vošoust, sedlák ........................... Martin Táborský

Dorotka, jeho žena .............Kamila Srubková nebo Jana Epikaridis
Honza, jeho pacholek .......... Petr Klimeš

Ko ínková, podlá sousedka ..................... Sabina Figarová

Režie a dramaturgie ........................... Marie Lorencová
Scéna, kostýmy a úpravy textu .............. Robert Blanda

Hudba .................................................... Vladimír Figar

Ned le 7. zá í, 19:00 hod. • Loutkové divadlo

p edstavení: 

Potopa sv ta (V. K. Klicpera) - divadlo Epina



DNO je otev ené spole enství lidí, kte í 
cht jí n co tvo it, a  už v divadle, hudb  i 

výtvarné oblasti. Divadelní aktivity DNA za aly 
v roce 2000 p edstavením Variace na slavné téma 

Cyrano. Jirka Jelínek vyšel z královehradeckého divad-
la Jesli ky a sestavil samostatný divadelní projekt spolu s 

Tomášem Komárkem. Od té doby DNO uvedlo tato divadelní p ed-
stavení: Dalibor, Rychlé šípy, Báj - báj, Hop, Rybstory, Anatomie, Rýže a 

další.

„Odborná ve ejnost, kritici a jiní v dáto i za ínají na Divadlo DNO z Hradce Králové hled t jako na fenomén. O n em 
takovém m že sv d it i pár ocen ní (Cena Divadelních novin za alternativní p ínos divadlu, Zlatý Erik, n kolikrát ceny 

z loutká ské Chrudimi aj.). Divadlo DNO si toho váží, ale nadále si užívá divadelní naivnos-
ti, ujetosti a jiných šarád, ve kterých je v tšinou hodn  humoru, hodn  hudby, špetka 

loutek a stále více radosti. Radostn  Vás tedy zveme v úterý 16. zá í od 
19 hodin do loutkového divadla na kousky Únor, Okolostola, 
Operetka, Oslík, Stop, Dalibor a možná i na n co úpln  jiného…, 
ale rozhodn  taky na plno písni ek chodící kapely Strýc 
Josef!“   

Mat j Pospíšil

Úterý 16. zá í, 19:00 hod. • Loutkové divadlo

p edstavení: 

Ve írek DNOmedár , 
divadelní soubor DNO Hradec Králové

Básník Josef Kainar (1917-71) byl svou 
i dnešní st ední generací velmi ct n pro jistý 

civilismus a bluesovou tóninu svých básní. 
Dnes se zdá, že n které jeho texty tém  zlidov ly 

(St íhali dohola malého chlape ka), a že nejp esv d iv ji 
vyznívají práv  ve spojení s hudbou (p ipome me M sto Er 

pro skupinu Framus Five a jejího zp váka Michala Prokopa 
z roku 1971). Na po átku padesátých let se Kainar rozhodl 

napsat erbenovsky lad nou veršovanou pohádku Zlatovláska. Byla 
zamýšlena pro uvád ní na loutkové scén . Tento text p ipravuje v režii 

Petra Nosálka na scén  Pavla Hubi ky inohra Slezského divadla. Premiéra se uskute ní 
v ned li 14. zá í v 15 hodin. Autorem hudby je skladatel Pavel Helebrand, který 

se roku 1960 narodil práv  v Opav . Vystudoval obor skladba a kytara na 
Janá kov  konzervato i v Ostrav , krátce vyu oval na základní um lecké škole 

a nyní se pln  v nuje komponování scénické hudby pro divadla u nás (Ostrava, 
Olomouc, Praha) i v zahrani í (Varšava, Joinvill ve Francii). Píše také pro 

televizi a film, vedle tvorby pro d ti (opera Jesli ky svatého Františka), 
komponuje hudbu pro r zné sólisty a komorní soubory.

osoby a jejich obsazení: 
Zlatovláska a 1. ptá ek ................ Kate ina Volná

Ji ík ......................................... Ladislav Špiner
1. král .............................. Petr Klimeš

2. král a psí ek .......... Ji í Nebenführ
Babka a ryba ......... Jana Paroulková

1. rybá , Rusovláska ........... Marek Kunc
2. rybá , ernovláska ............ Zden k Pavlí ek

Ned le 14. zá í, 15:00 hod. • Slezské divadlo

premiéra: 

     Zlatovláska (J. Kainar, P. Helebrand), 
     soubor inohry Slezského divadla v Opav

Divadlo Dno - Dalibor



 

Spisovatele Jaroslava Foglara (1907-99) a jeho románové 
i komiksové hrdiny zná v této zemi snad každý. Sv d í o tom 

i to, že se Foglar v roce 1992 stal laureátem d tské ankety 
O paví pero, jejímž prost ednictvím žáci opavských škol 
oce ovali nejlepší autory knížek pro d ti. Po televizním a film-
ovém zpracování se po átkem roku 2002 objevují Rychlé šípy na 
scén  Slováckého divadla v úprav  a režii Roberta Bellana. Více než 
stovka beznad jn  vyprodaných repríz jasn  hovo í o tom, že se p ed-
stavení zda ilo. Nadšení jsou diváci i kritika. Nap íklad J. P. K íž napsal: 

„Slovácké divadlo vsadilo na výbornou, mladou hereckou partu absolvent  moravských konzervato í 
a  her eckých  ško l .  Rež isér u  Be l lanov i  se  poda i lo  p evés t  na  jev iš t  komiks 

o nadlidsky vzorných chlapcích. Tak vzorných, že jsou z toho až nemotorní, v dce Mirek Dušín 
prkenný a jejich fandové tumpachoví. V legra n  pok ivené vážnosti je velká síla inscenace.“ 
Ocitujme i K. Patkovou, která dodává: „Bellanova dramatizace se dívá na komiksové hrdiny 

s pobaveným nadhledem, neváhá je karikovat, užívá p esné citace oblíbených míst, ale i pohyb , gest, 
postoj . (Ch ze moravského Dlouhého Bidla je opravdovou lah dkou i pro sklaní znalce.) P esný rytmus 

i herecké nasazení - díky tomu se staly Rychlé šípy tolik úsp šným titulem.“  Kultovní inscenaci 
Slováckého divadla Uherské Hradišt  m žete zhlédnout v sobotu 20. zá í od 19 hodin 

ve Slezském divadle.

osoby a jejich obsazení:
Mirekl Dušín .......... David Vacke
Jarka Metelka .......... Míra Zavi ár
Jindra Hojer .......... David Vaculík
ervená ek .......... Zden k Tr álek

Rychlonožka .......... Tomáš Šulaj
Dlouhé Bidlo .......... Josef Kubáník
Št tiná  .......... Karel Hoffmann ml. j.h.
Bohouš  .......... Martin Vrtá ek
a mnoho dalších 

Režie .......... Robert Bellan
Dramaturgie .......... Ivana Bendová
Scéna .......... Jaromír Pátek
Kostýmy .......... Šárka Bellanová
Hudba .......... Jura Pep ený a výb r

Sobota 20. zá í, 19:00 hod. • Slezské divadlo

p edstavení: 

Rychlé šípy (J. Foglar, R Bellan), 
Slovácké divadlo Uherské Hradišt

Netradi ní divadelní projekt obsahující výtvarné akce, divadelní ske e, 
gagy, hudební a pohybové improvizace se uskute ní ve dnech od 18. do 20. 

zá í na železni ní trase Opava - Chuchelná. Tato tra  vd í za sv j vznik pruskému 
vít zství ve válce roku 1866 - bylo nutné propojit Prusko s Rakouskem. Opava 

tak získala p ímé spojení s Berlínem a Varšavou. Železnice byla dostav na v roce 1895 
a sloužila osobní a nákladní p eprav . K masivnímu nár stu zejména náklad-

ní  dopravy došlo b hem s tavby eskoslovenských pohrani ních pevnost í .  B hem 
2 .  s v t o v é  v á l k y  b y l a  t r a  d o k o n c e  p i z p s o b e n a  j í z d  r y c h l í k ,  a v š a k  b r z y 

po osvobození ji ekal stejný osud jako jiná spojení naší zem  s Polskem -  p erušení kv li velkým 
rozdíl m v cenách spot ebního zboží. Kolejišt  nebylo dosud obnoveno. Funguje jen ve dvou úsecích 

Raciborz - Krzanowice a Opava - Chuchelná. Železni ní tra , která nyní kon í pouhý 1 km od pol-
ských hranic, kdysi spojovala d ležité evropské metropole. Akté i projektu by tedy rádi spole n  

s pasažéry p ekro ili hranice - nejen sousedních stát , ale i hranice divadla, žánr , vnímání. Divadlo na 
trati chce oživit to, co spí, vnést kouzlo neoby ejného do oby ejného dne, n co vzrušujícího a neobvyklého 

do každodenní všednosti. 
Blanka Bor vková

Na divadelním projektu se podílí pražské Hafan studio (produkce Blanka 
Bor vková), lenové Divadla T. E. J. P. (Teatro Ekvilibristiko Jokulaturo Presto) 

z Jihlavy za výrazné finan ní pomoci Goethe-Institutu v Praze. Tato výjime ná 
akce bude fotograficky dokumentována studenty Institutu tv r í fotografie FPF 
Slezské univerzity v Opav  ve spolupráci s ob anským sdružením Cypriana 
Lelka z Dolního Benešova. Výsledná kolekce bude vystavena jak v Opav  
a Ratibo i, tak v Goethe-Institutu v Praze.
Dlouholetá produk ní nezávislých divadel (Buchty a loutky, Divadlo Continuo, 
Divadlo brat í Forman ) Blanka Bor vková p ipravila se svým Hafan Studio nap íklad 

ty týdenní mezinárodní workshop Kratochvíle na zámku Kratochvíle, divadelní 
projekt Nachové plachty i nejnov ji Námo ní festival na lodi Tajemství. 
Jakub Škrdla a Barbora Jandová, absolventi Divadelní fakulty JAMU Brno, založili v 
Jihlav  ob anské sdružení Divadlo T.E.J.P. ( ti tejp = slangový výraz pro kobercovou 
pásku, základní spojovací materiál, multifunk ní a mnohostrann  využitelný). Z 
p edchozích projekt  namátkou p ipome me slavnostní zakon ení akce Praha - 
evropské m sto kultury 2000 na Hrad anském nám stí, Grand opening Streetcar 
v Portlanu v USA, Sestup kejklí e z v že sv. Jakuba. 
Goethe-Institut v Praze byl založen v roce 1990 jako další ze 126 podob-
ných zprost edkovatelských organizací n mecké zahrani ní kulturní politiky 
v 80 zemích. Za átek p sobnosti této organizace, která si klade za cíl propago-
vat výuku n meckého jazyka a dopl ovat mediální nabídku informací, se datuje 
rokem 1951. Praha se navíc stala regionálním st ediskem pro st ední a východní 
Evropu a koordinuje tak práci institut  v Polsku, Chorvatsku, Bosn -Hercegovin , 
Ma arsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku.   

D kujeme za laskavou pomoc a spolupráci Divizi obchodn -provozní, o.z. Železni ní stanice Opava-východ 
p i realizaci tohoto zajímavého projektu.

tvrtek 18. zá í, pátek 19. zá í, sobota 20. zá í; po celý den • tra  Opava - Chuchelná

projekt: 

Divadlo na trati aneb Za Chuchelnou Evropa..., Divadlo T.E.J.P. 
Jihlava



V rámci cyklu EVROPA VE FILMU, který 
spolupo ádá Opavský filmový klub, nabízí 
po adatelé festivalu osm zajímavých a cenami 
ov n ených snímk .  

Left luggage aneb Kufry pana Silberschmidta  - Nizozemsko, Belgie, USA 
1997, režie Jeroen Krabbé.  / tvrtek 4. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/ 

Nizozemský herec mezinárodního formátu Jeroen Krabbé 
se ve svém režijním debutu zabývá stále živými problémy 
židovské komunity - ozvuky holocaustu a situací ortodoxních 
v ících v moderní spole nosti.  D j jednoduchého p íb hu se odehrává 
v Antverpách roku 1972. Svobodomyslná dívka Chaja p ijme práci u 

d tí v chasidské rodin , a koliv 
sama nev í. Díky její lásce a pé i 
se ty letý chlapec Simcha (zjevn  
poznamenaný bigotními pom ry doma) 
nau í mluvit. Po hádce s antisemitským 
domovníkem však dívka na p ání chlapcovy 
submisivní matky p estane na as chodit do 
domu a Simcha se utopí v jezírku v parku. 
Druhou rovinu vypráv ní tvo í vztah Chaji 
k jejím rodi m. Stárnoucí otec je posedlý 
minulostí - chce za každou cenu najít kufry 

s rodinnými památkami, jež na út ku p ed nacisty zakopal u jednoho 
domu. Považuje to za sv j závazek v i p íbuzným, kte í zahynuli v 

koncentráku. Matka naopak tvrdí, že je zapot ebí žít p ítomností. 
Chaja zpo átku odmítá sve epé lp ní na minulosti i na ví e, 

postupn  však chápe, co lidi z jejího okolí k vyhran ným 
postoj m vede. Prost edníkem jejího poznávání je  mou-

drý pan Apfelschnitt, který ji zná od d tství. Tv rci 
zd raz ují morální vyzn ní p íb hu, jejž však pojednávají 

pon kud sentimentáln  a zjednodušen  (p íliš okatý 
domovník v antisemitismus, jednozna né rodin-

né vztahy apod.). Pracují i s nenápadným 
humorem a s o ividným pochopením pro 

r zné postoje hrdin . Režisér získal vyni-

filmové projekce

V loutkovém divadle v ned li 21. zá í od 10 a 
od 15 hodin si mohou již ty leté d ti vychutnat 

novou pohádku Divadla DRAK. ernošská pohádka bude 
možná trochu jiná, než jsme zvyklí. Pochází totiž z Afriky, 

ze zem  krásné a divoké p írody, plné cizokrajných zví at. 
Ale Afrika je také pravlastí ernoch , kte í si zrovna jako my 

vypráv jí pohádky a mýty. P íb h ernošské pohádky je velmi jed-
noduchý, doprovázený rytmickými íkadly a hrou na bubny. Nechybí 

v n m ani hrdina, který má své chyby a dostane se do nebezpe í. Zkrátka 
pohádka jak má být! Ve výprav  Petra Matáska hrají Ji í Vyšohlíd (také režie a 

hudba), Pavel erník a Jan Popela.
Divadlo DRAK z Hradce Králové se profesionáln  zabývá tvorbou pro d ti více než t i-

cet let, ale v poslední dob  nej ast ji hraje tzv. rodinné divadlo (pro d ti od mate ských 
škol po d de ky a babi ky). Každoro n  odehraje kolem t í set p edstavení doma i 

po celém sv t  (t eba USA, Japonsko, Austrálie). Bohatých mezinárodních 
kontakt  využívá rovn ž Mezinárodní institut figurálního divadla, který 

p i divadle jeho um lecký šéf Josef Krofta a editelka Jana Dražáková 
založili. 

Ned le 21. zá í, 10:00 a 15:00 hod. • Loutkové divadlo

p edstavení: 

             ernošská pohádka, 
             divadlo DRAK Hradec Králové



/ tvrtek 11. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/  

U Barentsova mo e na severovýchod  
Norska daleko za polárník kruhem leží malé 
rybá ské m ste ko Berlevåg. P ed mnoha lety zde 
vznikl mužský vokální sbor, jehož v kový pr m r je 
dnes rozhodn  vyšší než bývá obvy-klé. Najdeme zde i 
obdivuhodn  vitálního šestadevadesátiletého kmeta. Bez 
ohledu na v k, r zné životní osudy a profese se pro t icet muž  
stal sborový zp v neodmyslitelnou, p ímo životadárnou sou ástí 
bytí v drsných p írodních podmínkách. Není divu, že tahle nesou-
rodá skupina nadšenc  v ele s invalidním dirigentem Oddem Marinem 
Frantzenem zaujala režiséra Knuta Erika Jensena  a ten se rozhodl p ed-
stavit je ve svém filmu (p esný p eklad norského i švédského názvu by zn l 
Zanícen  a nadšen ). Jensenovi se poda ilo p sobiv  skloubit do uceleného obra-
zu r znorodé životní p íb hy len  souboru s lidovými i um leckými písn mi a s drsnou 
krásou norské p írody. Zážitkem pro soubor je cesta do ruského Murmanska, kde si 

muži, koncertující v erných oblecích, motýlcích a bílých apkách b hem vystoupení 
podmaní hlavn  ženskou ást publika. Ze snímku se na diváka p enáší optimismus, 

up ímná radost ze života a pochopiteln  i láska ke zp vu. Ceny: MFF Chicago 
2001: Zlatý Hugo za nejlepší dokumentární film. Norské výro ní ceny Amandy: 

nejlepší celove erní film, nejlepší dokument.  

V nost a den  - ecko, Francie, Itálie, SRN 1998, režie Theo Angelopoulos.  
/Pond lí 15. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/ 

P ední ecký filma  nato il film v duchu své p edchozí tvorby: 
na p íb hu zestárlého spisovatele, jemuž zbývá „poslední“ 

den života, zkoumá pocity lov ka, jenž se musí (a jenž 
se dokáže) vyrovnat se svou vyko en ností a s nena-

pln ností své existence.  Smrteln  nemocný spiso-
vatel Alexandros odchází zem ít do nemocnice 

a má p ed sebou ješt  jeden den „na svobod “. B hem 
n j se sblíží s malým albánským uprchlíkem 

a vybavuje si živé vzpomínky na zem elou 
manželku Annu. Sv j život ve vnit ním vyh-

nanství p irovnává spisovatel k osudu 

filmové projekce

kající herecké obsazení, p i emž sám zt le-
snil postavu ortodoxního pana Kalmana. Ceny: 
48. MFF v Berlín  1998: Cena Evropské filmové 
a televizní akademie Modrý and l: (nestatutární) 
cena divák , cena za nejlepší film ud lovaná n meckou 
spole ností artkin, zvláštní ocen ní za výjime ný herecký 
výkon (I. Rosselliniová).  

Božská komedie  - Portugalsko, Dánsko, Francie, Itálie 1995, režie Joao 
César Monteiro.  /Pond lí 8. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/ 

Tento snímek p ináší zvláštní téma a osobitý pohled na sv t i na film 
jako um lecký prost edek sebevyjád ení. Hlavní postavou bizarní smutné 
komedie je Jo o de Deus, tedy Jan Boží nebo Jan z Boha. Stárnoucí intelek-
tuál a estét p sobí jako šéf lisabonské cukrárny. Sv j staromládenecký život si 
zpest uje filozofickými i politickými úvahami (ale též výklady o historii zmrzliny 
nebo hygien ), verši i sbírkou ženského ochlupení. P edevším se však Jo o oddává lib-

ertinským hrátkám a erotickým rituál m s mladi kými dívkami, vesm s prodava kami 
z cukrárny, pat ící zkušené majitelce Judite. Jo o svede mimo jiné venkovskou dívku 

Rosarinho a potom se zam í na ezníkovu nezletilou dcerku Jo oninhu, což se mu 
stane osudným. Zdánliv  lehké erotické téma pojednává scénárista, režisér 

a p edstavitel hlavní role v jedné osob  svéráznou filmovou e í, v níž lze 
nalézt etné odkazy na významné p edch dce, nejvíce patrn  na Bu uela. V 

dlouhých sekvencích a pomalém tempu vypráv ní hraje významnou roli 
klasická hudby, zejména pak ásti Haydnovy Mše svaté Cecilie (pasáž 

Beránku Boží s obrazem zabitého jehn te). Jan z Boha je významný 
portugalský sv tec, jež p ed konverzí vedl bou livý  život. Jako 

filmová postava se objevil už v Monteirov  snímku Vzpomínky 
na žlutý d m (1989) a je protagonistou i volného pokra ování 

Božské komedie s názvem Božské zásnuby (1998). Ceny: 
52. MFF v Benátkách 1995: Velká zvláštní cena poroty 

ax aequo.  

Cool & Crazy  - Norsko, Finsko, Švédsko 2000, 
režie Knut Erik Jensen.  

filmové projekce



eckého básníka z devatenáctého století 
Dionisia Solomose, jehož nedokon enou 
poému se marn  pokoušel dopsat. Malý albán-
ský uprchlík p sobí jako živoucí symbol hrdinova 
vnit ního stavu. Je ve sv t  ztracen práv  tak, jako 
umírající spisovatel, který se (aniž sám ví pro ) uchýlil 
do vnit ního vyhnanství a který nekomunikoval ani se leny 
vlastní rodiny. Navzdory depresivnímu tématu Angelopoulos v 
snímek vypovídá o nad ji a o smí ení.  Uznávaný tv rce se ve 
svém pomalu plynoucím, meditativním vypráv ní opírá p edevším o 
souzn jící výkon Bruna Ganze a o brilantní kameru Giorgose Arvanitise 
a Andrease Sinanose, kte í postihli kontrast p ítomnosti a idealizovaných 
vzpomínek, ale i nenásiln  obrazové p echody od syrov  realistických scén po 
režisérovy charakteristické a nap l surrealistické výjevy (hrani ní plot ov šený 
d tskými siluetami, symbolická poh ební ob ad za zabitého staršího kamaráda 
malých uprchlík , pasažé i v no ním autobuse…). Ceny: 51. MFF v Cannes 1998: Velká 

cena Zlatá palma. 39. MFF v Soluni 1998: nejlepší ecký film.  

E r a s m u s  a  s p o l .   -  Š p a n l s ko ,  Fr a n c i e  2 0 0 2 ,  r e ž i e  C é d r i c  K l a p i s c h .  
/ tvrtek 18. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/  

Erasmus a spol. je eský distribu ní název posledního snímku známého fran-
couzského režiséra Cédrica Klapische. Ve Francii byl film uveden pod 

titulem L´auberge espagnole, což v doslovném p ekladu znamená 
špan lská hospoda, ale významov  „špan lská vesnice“, tedy n co nezná-

mého a nepochopitelného. Mezinárodní titul filmu je Euro Puding, ve 
Špan lsku se promítá pod názvem Una casa de locos (Blázinec).  

Erasmus byl nejenom v hlasný renesan ní myslitel a filosof, ale je 
to i studijní program Evropské unie, díky n muž se mohou stu-

denti i absolventi vysokých škol vzd lávat i pobývat na uni-
verzitách v zemích EU, což je jako stvo ené pro pa ížského 

studenta ekonomie Xaviera. Když mu totiž otc v známý 
slíbí perspektivní místo na ministerstvu financí pod 

podmín-kou, že musí ovládat špan lštinu, cílev -
domý mladík neváhá, vy ídí si nezbytné formality 

a odlétá do Barcelony. Nové známosti, 
nové zážitky, chaotické (a v pozd jších 

filmové projekce

vzpomínkách i idylické) soužití v jednom 
byt  se šesti kolegy z r zných kout  Evropy 
znamenají pro mladíka nové zkušenosti a 
vlastn  též zkoušku dosp losti. Když se Xavier 
po roce vrací dom , p ipadá si jako cizinec. Neví 
sice co chce, ale jedno ví jist : ur it  nebu-de min-
isterským ú edníkem.  Svižný vtipný film zp tn  mapuje 
rok Xavierova  pobytu v Barcelon , využívá tamního koloritu, 
v hlasných památek i mén  p itažlivých zákoutí a hlavn  erpá 
z autentických zkušeností režiséra a jeho p átel z obdobných studi-
jních pobyt .  Ceny: 37. MFF v Karlových Varech 2002: Cena divák .  

A n d l i n  p o p e l   -  U S A ,  Ve l k á  B r i t á n i e  19 9 9 ,  r e ž i e  A l a n  Pa r ke r.  
/Pond lí 22. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/  

Snímek tohoto uznávaného režiséra je adaptací stejnojmenné pozdní auto-
biografické prvotiny Franka McCourta, odm n né prestižní Pulitzerovou cenou. 

Režisér se ve svém p episu celkem v rn  p idržuje p edlohy, zachovává i komen-
tá  vyprav e. Ten mluví o své rodin  - o zbož ovaném a zárove  nenávid ném otci, 

jenž um l krásn  vypráv t, ale zárove  byl nenapravitelným opilcem ožebra ujícím 
rodinu, o matce And le (p esn jší název díla by byl spíše And lina pokora), která 

vzdoruje tra-gickému úd lu, a o svých etných sourozencích, z nichž n kte í 
zem eli brzy po narození. Vypráv ní vrcholí odjezdem hlavního hrdiny zp t 

do vysn né Ameriky.  Tv rci se soust edili p edevším na realistické, místy 
až naturalistické zachycení atmosféry neuv itelné bídy v deštivém a 

nezdra-vém prost edí chudinských tvrtí Limericku. S bravurou p ed-
vád jí pochmurný dobový obraz, který je však narozdíl od knihy 

bohužel jednorozm rný a až akademicky chladný. Vedle samo-
z ejmých výkon  herc  Emily Watsonové a Roberta Carlyla 

zaujmou výborní p edstavitelé d tských rolí. Ceny: 35. MFF 
v Karlových Varech 2000: Cena divák . Oscar, Zlaté 

glóby: (nominace) nejlepší hudba (J. Williams). 
Ceny BAFTA:  (nominace)  nej lepší  here ka 

(E. Watsonová), nejlepší kamera (M. Seresin), 
nejlepší výprava (G. Kirkland).  

Hry prachu  - esko 2001, režie Martin Mare ek, 

filmové projekce



který bude zárove  hostem p edstavení.  
/ tvrtek 25. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/  

Režisér v absolventský snímek (na kated e doku-
mentární tvorby FAMU) upoutal pozornost p i svém 
uvedení na MF dokumentárních film  v Jihlav  2001 a na 
Festivalu FAMU 2001. Mladý autor v n m neot ele zachycu-
je atmosféru okolo zasedání Mezinárodního m nového fondu 
a Sv tové banky v Praze v zá í 2000. V duchu názvu (evokujícího 
ostatn  i souvislost „hry prach “) pojímá bou livé události p ed 
zasedáními i v jejich pr b hu jako groteskní st et ideologií. Nedílnou 
sou ástí této akce byly totiž i r zné protesty bojovník  proti globalizaci. 
Filma i z bezprost ední blízkosti, ale také ze zna ného nadhledu (díky záb r m 
z policejních vrtulník ) p ibližují d je z r zných míst Prahy a dávají prostor 
k vyjád ení lidem z r zných tábor . Ze zajímavé „reportáže“, jejímž st edem se 
stává Praha jako m sto „postižené“ p ílivem „vet elc “, vzniká zvláštním zp sobem 
skladby (k n muž pat í i uvedení jednotlivých kapitol svéráznými titulky - nap . D lení/

Na d lení/Zóna 
sd lení) nad asová 
záležitost. Auto i se 
tvá í objektivn , nic-
mén  „byli sou ástí 

situace“ (n kolikrát p ímo vstupují do d je). Zachycená realita usv d uje 
jednotlivé protagonisty a odhaluje slabiny leckdy demagogicky pro-

sazovaných názor . Kamera si narozdíl od známých televizních 
reportáží nevybírá „atraktivní“ bitky s policií, její záb r je mnohem 

širší.  Film byl natá en b hem trnácti dn  na 16mm kameru i na 
miniDV kamery. Díky grantu byl p ekopírován na klasický 

formát. Verze pro kina byla poprvé uvedena na MFF v 
Karlových Varech 2002.  Ceny: 5. MF dokumentárních 

film  Jihlava 2001: Cena za nejlepší eský dokument 
2001; Cena divák . Festival FAMU: Cena divák .  

Psí dny  - N mecko, Rakousko 2001, 

filmové projekce

režie Ulrich Seidl.  
/Pond lí 29. zá í, 17:00 hod. kino Elektra/  

Snímek je prvním celove erním hraným 
filmem známého dokumentaristy. Jeho d j 

se odehrává b hem subtropického víkendu 
na víde ském p edm stí u dálnice, v odcizeném 

prost edí parkoviš   a supermarket . Je až s podivem, 
jak nemilosrdn  dokáží Rakušané vid t a karikovat sami 

sebe. V této sebereflexi film vzdálen  p ipomíná snímky 
Americká krása i Št stí.  Spalující vedro v lidech probouzí 
netušené, mnohdy zvrácené (a tak ka vražedné) choutky. P íb h 

dokumentaristicky lad ného filmu se dotýká vzájemn  se pro-
línajících osud  n kolika lidí, a je p ekvapiv  napln n násilím, nechutnými 
žárlivými scénami, sexuálními hrátkami i deviacemi, ale (v daleko menší 

mí e) také touhou po porozum ní a lásce. P evládajícím dojmem z stává poc-
it odcizení, beznad je, znechucení a ošklivosti, jakoby vše bylo p edem dané 

a nedalo se m nit… Sám režisér, který na nesporn  zajímavém a nevšedním 
projektu pracoval n kolik let, ozna uje  své dílo jako „takzvaný skute ný film“. 

Ceny (neúplné): 58. MFF v Benátkách 2001: Velká cena poroty. 3. MFF 
Bratislava 2001: Zvláštní cena za režii ex aequo, cena FIPRESCI.  

Zpracovala Nikola Richtrová

filmové projekce



Cesta - to je skute ný význam 
slova safari ve svahilštin  - jazyce 

Ke an . A cesta opavské roda ky 
Joy Adamsonové, sv toznámé ochrán-

kyn  zví at, spisovatelky a malí ky, byla 
plná extrém . Pou  Friederike Viktorie Gessnerové 

- tak se Joy Adamsonová jmenovala p vodn  - za ala 
mrazivého lednového dne roku 1910 v Opav  v 

jednom z m š anských dom  v ulici Na rybní ku. Brzy 
se dostavila osobní bolest z nep íliš š astného d tství,  

pozd ji následovala velká odvaha p i zvykání si na t žké 
životní podmínky v Africe. Pak se ale Joy do kala odm ny v 

podob  sv tového v hlasu, a než si jej sta ila do dna vychut-
nat, byla v roce 1980 brutáln  zavražd na.  

Joy se však i p es její  mezinárodní v hlas nedostává v rodném m st  
tolik pozornosti, kolik by si zasluhovala. P iznám se, že i pro mne byla 
zpo átku velkou neznámou. Denn  jsem míjela její rodný d m p i cest  na 
základní školu na Riegrov  ulici a denn  se mi do pam ti vpíjela slova z 
pam tní tabule. Bylo to práv  tajemné neznámo kolem slavné roda ky, 
které se pro mne stalo velkou motivací Afriku navštívit. Poprvé jsem 
p ijela do Keni v roce 2000 a okamžit  jsem zamí ila do muzea, 
které vzniklo z jejího domu na b ehu jezera Naivaša, s výhledem 
na p vabnou sopku Longonot. B hem prohlídky muzea poušt li 
životopisný film. Když se objevily záb ry na údolí Moravice, 
za al jako doprovodná hudba vyhrávat val ík „Na krásném 
modrém Dunaji“. Tehdy jsem se rozhodla, že musím 
p ipomenout, odkud Joy skute n  pocházela. 
Výstavu „Joy Adamsonová - inspirující d tství“, jsem 
uspo ádala (za významné pomoci opavských his-
torik  Pavla Šopáka a Karla M llera) již b hem 
prvního roku svého p sobení na velvysla-
nectví v Nairobi. Výstava sklidila mezi 
ke skou ve ejností obrovský úsp ch - k 
dnešnímu dni ji vid lo p es p t tisíc 
lidí, Ke an  i zahrani ních návšt vník  
Keni. Nejprve jsme ji vystavili 

St eda 3. zá í, 17:00 hod. • M stský d m kultury Petra Bezru e

expozice: 

Joy Adamsonová - Dlouhé safari z Opavy do Keni
lenové Skupiny X si letos spole n  p ipomenou 35. výro í své první výstavy, 
která se konala v arkádách Dvo ákových sad  v rámci programu jedenácté 
Bezru ovy Opavy. Skupina se ustavila v roce 1967 a její název vykrystal-
izoval podle pam tník  na sch zce ve vinárn  „U Bílého koní ka“ (pros-
t ední st l na pravé stran  u vchodu). Sch zka byla bou livá, výtvarníci byli 
rozezleni nep ijetím do obnoveného, ale konzervativního Sdružení um lc  
slezských a písmeno X vyjad ovalo toto odmítnutí, škrtnutí. Písmeno X 
také symbolizovalo to, že skupina byla nová, neznámá (x), p edvídalo 
k ižovatku (x) p íštích tv r ích cest a v dob  vzniku skupiny sed lo ve 
vinárn  práv  deset (x) výtvarník : Zden k Beneš, Jeroným Foltýn, 
Zden k Götz, Lubomír Havlica, Stanislav Havlík, Zden k Horák, 
Miloš Ka írek, Karel ehák, Marta Šajtarová, Eva Václavková. K 
nim se p idali teoretici - Miroslav Malura, Ivo Petr.
Skupina zpo átku p sobila pod ochrannými k ídly Domu kul-
tury a vzd lávání (pozd ji p ejmenovaného na D m kultury 
Petra Bezru e), v sou asné dob  je organiza n  voln  p ipo-
jena k výtvarnému oboru základní um lecké školy. Je to 
i proto, že dobrou polovinu lenstva tvo ili a tvo í u itelé 
a bývalí žáci školy (nap . Ludmila Ka írková, Ivana 
Sýkorová, Marcela Mrázková, Zuzana Bendíková, 
Alexander Da enko, Old ich Kolovrat). Z t ch, kte í 
své práce v posledních letech pravideln  p edstavují 
ve ejnosti a p itom se nev nují pedagogické profesi, 
ješt  uve me alespo  Františka erného, Huberta Grima 
a Miroslava Selingra. Každoro n  dává skupina pros-

tor i host m, pov tšinou za ínajícím autor m, a tak se 
složení skupiny b hem let plynule prom uje. Pravidelná 

výstavní ú ast v programech festivalu není jedinou aktivi-
tou skupiny. Ta svou tvorbu p edstavuje i na jarních lenských 

výstavách, n kte í lenové vystavují ješt  samostatn  v blízkém okolí 
i zahrani í (Rakousko, Itálie, ecko). Skupina vyzdobila obrazy svých 

len  domky d tských vesni ek SOS (Dubí, Chval ov, Medlánky) nebo 
pracovny o ního odd lení Slezské nemocnice v Opav . V posledních letech 
se lenové skupiny zú ast ují malí ských plenér  (Šilhe ovice 2001, Háj ve 

Slezsku 2002). V roce 2003 
vzniká nový organiza ní tým (Hana 
Gebauerová, Pavel Gregor a Zde ka 
Pavlí ková), který uvažuje o p evedení 
skupiny mezi ob anská sdružení. Výstava 
bude zahájena v úterý 2. zá í od 17 hodin 
v Gotické síni minoritského kláštera a potrvá 
do 9. zá í.

Miloš Ka írek

Úterý 2. zá í, 17:00 hod. • minoritský klášter

vernisáž: 

Opavská výtvarná Skupina X

  Jedna z posledních fotografií 
J.A. z ke ského kempu Shaba.



v Národním muzeu v Nairobi, posléze v již 
zmín ném muzeu na b ehu jezera Naivaša 

a nakonec v Ke ské správ  národních park . 
Práv  tam výstava p ilákala nejvíce pozor-

nosti, nebo  Joy Adamsonová výt žky z prodeje 
knih i filmových práv v novala na ekologické 

projekty, mimo jiné i na založení n kolika národních 
park  v Keni. Ke ská správa národních park  m la 
zájem, aby výstava zamí ila do všech kout  Keni. Proto 
v sou asné dob  výstava putuje po nejv tších ke ských 
m stech - Mombase a Kisumu, poté zamí í do výcho-
vných st edisek nejnavšt vovan jších národních park  
Nakuru a Tsavo East. 
V rámci Bezru ovy Opavy bude expozice o Joy 
Adamsonové poprvé p edstavena i v rodném m st  
Joy Adamsonové. Výstava, kterou p ipravila nadace 

Eurotopia, je rozd lena na n kolik ástí. V první ásti nazvané „Ko eny“ p i-
pomíná p vod slavné roda ky, jejímiž p edky byli známí podnikatelé - majitelé 

žimrovické papírny Weisshuhnové. V ásti „D tství“ zmi ujeme místa spojená s 
dospíváním Joy (nap . okolí Kružberské p ehrady) a zd raz ujeme klí ové událos-
ti, které pozd ji ovlivnily její život. Oddíl „Rodina“ popisuje rodinné zázemí 
Joy Adamsonové (nap . nep íliš š astné d tství, rozvod rodi , život s babi kou) 
a nakonec ást „Úsp chy“ zaznamenává oblasti sv tové proslulosti. Málokdo ví, 
že se Joy proslavila také jako malí ka - její botanické kresby jsou dodnes velice 
cen né a její sbírka 800 portrét  p íslušník  ke ských kmen  má obrovskou 
etnografickou hodnotu. Joy se navíc se svým manželem stala iniciátorkou 
tzv. rehabilitace zví at - tj. navracení zví at chovaných v zajetí zp t do 
divoké p írody. Již první pokus s lvicí Elsou si prost ednictvím knih a 
posléze i film  získal srdce sv tové ve ejnosti a významn  napomohl 
rodicímu se ekologickému hnutí. 
Víme, že se nám nepoda í obsáhnout vše a zodpov d t na všechny 
otázky, které jsou spojeny s komplikovaným životem této kom-
plikované ženy. Nicmén  jsme se pokusili alespo  áste n  splatit 
dluh slavné roda ce. Naším cílem je, aby se expozice stala 
základem stálého komunitního muzea, tak, aby safa-
ri Joy Adamsonové skon ilo p esn  tam, kde za alo.                          
Zuzana Beranová

  Kresba p íslušníka ke ského 
kmene, kterou J.A. zhotovila 
v roce 1952.

To, že je lidská pam  velmi nedokonalým nástro-
jem, má mnohdy své výhody. Každý z nás možná v 
sob  nese n co, na  by rád již nikdy nemusel vzpomínat. 
Nicmén  díky zaznamenání n kterých událostí m že pozd ji 
nabýt pou ení, usmí ení, pokání nebo naopak zvýšeného 
sebev domí. Kolektiv autor  knížky Cesta za um ním sou asné Opavy, 
která vznikla za grantové podpory ú adu m sta, se pokusil zach-
ytit vše podstatné od roku 1989. Zám r vydat publikaci i celé téma 
letošního festivalu nakonec nahrálo myšlence uspo ádat podobn  
lad nou výstavu i v m stské galerii. D m um ní se proto pokusil oslovit 
instituce i n které osobnosti p sobící v oblasti um ní a kultury, aby ze 
svých archiv  „oprášily“ zajímavé dokumenty, fotografie, plakáty, nahrávky 

i videokazety a p edstavily je ve ejnosti. Vznikl tak pestrý soubor artefakt , 
který nás donutí k zastavení a p emýšlení nad nekone ným pohybem asu. 
Vždy  Opava proslula jako p irozené kulturní centrum již v dávné minu-
losti a podržela si toto renomé za povále ného nového osídlování 
i b hem p edlistopadových let. Minulý režim rád poukazoval 

na to, že v noval oficiální kultu e nemalé finan ní pros-
t edky. Ty se dnes shromaž ují s v tšími obtížemi. B hem 

revolu ní euforie se mnohé tvo iv  
založené osobnosti pon kud naivn  dom-

nívaly, že kone n  nastane as pro výrazn jší 
preferenci duchovních hodnot a vzd lání. 

Namísto ideálního stavu se dostavil ostrý 
st et hodnotových m ítek a permanentní 
p esv d ování politické repre-zentace 
o tom, že se dotace školství a 
kultury bohat  vrátí v podob  
zdrav  

Úterý 9. zá í, 17:00 hod. • D m um ní

expozice: 

Opava - m sto um ní a kultury 1989-2003 
a k est publikace Cesta za um ním sou asné Opavy



fungující  spole nosti .  A koli 
všechny zm ny probíhají pomaleji 
a komplikovan ji, je to, co pot e-
bujeme ze všeho nejmén , 
malov rnost a deziluze. Na 
malé eské pom ry si totiž 
st žovaly osvícené hlavy již 

v minulých staletích. A jak tedy 
žijeme v Opav  na p elomu tisíciletí? 

P es všechny „transforma ní“ perip-
etie se doslova rozkošat l spole en-

ský život. Vznikají nové divadelní 
soubory, p vecké sbory, orchestry, 

rytí ské i rockové skupiny, cimbálové 
muziky a folklórní soubory, soukromé 

po adatelské agentury, nové festivaly 
a kluby. Mezi hudebníky, literáty a výt-

varníky se objevily nové tvá e. Zatímco 
nahrávky talentovaných sólist  si budete 

moci poslechnout z r zných nahrávek na 
kompaktech, výtvarníci nejmladší generace 

se p edstaví malou instalací. Z p ihlášených 
uve me alespo  Andreu Bakalovou, Josefa 

Burdu, Ivu Dedek, Martina Feikuse, Markétu 
Jane kovou, Kate inu Kociánovou, Kate inu Meletzkou, 

Vla ku Ryplovou, Tomáše Skalíka, Ivanu Štenclovou, Blanku 
Vlachá ovou a leny fotoklubu Marka Bambuška, Antonína 

Da ka, Pavla Hran íka, Petra Menharta a Ji ího Štencka. 
Expozice Opava - m sto um ní a kultury 1989-2003 bude ve ejnosti p edstavena 

spolu s knížkou v úterý 9. zá í od 17 hodin. V rámci vernisáže po delší dob  
zahraje cimbálová muzika Gi ovci, ve er pak bude od 19:00 hodin pokra ovat ve 

vinárn  U P emka vystoupením kapel erveným vrchem a Quattro Formaggi.                         
                                                                        

Petr Hanousek

Opavská galerie U Jakoba ve spolupráci 
se Slovenským institutem v Praze p ispívá 

do programu festivalu výstavou Pozdrav ze 
zem  fantazie dvojice významných sloven-

ských výtvarných um lc , manžel  Kamily 
Štanclové a Dušana Kállaye. 

Kamila Štanclová (1945 ve Zvolen ) 
studovala v letech l965-l97l na 

Vysoké škole výtvarných um ní  
v Bratislav  (prof. V. Hložník). Již n kolik let po absolutoriu 

získala tv r í pozici mezi genera ními souputníky. Spektrum 
díla zahrnuje volná grafika, ex-libris, (lept, suchá jehla, linoryt, 

d evoryt), ilustrace pohádek, literatury a malba zintenzivn na 
v posledních letech. Zejména v oblasti grafiky a malby tlumo í 

své pocity, názory, sny a touhy. Trojí tv r í sv t autorky - grafika, 
malba, ilustrace - propojuje  k ehká  pocitovost výtvarného pro-

jevu. V olejomalb  formu a tvar artikuluje v pestré barevnosti. 
Zatímco grafiky, které jsou dokonale zvládnuty v celé ší i 
náro nosti dané techniky leptu, jsou tém  monobarevné, 

snad nejvíce vystihují subtilnost kresby. Sou asn   zra-
nitelnost autorky v i  všemu co ji obklopuje a inspiruje. 

Se snahou po dotyku s transcendentálním pojetím sv ta.
Malbou aktualizuje „kabaret  života“ se vším co k n mu 

náleží - lyriku, ironii, hravost. Lidské postavy defilují 
v barevných sekvencích. Vzájemn  se prostupují v dimenzi  

prostoru a asu. V t chto kreativních scénách  životních situací 
je snaha být nad v cí, odpoutat se a jít v obsahu dál. Uvoln ná 
barevná tonalita, rukopis i rytmika forem  neztrácejí sílu a 
osobitou  symboliku výrazu. V ilustra ní tvorb   s pastelovou 
barevnosti a jasn  pojednaným tvarem s promyšlenou 
kompozicí je z ejmá  radost z prá-ce. Tematické cykly 
nap . Kalevala, komplexní ilustrace H. Ch. Andersena 
(spole n  s D. Kállayem), aj. jsou výrazem atmosféry  
obsahové p edlohy. I tady, tak jako v malb  obraz  
je figura symbolem i podstatou vypráv jícího 

významu. Rozsah dosavadní tvorby, jed-
St eda 10. zá í, 17:00 hod. • galerie U Jakoba

vernisáž: 

Pozdrav ze zem  fantazie, Kamila Štanclová - malba, 
Dušan Kállay - grafika (Slovensko)



notlivá ocen ní, výstavní innost  to vše vypovídá o kvalit  
a osobitosti díla Kamily Štanclové.

Dušan Kállay (1948 v Bratislav ) studoval v letech 1966-
l972 na Vysoké škole výtvarných um ní v Bratislav  (prof. 

V. Hložník, prof. A. Brunovský).V sou asné dob  zde p sobí 
jako profesor. Rozsah dosavadní tvorby Dušana Kállaye zah-

rnuje malbu, grafiku, ex-libris, kresbu, ilustrace, kreslený 
film, návrhy na plakáty a známky. Pouze neuv itelná píle, 

talent i sati-sfakce z práce  m že p inášet ovoce jakého se 
nám dostává od Dušana Kállaye. Ve spektru díla jeho obsahu  

vše se vším souvisí. Nám tem je lov k v kontextu prost edí 
a životních situací. Sv t je mraveništ m 
a v n m je obsaženo vše co  lov ka obklopu-
je. Zajímá ho labyrint asu, prostoru, lidského 
snažení i marností, „lidský stroj“. Lineární kres-
ba grafik, zejména  lept   tvo í sí  tvar , kdy divák 
s nap tím hledá rozlušt ní jinotaje, zašifrování ve 
spleti grafikova rukopisu. D j je prostoupen otázkou 
a subjektivní výpov di autora. Precizní kresba je  
nespoutaná , uvoln ná a všude p ítomná. Náro nost 
techniky je z ejmá ve všech rovinách, zvládnuta renesa-
n ním rozsahem. Tichá filosofie u grafik kultivuje obsah. 
P ekvapují  témata stroj , které personifikuje. Vytvá í je 
v  neustálém pohybu, jemuž je lov k dnes vystaven. 
Lidské hemžení v labyrintu asu. 

V ilustracích upoutává pitoreskní  pojetí pohádek, které 
poodhaluje bohatost fantazie i kreativitu v cných i figurálních 

motiv   v  neobvyklých  situacích  i pohledových uhl . Schopnost  
skloubení reálních a imaginárních  prvk , koncentrace na detail 

ve známkové tvorb  nebo tvarová stylizace u filmu, nadsázka v 
literární ilu-straci vystihuje tv r í potenciál  

um lce. Dušan Kállay získal mnoho domácích i 
zahrani ních ocen ní, nap . cena H. Ch. Andersena 
ud lena UNESCO nebo GRAND PRIX BIB. Tato pro-

fesionální uznání kvalit díla, je umocn no  tv r í etikou 
a pokorou autora. Spojení obsahové metafory 
v grafice, humoru v ilustracích,  pohledová  optická 

lyrika v komorních i rozm rných obrazech, to vše vytvá í 
v souhrnu osobité dílo, v n mž si každý z nás  m že najít 
n co pro sebe, chce-li objevovat…  

          Irena Stanislavová

Jedním ze základních pilí  sou as-
ného grafického designu je i Vladislav Rostoka 

(1948), jehož dílo svým významem p esahuje 
hranice Slovenské republiky. Po absolvování 
Vysoké školy výtvarných um ní v Bratislav  
pracuje až do roku 1993 jako samostatný grafický 
designér, zabývá se plakáty, knižním designem 
a ilustrací, zna kami a logotypy, typografií kalendá  
atd. V roce 1994 zakládá grafické studio Rabbit & 
Solution a stává se jeho kreativním editelem. 
Do letošního roku se zú astnil více než 400 domácích 
a zahrani ních výstav grafického designu. Za plakáty 
a knižní design obdržel 29 cen a uznání (nap . Bienále 
- Brno 1980, 1982; Nejkrásn jší knihy sv ta - Leipzig 
a Frankfurt 1986, 1987; Nejkrásn jší knihy eskoslovenska 

1978-1993; Najkrajšie knihy Slovenska 1994-2003; Národná cena za dizajn 2001…). 
Od roku 1978 realizoval 30 samostatných výstav na Slovensku a v zahrani í.
Zam íme-li se v tomto krátkém prologu zejména na grafický design katalog , nemohu 
nevzpomenout slova prof. Albína Brunovského. Mistr rok p ed svou smrtí dostal 
dva nevšední dary - jubilejní výstavu ve Slovenské národní galerii v Bratislav  
a katalog k výstav  (graficky upravil Vladislav Rostoka), o n mž se up ím-
n  dojatý malí  a grafik vyjád il, že takovýto katalog bude vskutku t žké 
p ekonat. Vladislav Rostoka jej p ekonává již za t i roky, kdy dr. Ivan 
Panenka vydává soupis 103 ex libris Albína Brunovského (graficky upra-
vil Vladislav Rostoka). Z dalších katalog , a m žeme je ozna it již za 
standardy grafického designu, namátkou zmi uji „Vladimír Gažovi  
- 99 ex libris“ i katalog ke 2. trienále ex libris v Bratislav . P ímo 
graficko-designérský „koncert“ p edvedl Vladislav Rostoka v kata-
logu „Dušan Kallay: Magický svet“. Zde Rostoka zúro il sv j 
jemný humor, gejzír typografických nápad , smysl pro detail 
a zárove  nevšední cit pro komplexní úpravu knihy. 

Opavská výstava nás seznámí s celou ší í autorova díla. 
P edstaví jeho úsilí o grafickou zkratku, náznak ironického 
postoje v mnoha realizacích, stylizaci kresby do masivních 
siluet a propracování témat grafického designu a typografie 

do nejmenších detail . Vernisáž výstavy s lehce záhad-
ným názvem (je t icátou autorovou instalací) se uskute ní 
ve tvrtek 11. zá í od 17 hodin v Památníku Petra Bezru e
.                                        

Dušan Urbaník

tvrtek 11. zá í, 17:00 hod. • Památník P. Bezru e

vernisáž 

Rostoka 55/Typografi(k)a 30. (Slovensko)

Kamila Štanclová “Libela”

Dušan Kállay “Rovnováha”



V únoru roku 
1924 navštívil 

Leoš Janá ek (1854-
1928) Opavu a v diva-

dle zhlédl svou operu Ká a 
Kabanová v provedení hostu-

jícího operního souboru z Ostravy. 
V tomtéž roce za al komponovat sv j 

nikdy nedokon ený houslový koncert 
s názvem Putování duši ky. Brn nský hudební 

v dec a skladatel Miloš Št dro  (mimo jiné 
host 43. Bezru ovy Opavy) byl jedním z editor  

rekonstrukce tohoto náhodou objeveného díla, které 
bylo od publikování v roce 1997 již  mnohokrát kon-

certn  provedeno p edními sólisty. Autograf je psaný erným 
inkoustem na dvaapadesáti ru n  linkovaných listech. Velký 

eský malí  Jan Bauch o Janá kových rukopisech ekl: „Jsou to obrazy 
vyjád ené notami. Um lecké dílo, kreslené do p ti linek. Nádherný elementární projev 

velkého um lce podobn  jako u Beethovena.“ Výstavu kopií skladatelova rukopisu 
m žete obdivovat ve foyeru Slezského divadla b hem zá í a íjna.  

                       Emanuel K enek

Janá k v „výtvarný“ rukopis
Absolventka Pedagogické fakulty v Ostrav  a Lidové konzervato e v Ostrav  Alena 

Zupková (1961) zahájila výtvarnou praxi na Slovensku, nyní p sobí již n kolik let 
v Opav . Úzce spolupracuje s p veckým sborem Domino (návrhy plakát , návrhy obal  

CD, doprovodné výstavy koncertních turné). V lo ském roce instalovala výstavu 
terezínských kreseb H. Hoškové ve Strasbourgu v Rad  Evropy. Na základ  
toho byla oslovena tajemnicí  Stálé mise eské republiky, zda by spolupra-

covala p i oslavách desetiletého výro í vstupu naší zem  do této instituce 
a instalovala zde výstavu d tských prací. Výstava s názvem Krá íme do Evropy 

prob hla úsp šn  v ervnu 2003 v kongresovém paláci v tomto historick-
ém francouzském m st  a práce d tí ze Základní školy Ma ádkova 
a Základní um lecké školy Háj ve Slezsku, kde Alena Zupková 

vyu uje, m ly obrovský úsp ch. Nejvíce návšt vníci obdivovali 
variace na plakáty Rady Evropy 
a hry s mapami evropských 
stát , evropské mince v era a 
dnes, linoryty na téma sym-
boly eské republiky (lípa, 
Hurvínek, Golem, Praha, 
pivo, kolá e),  evropští 
malí i a my (Joan Miró) a 
plastiky bot sm ujících 
do Evropy. Za vše mluví 
slova naší velvyslankyn  
Stálé mise p i Rad  Evropy: 
„ eská republika slavila dnes význ-

amné výro í: 10 let v Rad  Evropy, jako skute ní Evropané. Byli 
jste p i tom - jako  ti nejlepší poslové dobrých zpráv, jako báje ní 

a bezkonkuren ní velvyslanci naší zem . Celá Rada Evropy o vás mluví 
s vysokým obdivem. Prohlížejí Vaše kresby, studují vaše boti ky, znovu 

se ptají, kdo maluje jako Miró. Pokud byla dnešní oslava tak krásná, díky 
vám. Up ímn  vám d kuji za vzornou reprezentaci naší zem . Vaše s láskou a 

díky Vlasta Št pová.“
Nejv tším p ínosem projekt  Aleny Zupkové je, že se p i nich d ti nejen 

výtvarn  vzd lávají a rostou, ale každý výtvarný projekt d ti mimo ádn  
obohacuje i v jiných oblastech - hudba, historie, zem pis, mezilidské vztahy. 

V íme že Vás výtvarné práce d tí ZŠ Ma ádkova a ZUŠ Háj ve Slezsku zaujmou. 
P ij te se v pátek 12. zá í v 17 hodin podívat do minoritského kláštera a vykro te 

do Evropy s námi…!                                                                                            Eva 
Patrášová

Pátek 12. zá í, 17:00 hod. • minoritský klášter

           vernisáž d tských prací: 

Krá íme do Evropy

  Alena Zupková a d ti na vernisáži 
výstavy Krá íme do Evropy v Rad  
evropy ve Strasbourgu



 

Pod tímto názvem 
naleznete od úterý 30. zá í 
v prostorách minoritského 
k láš ter a  výs t avu  foto -
g r a f i í  ( v e r n i s á ž  z a í n á 

v 17 hodin). Mezinárodn  reno-
m o v a n ý  t e o r e t i c k ý  f y z i k 

a ádný profesor Fi lozoficko-
p írodov dné fakulty Slezské uni-

verzit y v Opav  Zden k Stuchlík (1950) foto-
g r a f i i nikdy nestudoval. Jeho v decká 
práce je zam ena na relativistickou astrofyziku, erné díry a neutronové hv zdy. 
Mezi jeho fotografiemi je však mnoho takových, které sv d í o spontánní citli-
vosti pro vizuální kvality a nemén  o talentu pro to, jak je p sobiv  zachytit. 
K nej ast jším motiv m Stuchlíkových snímk  pat í vodní hladiny mo í a jezer. Autor 
se zejména v po átcích svého intenzivn jšího zájmu o fotografování nechával 
okouzlit diváckou atraktivitou západ  slunce zrcadlících se ve vod . Postupn  však 
p ešel od pouhých záznam  malebných scén k fotograficky sofistikovan jšímu 
pojetí, kdy akcentuje jemné pastelové barvy reflexe slábnoucích slune ních 
paprsk , p ipomínající slavný Monet v obraz Imprese (Tušení souladu) nebo 
symbolicky p sobící kontrast osam lé postavy na m stku nad majestátním 
jezerem (Modlitba). Rovn ž ve fotografiích z m stského prost edí m žeme 
pozorovat postupný p echod od informativních popis  k emotivn jším 

záb r m s vyt íben jší obrazovou skladbou a s promyšlen jší prací 
s barevnými souzvuky i kontrapunkty. Nemyslím si, že by Zden k 

Stuchlík n kdy opustil teoretickou fyziku kv li fotografii. Je však z e-
jmé, že fotografování už nyní pro n j není jen zábavnou h í kou, ale 

i zp sobem, jak p ísn  v decký zp sob poznávání sv ta rozší it o 
emocionáln jší dimenzi.

Vladimír Birgus

V úterý 16. zá í 
v 17 hodin bude v galerii 

Základní um lecké školy na Solné 
ulici zahájena mezinárodní výstava Bienále 

d tské grafiky Toru  2002. Díky dlouhotrvající spolu-
práci opavské výtvarné školy s Galerií a st ediskem 

d tského výtvarného projevu v polské Toruni jsme se 
již nejednou mohli seznámit s grafikou d tí ze vzdálených 

kon in sv ta. Také v kolekci, kterou jsme si zap j ili letos, 
nalezneme tisky z ady stát  Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. Jsme 

velmi rádi, že sou ástí instalace budou i ocen né práce opavských 
d tí. P ij te se sami p esv d it o tom, že naše kulturní tradice má 

i v tomto širokém mezinárodním kontextu velmi dobrý zvuk.
Ivana Sýkorová

Úterý 16. zá í, 17:00 hod. • galerie ZUŠ, Solná Úterý 30. zá í, 17:00 hod. • minoritský klašter

vernisáž: 

Bienále d tské grafiky Toru  2002

  “Senose ”, Pasza Plaskin, 12 let, Borzja - Rusko

vernisáž fotografií: 

Zden k Stuchlík - Hledání souvislostí



PROGRAM:
J. E. Kypta ..... Preludium d moll
kolem roku 1055 ..... Hospodine pomiluj ny
kolem roku 1368 ..... Svatý Václave
1. polovina 14. století ..... Buóh všemohúcí
2. polovina 14. století  
                             ..... eská píse  milostná
A. Michna
      ..... Loutna eská, And lské p átelství
A. Dvo ák ..... Hospodin jest m j pastý
T. Susato ..... Cum decore
A. Banchieri ..... Festin du jeudi gras
O. di Lasso ..... Serenáda
B. Smetana ..... Ukolébavky z opery 
„Hubi ka“
A. Dvo ák ..... Napadly písn  v duši mou
B. Martin  ..... Opušt ný milý, D v e z Moravy
spirituál ..... Swing low, sweet chariot
J. Datin ..... Aime - moi
spirituál ..... Little David
Sóla zpívají Lenka Doláková a Veronika Glötzerová, Komorní p vecký sbor Slezské 
univerzity v Opav  diriguje, na varhanní 
pozitiv a klavír doprovází Petr Škarohlíd. 

Hosté z Itálie se p edstaví v t chto skladbách:
J. Offenbach ..... Barcarola
J. S. Bach  ..... Árie 
S. N. C. ..... Rendete Grazie 
G. Verdi  ..... Va` Pensiero 
G. Bizet ..... Habanera 
Dalla  ..... Piazza Grande, Caruso
Branduardi  ..... La Pulce d` Acqua 
lidové z Neapole ..... I` te vurria vasà,  Funiculi Funiculà
Trovajoli  ..... Roma nu` fa la stupida stasera 
spirituály ..... Let us go in to the house of the Lord 
  ..... I will follow him, Oh Happy day

Mameli-Novaro  ..... Fratell d`Italia 
Sbor Quelli delle 21.18“ diriguje: Massimo Paffi

Velký hudební zážitek slibuje záv re né 
spole né vystoupení sbor  s tímto pro-
gramem: 
A. Lotti  ..... Ecce panis
C. Franck ..... Panis angelicus
L. Marenzio ..... Amate mi ben mio
M. Delavan ..... Tu sei il mio Dio
L. Klein ..... Ti amo Signor

První koncert nás eká ve tvrtek 4. zá í od 19 hodin ve výstavní budov  
Slezského zemského muzea. V programu nazvaném Amicizia / P átelství 

se p edstaví p vecký sbor Quelli delle 21.18“ z italského m sta Manziana 
a Komorní p vecký sbor Slezské univerzity. Na po átku našeho putování 

po r zných evropských krajinách tedy zavítáme do slunné Itálie. Na pozvání 
Slezské univerzity nás navštíví p vecký sbor z m sta poblíž íma. Vznikl 

v roce 1996 a zpo átku se orientoval na interpretaci afro-amerických a 
jazzových písní, pozd ji pak sv j repertoár rozší il o náp vy ímské a neapol-

ské. Sbor vede Massimo Paffi, absolvent konzervato e Santa Cecilia 
v ím  a znalec r zných hudebních styl . Vedle koncert  v Itálii t leso 

vystoupilo rovn ž ve Špan lsku a Rumunsku. První ást p átelského 
hudebního setkání bude pat it smíšenému Komornímu p veckému 

sboru Slezské univerzity. T leso vzniklo roku 1991 a brzy za alo 
samostatn  vystupovat p i slavnostních akcích univerzity i na 

samostatných koncertech v opavských chrámech. Kmenový 
repertoár dvaceti lenného sboru, jehož dirigentem je Petr 

Škarohlíd, tvo í polyfonické, chorální, ale i soudobé skladby 
v originálních jazycích. Po vystoupení host  se ve t etí ásti 

koncertu m žeme t šit na spole né zpívání len  obou t les. 
Petr Vojtal 

V rámci letošního ro níku Bezru ovy Opavy Vám 
op t nabízíme velmi pestrou sm s hudebních žánr  

od klasiky (v provedení sólist , sbor  i orchestru) p es 
lidovou hudbu až po jazz a rock. Festival otev ou v úterý 2. zá í 

od 17 hodin Slavnostní fanfáry z v že Hláska.
Také letos zahrají lenové Slezské kapely zn lku Jind icha Czerného. Fanfáry 

nás budou samoz ejm  provázet i p i dalších významných chvílích festivalu 
literatury, divadla, filmu, výtvarného um ní a hudby, t eba p i p edání 

Ceny Petra Bezru e. Poslechneme si je i za ty i týdny jako 
te ku za letošním 46. ro níkem. 

tvrtek 4. zá í, 19:00 hod.• Slezské zemské muzeum

fanfáry k zahájení a ukon ení festivalu  
Úterý 2. zá í, 17:00 hod. • v ž Hláska

Úterý 30. zá í, 17:00 hod. • v ž Hláska

koncert: 

Amicia/P átelství - Quelli delle 21.18´´ (Itálie) 
a Komorní p vecký sbor Slezské univerzity

  Komorní p vecký sbor Slezské 
univerzity v Opav

 P vecký sbor Sbor Quelli delle 21.18“ z italského Manziana



Anglický skladatel Bob Chilcott žije velmi bohatým a r zno-rodým 
životem s hudbou. Je skladatelem, sbormistrem, u itelem, 

aranžuje a vytvá í orchestrální úpravy pro stanici BBC, dvanáct 
let zpíval ve vokální skupin  The King  Singers. Od roku 1977 

se pln  v nuje komponování a stále více se objevuje jako aktér 
workshop  a sbormistrovských projekt , a to obzvláš  s d tskými 

a mládežnickými sbory. Zkomponoval rozsáhlá díla pro mladé 
zp váky a orchestr (News from Space, Millenium Tales). Chilcott 
p sobí jako sbormistr dvouset lenného sboru královské hudební 
koleje v Londýn . V roce 2001 byla jedna z jeho nejpopulárn jších 
písní Can You  Hear Me? zazpívána padesáti sbory z celého 
sv ta na sv tovém sborovém festivalu ve Vancouveru v Kanad . 
Ve stejném roce vedl sborový ateliér sedmi set d tí z celého sv ta 
(z eské republiky se jej zú astnil sbor Domino z Opavy) 
na kanadském festivalu Sharing the Voices  St. John's v New 
Foundlandu. Pak následovaly další festivaly v Evrop , Americe 
i  Asi i ,  a le  také jeho pr vní  návšt va našeho m s-
ta: „Nechal jsem v Opav  kousek svého srdce,od této chvíle, když budu 

dirigovat Can You hear Me, vždycky si vzpomenu na tvá e a výraz milých zp vák  
z Domina, jsou nezapomenutelní a z stanou navždy v mém srdci“. Tato slova nap-

sal Bob Chilcott v roce 2000 po koncert  p veckého sboru Domino, 
na kterém prob hl slavnostní k est kompaktního disku. Práv  na 

tomto cédé ku je nahrána píse  Can You Hear Me? i jeho náro ná 
Peace Mess. D ti z Domina se s Bobem Chilcottem setkaly poprvé 

na festivalu Europa cantat Junior v n meckém Wolfenbutelu a m ly 
možnost ú astnit se jeho skv lého workshopu. Rádi bychom set-

kání s tímto lov kem s otev eným srdcem umožnili dalším zp vák m 
a sbormistr m, a proto jej zveme znovu do Opavy, aby zde p edvedl 

své skladby a pod lil se o své zkušenosti ze sborových dílen a fes-
tival . Návšt va Boba Chilcotta 

probíhá za finan ní pomoci Britské 
rady v Praze, která seznamuje lidi 

po celém sv t  s možnostmi vzd lávání 
ve Spojeném království Velké Británie 

a Severního Irska, s kreativitou britských 
um lc  a v dc  a buduje trvalé vztahy mezi 

Spojeným královstvím a ostatními zem -
mi.                                        Eva Petrášová

koncert - bohoslužba: 

Bob Chilcott - Peace Mass 
Pátek 5. zá í, 17:00 hod. • chrám Svatého Ducha

koncert d tských sbor : 

Can you hear me? - Bob Chilcott (Velká Británie)
Sobota 6. zá í, 16:00 hod. • minoritský klášter

S o u á s t í  ve r n i s á ž e 
expozice Opava - m sto 

um ní  a kultur y 1989-2003 
v Dom  um ní v úterý 9. zá í 
od 17 hodin budou i hudební 
produkce. P ímo b hem slavnost-
ního zahájení bude hrát cimbálová 
muzika Gi ovci, samostatný hudební 
blok pak následuje od 20 hodin ve 
vinárn  U P emka. P edstaví se kape-
ly erveným vrchem a Quattro Formaggi, které si 
již sice našly své v rné poslucha e, ale pro 
mnohé návšt vníky vernisáže i další hosty jist  
budou milým p ekvapením. 

jazzrockový ve er: 

erveným vrchem, Quattro formaggi 

Úterý 9. zá í, 20:00 hod. • vinárna U P emka

koncert: 

Procházka Evropou s Janá kovou filharmonií Ostrava - sólisté: Michal Bárta 

(klavír), Ond ej Gillig (kytara), diriguje Tomáš Netopil



byla dokon ena v roce 1878 a p ipsána 
mecenášce Nad žd  Meckové (nikdy se osob-

n  nesetkali). Sám autor íkal, že symfonie v jis-
tém smyslu napodobuje Beethovenovu Osudovou. 
V rozporu se svým založením byl totiž dohnán ke s atku 

a vzniklé trauma ho p ivedlo tém  k sebevražd . Svou 
trýze  vyjád il mu ivou fanfárou, která otevírá a ovládá první 

v tu, aby se vrátila v sebev dom jší podob  ve finále. Zajímavé 
je Scherzo, jehož první ást je hrána pizzicato (drnkav ). Ve tvrté 
v t  se rovn ž objevuje melodie ruské lidové písn  B ízka.

Janá kova filharmonie Ostrava vznikla v roce 1954, vstupuje tedy 
do své 50. sezóny. Charakteristický muzikální projev, m kkost smy c , 

temperament, ale i plasti nost a barevnost zvuku, postupn  formovali 
nejlepší eští dirigenti - nap í-klad Karel An erl, Jaroslav Vogel, Václav 
Neuman, Libor Pešek, Ji í B lohlávek a Martin Turnovský -  i zahrani ní hosté 

Charles Mackeras, Roberto Benzi, Serge Baudo, Frantz Konwitschny a jiní.   
Také oba dnešní sólisté dokumentují, že hudb  nejvíce prospívá široký mezinárod-

ní kontext. Navíc jsme rádi, že oba pochází z našeho nejbližšího okolí. Jako první se 
p edstaví Michal Bárta (1977). Pochází z Hlu ína, kde také navšt voval klavírní výuku 
na místní Základní um lecké škole. Studia hry na klavír ukon il na Ostravské uni-

verzit  u Marty Toaderové. B hem studií se úsp chem zú astnil sout že Beethoven v 
Hradec (cena Nadace Bohuslava Martin  v roce 1999). V sou asnosti pedagogicky 

p sobí na Janá kov  konzervato i v Ostrav  a je vyhledávaným komorním hrá em. 
Ú inkoval nejen na pódiích v naší zemi, ale také ve Švédsku, Rakousku, N mecku a 
Portugalsku.

Ond ej Gillig (1976) se narodil v Opav , kde také za al hrát na kytaru v hudební 
škole. Po absolutoriu u Št pána Raka na pražské Akademii múzických um ní 

za al rovn ž pedagogicky p sobit na ostravské Janá kov  konzervato i. Z jeho 
úsp ch  p ipome me laureátství mezinárodní kytarové sout že v Kutné Ho e (1996). 
Koncertuje jako sólista, len Bajan trio Meisl a v duu se sopranistkou Martinou 

Jankovou. Koncert Castelnuova-Tedesca p ipravuje na mezinárodní sout ž 
v Itálii, která se uskute ní p íští m síc.                                              Petr Hanousek

PROGRAM:

F. Liszt  ................... Koncert . 1 Es dur pro klavír a orchestr
                          ................... sólista Michal Bárta 

M. Castelnuovo-Tedesco 
         ................... Koncert D dur pro kytaru a orchestr op. 99

         ................... sólista Ond ej Gillig
_ _ _ _

P. I. ajkovskij  ................... Symfonie . 4 f moll op. 36
                               ................... diriguje Tomáš Netopil

Program orchestrálního koncert op t vznikal na p ímou 
objednávku po adatel . Tentokrát si v provedení Janá kovy fil-

harmonie Ostrava pod taktovkou Tomáše Netopila poslechneme skladby 
t í skladatel , kte í ve svém díle povýšili hudební tradici své rodné 

zem  na univerzální hudební jazyk. P ed námi budou v pátek 12. zá í 
od 19 hodin ve Slezském divadle defilovat t i zajímavé osudy skladatel , jimž 

osud nad lil velkou slávu i utrpení a p ipravil r zn  dlouhá období života mimo 
domov. Možná však, že práv  díky této zkušenosti a bezprost ednímu kontaktu 

s hudbou evropského západu obohatili pokladnici um ní svého národa i sv ta. 
Sm ování ke spole nému obecn  lidskému kontextu tedy nemusí být považováno za 

novodobý výmysl ú edník  z Bruselu.  
Prvním z autor  je novátorský skladatel a oslnivý klavírista Ferenc Liszt (1811-86), který 

zastupuje dv  kulturní tradice - ma arskou a n meckou. Sám sice ma arsky neum l, ale 
v dob , kdy se zájem o národní ko eny stal znakem všech pokrokov  smýšlejících vzd lanc  

a um lc , projevoval velký zájem o ma arské lidové písn  (myln  je považoval za cikánské). 
V Uhrách byl Liszt považován za národního skladatele, ale svým hudebním myšlením spíše 
navázal na n mecký romantismus. Prošel výukou ve Vídni (u Karla Czerného, Beethovenova 

žáka, jehož rodi e byli eši) a v Pa íži (u dalšího echa, Antonína Rejchy). Po odezn ní 
veleúsp šných koncertních cest po celé Evrop  p sobil p evážn  ve Výmaru. Zde m l také v 

roce 1855 premiéru jeho první Klavírní koncert Es dur. Liszt samoz ejm  sám p ednesl sólový 
part, orchestr pak vedl další geniální hudebník, francouzský skladatel a dirigent 
Hector Berlioz. Poslucha e tenkrát velmi p ekvapilo, že ty i ásti koncertu jsou propo-

jeny do jednoho hudebního proudu na zp sob symfonické básn , ale brzy toto dílo 
získalo velkou oblibu. 

U nás bohužel mén  hraný skladatel Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968) 
pocházel z rodiny florentského židovského banké e. Z fašistické Itálie 
emigroval do Ameriky, kde se stal vyhledávaným autorem filmové hudby 

a pedagogem na konzervato i v Los Angeles. Dom  se již nevrátil a vd k 
zemi, která mu v tíživé situaci pomohla, vyjád il p ijetím amerického 
ob anství. Ješt  p ed emigrací se sp átelil se špan lským kytarovým 

virtuózem André Segoviou, pro n jž napsal vedle dalších skladeb také 
v bec první  dílo pro kytaru a orchestr ve 20. století - Koncert D dur op. 

99. Hudební jazyk tohoto autora vychází z evropských impresioni-
stických a neoklasických tendencí tak, aby poslu-cha e „hladil 

po duši“. 
T etí skladatel dnešního programu, Petr Ilji  ajkovskij (1840-

93), byl b hem svého života dokonce praný ován 
za to, že je p íliš subjektivní, málo se zabývá ruskou 
národní hudbou a „koketuje“ s cizími vzory (miloval 

Mozarta a Mendelssohna, p átelil se s Dvo ákem, 
dirigoval v Pa íži, Londýn  i USA). Avšak práv  
kosmopolitnost hudebního myšlení mu dodnes 

zajistila v elý ohlas u poslucha  celého sv ta. 
Vedle oblíbených balet , oper a koncert  pro 

housle i klavír proslul zejména posledními 
t emi symfoniemi. Symfonie . 4 f moll op. 36 

Pátek 12. zá í, 19:00 hod. • Slezské divadlo



Série spole ných koncert  nových 
opavských kapel ALT ROCK se dostává 
ke t etímu pokra ování. Bezru ova 
Opava se i díky této produkci stává 
festivalem pro všechny v kové sku-
piny a milovníky všech um leck-
ých žánr . Op t nás tedy eká k est 
kompila ního kompaktního disku, 
který obsahuje po dvou skladbách 
od každé prezentované kapely a 
zárove  jejich živé vystou-pení. Letos 
p išla ada na: Sedum, Iluze, Germ, Jeelz, 
Na dno, Autopilot, Opium Cake. Z host  pak 
vystoupí Sonyk Bel, erveným vrchem, Pe í 
a  jako p ekvapení se p edstaví 
dív í rocková kapela CRAZEEE 
z N mecka. Na všechny p íznivce 
alternativní rockové scény se v 
sobotu 13. zá í v M stských sadech 
ve 14 hodin t ší Martin Žižlavský.

p ehlídka rockových skupin: 

                    Alt rock III. 
Waclaw Golonka (1969) absolvoval obor varha-
ny na Hudební akademii v Krakov  a studia 
si doplnil ješt  na Vysoké hudební škole ve 

Vídni i na mistrovských kurzech u n kolika 
sv toznámých varhanních interpret . Prosadil 
se na ad  mezinárodních sout ží (Pražské jaro, 

Norimberk, Pretorie). Díky tomu nato il etné 
snímky pro rozhlas i televizi a p ednesl díla 

od raného baroka po sou asnost v ad  
míst Evropy, v USA, Jižní Africe i Koreji. 
Vedle toho je editelem festivalu hudby 
J. S. Bacha v rodném m st  Bielsko-Biala 
a vyu uje nejen na Hudební akademii 
v Krakov , ale i na Gymnáziu Jana 
Nerudy v Praze. V podání tohoto p ed-
ního polského varhaníka vyslechneme 
v ned li 14. zá í od 19:30 v konkat-
edrále Nanebevzetí Panny skladby, 
které sice vznikly v 19. i 20. století, 
ale svou hudební formou nebo 
nám tem se nejednou navrací do 
historicky starších epoch.

PROGRAM: 
J. Brahms ................ Preludium a fuga g moll
F. Mendelssohn Bartholdy
        ................ Sonáta d moll . 6
J. Suk ................ Meditace na staro eský chorál 

      Svatý Václave op. 35a
M. Surzy ski ................ Capriccio
S. Karg-Elert ................ Stimmen der Nacht, 

Valse mignonne op. 142
F. Liszt  ................ Preludium a fuga 
                               na téma BACH

varhanní koncert: 

Romantické návraty Waclawa Golonky (Polsko)

Ned le 14. zá í, 19:30 hod.• konkatedrála Nanebevzetí Panny MarieSobota 13. zá í, 14:00 hod. • M stské sady

 rocková kapela NaDno



V pond lí 
1 5 .  z á í 
od 19:30 se v 
minoritském klášte e 
m žete zaposlouchat 
do tradi ních písní z oblasti 
Makedonie, Ipirosu, ostrov  v 
Egejském mo i a Kréty. O sklad-
by eckých autor  se s námi 

pod lí t i hudebníci - flétnistka Sophia Mavrogenidou, kytarista Aris Chatzystavru 
spolu se zp vákem a multiinstrumentalistou Janisem Ikonomu. Toto trio se 

zú astnilo mnoha festival  a koncert , které byly v novány ecké hudb  
a rovn ž reprezentuje tuto krásnou zemi po celé Evrop . Zajímavé je, 

že flétnistka i kytarista mají klasické školení, rádi hrají jazz a p sobí 
spole n  jak v tandemu Duo arioso, tak ve skupin  Ömadiki apodrasy. T etí 

z hudebník  ovládá ecké lidové 
nástroje (buzuki, tzura), zpívá 

a  s p o l u  s  k y t a r i s t o u 
vystupuje ve skupin  

Theros. 

koncert: 

Putování hudební krajinou ecka, Sophia Mavrogenidou 
(flétna), Aris Chatzystavru (kytara), Janis Ikonomu (zp v, ecké 
lidové nástroje)

Po návšt v  jižních krajin nás nyní eká cesta 
za severskými autory. Pr vodci nám budou 

vynikající komorní hrá i - violoncellista Mikael 
Ericsson (Švédsko) a klavírista Milan Langer. 

Program koncertu ve st edu 17. zá í od 19 
hodin ve Sn movním sále minoritského 

kláštera zahájí t etí Beethovenova Sonáta A 
dur pro violoncello a klavír, která pat í 

k nejhran jším díl m sv tové lite-
ratury pro toto nástrojové obsa-

zení v bec. Vznikla v roce 1808 
a Ludwig van Beethoven 

(1770-1827) ji nejspíše podle 
líbeznosti použitých melo-

dií koncipoval jako dialog dvou blízkých osob. 
Obdobn  populární mezi violoncellisty jsou dnes 

Variace na slovenskou lidovou píse  Bohuslava Martin  (1890-
1959). Sv d í o tom i to, že pravideln  zaznívají 

na sout ži Beethoven v Hradec. Martin  tyto 
variace dokon il p l roku p ed úmrtím ve 
švýcarském Schönenbergu. P edlohou se mu 

stala píse  Kebych ja vedela, jejíž melodie pro-
chází prom nami v široké škále od tklivého zad-

umání až po bujné veselí. Ob  tato díla zazn la v 
Opav  již mnohokrát. Pro dramaturgii festiva-lového 

programu se tedy stávají p ínosem zejména skladby 
severských autor . Poprvé uslyšíme v Opav  Monolog 

pro sólové violoncello dvaadevadesátiletého švédského 
autora Erlanda von Koch. Mén  hrané je i další dílo. Možná proto, 

že Jean Sibelius (1865-1957) sice pat í k hlavním reprezentant m 
f i n s k é  n á r o d n í  š k o l y  ( v z p o m e m e 

n a  j e h o  F i n l a n d i i  n e b o  ve l m i  a s t o 

koncert: 

Cesta na sever Mikaela Ericssona (violoncello, Švédsko) a Milana Langra 
(klavír)

St eda 17. zá í, 19:00 hod. • minoritský klášterPond lí 15. zá í, 19:30 hod. • minoritský klášter



uvád ný houslový koncert D dur z roku 1905), ale cellové skladby 
se podle znalc  neza adily k t m skute n  reprezentativním. Dnes 
uvád ná Romance F dur je druhou ástí ze ty  kus  op. 78 z roku 

1915. Celá druhá ást programu bude vyhrazena t ív té Sonát  a 
moll op. 36 Edvarda Hagerupa Griega (1843-1907), zakladatele norské 
národní hudby. Toto dílo se plným právem v adilo mezi nejen 

mezi nejvýznamn jší Griegovy skladby, ale pat í k prvo adým 
sonátám cellového repertoáru v bec. Dílo bylo dokon eno v 

roce 1883 a skladatel ho p ipsal svému velmi talentovanému 
bratrovi. Typická severská melancholie i zajímavé intonace 

z norského folklóru dodnes uchvacují poslucha e na celém 
sv t . 

Švédsko eský violoncellista Mikael Ericsson se v roce 1978 
umístil jako první Švéd ve finále sv toznámé ajkovského 

sout že v Moskv  a o dva roky pozd ji zvít zil i v  mezinárodní 
sout ži Pražského jara. Ješt  p edtím jej však p átelství s 
vynikajícím eským komorním hrá em Josefem Vlachem 

p ivedlo ke studiím na akademii v Praze. Mikael Ericsson 
vystupuje jako p ední sólista (premiéroval mnohá díla 

soudobých skladatel  a objevil i n kolik zapomenutých 
skladeb eských klasik ), jako len eského komorního 

orchestru, Vlachova kvarteta i dua s manželkou Janou 
Vlachovou (housle). Vystupuje rovn ž s mnoha p edními 

klavíristy, k nimž bezesporu pat í i jeho dnešní partner. len 
velmi úsp šného eského tria Milan Langer vedle svého peda-

gogického p sobení na Konzervato i v Praze sta il nato it tém  
dv  desítky kompaktních disk , vést mistrovské kurzy a zasedat 

v porotách sout ží mladých interpret .                     Petr Hanousek
 

PROGRAM:
L. van Beethoven .................. Sonáta A dur op. 69
E. von Koch .................. Monolog . 17 nad švédskou lidovou písní 

  pro violoncello sólo 
J. Sibelius .................. Romance F dur op. 78 

B. Martin  .................. Variace na slovenské téma
_ _ _ _ _ _

E. Grieg ............ Sonáta a moll op. 36

Tvorbu šansoniéra Jacquese Brela nám p edstaví 
známý písni ká  a frankofil Ji í D de ek. Narodil se roku 1953 

v Karlových Varech, od roku 1964 žije v Praze. V letech 
1971-76 studoval knihovnictví a v d. informace na FFUK, 

od roku 1983 pak scenáristiku a dramaturgii na FAMU. 
Od b ezna 1973 spolupracoval dvanáct let jako autor i 

jevištní um lec s Janem Burianem.
„Za tu dobu jsme spole n  absolvovali asi 1100 vystoupení všude po republice. 

Od r. 1985 hraji sám, tu a tam poskytuji texty (Mišíkovi, Skoumalovi, Burianovi), 
p ekládám z francouzštiny, ob as vydám desku nebo knížku básni ek. Od 

r. 1995 mám vlastní rozhlasový po ad Písni ky po francouzsku na R 2, ned le 
21:30, od r. 1997 také malý televizní po ádek Cizí slovo poezie v sobotu v noci 

na T 2.“

Na podzim r. 1951 opouští dvaadvacetiletý 
belgický frankofonní šansoniér, skladatel, 

básník, herec a režisér Jacques Brel (1929-1978) 
svou mladi kou manželku s dcerkou, zanechává 

studia e tiny, latiny a obchodního práva a odjíždí 
do Pa íže. Pozd ji vzpomínal: „P íšern  jsem se nudil. Žil 

jsem mezi opatrnickou buržoazií, která ukládala korunku ke 
korunce a která se moc nesm je...“. Bavil ho klavír, nau il se 

hrát i na kytaru, hodn  etl. M l krásný zvu ný hlas a 
rád zpíval. Za al psát první písni ky. Úpln  jim propadl, 
jenže Pa íž na n j zrovna s otev enou náru í ne ekala. 

Pro Brela za alo trudné období. Jeho písni ky, málo 
rozverné a p íliš moralistické, nikdo necht l. Zpíval 

na nárožích, na dobro inných koncertech, ve sklepích, nemocnicích. Za 
rok to vzdal a vrátil se dom  zrovna tak ne ekan , jako p edtím odešel.

Do roka je Brel ale znovu v Pa íži a tentokrát pevn  rozhodnut, 
že navždycky. Za al usilovn  pracovat. D el celé  dny u klavíru, 

a po ve erech vystupoval za mizerný honorá  v kabaretech. Poprvé 
si ho všímají kritici, ale nev stí mu nic dobrého. Je prý sentimen-

tální, hrozn  ošklivý a hlavn  didaktický - ve svých textech jen káže 
a pou uje. Aby odstranil sv j bruselský p ízvuk, zpívá doma 

s propisova kou v ústech. Studuje 

k o m p o z i c i , 

koncert: 

 Ji í D de ek: Musíme vid t dál 
  (tvorba šansoniéra Jacquese Brela)

tvrtek 18. zá í, 20:00 hod. • Loutkové divadlo



za íná p icházet na to, jak hospoda it se svým 
mohutným hlasovým fondem. P edevším ale píše. Skládá nové 

písn  a p ed lává staré, po ád dokola. Je neúnavný, jenže úsp ch nep ichází.
V d in  a bíd  uplynou Jacquesovi v Pa íži první ty i roky. Ob as, když ne ekan  
onemocní hv zda ve era, vystoupí na prkna známých divadel i kabaret . Až roku 
1957 dostává možnost nahrát svou první malou desku. Deska však u obecen-
stva zcela propadá. Ve chvíli, když je bezmála na dn , p ichází první úsp ch. 
Op t zaskakuje (v Olympii dokonce za Marlene Dietrichovou) a poprvé 
si lidé za ínají pobrukovat jeho melodii, poprvé si zapamatují jeho text. 
Jeho písni ka Když máme už jen lásku ... se stává v Pa íži šlágrem.
V následujících letech pracuje snad ješt  víc než p edtím a jde od 
úsp chu k úsp chu. Píše adu p ekrásných písní a literární kritika si 
všímá, že v tšinu text  jde velice dob e íst jako samostatné básn . A 
tak Brel dobývá nejen Olympii, ale i mnohá další jevišt  v Evrop  
i jinde. Ve ty iašedesátém se všichni smáli tomu, že by Brel 
odešel ze scény. V záplav  nadšených recenzí si z ejm  nikdo 
nepovšiml, že t eba v roce 1966 uspo ádal 323 koncert  po 

celém sv t . D kladn  si to však uv domil 
on sám. Cítil se naprosto vy erpaný. 
Koncem roku oznámil, že na ja e 1967 
skon í s vystupováním a nap íšt  se 
bude v novat pouze skladb  a verš m. 
Mnozí si mysleli, že je to jen vrtoch 
slavné hv zdy, která se chce ud lat 
vzácn jší, ale znovu se ukázalo, že 
tvrdohlavého Brela jen málokdo 
dob e zná. 
Byl k vid ní jen v n kolika reprízách 
neoby ejn  úsp šného muzikálu Muž 
z Manchy (napsaného podle slavného 
Cervantesova románu) a na prknech, 
která znamenají sv t, se už víckrát neob-
jevil. Koncem šedesátých let zato nato il 
n kolik film , které jsme mohli vid t i u nás: 
Riziko povolání, Vrazi po ádku, M j strý ek 
Benjamin, Dot rný chlap. Únava z lidí a vy er-
pávajícího prost edí však trvala dál, navíc se 
objevilo podez ení na záke nou nemoc.
Tiše, bez dalších e í se odst hoval na ostr vek 
Hiva Oa, na jednu z nejmenších te ek uprost ed 
nekone ného Tichého oceánu. Ostrov je sou ástí 
souostroví Markézy ve Francouzské Polynésii a Brel 
si na n m vyhlédl nevelký d m uprost ed zelen , v n mž 
pak skoro deset let žil s ženou, kterou zde poznal.
Než se Jacques usadil na Hiva Oa, vyst ídal n kolik 
ostrov  na Tahiti, ale odevšad ho vyhnala zv davost turist . 
Tady byl kone n  sám. M l klid, po kterém tolik toužil, ale 

touha po život  a po dobrodružství op t zvít zila. 
Získal staré, vy azené letadlo a podnikal s ním 

dobrodružné lety nad pr zra nou hladinou oceánu. 
Po n jaké dob  dokonce dostal povolení zajiš ovat 

pravidelné letecké spojení mezi dv ma ostr vky. as 
od asu jezdil do švýcarského sanatoria. P i jedné z 

návšt v Evropy ho p emluvili, aby po desetileté pauze 
nahrál gramofonovou desku. Milión objednávek ješt  

p edtím než byla k dostání bylo p esv d ivým d kazem, že 
na Brela lidé nezapomn li. Jsou na ní zachyceny dokonalé 

písn  zralého um lce. N které však nazna ují, že jejich autor 
sv j osud tušil. Zpívá o stárnutí, o rakovin , o smrti.

Po dlouhém vyjednávání  p ijal Brel na sklonku léta 1978 ve 
svém dom  na Markézách štáb belgické televize, jehož lenové se 

tak nev domky stali sv dky bezmála posledních  týdn  jeho života. 
Zem el v Pa íži na rakovinu plic. Jeho t lo bylo p evezeno 18 000 

kilometr  do Francouzské Polynésie a poh beno na malém h bit vku 
s d ev nými k íži na b ehu mo e. Jacques Brel, osam lý rvá  fran-

couzského šansonu, neprožil zrovna lehký život, p ece však zažil 
mnohem více slávy a ocen ní nežli muž, který tu leží hned vedle n ho 

- Paul Gauguin...     Podle Ji ího Vejvody

Musíme vid t dál (Il nous faut regarder)
Text: Jacques Brel, p eklad: Ji í D de ek

Za všechnu špinavost
co nabízí náš sv t
za o i dštící zlost
a za zk ivený ret
až za ty ruce tam
sepjaté pro št stí
vztažené ke hv zdám
za até do p stí

až za ostnatý drát
za pohrani ní val
až za bídu a hlad
a ješt  mnohem dál

Musíme vid t dál 
na krásu pom nek

a slunce v skrytu skal
a dívky podél ek
a k ídla vlaštovek
a rodící se den
a p átelství a vd k
a lodi krásných jmen

I skrz tu muziku
vonící po slzách
z ná k  a ze vzlyk
t ch které žene strach
I skrze v avu m st
sprostotu idi
sirény podél cest
nadávky dlaždi
I p es vále ný ryk
jako jen d ti snad
v ten pravý okamžik
musíme naslouchat

Musíme naslouchat
jak zvoní pta í zp v

ím šumí letní sad
co zpívá v žilách krev
co matka s dít tem
když ze sna zavzdychá
a co si šeptá zem
než usne do ticha...



Letošní držitelka Ceny Petra Bezru e Olga 
Procházková studovala na brn nské konzer-
vato i ty i roky u profesorky Marie 
Jakoubové a pokra ovala u ve t íd  pro-
fesorky Jarmily Hladíkové na Janá kov  
akademii múzických um ní. Již b hem 
studií dosáhla významného úsp chu 
na Mezinárodní p vecké sout ži 
Antonína Dvo áka v Karlových 
Varech, kde se stala v roce 1978 
laureátkou. Od roku 1980 p sobí 
jako sólistka opery Slezského 
divadla, kde vytvo ila p es 
sedmdesát operních a více 
než p tat icet operetních rolí. 

Pohostinsky zpívala rovn ž ve Státní ope e Praha, v 
Olomouci i Brn . Od rolí koloraturních p es lyrické 

a mladodramatické sm oval její vývoj až ke st žejním 
rolím eského i sv tového repertoáru. Pravideln  se 

však v nuje také koncertní innosti, a  již s orchestry 
nebo za klavírního doprovodu. Bohatý repertoár zahrnu-

jící díla od baroka po sou asnost p ednesla ve m stech 
našeho kraje, ale i v Polsku, Rakousku, N mecku, ve 

Francii, Švýcarsku a na Slovensku. Olga Procházková naz-
pívala rovn ž kompaktní disky Dolce Ave Maria a Bell´Amore, 

spolupracovala na nahrávkách Mozartovy Korunova ní mše 
a Rybovy eské mše váno ní. 
Cena bude p edána v pátek 19. zá í v 19 hodin ve Sn movním 
sále minoritského kláštera na koncert , který spolupo ádá 
Um lecká agentury Karla Kostery. V programu zazní 
nejznám jší a nejkrásn jší árie a dueta z oper B. Smetany, 
A. Dvo áka, G. Verdiho, G. Puccinoho, G. Donizettiho, 
Ch. Gounoda a dalších.  Hosty slavnostního koncertu, kterým 
nás bude provázet, budou manželé Alexandr a Katarína Vovkovi, 
sólisté Slezského divadla v Opav  a tenorista Pawel Ska uba z 
Polska, na klavír budou doprovázet Karel Holeš a František Šmíd. 

p vecký recitál: 

 Olga Procházková 
  - laureátka Ceny Petra Bezru e 2003

Jak jsme již 
slíbili, nebude v 
programu letošní 

B e z r u - ov y  O p av y 
chyb t ani jazz. Jako 
sou ás t  pr ogr amového 
esko polského bloku Provincie 

- pramen slova se v ned li 21. zá í od 
19:30 p edstaví v sále minoritského 

kláštera jazzová formace Grupa bez nazwy 
z Ratibo e. Po dvou letech si op t poslech-
neme soubor (ú inkoval v rámci 44. Bezru ovy 

Opavy), který b hem své více než t icetileté exis-
tence prošel bou livým vývojem a mnoha personál-
ními zm nami. Kapela koncertovala na mnoha místech 

Polska, ale také u nás, na Slovensku a v N mecku. 
Ze svého zázemí pod Kulturním domem Strzecha  se kapela 
s úsp chem rozjela 

na n kolik hudeb-
ních sout ží. Slavné 
kousky od Gershwina, 
Goodmana, Ellingtona 

a dalších rovn ž natá ela 
pro rozhlas.   

literárn  hubení po ad: 

Odtud - potud podle J. Mol dy, 
hraje Grupa bez nazwy (Polsko), Jerzy D bina

Ned le 21. zá í, 19:30 hod. • minoritský klášterPátek 19. zá í, 19:00 hod. • minoritský klášter



L a h d k o u 
b e z p o c h y b y  b u d e 

i  d a l š í  j a z z o v ý  k o n -
cert. P ední eský kontra-

basista Jaromír Honzák zahraje 
v esko polské sestav  ve tvrtek 

25. zá í od 20 hodin ve vinárn  U 
P emka na koncert , který spolu-

po ádá Jazzový klub p i Matici slezské. 
Kontrabasista Jaromír Honzák je absol-

ventem slavné Berklee College of Music 
v americkém Bostonu. Nahrál více než pat-

náct alb (z toho t i samostatn ), spolupraco-
val s triem Christiana Rovera i s Quartetem 

East, je mimo jiné lenem kapely ikori Ivy Bittové 
a skupiny bratr  Eben . Jaromír Honzák se zú astnil 

festival  v Leverkusenu, Helsinkách, Lipsku, Varšav , 
Pa íži, Stockholmu a Montrealu. Jeho druhé 

sólové album Earth Life ozna il asopis Harmonie 
za domácí jazzovou desku roku 2000. Spolu s ním 

v Opav  zahrají t i vynikající instrumentalisté 
a silné individuality - klavírista Michal Tokaj, 
Piotr Baron na saxofon a klarinet a Lukasz Zyta 
na bicí. Tito polští hudebníci obdrželi ceny 

z mezinárodních jazzových sout ží a 
koncertují po celém sv t , proto 
si m žeme být jisti, že koncert 

slibuje jedine ný hudební 
zážitek.  

jazzový koncert: 

 Jaromír Honzák Quartet

Výjime né obnovení 
hudebního projektu 

z roku 1979, kdy skupina 
The Plastic People uvedla na 

hospodá ské usedlosti v Nové 
Vísce u Chomutova koncert ze skladeb 
inspirovaných texty eského filosofa a 
spisovatele Ladislava Klímy. Autorem 
hudby byl tehdy Mejla Hlavsa, autorem 
adaptací text  Vratislav Brabenec. Páte í 
dnešního koncertu jsou t i nov  nastudo-
vané a nov  zaranžované skladby Jak bude 
po smrti, Slavná Nemesis a Jsem absolutní 
v le v podání samotných Plastik  a ansám-
blu soudobé hudby Agon Orchestra. Diváci 
budou mít tedy výjime nou p íležitost vid t (a 
slyšet) hrát legendu eského undergroundu 
spole n  se špi kovým t lesem soudobé vážné hudby. Navíc nejsou 
vylou ena další p ekvapení díky zakomponování divadelních prvk , 
kostým , dialog  i zvláštní scény. Agon Orchestra má velké zkušenosti 
s podobným propojováním hudebních styl  - jejich spole né CD a koncert 
s Filipem Topolem v roce 2001 uvád ný Divadlem Archa a Spole ností pro 
novou hudbu se stalo velkou kulturní událostí. Scénický koncert prob hne 
v režii Arnošta Goldflama na scén  Milana echa, autorem nám tu a scéná e je 
Vratislav Brabenec, autorem hudebních aranží Hlavsových skladeb je Michal 
Nejtek, dirigovat bude Petr Kofro . 
 
Na rok 1978 p ipadlo sté výro í narození a padesáté výro í smrti eského 
filosofa a spisovatele Ladislava Klímy. The Plastic People se tohoto krajn  
nekonformního tv rce, který jim nutn  
musel být sympatický a na n hož se už 
roku 1973 odvolávali instrumentálkou 
Jak bude po smrti, rozhodli p ipom-
enout koncertem; ten se ovšem poda ilo 
realizovat až v íjnu 1979 na hospodá ské 
usedlosti, kterou koupila skupina lidí z 
okruhu undergroundu. Koncert Jak bude 
po smrti navazovalo na p edcházející 
Pašije nejen zp sobem provedení (jedno 
vystoupení a „studiová“ nahrávka, 
tentokrát však nakonec nevydaná), 
ale i tv r í koncepcí: Hlavsa složil 

Ned le 28. zá í, 20:00 hod. • kino MírPond lí 22. zá í, 20:00 hod. • vinárna U P emka

scénický koncert: 

The Plastic People of the Universe & Agon Orchestra 
- Ladislav Klíma: Aj obešel já polí p t

Petr Kofro  a 
Vratislav Brabenec



k Brabencovým adaptacím Klímových text  rozsáhlé 
skladby (dv  zpívané, jednu instrumentální).

 
... A být bláznivým tancem a jediným kotrmelcem

nejstrašn jším blázincem a blbostí a sterilitou
a smradem a ni ím - následkem toho

nutn  hned zas železnou vážností a nejst ízliv jším rozumem
a slune ní myšlenkou a tv rkyní nových vesmír
ze za arovaných, zpívajících kv t  hn j

a z hnoje kv ty tvo íc
jako její malá dceruška p íroda iní
z Ni eho Vše, ze Všeho Nic

Jsem Absolutní V le ...
Ladislav Klíma 

Období od kv tna 1978, kdy The Plastic People Of The Universe na Hráde ku nahráli své 
Pašijové hry velikono ní a Dopis Magorovi, nebylo pro skupinu p íliš plodné. 
V roce 1978 se sice Plastici rozhodli p ipomenout hned dvojí výro í filosofa a 
spisovatele Ladislava Klímy), ale p íprava se jim protáhla až do podzimu 1979. 
Mezitím soubor v bec nekoncertoval; už d íve se rozhodl nevracet ke starším 
písním a vystupovat vždy jen se zcela novým repertoárem. Sestava Plastic 
People, v období Pašijových her ítající deset hudebník , byla pro koncert Jak 
bude po smrti zredukována na základní p tici. Hlavní roli v p íprav  m l Vratislav 
Brabenec jako iniciátor celého projektu a autor úprav dvou Klímových text . 
Tak krajn  nekonformní osobnost, jakou Ladislav Klíma byl, musela Plastik m 
nutn  být sympatická; ostatn  skladbu s názvem Jak bude po smrti m li v rep-
ertoáru už v lét  1973 (byla instrumentální a s pozd jší kompozicí ji spojoval 
práv  jen název). Vratislav Brabenec velmi efektivn  zhustil novelu Jak bude 
po smrti, která poprvé ( asopisecky) vyšla roku 1920, a pod titulem Jsem 
Absolutní V le upravil fragmenty Klímova dopisu Miloši Srbovi, datovaného 
4. 11. 1917. Skladbu Slavná Nemesis, nazvanou podle obsáhlé Klímovy novely 
(poprvé vydané roku 1932 ve stejnojmenné sbírce povídek), soubor pojal jako 
instrumentálku.
Studiové záznamy všech t í skladeb Plastici po ídili v byt  zvuka e Lubomíra 
Nová ka v Hradci Králové. Natá ení p ipravovali opravdu zodpov dn : došli 
k názoru, že k d kladnému proniknutí do Klímova sv ta musejí filosofa násle-
dovat i ve vražedné spot eb  alkoholu a pít tak intenzívn , až uvidí rumové 
brouky. N kte í lenové je prý opravdu vid li, p esto se na pásek nepoda ilo 
dostat pat i n  procít né podání. Skupina tedy nahrávku zavrhla. Na tomto albu 
vychází koncertní verze, vzniklá v íjnu 1979 v Nové Vísce.

Hospodá skou usedlost v Nové Vísce (okres Chomutov) koupilo na ja e 
1978 dvanáct lidí z okruhu severo eského a západo eského under-

groundu. Cílem bylo p edevším získat stálý prostor k po ádání kon-
cert  rockových a folkových hudebník , 
kte í v té dob  nem li šanci vystupovat 
ve ejn . Koncerty se konaly ve stodole 
a byla jich celá ada: v Nové Vísce 
asto hráli t eba Svatopluk Karásek, 

Karel Soukup, Dáša Vokatá, Jim ert, 
DG 307, došlo i na malý punkový 
festival. D m se samoz ejm  záhy stal 
objektem silného policejního zájmu 
a zvláš  vystoupení Plastic People 

muselo být p ipravováno nanejvýš konspira-
tivn . Kv li zmatení policejního dohledu se konalo 

v pond lí, po skon ení víkendové hudební p ehlídky.
Koncert uvedl Ivan Martin Jirous citátem z Klímova eského 

románu: „Jen jedno pium desiderium mám: abych byla tak velká, nebo sv t tak malý, 
abych mohla jej celý posrat hovny! Jsou jen dv  vznešené pravdy: stojí sice za hovno, 

ale p etrvají lidstvo. První theoretická jest: hovno vím, dv  budu v d t; druhá praktická: 
vyseru se na všechno, a  mn  všechno prdel vylíže.“ Hudebníci posed li kolem 
stolu a za doprovodu zprzn ných dechovkových odrhova ek (které 
p edtím nato ili u Brabence v Horních Po ernicích a te  je poušt li 
z kazety) hráli karty a pili rum. Teprve potom se chopili nástroj . 
Vystoupení Plastik  bylo nejhojn ji navštívenou akcí v Nové Vísce 
(asi 250 lidí), zárove  však pat ilo k posledním. V následujícím roce 
byla usedlost ú edn  vyvlastn na - s od vodn ním, že je d ležitá pro 
obranu státu. Stalo se z ní rekrea ní st edisko Lidových milicí.
Další vystoupení (Co znamená vésti kon ) Plastici odehráli až 
o sedmnáct m síc  pozd ji. I když p vodn  plánovali vydání 
nahrávky Jak bude po smrti u kanadské firmy Boží Mlýn, 
Paul Wilson k realizaci desky nenašel dost asu ani ener-
gie. Nahrávka samoz ejm  byla ší ena samizdatov  na páscích 
a kazetách. Na kompaktním disku vyšla v roce 1992 (pod 
názvem Slavná Nemesis jako sou ást osmialbové kolekce The 
Plastic People Of The Universe). Toto vydání je remasterované 
a vrací se k p vodnímu názvu.
Jaroslav Riedel, 1998

Ladislav Klíma (1878 - 1928)

eský filozof, spisovatel a dramatik. Ve vlastním 
životopise se p edstavil jako zcela svobodný myslitel, 
v praxi usilující p edevším o soulad s vlastním filozo-
fickým stanoviskem, které ucelen ji vyložil v prvotin  
Sv t jako v domí a nic. Noetický „absolutní“ subjektivis-
mus (iluzionismus: „zevní sv t je m j duševní stav“) se v 
n m spojuje s metafyzikou v le (vliv A. Shopenhauera a F. 
Nietzscheho). lov k chápající svou podstatu a uskute u-
jící svou v li se stává tv rcem a oproš uje se od závislosti 
na spole nosti, na její nedokonalé morálce a pozdvihuje 
se na úrove  boha (egodeismus). Sou asné eské spole nosti, zrazující 
svou lepší minulost, vytýkal malost, prost ednost, nedostatek tv r ího 
vzletu. Sv j filozofický názor promítal do etných povídek, román , dramat, 
úvah, aforism , dopis  (mnohé vyšlo až po jeho smrti). Nap íklad úst ední 
postava dramatu Utrpení knížete Sternenhocha dospívá a d jích plných 
utrpení, výst edností, záchvat  šílenství až k morbidnímu konci, v n mž si pln  
uv domí sebe sama a definitivn  p ekoná vše minulé „normální“. Hrdinu novely 
Slavná Nemesis vít zství v le v krajní situaci sice zabijí, avšak smrt ho p ivádí k 
božství, k v nosti. Z dalších prací: Traktáty a diktáty, Mat j Poctivý (s Arnoštem 
Dvo ákem), Vte ina a v nost, Filosofické listy, O Solovjevov  etice. 

                 Encyklopedie Diderot



B hem pracovních dn  v dob  od 16 hodin se na pódiu 
na Horním nám stí vyst ídá celá plejáda místních 

i zahrani ních soubor  a kapel. Již tradi n  p ipravuje 
celou dramaturgii Jaroslava Poláková, editelka Domu d tí 

a mládeže, která Vám v krátkých medailóncích p iblíží letošní 
nabídku:

Pond lí 8. zá í, 16:00 hod.
Od roku 1997 existující Slezská kapela vedená Patrikem Benkem 

z  ady amatérských soubor  viditeln  vybo uje. Slezské lidové 
písni ky v její populární úprav  totiž vyšly na dvou discích, 

s úsp chem se umis ují v televizních hitparádách a roztleskaly 
poslucha e v mnoha moravských a slezských obcích i m stech. 

Stejn  dob e však hrají i jazzov  st ižené skladby.

Úterý 9. zá í, 16:00 hod. 
Dechový orchestr Opava byl založen v letech 1954-55. P vodn  

(do roku 2002) nesl název svého z izovatele - podniku Ostroj. Jeho 
prvním dirigentem byl Drahomír íman, dnes jej vede Štefan Revaj, 

který rovn ž pro orchestr skladby aranžuje. Dechový orchestr 
Opava je schopen hrát všechny hudební žánry od klasiky p es 

folklór až po hudbu tane ní.

St eda 10. zá í, 16:00 hod.
Cimbálová muzika Opavští hudci byla založena roku 1983 jako dopro-

vodná sestava pro folklórní soubor Vrtek. V pr b hu své existence 
soubor spolupracoval i s Bejatkami ze Štítiny a Olšinou z Orlové. 

Spolupracuje i s „krnovskou chasou“ na tradi ním vinobraní a 
pochování basy. Opavští hudci s primášem Romanem Kubalou 

mají za sebou vystoupení na mnoha národních i me-zinárodních 
festivalech.

tvrtek 11. zá í
Polský Dechový orchestr Wilamowice má za sebou velmi dlouhou a 

úsp šnou tradici. Nese jméno obce, která se skládá z p ti ástí, 
p i emž každá je schopna postavit svou samostatnou hudbu 

a navíc podle vzoru jiných soubor  vznikla zde v posledních 
letech také skupina mažoretek. Jak je dnes dobrým zvykem, 
hraje orchestr i jazz, swing a klasickou hudbu. V Opav  tento sou-
bor vystupuje díky kontakt m s Dechovým orchestrem mladých 
v Dolním Benešov .

Pátek 12. zá í, 16:00 hod.
Ma arský folklórní soubor Pántlika z Czorne vznikl v roce 1984 a je 
rozd len podle v ku do t í skupin. Soubor, který se v nuje t em velkým 
tane ním oblastem (Podunají, Panonie a Transylvánie) a pro každou 
používá jiný kroj, se zú astnil mnoha p ehlídek a festival  nejen v 
Ma arsku, ale v mnoha zemích Evropy. V Opav  uvidíme nej-starší 
skupinu.   

Pond lí 15. zá í, 16:00 hod.

Malý dechový orchestr Pavla Hanslíka by založen v roce 1992. Skládá se 
jak z profesionálních hudebník , tak amatér . Jedná se o t leso, 

které je velice variabilní po tem len  i repertoárem, což dokazu-
je ší e aktivit - hraje jako žes ový kvintet (v žní hudbu), zajiš uje 

hudební doprovod p i tane ních kurzech, ale také jako klasická 
dechovka a ve spolupráci s mažoretkami z Bohumína.

Úterý 16. zá í, 16:00 hod.
Velkou líhní cimbálových muzik se díky Št pánu Kotkovi sta-

la Základní um lecká škola Václava Kálika, kde dnes p sobí 
t i soubory. Chlapeckou cimbálovou muziku, která se v nuje nejen 

slezskému, ale také valašskému, slováckému a slovenskému 
folklóru, v sou asnosti vede Roman Kubala. Soubor Úsm v vznikl 

v roce 1978 a „pat í“ Domu d tí a mládeže. D ti vystupují v rekon-
struovaných krojích z okolí Opavy. Za dobu svého trvání se p ed-

stavil soubor na r zných festivalech doma i v zahrani í.

St eda 17. zá í, 16:00 hod.
Soubor písní a tanc  Strzecha z polské Ratibo e vznikl již roku 1954 a od 

po átku je spojen s Kulturním domem téhož jména. Nyní soust e uje na 
osmdesát len  od p ti do p tadvaceti let pod vedením Doroty Klimek. 

K tane ník m pat í i muzika, kterou vede Henryk Malon. V repertoáru 
souboru jsou tance Horního Slezska, z okolí Krakova, Beskyd, ale také 

ma arský ardáš. 

tvrtek 18. zá í, 16:00 hod.
ecký lidový soubor p i Domu d tí a mládeže Mé a v Krnov  vznikl v roce 1996. 

Jeho leny je osmadvacet tane ník  rozd lených podle v ku do t í skupin. Na 
Horním nám stí v Opav  soubor p edvede tance z oblastí Trákie, Makedonie, 

Thessalie, ostrovní Malé Asie a Kerkiry.

Pátek 19. zá í, 16:00 hod.
Tamburašský soubor Bra  p sobí p i M stském kulturním st edisku 

Studénka. Je v sou asnosti jediným souborem tohoto druhu v republice 
a jako jediný v Evrop  vystupuje 

pouze s originálními tamburašskými 
nástroji. Také proto pravideln  

zajíždí na r zné festivaly a doku-
mentoval své um ní na ad  

nahrávek i kompaktním disku. 
Soubor Bra  byl založen již 

v roce 1913 studéneck-
ým rodákem Rudolfem 

Langerem, který se vrátil 
z vojenské služby v 

Bosn  a Hercegovin . 
Sou asný d i r igent 

Miloslav Grohmann se vedle p tadvaceti dosp lým len m v nuje 
rovn ž deseti lennému d tskému souboru.  

Ned le 21. zá í, 10:00 hod.
Protože poslední z dopro-vodných program  festivalu bude natá en na 

dokumentární televizní film, uskute ní se již od 10 hodin. Záv re ným 
vystupujícím souborem bude místním poslucha m dob e známý 

Dechový orchestr opavské Základní um lecké školy Václava Kálika s diri-

Tamburašský soubor Bra



program: program:
ÚTERÝ 2. zá í - 17:00, v ž Hláska .............. fanfáry k zahájení festivalu

   17:00, minoritský klášter .............. vernisáž: opavská výtvarná Skupina X

ST EDA 3. zá í 
   17.00, M stský d m kultury P. Bezru e .............. expozice: Joy Adamsonová 

- Dlouhé safari z Opavy do Keni 

TVRTEK 4. zá í 17:00, kino Elektra  ..............  Evropa ve filmu: Left Luggage 
aneb Kufry pana Silberschmidta (Nizozemsko)  

    19:00, Slezské zemské muzeum ..............  koncert: Amicizia/P átelství 
Quelli delle 21.18´´ (Itálie)  a Komorní p vecký sbor Slezské univerzity 

PÁTEK 5. zá í 17:00, chrám Svatého Ducha   .............. koncert - bohoslužba: 
Bob Chilcott - Peace Mass  

SOBOTA 6. zá í  16:00, minoritský klášter  .............. koncert d tských sbor : 
Can you hear me? - Bob Chilcott (Velká Británie) 

NED LE 7. zá í  19:00, Loutkové divadlo  .............. p edstavení: Potopa sv ta 
 (V. K. Klicpera) - divadlo Epina 

POND LÍ 8. zá í 
17:00, kino Elektra .............. Evropa ve filmu: Božská komedie (Portugalsko) 

ÚTERÝ 9. zá í 
17:00, D m um ní ........... expozice: Opava - m sto um ní a kultury 1989-2003 

a k est publikace Cesta za um ním sou asné Opavy 
 20:00, vinárna U P emka .............. jazzrockový ve er: erveným vrchem, 

Quattro formaggi 

ST EDA 10. zá í  9:00, Slezská univerzita  .............. literárn v dná konference: 
Homo ludens v eské a slovenské literatu e 

 17:00, galerie U Jakoba  .............. vernisáž: Pozdrav ze zem  fantazie, 
Kamila Štanclová - malba,  Dušan Kállay - grafika (Slovensko) 

TVRTEK 11. zá í   9:00, Slezská univerzita  .............. literárn v dná konference: 
Homo ludens v eské a slovenské literatu e 

 17:00, Památník P. Bezru e .............. vernisáž: Rostoka 55/Typografi(k)a 30. (Slovensko) 
 17:00, kino Elektra  .............. Evropa ve filmu: Cool & Crazy (Norsko) 

PÁTEK 12. zá í 
17:00, minoritský klášter  .............. vernisáž d tských prací: Krá íme do Evropy 

 19:00, Slezské divadlo  .............. koncert: Procházka Evropou s Janá kovou 
filharmonií Ostrava  (F. Liszt, M. Castelnuovo-Tedesco, P. I. ajkovskij) 

sólisté: Michal Bárta (klavír), Ond ej Gillig (kytara), diriguje Tomáš Netopil 

SOBOTA 13. zá í 14:00, M stské sady  .............. p ehlídka rockových skupin: 
Alt rock III - Sedum, Iluze, Germ, Jeelz, Na dno, Autopilot, 

Sonyk Bel, erveným vrchem, Pe í a Crazeee (N mecko) 
 19:00, Loutkové divadlo  .............. p edstavení: Ženitba (N. V. Gogol),  

divadelní soubor G. F.  Belopotockého (Slovensko) 

NED LE 14. zá í 
15:00, Slezské divadlo  .............. premiéra: Zlatovláska (J. Kainar, P. Helebrand),  

soubor inohry Slezského divadla v Opav  
 17:00, minoritský klášter  .............. literární po ad Pam : Fran Sm ja 

- Na co jsem nezapomn l (E. K enek) 
 19:30, konkatedrála  Nanebevzetí Panny Marie  .............. varhanní koncert: Romantické 

návraty Waclawa Golonky (Polsko)  - J. Brahms, 
F. Mendelssohn - Bartholdy, J. Suk, F. Liszt  

POND LÍ 15. zá í  15:00, M stský h bitov  .............. Vzpomínka na Petra Bezru e, 
Karel V jtek, komorní sbor Sarabanda 

 17:00, kino Elektra .............. Evropa ve filmu: V nost a den ( ecko)   
 19:30, minoritský klášter  .............. koncert: Putování hudební krajinou ecka, 

Sophia Mavrogenidou (flétna),  Aris Chatzystavru (kytara), 
Janis Ikonomu (zp v, ecké lidové nástroje) 

ÚTERÝ 16. zá í  
17:00, galerie ZUŠ, Solná  .............. vernisáž: Bienále d tské grafiky Toru  2002 

 19:00, Loutkové divadlo  .............. p edstavení: Ve írek DNOmedár ,  
divadelní soubor DNO Hradec Králové 

ST EDA 17. zá í 



program: program:
19:00, minoritský klášter  .............. koncert: Cesta na sever Mikaela Ericssona 

(violoncello, Švédsko)  a Milana Langra (klavír) - E. von Koch, J. Sibelius, E. Grieg 

TVRTEK 18. zá í 
po celý den, tra  Opava-Chuchelná  .............. projekt: Divadlo na trati 

aneb Za Chuchelnou Evropa…,  Divadlo T. E. J. P. Jihlava 
 17:00, kino Elektra ......... Evropa ve filmu: Erasmus a spol. (Francie, Špan lsko) 

 18:00, Slezské zemské muzeum  .............. literární po ad: 100 let od narození 
spisovatele A. C. Nora 

 20.00, Loutkové divadlo ......... koncert: Ji í D de ek - Musíme vid t dál (tvorba francouzského 
šansoniéra Jacquese Brela v podání známého písni ká e)  

PÁTEK 19. zá í 
po celý den, tra  Opava-Chuchelná  .............. projekt: Divadlo na trati 

aneb Za Chuchelnou Evropa…,  Divadlo T. E. J. P. Jihlava  
 15:30, obec Hlavnice ........... oslavy: 100 let od narození spisovatele A. C. Nora 

 19:00, minoritský klášter  .............. p vecký recitál: Olga Procházková 
- laureátka Ceny Petra Bezru e 2003 

SOBOTA 20. zá í po celý den, tra  Opava-Chuchelná  .............. projekt: Divadlo na trati 
aneb Za Chuchelnou Evropa…,  Divadlo T. E. J. P. Jihlava 

 14:00, Kulturní d m Hlavnice  .............. vyhlášení výsledk  literární 
sout že Hlavnice A. C. Nora 

 19:00, Slezské divadlo  .............. p edstavení: Rychlé šípy (J. Foglar, R. Bellan),  Slovácké divadlo 
Uherské Hradišt  

NED LE 21. zá í  
10:00, 15:00, Loutkové divadlo  .............. p edstavení: ernošská pohádka, 

divadlo DRAK Hradec Králové 
 17:00, minoritský klášter  .............. projekt PROVINCIE - PRAMEN SLOVA: 

Sko icové krámy (B. Schulz),  Divadlo Tetraedr (Polsko) 
 18:30, minoritský klášter  .............. setkání básník : Jacek Mol da, 

Marek Rapnicki (Polsko) 
 19:30, minoritský klášter  .............. literárn  hudební po ad: Odtud - potud 

podle J. Mol dy,  hraje Grupa bez nazwy (Polsko), Jerzy D bina 

POND LÍ 22. zá í  17:00, kino Elektra  .............. Evropa ve filmu: And lin popel (Irsko) 

TVRTEK 25. zá í  17:00, kino Elektra  .............. Evropa ve filmu: Hry prachu 
(host režisér Martin Mare ek) 

 20:00, vinárna U P emka .............. jazzový koncert: Jaromír Honzák Quartet 

NED LE 28. zá í 
20.00, kino Mír  .............. scénický koncert: The Plastic People of the Universe 

& Agon Orchestra -  Ladislav Klíma: Aj obešel já polí p t 

POND LÍ 29. zá í 
17:00, kino Elektra  .............. Evropa ve filmu: Psí dny (Rakousko, SRN) 

ÚTERÝ 30. zá í 17:00, minoritský klášter   .............. vernisáž fotografií: Zden k Stuchlík 
- Hledání souvislostí 

 17:00, v ž Hláska ..............  fanfáry k ukon ení festivalu   

Doprovodné programy: 

8. - 12. 9., 16:00 Horní nám stí - Slezská kapela, Dechový orchestr Opava, Opavští 
hudci, Dechový orchestr Wilamowice (Polsko), folklorní soubor Pántlika (Ma arsko)

15. - 19. 9., 16:00 Horní nám stí - Malý dechový orchestr P. Hanslíka, Chlapecká 
cimbálová muzika ZUŠ V. Kálika, Úsm v, soubor Strzecha (Polsko), ecký národopisný soubor Krnov, soubor 
tamburáš  Bra  (Studénka)

21. 9., 10:00 Horní nám stí - Dechový orchestr ZUŠ V. Kálika



po ádá: Po ádá: Statutární m sto Opava 
Ve spolupráci se Slezskou univerzitou, Slezským divadlem, Slezským zemským 
muzeem, Domem um ní, Goethe-Institut Praha, British Council, nadací Eurotopia, 
Ratibo ským centrem kultury, Domem kultury Liptovský Mikuláš, Um leckou 
agenturou Karla Kostery, Agenturou Epina, agenturou A. production Martna 
Žižlavského, Sdružením Hlavnice A. C. Nora, Jazzovým klubem p i Matici slezské, 
Univerzitním klubem- ajovnou Bludný kámen, Galerií U Jakoba, Opavským film-
ovým klubem, Domem d tí a mládeže, Základní um leckou školou Václava Kálika 
Opava, Základní um leckou školou Opava - výtvarný obor, Základní um leckou 
školou Háj ve Slezsku, Základní školou Ilji Hurníka, Emanuelem K emkem, 
Dušanem Urbaníkem a dalšími

Mediální partne i: Moravskoslezský Deník, Region, Rádio as

P ípravný výbor festivalu Bezru ova Opava:

Mgr. Zuzana Bornová, Mgr. Miroslava Halámková, 

Mgr. Petr Hanousek, Alena Chudárková, MVDr. 

Martin Klimeš, Ing. Vlastimil Ko vara, Karel Kostera, 

Ing. Ji í Pechá ek, PhDr. Vladimír Pfeffer, Jaroslava 

Poláková, Mgr. Petr Rotrekl, Ivana Sýkorová, 

Vlastimil Šemora, Doc. PhDr. Ji í Urbanec CSc.

Programový tisk 46. Bezru ovy Opavy 
vydalo Statutární m sto Opava v zá í 2003

dramaturgie festivalu Mgr. Petr Rotrekl
redakce Mgr. Petr Hanousek

titulní strana Vladislav Rostoka
Grafická úprava Martin Feikus

Tisk Retis
Neprodejné, náklad 2500 kus

Informace o festivalu 553 826 723 nebo mobil 604 229 363 
nebo www.opava-city.cz 

P edprodej vstupenek: Sluna (553 712 319) 

nebo Slezské divadlo (553 623 144)



po adatel:

medialní partne i:


