
1.–27. září 2010 



ST  1.9. 17.00 Slavnostní fanfáry k zahájení festivalu Obecní dům 

17.00 Když láska nejsou jenom slova - Katarína Vavrová 
(Slovensko) – vernisáž výstavy grafiky, kombinované 
techniky na papíře, digitálního tisku

Obecní dům 
- galerie

PO  6.9. 18.00 Carmen - fascinující drama o vášnivé lásce a žárlivosti, 
plné flamenca, strhující hudby a horké španělské krve 
podle režiséra Carlose Saury

kino Mír

ÚT 7.9.
 

16.00 Slavíci nemají nože – výstava ilustrací Zdeňky Pavlíčkové 
k básnické sbírce Rostislava Herrmanna

Obecní dům 
– foyer kavárny

17.00 Váš/ž/ně – Igor Piačka (Slovensko) – vernisáž výstavy 
grafiky, exlibris, ilustrací, poštovních známek

Památník Petra 
Bezruče

18.00 Předčítač – jak daleko můžete zajít, abyste ochránili 
tajemství? Odhalte příběh o lásce, pravdě a soucitu, režie: 
Stephen Daldry

Klub Art

21.00 TaBALADA – nevšední, visuální, akrobatické a hudební 
pouliční představení česko-francouzského souboru 
Décalages – Divadlo v pohybu

Dolní náměstí

ST  8.9. 18.00 Láska v průzračné podobě – projekce dokumentu 
s úvodem Jiřího Siostrzonka

Klub Art

18.30 Láska (a smrt) v hudbě – koncert Janáčkovy filharmonie 
Ostrava; program: Richard Wagner – předehra k Tristanovi 
a Isoldě, Leoš Janáček – Taras Bulba, Hector Berlioz 
– Fantastická symfonie, dirigují Jakub Žídek a Petr 
Chromčák

Zámek Hradec 
nad Moravicí

ČT  9.9. 20.00 Nadějné vyhlídky – večer nakladatelství Perplex, křest 
publikace „Jsem vlastně modrý“ Jiřího Bosáka

Klub Art

PÁ 10.9. 16.00 Chodníčky k domovu – mezinárodní folklorní festival Dolní náměstí

18.00 Večer prózy soutěže Hlavnice A. C. Nora Obecní dům 
– sál purkmistrů

21.00 Minuta skutečného objetí na Ptačí hoře

– překročte virtuální prostor do světa opravdových 
doteků!!! (více informací na Facebooku), poté projekce 
filmu Sexmise, režie: Juliusz Machulski

Ptačí vrch
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SO 11.9. 9.00 Chodníčky k domovu – mezinárodní folklorní festival 
– průvod městem, od 10.00 festivalový program

Dolní náměstí

9.00 Dny evropského dědictví – „Duše památek“ vybrané objekty

14.00 Vyhlášení výsledků literární soutěže Hlavnice 

A. C. Nora v oboru próza pro mladé autory do 35 let
Kulturní dům 
Hlavnice

15.00 Chodníčky k domovu – mezinárodní folklorní festival zahrada SVČ 
Husova

16.00 Skupina X – vernisáž výstavy Arboretum 
Nový dvůr

NE 12.9. 10.00
16.00

O pračlovíčkovi – Divadlo Tramtarie (Olomouc) 
– pohádka Vladislava Kracíka o životě a lásce mezi 
dinosaury

Loutkové 
divadlo

16.00 Chodníčky k domovu – koncert opavských 
národopisných souborů a cimbálových muzik

Obecní dům 
– sál purkmistrů

17.00 Muž mé ženy – komedie Mira Gavrana v provedení herců 
Slezského divadla

Atrium 
Blücherova 
paláce

19.00 Lásko, milá lásko… – koncert hudebního souboru 
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou a hosty

kino Mír

PO 13.9. 18.00 Krátký film o lásce – intimní, strhující, citlivý i hořký 
příběh o různých podobách lásky a vlastních i cizích 
předsudcích, které nám brání skutečně milovat, režie: 
Krzystof Kieslowski

kino Mír

20.00 I na Batmana občas padne smutek – Divadlo Tramtarie 
(Olomouc) – komedie o touze věčně neúspěšných stát se 
superhrdinou

Loutkové 
divadlo

ÚT 14.9. 16.00 Česká republika – Srdeční záležitost (Michal Cihlář 
a Veronika Richterová)
Láska je elementem (výstava ZUŠ Solná) – vystoupí 
bubenický orchestr Iva Samiece BORIS a dětský pěvecký 
sbor DOMINO

Minorit

18.00 Matka – kontroverzní téma vášnivé lásky a sexu mezi 
nenápadnou důchodkyní a mladým mužem, režie: 
Roger Michell

Klub Art

19.00 Láska klíčí v každém věku… – večer slavných milostných 
árií. Program: B. Smetana, A Dvořák, P. I. Čajkovský, 
G. Puccini, F. Lehár, E. Kalmán a další; vystoupí Katarína 
Jorda Kramolišová, Michal Pavel Vojta a hosté

Minorit



ST 15.9. 15.00 Vzpomínka u hrobu Petra Bezruče – vystoupí Chlapecký 
sbor Stěbořice a promluví Vlastimil Kočvara

Městský hřbitov

17.30 Máchovské doteky – ukázka zajímavých knižních vydání 
Máje Karla Hynka Máchy ze sbírky Vlastimila Kočvary

Knihovna Petra 
Bezruče

18.00 Láska ctná a nectná aneb staročeský Dekameron 

– přednáška Vlastimila Vondrušky o milostném životě ve 
středověku v rámci cyklu Příběhy a písničky ze středověku

Knihovna Petra 
Bezruče

ČT 16.9. 18.00 (Ne)láska ve výtvarném umění – přednáška Jiřího 
Siostrzonka

Klub Art

20.00 Casablanca therapy – mezinárodní divadelní projekt, 
uhrančivá výpověď o lásce romantické i lásce jako nástroji 
politické síly a násilí

Minorit

PÁ 17.9. 10.00
17.00

U výčepu – představení o životě ve světě ticha, hrají 
neslyšící herci pod vedením Jaroslava Duška, tlumočeno 
do znakové řeči (divadlo Čertovka)

Loutkové 
divadlo

19.30 Klášter, hvězdy a ty – komponovaný večer studentského 
magazínu Postřeh, vystoupí Black Unicorn, Dáša Voňková, 
Richard Vacula & Barbora Myslikovjanová (hudebně-
výtvarný projekt Black Tangerine)

Minorit

SO 18.9. 18.00 Mýtus Casanova – kinolektorát Petra Rotrekla, filmové 
rozjímání nad pozoruhodnými ukázkami různých 
interpretací osudů nejslavnějšího milovníka a svůdce

Obecní dům 
- Schösslerův 
salónek

20.00 Kapitán Láska – hudební show Jamese Cola kombinující 
hip hop, soul a funk

Klub Art

NE 19.9. 10.00
16.00

Labutí jezírko – loutková hudební pohádka na motivy 
baletu P. I. Čajkovského, hraje Naivní divadlo Liberec

Loutkové 
divadlo

18.00 Romantický večer pod hvězdami – krásná slova, noční 
obloha a romantická hudba v planetáriu, pořad připravil 
Tomáš Gráf

Hvězdárna 
a planetárium 
VŠB TU Ostrava

PO 20.9. 18.00 Slepé lásky – film o lásce mezi nevidomými lidmi. Lásky 
jsou jemné, lásky jsou směšné, lásky jsou slepé…, režie: 
Juraj Lehotský

kino Mír

ÚT 21.9. 18.00 Koncert učitelů a žáků ZUŠ V. Kálika – ze skladeb 
na téma Láska – nekonečný příběh

Knihovna Petra 
Bezruče

18.00 Umírající zvíře – může mladá okouzlující studentka 
(Penélope Cruz) změnit názor na lásku svého stárnoucího 
profesora (Ben Kingsley)? Režie: Isabel Coixet

Obecní dům 
– sál purkmistrů

20.00 EKG: O lásce a intelektuálkách – literární kardiogram 
Jaroslava Rudiše a Igora Malijevského

Klub Art

ST 22.9. 17.00 Láska až za hrob – myslíme, doufáme, ale může to 
být úplně jinak…, archeologicko-historická přednáška 
o fenoménu lásky

Klub Art

19.00 Edmond Rostand: Cyrano – Divadelní spolek Kašpar 
(Praha) – příběh plný hrdosti a lásky, který rozhodně 
nezestárnul

Loutkové 
divadlo

ČT 23.9. 17.00 Cudná jako sníh – happening ZUŠ Solná, přehlídka 
„svatebních šatů“ za doprovodu streetpunkové kapely 
Proti směru

Klub Art

20.00 Edgar Allan Pú: Havran – originální pohybové divadlo 
Veselé skoky (Praha) – pohybová fantazijní groteska podle 
básně A. E. Poea, muž a žena… never more

Loutkové 
divadlo

PÁ 24.9. 17.00 Romance – vernisáž výstavy Marie Lukáčové a Aleše 
Zapletala

galerie U Jakoba

20.00 Dívky, na slovíčko! aneb Co si kluci mají vzít do fitka 

a na svah…– Gerontologický příležitostný divadelní 
soubor (Opava) – druhá mezioborová konference na téma 
„Předpokládaný výskyt lásky na Opavsku v letech 
1214-1328“ s přihlédnutím ke všem pozdějším stoletím

Evžen
(Beethovenova 
ul.)

SO 25.9. 18.00 Čtyři dohody – toltécká moudrost šťastného života podle 
knihy Dona Miguela Ruize v podání Jaroslava Duška, 
Zdeňka Konopáska a Pjéra La Š´éze

kino Mír

21.00 Ladě a Longital (Opava a Bratislava) – hudební setkání 
bluesrocku a elektronického písničkářství 

Klub Art

NE 26.9. 10.00
16.00

Sávitrí – divadlo Líšeň Brno, loutková stínohra na motivy 
staroindické báje o síle lásky

Loutkové 
divadlo

18.00 Pantomima, láska moje nekonečná – aneb nekončících 
25 let v pohybu a sám na jevišti..., Miro Kasprzyk 
(Slovensko)

Klub Art

PO 27.9. 17.00 Slavnostní fanfáry k ukončení festivalu věž Hláska

18.00 Já taky – citlivá výpověď o lásce a vztahu mezi 
Danielem, postiženým Downovým syndromem, 
a volnomyšlenkářskou Laurou, režie: Álvaro Pastor, 
Antonio Navarro

kino Mír

20.00 Francesco Petrarca mezi nebem, zemí a Laurou 
– přednáška Jiřího Špičky o básníkovi, který naučil tisíce 
dalších hovořit o lásce

Klub Art

Doprovodné akce: 6. – 8. 9., 10. – 11. 9., 13. 9. – Dolní náměstí
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Slavnostní fanfáry 
k zahájení 

festivalu

Středa 1. 9. 2010, 17.00, Obecní dům

Zbav se všeho, co není láska…

L
áska milenecká, láska manželská, láska 
rodičovská – mateřská i otcovská, 

láska handicapovaná, láska nerovná, 
láska marná, láska nenaplněná, láska 
platonická, láska soucitná, vášnivá, žárlivá, 
láska romantická, láska násilná a krutá, 
láska šťastná i nešťastná, láska směšná, 
láska slepá, láska k vlasti, láska k umění, 
láska k životu, láska nesmrtelná, láska jako 
princip existence… 
to je to, o co tu letos běží…

„Nikdy lásku nechtěj říct, vyslovit ji 
nemůžeš, neboť vánek vane vždy tiše, 
neviditelně…“ „Kdo vypoví jak hoří… málo 
hoří“… učí nás básníci z hlubin věků.

53. ročník Bezručovy Opavy je zasvěcen mystériu lásky, její tajuplnosti, její 
nenahraditelnosti, její životodárné síle a pramenu smyslu naší pozemské existence…

„Má tolik tváří láska, že vlastně není nic, než karneval…“ 

Vítejte na karnevalu lásky…

Petr Rotrekl
dramaturg festivalu



K
atarína Vavrová se narodila v Bratislavě 
a vyrůstala v rodině známého výtvarníka 

a karikaturisty Milana Vavra, který měl 
na svoji dceru zásadní vliv. Vystudovala střední 
uměleckoprůmyslovou školu a poté nastoupila 
na bratislavskou Vysokou školu výtvarných umění 
do oddělení knižní ilustrace, kde ještě zastihla 
legendárního profesora Albína Brunovského. 
V roce 1989 absolvovala studijní pobyt na 
Academia delle Belle Arti v italské Perugii.

Samostatně vystavuje od roku 1993 (Slovensko, 
Česko, Holandsko, Belgie, Turecko, Rakousko, 
Japonsko, USA, Dánsko). Na národních 
a mezinárodních výtvarných soutěžích získala 
na čtyřicet cen a ocenění (Slovensko, Česko, Itálie, 
Maďarsko, Bulharsko, Turecko, Polsko, Japonsko, 
Rumunsko, Kanada, Španělsko, Thajsko – zde 
cenu Grand Prix osobně převzala od thajské 
princezny). 

Věnuje se grafické tvorbě (jednotlivé grafické 
listy ručně koloruje) a kresbě-malbě (správně 
kombinované technice) na japonských ručních 
papírech. Navíc Katarína Vavrová představí 
v Opavě i certifikovaný digitální tisk v přesně 
limitovaném počtu nákladu podle mezinárodních 
pravidel. 
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První dáma slovenské 

grafiky, Katarína Vavrová, 

opět zavítá do Opavy! 

Pro milovníky, sběratele 

a obdivovatele jejího díla 

zajisté příjemná zpráva. 

Poprvé vystavovala v Opavě 

v roce 2002 v galerii 

U Jakoba a její dílo mnohé 

Opavany velmi oslovilo. Paní 

galeristka Věra Klimešová 

dlouhodobě dílo Kataríny 

Vavrové v našem městě 

propaguje a letošní výstava 

je vyvrcholením této práce.

Středa 1. 9. 2010, 17.00, Obecní dům - galerie • Vstup volný

Délka trvání výstavy: 1. 9. – 3. 10.  

Otevírací doba: pondělí-neděle 10.00-18.00

Když yy láska nejsou
jenom       slova

Katarína Vavrová 

(Slovensko) 

– vernisáž 

výstavy grafiky, 

kombinované 

techniky 

na papíře, 

digitálního 

tisku



Letos oslovil paní Vavrovou pan Racin, osobní umělecký tiskař světově 
proslulého karikaturisty Mordilla, a nabídl jí spolupráci. Na Slovensku 

na speciálním velkoformátovém skeneru naskenuje jednotlivé autorčiny 
kombinované techniky a v Monaku je vytiskne v měřítku 1:1 na speciální 
kvalitní papír. Vše se koná podle přísných mezinárodních regulí, takže 
každý tisk je opatřen certifikátem o pravosti digitálního tisku a původu. 
Smí se vytisknout pouze předem limitovaný počet výtisků a kvalita tisků 
je mimořádná. V žádném případě se nejedná o plakát, či o zvětšeninu 
z malého políčka negativu filmu. Tyto prodejné digitální tisky jinak 
neprodejných maleb Katarína Vavrová představí veřejnosti poprvé právě 
zde v Opavě.

Ústřední motto letošního festivalu: „Láska – nekonečný příběh“, jako 
by bylo přímo šito na míru tvorby Kataríny Vavrové. Hlavní postavou 
v jejím díle je žena a hlavní dějovou osnovou nevyslovená láska skrytá 
za zobrazené tajemno. Každá žena prahne po lásce, i ženy v díle Kataríny 
Vavrové. Některé z nich už lásku prožily a zbyly z ní jen vzpomínky 
zašifrované v jejich pohledech, jiné dívky a ženy láska teprve čeká. Toto 
vše se dozvídá pozorný divák z různých atributů vyskytujících se na 
ploše obrazu a z mistrně vyobrazené fyziognomie jednotlivých tváří 
zobrazených žen. Postupně divák odkrývá jednotlivé příběhy zraněných, 
ale většinou hrdých žen. Za vše dobré i zlé zde může muž. Jenže postavu 
muže autorka na ploše obrazu zobrazuje zřídka. Ne, že by jím pohrdala, 
ale v zobrazeném příběhu by byl jaksi navíc, překážel by tam. Proč ho 
zobrazovat, když převážně o něm je zde řeč? Právě v tomto je velké 
mistrovství Kataríny Vavrové. Ve svých dílech vše ukrývá pod roušku 
tajemna, mnohé je pro pozorného diváka vysloveno, mnohé je skryto. Tak 
nějak se v umění vytvářejí  „nekonečné příběhy“. 

Dušan Urbaník
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Režie: Carlos Saura
Námět: Prosper Mérimée, Georges Bizet
Kamera: Teo Escamilla
Choreografie: Antonio Gades

Hrají: Antonio Gades, Laura del Sol, Paco de 
Lucia, Kristina Hoyosová, Juan Antonio Jimenez, 
Sebastian Moreno
Španělsko, 1983, 102 min

P
o filmu Krvavá svatba (1981) se španělský režisér Carlos Saura znovu 

navrací do inspirativního světa baletu a ke spolupráci s výraznou 

osobností choreografa a tanečníka Antonia Gadese. Tentokrát však do 

dramatu lásky, žárlivosti a smrti ohnivé španělské cikánky Carmen, které 

Gades právě studuje se svým souborem, vkládá Saura ve filmu ještě další 

tematickou rovinu: vlastní filmový děj, vztahující se k soukromé sféře 

tanečních interpretů. Souběžně s rodícím se tvarem představení vzniká 

i milostný vztah Gadese k mladé představitelce Carmen, v němž se stýkají 

citové analogie současně s nácvikem scén. Saurův film poskytuje bohaté 

zážitky vynikajících tanečních kreací ve stylu flamenca, jež jsou snímány 

neokázale při zkouškách, čímž vzbuzují autentický dojem právě probíhajícího 

procesu. Za pozornost stojí i hudební stránka filmu, v níž exceluje kytarista 

Paco de Lucia. 

Na 36. MFF v Cannes 1983 získal tento film Cenu za umělecký přínos.

Carmen
Pondělí 6. 9. 2010, 18.00, kino Mír

Vstupné: 50,- Kč členové FK / 60,- Kč plné

Fascinující drama 

o vášnivé lásce 

a žárlivosti, plné 

flamenca, strhující hudby 

a horké španělské krve 

podle režiséra Carlose 

Saury.
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výstava ilustrací Zdeňky Pavlíčkové k básnické 

sbírce Rostislava Herrmanna

S
bírka poezie Rostislava Herrmanna s názvem SLAVÍCI NEMAJÍ 

NOŽE vznikla v průběhu let 2009 a 2010. Nebyla dosud vydána, 

nicméně její části byly publikovány v almanachu Mendelova gymnázia 

ZRCADLENÍ III. nebo prostřednictvím časopisu Nové břehy. Společně 

s ilustracemi Zdeňky Pavlíčkové byla část kolekce vystavena na výstavě 

WELCOME DRINK skupiny ITA v červnu 2010 v Minoritském klášteru. 

Soubor se tedy objevuje podruhé, tentokrát v rozšířené podobě.

Brodím se mezi dny. Jsou jako závěje prachu, světla, setkávání. Vsakují 

do mě a zanechávají své stopy. Kdesi uprostřed všeho jsou otisky 

lidí. Tvoří jádro všeho co zobrazuji. Především v malbě, fotografii, 

kresbě. Nicméně slovo má svou neodolatelnou příchuť, a tak i jeho 

prostřednictvím se snažím vyjádřit dění, které sleduji. Ty, kteří dýchají 

spolu i ty, kteří se dávno minuli nebo se vůbec vzájemně nepostřehli. 

Vše proniká má touha nacházet to dobré mezi námi. Směřovat kamsi 

výš. Proto vzlétání slavíků, proto název vzniklé sbírky poezie „SLAVÍCÍ 

NEMAJÍ NOŽE“. Rostislav Herrmann

Úterý 7. 9. 2010, 16.00, Obecní dům – foyer kavárny

Vstup volný

Otevírací doba: pondělí-neděle 10.00-22.00

Délka trvání výstavy: 7. 9. – 3. 10.

Slavíci nemají 
nože

... jsou dny, kdy slunce vysvitne a všechno se bezpochyby vyjasní. Jsme šťastní, 

zamilovaní a vše je dobré. A pak jsou rána, kdy sotva se probudíme, den nás 

drtí svou tvrdou palicí. Štěstí je, že v tom nejsme sami, máme své milé, přátele, 

kolegy... A máme ty, kteří nás zachraňují svou hudbou, filmem, fotografií, 

obrazem, literaturou a poezií...

Na vernisáž výstavy „Slavíci nemají nože“  vás v 16 h. naláká elektrická 
kytara Václava Holana (...to je ten, co by hrál big beat, ale nemá na to čas... 
jak sám o sobě s úsměvem říká ). Ne poprvé si tedy poslechneme výtečnou 
hudbu, kterou si sám skládá, postupně nahrává, a pak živě dohrává.

Zdeňka Pavlíčková



Igor Piačka se narodil v roce 1962 v Třebíči. V letech 1983 až 1989 studoval na Vysoké škole 
výtvarných umění v Bratislavě na oddělení grafiky a knižní tvorby u profesora Albína 

Brunovského. V letech 1987 až 1988 studoval na Academia Royale des Beaux Arts v Bruselu. 
Od roku 1990 až do roku 2003 pedagogicky působil na Vysoké škole výtvarných umění 
v Bratislavě, na katedře grafiky vedl kurz figurální kresby. V roce 1999 se zúčastnil 
Mezinárodního projektu v Art Studio Itsukaichi Tokio v Japonsku. Věnuje se grafice, malbě, 
kresbě, ilustraci, exlibris a známkové tvorbě.

Samostatně vystavuje od roku 1990 (Slovensko, Česko, Norsko, Jugoslávie, Rumunsko, 
Moldavsko, Belgie, Japonsko, Bulharsko, Velká Británie, Dánsko). Za svoji tvorbu získal přes 
třicet národních a mezinárodních cen a uznání (Slovensko, Jugoslávie, Polsko, Francie, 
Kanada, Itálie, Japonsko, Čína, Rumunsko). Ilustroval větší množství knih a má velký podíl na 
tvorbě současných slovenských poštovních známek.

Ranou Piačkovu tvorbu ovlivnil profesor Albín Brunovský, který ho 
nasměroval k figurální imaginativní tvorbě. Od počátku devadesátých let 
minulého století se Piačkův autorský styl tvorby vyznačuje zobrazenými 
dramatickými příběhy plnými expresivních figur, tváří, vzrušených gest 
a konfliktů. Autor mísí realitu s fantazijními vizemi, využívá manýristickou 
deformaci a mistrně prolíná časové a prostorové roviny. Piačka rád využívá 
mozaikovou kompozici a mnohdy vyjadřuje své výtvarné představy 
v cyklech.

Ve druhé polovině devadesátých let se v Piačkově tvorbě stále více uplatňuje 
princip vrstvení motivů přes sebe. Autor kombinuje propracovaný detail 
s abstraktní plochou pozadí, uplatňuje koláže z vlastních grafik, či seriálové 
variace svých oblíbených motivů, jež skládá vedle sebe, aby nakonec přes 
ně například výrazně umístil zvětšený základní motiv. Vyvrcholením tohoto autorského 
postupu byl Piačkův tříměsíční tvůrčí pobyt v Japonsku v Art Studiu Itsukaichi na okraji Tokia, 
kam byl vybrán společně se dvěma japonskými umělci. Během tohoto pobytu vznikla větší 
část velkoformátového grafického cyklu „Vztahy“. Některé listy z cyklu můžeme obdivovat 
i na letošní opavské výstavě.

Nejen famme fatale – osudová žena se často objevuje v Piačkově tvorbě, ale i žena-bojov-
nice, či žena očekávající mužovu ochranu a podporu, žena marnotratná, jako i žena coby 
objekt komercionalizovaného ženského těla v masmédiích. Většinou se v blízkosti ženy ob-
jevuje muž. Jak jinak. Žena a muž, jejich vztah, to je nekonečný příběh. V Piačkově tvorbě se 
navzájem výtvarně velmi odlišují, ale to jen proto, aby se navzájem doplňovali. Spolu vytvá-
řejí nejen jednotu lidského bytí, ale i jednotu výtvarnou, u níž musíme přemýšlet a pátrat, 
zda se u nich jedná o lásku něžnou, nebo o zápas, či o soucit. Autor rozluštění ponechává 
zcela na divákovi, přičemž při své tvorbě využívá mnoho výtvarných prostředků a postupů, 
především bravůrní kresbu. Dušan Urbaník
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Úterý 7. 9. 2010, 17.00, Památník Petra Bezruče

Vstupné: 20,- / 10,- Kč (poloviční)

Délka trvání výstavy: 7. 9. – 24. 10. 

Otevírací doba: pondělí-pátek 8.00-12.00, 13.00-16.00

Igor Piačka (Slovensko) 

– vernisáž výstavy 

grafiky, exlibris, 

ilustrací, poštovních 

známek

„D
ámy a pánové, dobře 
si držte klobouky, opět 

pojedeme z kopce!“ Touto větou 
začíná Ľudo Petránsky-mladší 
jeden ze svých textů o díle 
slovenského akademického malíře 
a grafika Igora Piačky. Myslím si, 
že výstiž-nější větu již nikdo snad 
nevymyslí. Během dvou měsíců 
v opavském Památníku Petra 
Bezruče si můžeme klobouky 
přidržovat. Část své tvorby 
zde vystaví již zmíněný autor, 
který na vernisáž přijede až 
ze slovenského Pezinku.



USA / Německo, 2008, 119 min

Režie: Stephen Daldry

Hrají: Kate Winslet, David Kross, Ralph Fiennes, Bruno Ganz, …

R
ežie filmu Předčítač se ujal Stehen Daldry, režisér filmů Hodiny nebo Billy Elliot. 
Na základě oceňované novely přichází příběh lásky, tajemství a soucitu na území 

poválečného Německa. Když 15ti letý Michael Berg ochoří spálou po cestě ze školy 
zachrání ho dvakrát starší Hanna (Kate Winslet). Když se Michael uzdraví, setká se 
s Hannou znovu, aby jí poděkoval. Časem se tito dva nečekaně, ale o to víc vášnivě 
zapletou až do té doby, než Hanna záhadně zmizí. O osm let později Michael, nyní 
mladý právník, který sleduje nacistické poválečné procesy, potká svojí lásku znovu 
za úplně jiných okolností. Hanna je obžalována za hrůzný zločin a odmítá obhajobu. 
Michael postupně zjišťuje, že jeho dětská láska by mohla skrývat tajemství ostudnější, 
než je vražda. Předčítač je hluboce dojemný a podnětný film plný naděje, který 
promlouvá přímo k srdci diváka.
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Úterý 7. 9. 2010, 18.00, Klub Art

Vstupné: 40,- Kč

Jak daleko můžete zajít, abyste ochránili tajemství? 

Odhalte příběh o lásce, pravdě a soucitu.
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Úterý 7. 9. 2010, 21.00, Dolní náměstí

Vstup volný

TaBALADA

Nevšední, visuální, akrobatické a hudební pouliční 

představení česko-francouzského souboru Décalages 

– Divadlo v pohybu

Balada o hoře Narajama, místě, kam podle pradávného zvyku musely děti odnést své ro-
diče, když ti už byli staří a nepotřební… 

TaBALADA je volně inspirována japonskou legendou Obasute a jejím literárním zpracová-
ním, které se stalo základem pro vznik dvou slavných filmů „Balada o Narajamě“ (z let 1958 
a 1983). 

V chudé zapadlé vesnici Obasute je zvykem, že staří lidé, kteří dovrší sedmdesátý rok věku, 
sami a dobrovolně odcházejí do hor, aby zde zemřeli. Na jejich poslední cestě na vrchol 
Narajamy – dubové hory, kde se shromažďují duše mrtvých – je doprovází jejich děti.

Inscenace zpracovává především témata stáří a smrti, nepotřebnosti starých lidí a způsob, 
jak na tyto fenomény pohlíží naše západní společnost v porovnání s vnímáním stejné pro-
blematiky v jiných tradicích a kulturách. 

Zároveň se inscenátoři zajímali o vztah mezi matkou a jejími dětmi, mezi matčiným despo-
tismem a zaslepeností a nevědomostí jejích potomků. Příběh je vedle smutku a bolesti také 
plný velkého množství lásky. Lásky a oddanosti, díky které pomáhají děti zemřít své matce. 
Neboť smrt je přirozenou součástí lidského života. Ve chvíli, kdy přijde, je třeba jí beze stra-
chu pohlédnout do očí, jakkoli může tento pohled přinášet bolest a slzy…

V představení se využívá specifický vizuální jazyk, který je vytvářen pomocí kombinace růz-
ných performativních forem a technik – hudby, tance, loutek a závěsné akrobaci. Důležitou 
součást poetiky inscenace tvoří hudba a zpěv. Vše je doplněno velmi výraznou, stylizova-
nou výpravou.

Décalages – Divadlo v pohybu 
Česko - francouzský divadelní soubor Décalages sídlící v Praze, založený Seiline Vallée 
a Salvim Salvatore v roce 2007. Tito dva herci tvořili mimo jiné po mnoho let neodmyslitel-
nou součást Divadla Continuo.

Snahou souboru je tvořit inscenace, vycházející ze skutečného života, z konkrétních inten-
zivních situací.Výsledkem divadelní transpozice je poetický vizuální jazyk, který je směsicí 
vzdušné akrobacie, hudby, tance, scénografie a činohry.

V práci souboru, jenž svá představení prezentuje v nejrůznějších evropských zemích, kde se 
setkává s ostatními umělci, hraje velmi významnou roli právě prolínání žánrů a kultur. Tato 
setkání se vždy odehrávají na rovině divadelní, akrobatické i lidské.

Hrají: Perla Kotmelová, Seiline Vallée, Salvi Salvatore 

Režijní a dramaturgická spolupráce: Zoja Mikotová

Realizace výpravy: Yumi Hayashi
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Středa 8. 9. 2010, 18.00, Klub Art

Vstup volný

Láska 
v průzračné
podobě
„…stav štěstí a neštěstí nejsou závislé jeden na druhém,

...to, že je člověk šťastný, ještě neznamená, 

že by mohl být současně nešťastným...“

Norman Bradburn, Struktura psychické pohody, 1969

projekce dokumentu s úvodem Jiřího Siostrzonka

K
lub přátel dokumentárního filmu OKO při Obecním domě zařadil pro své 

příznivce v rámci dramaturgie festivalu Bezručova Opava „film – překvapení“. 

Dokument o ženě, která se na plný úvazek věnuje patnácti těžce postiženým dětem, 

je esencí slova láska… bez laciného sentimentu… v záplavě emocí… v dojetí nad 

nevyzpytatelností života a jeho lidském uchopení… film jsme zařadili na opětovné 

přání diváků… Jiří Siostrzonek



T
ragické rozuzlení zhudebněných příběhů (smrt 
milenců, synů, otce) spojuje tři legendární 

skladby dnešního večera. Zároveň je pojí odvážné 
novátorství hudebního jazyka – objevy při spojová-
ní souzvuků (harmonie) i zvukových ploch (hudeb-
ní forma). Je všeobecně známo, že i životní osudy 
Hectora Berlioze, Richarda Wagnera či Leoše Janáč-
ka byly naplněny vrchovatou měrou vášnivým vzta-
hem k ženě (či ženám). Ze sugestivních hudebních 
sdělení přímo žhne jejich horoucí srdce. Možná, že 
soukromé stavy duše skladatelů nastartovaly i sa-
motný tvůrčí proces a rozlet fantazie. To již ale mu-
síme přenechat badatelům a psychologům. Snad 
někdy vysvětlí, jak mozek ve stavu tvořivé extáze 
vlastně funguje. Prozatím se můžeme jen domýšlet 
a ctít jistá tajemství. Nicméně, i když nám to dnes 
již tak nepřipadá, ve své době se jednalo o tvůrčí 
činy objevující naprosto nové umělecké světy, které 
zásadně a nadlouho poznamenaly další vývoj hud-
by. A posluchači na celém světě (včetně hudebních 
historiků) tato díla nepřestali milovat.

Náš program, podesáté připravený Janáčkovou fil-
harmonií Ostrava přímo pro náš festival, není tento-
krát sestavený chronologicky.  Řazení skladeb muselo 
respektovat jejich rozdílnou délku i dnešní speciali-
tu – dva dirigenty. V úvodu zazní předehra, která po-
otevřela dveře moderní hudbě. Nebýt „tristanov-
ského akordu“ (vlastně sledu akordů), nevznikla 
by kvartová harmonie Skrjabinova, impresionis-
mus Debyssyho, ani atonalita Schönbergova. 
Starobylou keltskou legendu o zakázané lásce 
si Wagner pro operní ztvárnění vybral v době, Středa 8. 9. 2010, 18.30, Velká dvorana Červeného zámku v Hradci nad Moravicí

Vstupné: 120,- Kč předprodej / 150,- Kč na místě

Koncert Janáčkovy 

filharmonie Ostrava; 

program: 

Richard Wagner 

– předehra 

k Tristanovi a Isoldě, 

Leoš Janáček 

– Taras Bulba, 

Hector Berlioz 

– Fantastická symfonie, 

dirigují Jakub Žídek 

a Petr Chromčák
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kdy sám intenzivně prožíval citová vzplanutí k manželkám svých hostitelů a obdivo-
vatelů. Pro hudební vyjádření spalující vášně a neukojené touhy milenců hledal charakte-
ristické hudební vyjádření. Geniálně ho nalezl v disonantním akordu, který postupuje do 
dalšího akordu, opět disonantního. Tedy žádné uklidnění do libozvučné toniky, jak bylo 
zvykem. To si nikdo ze skladatelů před ním nedovolil.

Od tradicionalistického harmonického myšlení se zřetelně vzdálila i závěrečná kadence 
Janáčkova Tarase Bulby. O tomto akordickém spoji bylo napsáno množství teoretických 
studií, mnohé skladatele inspiroval a přivlastnili si ho, třeba Bohuslav Martinů. Třídílná 
symfonická báseň vychází ze stejnojmenné literární předlohy – Gogolovy povídky o bojích 
ukrajinských kozáků s Poláky v 17. století. Každá část zpodobuje jiný typ lásky, každá končí 
smrtí. Kozácký ataman sám zabije svého syna Andrije, protože z lásky ke krásné Polce bo-
juje na její straně. Později, ukryt v davu, přihlíží potupné smrti staršího syna Ostapa, aby jej 
při posledním vydechnutí podpořil. A nakonec, sám pohlcován plameny uprostřed radu-
jících se nepřátel, vidí své vojsko šťastně unikat přes řeku a prorokuje vítězství pravoslav-
né víry. Janáček v době komponování udržuje vztah se zpěvačkou Gabrielou Horvátovou 
a seznamuje se s Kamilou Stösslovou (mladší o 36 let). Budoval tedy závěrečný hymnus 
nejen jako výraz obdivu k ruské kultuře, ale i jako svůj vlastní odkaz a vyznání.

Fantastická symfonie líčí představy nešťastně zamilovaného muže, který již nechce dál žít, 
požije opium a při blouznění vidí sám sebe, jak svou milenku zavraždí, je popraven a na-
posledy se s ní setkává při reji čarodějnic. Hector Berlioz své romantické vize popsal v pro-
gramu při prvním uvedení skladby. Není tajemstvím, že v době komponování byl sám bez-
nadějně zaslepen vášní ke slavné irské herečce Harriet Smithsonové, v mnohém se tedy 
nechával unášet vlastními pocity. (Posléze se skutečně vzali, avšak štěstí nenašli.) Nicméně 
symfonie nezískala věhlas pouze morbidním námětem. Pro hudební vyjádření milované 
ženy použil skladatel zcela novátorsky charakteristickou melodii (říkal jí idée fixe), která 
prochází všemi větami, vždy přizpůsobena konkrétnímu obsahu a náladě. Hudba samo-
zřejmě vyprávěla příběhy již dříve (v baroku existoval seznam hudebních symbolů pro líče-
ní stavů duše, subjektivní představy a náznaky děje vkládal do hudby Beethoven, Berliozův 
velký vzor), ale v takovém rozsahu se o to nikdo dříve nepokusil. Proto mohl v návaznosti 
začít hledat charakteristické motivy pro své operní postavy Richard Wagner a komponovat 
symfonické básně Leoš Janáček. A tak při poslechu dnešní trojice skladeb můžeme medi-
tovat o tom, že za vším tvořením lze vidět lásku. Ta nás sice nezachrání před smrtí, ale může 
být inspirací pro nesmrtelné umění. Petr Hanousek

Program:

Richard Wagner (1813-1883): 

Předehra k Tristanovi a Isoldě

Leoš Janáček (1854-1928): 

Taras Bulba, Rapsodie pro orchestr

1. Smrt Andrijova

2. Smrt Ostapova

3. Proroctví a smrt Tarase Bulby

diriguje Jakub Žídek

Hector Berlioz (1803-1869): 

Fantastická symfonie, Epizoda 

ze života umělcova op. 15

1. Sny, vášně (Largo. Allegro agitato 

 e appassionato assai)

2. Ples (Waltz. Allegro non troppo)

3. Scéna na venkově (Adagio)

4. Pochod k popravišti 

 (Allegro non troppo)

5. Sabat čarodějnic (Larghetto. Allegro)

diriguje Petr Chromčák
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Ve 
čtvrtek 9. září v klubu ART představí nakladatelství 

Perplex svou aktuální knižní novinku. Tradiční literární 

večer Nadějné vyhlídky bude ale tentokrát spíše večerem 

hudebním – nová kniha je totiž výběrem písňových textů 

opavského hudebníka, zpěváka a výtvarníka Jiřího Bosáka. Kniha 

vychází s podporou statutárního města Opavy.

Bosákovo působení na místní kulturní scéně je dlouholeté 

a nepřehlédnutelné, vždyť jeho kapely Sonyk Bel a Expedice 

Apalucha hrají bez přestávky už přes deset let. Novější hudební 

projekt Dobrozdání (který právě natáčí svou druhou desku) 

pak tohoto pravověrného rockera a bluesmana představuje 

v klidnějších, folkovějších polohách.

Název knihy „Jsem vlastně modrý“ odkazuje na autorovu 

fascinaci bluesovým světem, která se projevuje v hudební 

i textové složce jeho písní. Jiří Bosák není tzv. zpívající básník, 

jeho texty nemají básnické ambice, jako je tomu u Jaromíra 

Nohavici či Jana Buriana. Bluesová posmutnělost, životní apatie 

i textařská klišé jsou součástí hry a do tohoto žánru prostě 

patří. No a protože písňový text není bez hudby nikdy úplný, 

je součástí knihy také cédéčko s výběrem nahrávek všech tří 

zmíněných kapel, v nichž Bosák působí.

Autor, profesí pedagog na ostravské Střední umělecké škole 

(obor animovaný film a grafický design), si knihu sám ilustroval. 

Jednotlivé texty v průběhu večera ztvární naživo za doprovodu 

spoluhráčů ze svých hudebních projektů.

Dan Jedlička
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Čtvrtek 9. 9. 2010, 20.00, Klub Art

Vstupné: 40,- Kč

j y y
Večer nakladatelství Perplex, křest publikace 

„Jsem vlastně modrý“ Jiřího Bosáka
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Pátek 10. 9. 2010, 16.00, Dolní náměstí

Sobota 11. 9. 2010, 9.00 – průvod městem

Sobota 11. 9. 2010, 10.00 – Dolní náměstí, 15.00 – zahrada SVČ Husova

Neděle 12. 9. 2010, 16.00, Obecní dům – sál purkmistrů

Vstup volný

Nedělní koncert – vstupné dobrovolné

mezinárodní folklorní festival

J
iž 25. rokem se v Opavě koná tradiční festival národopisných souborů 

Chodníčky k domovu. Také letos má festival mezinárodní náplň. Hosty 

festivalu budou soubory ze Slovenska a Polska, představí se valašský 

soubor Rusnovjan, z Opavského Slezska se můžeme těšit na Beatky 

Štítina, Srubek Štěpánkovice a všechny opavské národopisné soubory 

a cimbálové muziky, tj. Úsměv, Vrtek, Ischias, cimbálové muziky ZUŠ 

Opava.

Festivalové programy se uskuteční v pátek od 16 hodin na Dolním 

náměstí, v sobotu od 9 hodin na Dolním náměstí a od 15 hodin v zahradě 

SVČ Husova.

Na úvod sobotního festivalového průvodu (sobota od 9 hodin) zahraje 

krojovaná opavská dechovka Slezská kapela.

V neděli je v 16 hodin v Obecním domě připraven koncert opavských 

národopisných souborů a cimbálových muzik  „Láska v lidových písních 

našeho kraje“.

Příznivci lidového umění se tedy mají opravdu na co těšit.

Jaroslava Poláková
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Pátek 10. 9. 2010, 18.00, Obecní dům – sál purkmistrů

Vstup volný

Večer prózy 
soutěže Hlavnice 
A C Nora
S

 kulturním festivalem Bezručova Opava je již 15 let spojován literární 

večer, který připravuje Sdružení Hlavnice A. C. Nora a koná se vždy 

v předvečer slavnostního vyhlášení soutěžního ročníku celostátní soutěže 

prózy Hlavnice A. C. Nora.

Dramaturgie literárního večera je jakýmsi alternativním pohledem 

k rozhodnutí poroty. Na večeru zazní prózy, které porota neocenila, 

ale jejich přednes je jakýmsi dalším oceněním pro mladé autory. Večer se koná 

v pátek 10. září 2010 v Obecním domě, v sále purkmistrů od 18 hodin. 

Ukázky přednesou Lenka a Zdeněk Pavlíčkovi, herci Divadla loutek v Ostravě, 

ve vlastní režii.

Na zajímavý večer prózy nejmladší spisovatelské generace srdečně zvou 

pořadatelé občanského Sdružení Hlavnice A. C. Nora. Účastníci večera mají 

možnost poslechnout si názor mladé generace na současnou dobu a na život 

kolem nás.

 Jiří Pecháček
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Minuta 
skutečného objetí 
na Ptačí hoře
překročte virtuální prostor do světa opravdových doteků!!! 

(více informací na Facebooku), poté projekce filmu Sexmise

Všem ! Všem ! Všem !Všem ! Všem ! Všem ! Všem ! Všem !Všem !

„…tiché naslouchání, jedinečnost místa, pocit blízkosti, 

mýtus a mytologie, pozemská spiritualita, zahradní ráj, 

návrat k okouzlení…“

Konec obětí virtuálních objetí ve formátu 3D !!!!

Svět jedniček a nul vytvořil neviditelnou propastnou bariéru mezi lidmi, 
přírodou a fyzickým světem… Vyzýváme vás, braňme se a připojme se 
k akci „Minuta skutečného objetí“!

Sjedeme se v neděli 10. 9. ve 21 hodin na Ptačím vrchu, zde obejmeme 
skutečné lidi, skutečné stromy, zvířátka, i sami sebe… na místě objetí pak 
zapálíme svíčku a rozsvítíme Ptačí horu. Podrobnosti happeningu najdete 
na Facebooku. 

Jiří Siostrzonek

Pátek 10. 9. 2010, 21.00, Ptačí vrch

Od 21.30 hod. následuje na Ptačím vrhu projekce polského jedinečného filmu „SEXMISE“ 

(deky, polštářky, občerstvení s sebou).

Za nepříznivého počasí v sále minoritského kláštera.

Vstup volný



Sexmise
Polsko / 1984 / 120 min 

Režie: Juliusz Machulski

Hrají: Olgierd Lukaszewicz, Jerzy Stuhr, Bozena Stryjkówna, 

Boguslawa Pawelec, Hanna Stankówna

F
ilm Sexmise je dodnes snad nejslavnější polská komedie, která chce pří-

hodně doplnit předchozí happening tím, že diváky obejme nekonečně 

příjemnou, vtipnou, napínavou i láskyplnou atmosférou.

Sexmise vypráví o dvou dobrovolnících, kteří se v roce 1991 nechají dobro-

volně zmrazit. Datum jejich znovuprocitnutí se však nečekaně posune až do 

21. století. Jaké je Maxovo a Albertovo překvapení, když se probudí v podzem-

ním společenství tvořeném pouze ženami. Situace ale není tak růžová, jak by 

se mohlo na první pohled zdát. Muži jsou totiž považováni za nepřátele, a tak 

Maxe a Alberta čeká boj o holý život nebo spíše o svou mužskou podstatu. 

Hrozí jim totiž násilná přeměna na ženy. 

Režiséru Machulskému se podařilo natočit vynikající komedii, vycházející 

ze žánru sci-fi, která se dočkala vřelého přijetí jak diváky, tak odbornou kritikou. 

Film totiž není pouze povrchní zábavou, ale obsahuje také několik hlubších 

úvah a zároveň je satirou na totalitu a feminismus.

Pátek 10. 9. 2010, 21.00, Ptačí vrch

Od 21.30 hod. následuje na Ptačím vrhu projekce polského jedinečného filmu „SEXMISE“ 

(deky, polštářky, občerstvení s sebou).

Za nepříznivého počasí v sále minoritského kláštera.

Vstup volný
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„…Nepřeberné množství lidských individualit kráčících 

lidskou civilizací zanechalo za sebou stopy svého 

tvůrčího ducha. Ducha třeba tvořícího krásné věci, 

třeba bojujícího o pouhé přežití. Některé tyto stopy 

nám zůstaly otištěné i ve stavbách a jejich nesmrtelné 

poselství, tu křehkou, lehce zranitelnou duši, bychom 

měli chránit a opatrovat jako drahocenné a těžko 

nahraditelné dědictví, ale také rozvíjet a obohacovat 

jako živý odkaz. Odkaz, od kterého se neočekává 

stagnace, ale další a další zhodnotnění.“

Václav Michalička, Muzeum Novojičínska, p. o.

Sobota 11. 9. 2010, dle rozpisu, vybrané památky

Dny evropského
dědictvívv
„Duše památek“

V sobotu 11. září 2010 budou v Opavě zpřístupněny tyto objekty:

Blücherův palác (Masarykova tř. 35) – Barokní šlechtický palác byl postaven v r. 1737 
na místě starých šlechtických domů. V r. 1800 objekt získal hrabě Larisch-Mönnich, jehož 
dcera se provdala za G. Blüchera. V roce 1820, kdy Opava hostila kongres Svaté aliance, 
byla v paláci ubytována ruská delegace v čele s carem Alexandrem I. Blücherům patřil 
palác až do roku 1930, kdy jej koupilo Československé zemědělské muzeum a o dva roky 
později v něm otevřelo expozici. Dnes slouží potřebám Oddělení přírodních věd Slezského 
zemského muzea jako depozitář.
O historii objektu a současnosti této významné vědecké instituce se dozvíte při jednotlivých 
prohlídkách interiéru budovy i vnitřních dvorů. Sraz účastníků bude před hlavním vstupem 
do budovy. 
Památka bude otevřena pouze v době prohlídky, která proběhne v 9.00, 10.00, 

11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hod. – vstup omezen pouze pro držitele časové vstupenky 

na jednotlivé prohlídky. 

Církevní konzervatoř Opava, bývalý klášter (Beethovenova ul.) – Pozdně 
empírová budova z doby kolem r. 1840, vznikla při okraji historického jádra města. Budova 
byla v roce 2001 uvedena po generální opravě znovu do provozu jako škola.
S historií a současným využitím budovy se seznámíte při jednotlivých prohlídkách. Sraz 
účastníků bude před hlavním vstupem do budovy. 
Památka bude otevřena pouze v době prohlídek, které proběhnou v 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00 a 14.00 hod. – vstup omezen pouze pro držitele časové vstupenky na 

jednotlivé prohlídky.

Dukelské kasárny (Sokolovská 2) – Rudolfovy dělostřelecké kasárny (později 
Masarykovy, dnes Dukelské) byly postaveny v roce 1889. V roce 2007 získalo velkou část 
kasáren město Opava, část areálu je stále v majetku Armády ČR.
Zájemci si budou moci projít rozsáhlý areál a nahlédnout do jedné z mnoha budov, které 
komplex vytvářejí, ale v současné době zejí prázdnotou. Součástí prohlídky bude výklad 
nejen o historii Dukelských kasáren, ale především o jejich využití v době nedávné, kdy tam 
sídlila Armáda ČR. Sraz účastníků bude před vchodem do kasáren z Vančurovy ulice. 
Komplex bude otevřen pouze v době prohlídky, která proběhne v 9.00, 10.30, 12.00 

a 13.30 hod. – vstup omezen pouze pro držitele časové vstupenky na jednotlivé 

prohlídky. 

53. Bezručova Opava 201038 Láska – nekonečný příběh 39



Historická výstavní budova Slezského zemského muzea (Komenského ul.) 
– Budova v pozdně renesančním stylu byla postavena v letech 1893-1895. V současné době 
jsou v budově instalovány stálé expozice Vývoj přírody ve Slezsku a na severní Moravě, 
Slezsko v lidovém umění, Evropské umění ze 14. až 18. století ze sbírek SZM a krátkodobé 
výstavy. Na podzim se začne s připravovanou rekonstrukcí budovy a v roce 2012 se tak 
budou moci návštěvníci těšit na novou zemskou expozici.
Památka bude otevřena v době od 9.00 do 17.00 hod. V 9.00, 10.00, 11.00, 13.00, 

14.00 a 15.00 hod. budou probíhat prohlídky s průvodcem – bez vstupenky. Sraz 

účastníků bude před začátkem prohlídky v budově u pokladny.

Matice slezská (Matiční 2a) – Matiční dům je tvořen třemi propojenými domy pocháze-
jícími z druhé poloviny 17., respektive z poloviny 18. stol. Jeho hlavní význam spočívá hlav-
ně v tom, že od r. 1880, kdy jeho první část koupila Matice opavská, se stal centrem českého 
společenského, kulturního a národního života. Kromě Matice opavské, která ho rozšiřovala 
přikoupením vedlejších domů, v něm postupně sídlilo více jak dvacet českých spolků 
a institucí, konaly se v něm významná shromáždění, stal se místem setkávání významných 
osobností. Dnes je sídlem Matice slezské, která ho postupně upravuje. 
Společná prohlídka prostor Matičního domu s krátkým výkladem o jeho významu se 

uskuteční v 10 hod. a ve 14 hod. –bez vstupenek. Budova bude otevřena pouze v době 

prohlídek. Sraz účastníků je na nádvoří Matičního domu, vstup z Matiční ulice. 

Městský hřbitov – židovská část městského hřbitova (Otická ul.) 
– Za doprovodu členů zájmového sdružení AREKA, kteří se podíleli na vyčištění a částečné 
obnově židovského hřbitova, si budete moci projít tuto oddělenou část městského 
hřbitova. Židovský hřbitov se nachází za starou smuteční síní, je přístupný pravou bránou. 
V době prohlídek můžete naslouchat výkladu o jeho historii i některých osobnostech, které 
zde našly místo posledního odpočinku. 
Prohlídky začínají v 10.00 a ve 13.30 hod. –  bez vstupenek, možnost vstupu i mimo 

prohlídky a to v době od 10.00 do 15.00 hod.

Kaple Neposkvrněného početí Panny Marie (Kylešovská ul. 8) - Kaple 
Neposkvrněného početí Panny Marie je součástí kláštera Milosrdných sester III. řádu 
sv. Františka a pochází z roku 1892. Průvodce představí návštěvníkům prostory kaple. 
Památka bude otevřena pouze v době prohlídky, která proběhne v 10.00, 12.00 

a 14.00 hod. – vstup omezen pouze pro držitele časové vstupenky na jednotlivé 

prohlídky. Sraz účastníků bude před vchodem do kaple.
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Kaple Povýšení sv. Kříže (Matiční ul.) – Pseudogotická architektura z přelomu 
19. a 20. století, dílo opavského stavitele Josefa Hruschky, tvořící celek s rannější pozdně 
empírovou budovou bývalého kláštera.
Kaple bude otevřena nejen v době prohlídky. Více informací na www.opava-city.cz 

nebo v Městském informačním centru od poloviny srpna 2010.  

Palác Razumovských (Nádražní okruh 31) – Palác byl zbudován v l. 1891-93 rodem 
Razumovských, pocházejícím z Ukrajiny, a měl na svou dobu moderní technické vytápění 
v podobě ústředního topení, moderní hygienické zařízení a rozvody vody. Budovu 
projektoval jeden z nejžádanějších vídeňských architektů 2. pol. 19. stol. – Ludwig Tischler.
EHD nabízí možnost prohlídky paláce Slezského ústavu s průvodcem a odborným výkladem 
o historii a současnosti objektu. Zájemci si mohou prohlédnout interiér budovy i přilehlou 
zahradu. Sraz účastníků bude před hlavním vstupem do budovy. 
Památka bude otevřena pouze v době prohlídky, která proběhne v 9.00, 10.00, 11.00, 

13.00 a 14.00 hod. – vstup omezen pouze pro držitele časové vstupenky na jednotlivé 

prohlídky.

Obecní dům (Ostrožná ul.) - Volně stojící budova bankovního domu v barokizujících for-
mách, postavená v letech 1914 -18 podle projektu vídeňského projektanta Rudolfa Eislera. 
Dům zakoupilo v roce 2005 město Opava. Budova prošla v roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. 
V budově budou probíhat komentované prohlídky ve 14.00, 15.00 a 16.00 hod. 

– účast omezena pouze pro držitele časové vstupenky. Návštěvníci si budou moci 

prohlédnout např. Schösslerův salónek, Sál purkmistrů, Klub ART atd. Sraz účastníků 

bude ve vstupním foyeru Obecního domu.

Švédská kaple (Ratibořská ul.) - Kaple byla zřízena opavským knížetem Přemkem I. 
Spodní část osmiboké centrální stavby s nárožními pilíři navazuje na horní neomítnutou 
část s tufitovými architekton. články. Roku 1907 byla zrenovována a došlo k odkrytí zbytku 
fresek z 15. stol. Dnes slouží jako koncertní síň. 
Památka bude otevřena v době od 10.00 do 13.00 hod. V 10.00, 11.00 a 12.00 hod. 

budou probíhat  komentované prohlídky – vstup je volný.

Zemský archiv (Sněmovní ul. 1) – možnost prohlídky zemského archivu s průvodcem 
a odborným výkladem o historii objektu a současnosti této významné instituce. Zájemci si 
mohou prohlédnout historický sněmovní sál a badatelnu, kde bude instalována „Výstavka 
ilustrující práci archivářů v minulosti i dnes“. Sraz účastníků bude ve vestibulu budovy. 
Památka bude otevřena pouze v době prohlídky, která proběhne v 9.00, 11.00, 13.00 

a 15.00 hod. – vstup omezen pouze pro držitele časové vstupenky na jednotlivé 

prohlídky. 

Časové vstupenky na prohlídky s průvodcem do jednotlivých objektů bude možné 

získat v Městském informačním centru (Horní náměstí 67, Opava, tel.: 553 756 143) 

od 1. 9. do 10.9.2010. Informace najdete od 1.8.2010 také na www.opava-city.cz 

nebo Vám je poskytnou v Městském informačním centru.
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Sobota 11. 9. 2010, 14.00, Kulturní dům Hlavnice

Vstup volný

Vyhlášení
výsledků literární 
soutěže Hlavnice

v oboru próza pro mladé autory do 35 let

L
etošní ročník celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora byl již v pořadí 15., který 

vyhlásilo Sdružení Hlavnice A. C. Nora. „Je až s podivem, že malá obec Hlavnice na 

Opavsku s pouhými 600 obyvateli dokázala vyhlásit celostátní soutěž a udržet ji na úrovni 

plných 15 let“, říkají předsedkyně ostravské pobočky Obce spisovatelů v Ostravě Lydie 

Romanská a docent PhDr. Jiří Urbanec ze Slezské univerzity v Opavě.

Celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora vznikla v roce 1994 v Hlavnici. Sdružení dalo 

do jejího vínku především snahu pomoci začínajícím autorům a zároveň také připomenout 

spisovatele A. C. Nora, vlastním jménem Josefa Kavana, který v Hlavnici prožil své dětství 

a mládí a který byl za totalitní doby zakázaným spisovatelem. Spisovatel patřil v letech 

1924-1948 mezi významné české spisovatele. Právě jeho první román Bürkental, který 

napsal ve svých dvaceti letech, se stal motivací pro organizátory k vyhlášení celostátní 

soutěže prózy, určené mladým autorům.

Ročník soutěže byl vyhlášen v září 2009 a letos v rámci Bezručovy Opavy bude ukončen. 

Uzávěrka přijímání soutěžních prací byla v únoru, v měsících březnu až červnu hodnotila 

práce odborná porota, složená ze zástupců Obce spisovatelů, středisko Ostrava, Ústavu 

bohemistiky a knihovnictví Filozoficko–přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 

a organizátorů soutěže.

V sobotu 19. září 2010 se bude konat slavnostní ukončení soutěžního ročníku v kulturním 

domě v Hlavnici od 14 hodin. Letošní sborník soutěžních prací bude vydán pod názvem 

Kouzelná hůlka. 

Do soutěžního ročníku Hlavnice A. C. Nora 2010 přihlásilo 19 autorů z celé České republiky, 

23 prací o 213 stranách.  

 Jiří Pecháček
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vernisáž výstavy

J
e již dlouholetou – byť občas přerušovanou – tradicí, že skupina opavských 

výtvarníků, sdružených pod hlavičkou Matice slezské ve Skupině X se 

prezentují výstavou svých prací ve výtvarné části programu Bezručovy Opavy. 

Nejinak je tomu i letos, kdy se však museli z důvodu nedostatku výstavních ploch 

ve městě uchýlit do Arboreta Slezského zemského muzea v Novém Dvoře, v jehož 

pavilonu vystaví část skupiny své práce čerpající z tématu festivalu BO. Třebaže 

jeho volba napovídá spíše k lásce takové, jakou známe mezi mužem a ženou, ve 

skutečnosti je však toto téma velmi široké a je možné je rozšířit i na mnohé další 

příběhy, takže i jeho výtvarný výklad může být mnohostranný. 

To dovoluje výtvarníkům, aby se inspirovali nejen abstrakcí, ale i figurou či 

krajinou a vezmeme-li v úvahu ještě různorodost a pestrost výtvarných technik, 

může výsledek představovat širokou paletu děl, mezi nimiž nalezne divák určitě 

i takové, které souzní s jeho představami. A protože před instalací této výstavky 

většina členů Skupiny X ještě absolvuje prázdninové plenéry u nás i v sousedním 

Polsku, jistě při nich vznikne řada děl, které v duchu hesla letošního ročníku 

bezručovského festivalu osloví pravidelné či náhodné účastníky festivalových akcí.

Vlastimil Kočvara

Sobota 11. 9. 2010, 16.00, Arboretum Slezského zemského muzea v Novém Dvoře

Délka trvání výstavy: 11. 9. – 9. 10.

Vstupné do Arboreta: 40,- Kč plné / 20,- Kč poloviční 



Režie: Vladislav Kracík 

Dramaturgie: Lenka Jorníčková

Hrají: Dáša Rybářová, 

Petra Konvičková, 

Martin Dědoch 

nebo Alois Pešek

Scéna a kostýmy: 

Markéta Rosendorfová

B
áječný výlet do světa dinosaurů, 

dinosauřic, ptakoještěrů 

a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně 

pořádně veselé vyprávění o tom, 

jak pračlovíček postavil první domeček, 

jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, 

jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že 

ve dvou jde všechno líp.

Divadlo Tramtarie (Olomouc) – pohádka 

Vladislava Kracíka o životě a lásce mezi dinosaury

Neděle 12. 9. 2010, 10.00 a 16.00, Loutkové divadlo

Vstupné: 40,- Kč
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Neděle 12. 9. 2010, 17.00, Atrium Blücherova paláce

Vstupné: 70,- Kč

Muž mé ženy
komedie Miro Gavrana v provedení herců Slezského divadla

Hrají: Michal Stalmach, Jakub Stránský a Sabina Muchová

Dramaturgická a režijní spolupráce: Blanka Fišerová

D
va muži a jedna žena. Pět let 

je dokáže vodit za nos, než 

dojde k odhalení jejího podvodu. 

Jeden o druhém neměli ani tušení, 

ale chybička se přece jen vloudila. 

Setkávají se, aby vzniklou situaci 

po chlapsku vyřešili. Ale jejich 

milovaná se jim do toho nepřestane 

plést. V české premiéře uvádíme 

komedii nejpopulárnějšího 

chorvatského dramatika, který tvrdí, že ví o ženách vše, 

ale přiznává, že ženami si nikdo nemůže být nikdy jist.



Lásko, milá lásko...

„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím 

a obsáhl všechno poznání, kdybych měl tak velkou víru, že bych i hory přenášel, kdybych rozdal 

všechno co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení ... ale lásku bych neměl, nic nejsem.“

Takto krásně, moudře, nadčasově, dalo by se říci aktuálně a moderně, píše o lásce jako 
nejvyšším daru Pavel z Efezu (v prvním listu Korintským) už před dvěma tisíci léty. Ano, láska 
může mít tisícero podob a provází člověka od nepaměti. V současném světě se zdá být toto 
slovo nadužíváno a svým obsahem zdevalvováno, ale věřme, že tomu tak není. Vždyť stále 
se rodí čistá láska mezi chlapcem a dívkou, mužem a ženou, stále je tu láska mateřská, láska 

koncert hudebního souboru Hradišťan s uměleckým vedoucím 

Jiřím Pavlicou a hosty

Jako speciální hosté tohoto výjimečného koncertu vystoupí děti členů 

souboru Hradišťan a část Chlapeckého sboru pod vedením Karla Kostery.

Neděle 12. 9. 2010, 19.00, kino Mír

Vstupné: 250,-/220,-/200,- Kč podle míst

rodičovská, láska k rodině, láska všeobjímající... Všechny podoby lásky lze chválit a oslavovat 
nejrůznějšími způsoby, v našem případě především hudbou a zpěvem. A tak možná stojíme 
u zrodu další lásky, tentokrát lásky k umění, které má dar v člověku rozvíjet (od nejútlejšího 
věku až po dospělost) to lepší a vytvářet v něm otevřenost pro zrození a darování lásky. Vždyť 
láska je vskutku nekonečný příběh. Jiří Pavlica

Hradišťan
Jiří Pavlica (1.housle, zpěv), Alice Holubová (zpěv), David Burda (klarinet, 

flétny, zpěv), Milan Malina (cimbál, zpěv), Michal Kristýnek (2.housle, 

zpěv), Roman Gill (viola, zpěv), Dalibor Lesa (kontrabas, zpěv)

C
imbálová muzika Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou patří k nejznámějším 
moravským cimbálovým kapelám. Je ojedinělým hudebním tělesem s vysokou umělec-

kou i interpretační úrovní, nezvykle širokým žánrovým záběrem a netradičním repertoárem, 
jehož inspiračním zdrojem se stal folklór. 

Vznikla společně s tanečním souborem v roce 1950 v Uherském Hradišti, kde pracovala řada 
generací hudebníků, zpěváků a tanečníků pod dlouholetým vedením Jaroslava Václava 
Staňka. Ten posunul tehdejší chápání prezentace folklóru od volného předvádění hudebních 
a tanečních čísel směrem k propracovanějším kompozicím, které již snesly měřítka umělecké 
práce. Od roku 1978 je primášem a uměleckým vedoucím Hradišťanu tvůrčí osobnost - hous-
lista a hudební skladatel  Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se začal soubor postupně transfor-
movat. 

Dramaturgie čerpá z regionálních souvislostí a všímá si lidového umění v jeho širším geografic-
kém a historickém kontextu. Vzrostly také interpretační nároky na členy souboru. Vedle samo-
statné soustavné tvorby muziky vznikaly i hudebně-taneční tematické projekty. Postupně se 
začala významně prosazovat autorská tvorba, která zcela převládá v posledních hudebně taneč-
ních projektech (O Slunovratu, O Člověku…), na nichž Jiří Pavlica spolupracoval s choreograf-
kou a vedoucí taneční složky Ladislavou Košíkovou. Zde se také nejvýrazněji projevuje odklon 
od tradičního folklórního pojetí a přechod k volnějšímu scénickému ztvárnění. Folklór se stá-
vá inspiračním zdrojem, přičemž jeho filosofická podstata zůstává zachována.

Jiří Pavlica přivedl muziku Hradišťan k nadžánrovému hudebnímu pojetí a představil ji v de-
sítkách projektů vydaných na zvukových nosičích, v rozmanitých cyklech televizních či roz-
hlasových nebo každoročně na stovkách živých koncertních vystoupeních. 
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Režie: Krzystof Kieslowski

Hrají: Grazyna Szapolowska, Piotr Machalica, Artur Barcis, 

Olaf Lubaszenko 

Polsko, 1988, 86 min

K
rátký příběh o lásce se svým jemně a diskrétně tvořeným tématem má pří-
chuť hořkosti, pramenící z nemožnosti naplnit lásky, po kterých toužíme, 

a které se míjejí. Film vyzývá nezpůsobovat bolest či dokonce tragédii nešetr-
ností k druhým. 

Intimní interiéry jsou pozoruhodně nasvícené, hudba vynikajícím způsobem 
podbarvuje atmosféru, všechny scény jsou dokonale propracované. Rafinovaně 
vyprávěný příběh vytváří z jemného přediva chvějivou skutečnost, blízkou snění 
v bdělém stavu.

Film je konfrontací dvou koncepcí lásky: smyslné a sebeobětující. 19-letý sirotek 
Tomek pozoruje dalekohledem z okna svého pokoje 35-letou Magdu, do které je 
zamilovaný. Žena, redukující lásku na sex, ho hluboce raní, takže se pokusí o se-
bevraždu. Magda jakoby vytržená ze spánku začne vnímat svět jinýma očima. 

Dílo je upravenou verzí jedné části Kieslowského mimořádného televizního cyk-
lu Dekalog. Dekalog tvoří samostatné a přece jen zvláštně propojené příběhy, 
které vyprávějí mimo jiné o tušení vyšších principů, o tom, že člověk nemusí být 
věřícím, aby v sobě našel touhu po Zákoně, Pořádku, Absolutnu, Bohu, protože 
bez vědomí jakéhosi metafyzického kontextu, pocitu zodpovědnosti za vlastní 
osud i za osud světa, se stává lidský život tragickým nedorozuměním. Pondělí 13. 9. 2010, 18.00, kino Mír

Vstupné: 40,- Kč členové FK / 50,- Kč plné

Krátký film o lásce
intimní, strhující, citlivý i hořký příběh o různých 

podobách lásky a vlastních i cizích předsudcích, 

které nám brání skutečně milovat
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Režie: Vladislav Kracík

Dramaturgie: Lenka Jorníčková

Hrají: Marian Zedník, Martin Dědoch, Dáša Rybářová, Lucie 

Fojtíková nebo Petra Konvičková, Jana Posníková, Zuzana 

Zapletalová, Barbora Šebestíková, Marcela Bucháčková, Zdeněk 

Hrbek

Scéna a kostýmy: Eliška Konečná, Eva Krhutová

T
ak trochu hořká komedie o mužích, kteří by alespoň na jeden den chtěli být 
komiksovými superhrdiny. Jiří Mizera je ve všem průměrný. Průměrný vzhled, 

průměrná práce, průměrný plat. Občasná výhra střídá občasnou prohru a tak stále 
dokola. Jediným vybočením jsou ženy. S těmi prohrává vždy… když je ale nejhůř, zjeví 
se ON. Charismatický atlet v převleku za jediného létajícího savce, Batman…

Divadlo Tramtarie vám předvede bláznivou, zběsilou a svižně třeskutou komedii 
o průměrnosti a úniku od ní. Představení je holdem komiksovému žánru, jak co 
do vizuální stylizace, tak obsazením řady komiksových padouchů i hrdinů 
z Batmanova světa, tak také dějem, který se nepokouší o filozofické úvahy.

Divadlo Tramtarie

Divadlo Tramtarie je nezávislé divadlo, které již pátým rokem vytváří jedinou 
plnohodnotnou komorní divadelní scénu s vlastním souborem v Olomouci a okolí. 

Kromě divadla doplňuje Tramtarie svou činnost také o hudební a filmové produkce, 
pořádá výstavy a další akce. 

Vlastní umělecká činnost se zaměřuje hlavně na autorský přístup k textům a výraznou 
interpretaci.

Pondělí 13. 9. 2010, 20.00, Loutkové divadlo

Vstupné: 70,- Kč

I na Batmana občas 
padne smutek
Divadlo Tramtarie (Olomouc) – komedie o touze 

věčně neúspěšných stát se superhrdinou
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Česká republika – Srdeční záležitost (Michal Cihlář 

a Veronika Richterová), Láska je elementem (výstava 

ZUŠ Solná) – vystoupí bubenický orchestr Iva Samiece 

BORIS a dětský pěvecký sbor DOMINO

Česká republika – 
Srdeční záležitost
výstava časosběrných fotografií Michala Cihláře a Veroniky 

Richterové

S
ymbolický tvar srdce je obecně srozumitelný lidem všech kontinentů bez ohledu 
na víru, vzdělání nebo politickou příslušnost. Můžeme dokonce tvrdit, že jde – řečeno 

dnešní terminologií – o jedno z prvních univerzálních log světa prověřené v chodu 
celých staletí, o znamení lásky a vášně, ale také milosrdenství a vstřícnosti. Den co 
den ho míjíme v nejrůznějších podobách – jenže ruku na srdce, kdo mu věnuje špetku 
pozornosti? Proto vznikla tato monotematická výstava, představující pouhopouhý 
zlomek toho, co může objevit cestovatel při toulkách Českou republikou. Podlehnete-
li spolu s námi kouzlu hledání tohoto symbolu, zjistíte, že vstupujete do vzrušující hry 
na dlouhá léta. A pokud vás pátrání po něm chytí za srdce, jak praví české lidové rčení, 
možná časem zjistíte, že už jde i o vaši srdeční záležitost. 

Michal Cihlář a Veronika Richterová
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Úterý 14. 9. 2010, 16.00, Minorit

Délka trvání výstavy: 14. 9. – 30. 10. 

Otevírací doba: pondělí – pátek, 10 – 16 hod.

Vstup volný



Že láska je vše, co je, je vše, co víš o lásce; 

to postačí, náklad má být úměrný vozovce. 

(Emily Dickinson)

Láska je 
elementem 
Je 

darem, který nelze vlastnit. Není 
třeba ji hledat. Ona totiž stojí 

na vašem prahu, aniž by kdy odešla. Slovy 
ji neumíme a snad ani nechceme spoutat 
a tak křičíme do větru nejvzácnější jméno, 
vymýšlíme tajné motlitby a sníme o tom, 
že je jednou napíšeme své lásce prstem na 
záda. 

Možná lze lásku lépe zatančit, namalovat či 
vyfotografovat. Jak se to podařilo žákům, 
studentům, učitelům a přátelům Základní 
umělecké školy můžete zjistit na výstavě-
happeningu v prostorách Minoritu. 

Alchymie uvádí čtyři elementy, z nichž 
je stvořen svět – oheň, voda, vzduch 
a Země. Pátým elementem může být 
Láska. Symbolem lásky je srdce. A pokud je srdce živeno láskou, pak radostně 
tepe a pulzuje rytmem zamilovaných.  Žáci a studenti Základní umělecké 
školy se pokusí vytvořit živý obraz pulzujícího srdce, které bude tepat rytmem 
bubenického orchestru BORIS. Markéta Janečková 

53. Bezručova Opava 201060 Láska – nekonečný příběh 61

BORIS
B

ubenický orchestr Iva Samiece je sestaven z nástrojů a rytmů z téměř 

všech koutů světa. Ke vzniku orchestru inspirovali Iva jak bujaré 

průvody v Brazílii, tak arabští bubeníci doprovázející břišní tanečnice, 

nebo do transu upadající afričtí či australští bubnující šamani, či hrdelní 

zpěvy tibetských lámů. Mohli bychom jmenovat mnoho vlivů a směrů, 

ale v podstatě základní myšlenkou orchestru BORIS je komunikace, neboť 

rytmus je prapůvodem jejího vzniku a může tedy také léčit.

Úterý 14. 9. 2010, 16.00, Minorit

Délka trvání výstavy: 14. 9. – 30. 10. 

Otevírací doba: pondělí – pátek, 10 – 16 hod.

Vstup volný
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Matka
kontroverzní téma vášnivé lásky a sexu mezi 

nenápadnou důchodkyní a mladým mužem

Úterý 14. 9. 2010, 18.00, Klub Art

Vstupné: 40,- Kč

Velká Británie, 2003, 112 min

Režie: Roger Michell

Hrají: Anne Reid, Peter 

Vaughan, Anna Wilson

-Jones, Steven Mackintosh, 

Danira Govich, Harry Michell, 

Rosie Michell, Oliver Ford Davies, 

Daniel Craig

O
byčejná důchodkyně je po manželově 

smrti odkázána na péči své vzdálené 

a příliš zaměstnané dcery. Cítí, že její život 

už víceméně skončil. Ovšem ne tak docela... 

Nenápadná babička, kterou v obchodě bez 

povšimnutí minete, ta zlomená žena, jež 

má už život za sebou, se náhle, bezhlavě, 

bouřlivě a především nevhodně zamiluje 

a naváže poměr s mužem, který je o polovinu 

mladší, než ona sama. Poměr, v němž 

nechybí vášnivý sex... Úterý 14. 9. 2010, 19.00, Minorit

Vstupné: 80,- Kč předprodej / 100,- Kč na místě

Láska klíčí
v každém vě
večer slavných milostných árií

Program: B. Smetana, A. Dvořák, P. I. Čajkovský, G. Puccini, 

F. Lehár, E. Kalmán a další; vystoupí Katarína Jorda Kramolišová, 

Michal Pavel Vojta a hosté, slovem provází Evžen Trupar

Katarína Jorda Kramolišová – soprán

Michal Pavel Vojta – tenor

Hosté večera:

Dalibor Hrda – bas

Karel Kostera – baryton

Veronika Hrdová – kytara

Karel Mládek – klavír
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Katarína Jorda Kramolišová

Narodila se 9. 7. 1969 v Banské Bystrici. Vystudovala 
konzervatoř v Bratislavě, VŠMU Bratislava a Mozart 
Academy v Dobříši u Prahy. Sólovou dráhu zahájila 
v divadle v Banské Bystrici, následně hostovala ve 
Státní opeře v Košicích, SND Bratislava, ND Brno, NDMS 
Ostrava, ND Praha, od roku 2002-dosud je v angažmá 
opavského Slezského divadla. Vystupovala již na 
koncertních pódiích v Německu, Belgii, Švýcarsku, 
Nizozemí, Rakousku, Japonsku, Itálii, Španělsku 
a Slovensku. Za roli Normy ve stejnojmenné opeře 
získala cenu Thálie za rok 2004 a v roce 2006 byla 
na cenu Thálie nominovaná za roli Donny Anny 
v Mozartově opeře Don Giovanni. Za roli Tsú v japonské 
opeře Yuzuru byla v roce 2008 oceněna Opavskou Thálií.

Michal Pavel Vojta

Narozen 1965 V Brně, zpěv studoval soukromě 
u Vlastimila Babáka v Brně a v operním studiu na 
Vídeňské konzervatoři, zároveň byl členem Státní opery 
ve Vídni. Byl sólistou Jihočeského divadla v Českých 
Budějovicích, Státní opery v Praze a hostuje na mnoha 
domácích scénách. V současné době je sólistou 
Slezského divadla v Opavě. Věnuje se také rozsáhlé 
koncertní činnosti. Hostuje často ve velkých koncertních 
domech Evropy. 
V roce 2004 byl nominován na cenu Thalie 2004 za roli 
Polliona v opeře Vincenza Belliniho Norma. V roce 2005 
získal cenu Opavská Thalie 2004 za roli Prince v opeře 
Antonína Dvořáka Rusalka.
V současné době je jediným tenoristou v České republice, který zpívá roli Yohia v japonské 
národní opeře YUZURU v originálním jazyce (japonsky).

Dalibor Hrda 

Absolvoval Státní konzervatoř Brno, 
zpěv (bas). Byl angažován v Armádním 
uměleckém souboru v Praze, ve 
Slezském divadle v Opavě jako sólista 
opery, v letech 2002-2007 jako šéf opery 
a v Národním divadle moravskoslezském 
v Ostravě jako sólista opery. Koncertně 
spolupracuje s Janáčkovou filharmonií, 
orchestry v Plzni, Brně, Španělsku, 
Německu, Polsku, Rakousku, Slovensku, 
Itálii, Rusku…

Veronika Hrdová 

K hudbě byla vedena již od útlého dětství díky 
hudebnímu zázemí v rodině. Na ZUŠ Václava Kálika 
v Opavě navštěvovala kytarovou třídu. Úspěšně 
složila přijímací zkoušky na Janáčkovu konzervatoř 
a Gymnázium v Ostravě. Absolvovala mistrovské 
kurzy na mezinárodním kytarovém festivalu 
v Mikulově. 
Je členkou komorního sboru KomoraCZECH 
v Ostravě, který slaví úspěchy nejen na koncertech, 
ale i na mezinárodních soutěžích. V roce 2010 jí 
porota mezinárodní soutěže Concertino Praga udělila 
1. místo, titul Laureáta mezinárodní rozhlasové 
soutěže a zvláštní cenu za nejlepší provedení 
povinné skladby P. Ebena.
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Karel Kostera

Nar. 31. 10. 1935 ve Slavkově 
u Opavy jako druhý z 15 dětí. 
Od 12 let hrál na varhany v místním 
kostele sv. Anny, studoval hru na 
varhany a violoncello, později 
absolvoval na Lidové konzervatoři 
v Ostravě, obor dirigování a sólový 
zpěv. 
Je varhaníkem v kostele P. Marie 
ve Stěbořicích /1965/, uměleckým 
vedoucím, dirigentem a sólistou – PS Stěbořice /1971/, Sboru konkatedrály P. Marie v Opavě 
/1976/, Pěveckého sboru Bílovec /1991/ a Chlapeckého sboru ZŠ Stěbořice /1995/. Jako 
sólista uplatňuje široký basbarytonový repertoár v chrámech v rámci bohoslužeb, na 
koncertech svých sborů i dalších koncertních vystoupeních. V roce 1991 založil agenturu, 
pořádá vánoční koncerty, „Festivaly duchovní hudby“, „Opavskou dětskou píseň“, koncerty 
s českými i zahraničními hosty, sólisty operních scén, soubory – orchestrem opery 
Slezského divadla, Janáčkovou filharmonií, dlouholetým hostem - Hradišťanem s um. 
ved. Jiřím Pavlicou... Za spolupráci s polskými sbory obdržel v Katowicích „Cenu Stanislava 
Moniuszka“, v Budyšině „Zlatou Medaili“ a  „Myto Domoviny“ za šíření lužickosrbského 
lidového umění a zpěvu. V roce 2000 mu Statutární město Opava udělilo „Cenu Petra 
Bezruče“.

Karel Mládek

Narozen 28. února 1959 v Kladně. Vystudoval Státní konzervatoř Praha, obor lesní roh, 
skladba a HAMU Praha, obor dirigování. Byl angažován v Krušnohorském divadle Teplice, 
v Symfonickém orchestru AUS Praha, Slezském divadle Opava jako dirigent opery, 
Západočeském symfonickém orchestru a NDM Ostrava. Vyučuje na Církevní střední 
varhanické škole v Opavě.

Program:

•  B. Smetana: Prodaná nevěsta - árie Jeníka - Jak možná věřit

•  B. Smetana: Prodaná nevěsta - duet Jeníka a Mařenky - Věrné milování

•  B. Smetana: Prodaná nevěsta - árie Mařenky - Ten lásky sen

•  A. Dvořák: Jakobín - árie Purkrabího - Počkejte Vy blázni

•  N. Coste: Valse favorite - kytara

•  A. Dvořák: Jakobín - duet Bohuše a Julie - My cizinou jsme bloudili

•  P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin - árie knížete Gremina - Ó láska klíčí v každém věku

•  P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin - árie Lenského - Kuda, kuda

•  G. Puccini: La Bohéme: árie Mimi - Si mi chiamano Mimi

•  G: Puccini: La Bohéme: duet Mimi a Rodolfa - O soave fanciulla

PAUZA

•  E. Kalmán: Čardášová princezna - duet Sylvy a Edvina - Salvo chci tebe jen

•  E. Kalmán: Čardášová pincezna - árie Sylvy - Heia, Heia

•  P. Eben: Mare nigrum - 2. a 3. část - kytara

•  F. Lehár: Giuditta - árie Octavia - Ty jsi moje žití

•  F. Lehár: Giuditta - árie Giuditty - Moje rety

•  F. Lehár: Giuditta - duet Giuditty a Octavia - Rád mám tě stále víc a víc

•  F Lehár: Paganini - árie Paganiniho - Vás ženy jsem líbal rád

•  R. Friml: Rosemary - Indiánská píseň lásky

•  R. Strauss: Vídeňská krev - duet Gabriely a Balduina - Wiener Blut

•  F. Loewe: My Fair Lady - árie Alfréda Doolittla - Já se dnes dopoledne žením
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Středa 15. 9. 2010, 9.00 a 11.00, Knihovna Petra Bezruče

Čtvrtek 16. 9. 2010, 9.00 a 11.00, Knihovna Petra Bezruče

uzavřené přednášky pro školy

Láska ctná a nectná 
aneb staročeský kk
Dekameron
přednáška pro školy Vlastimila Vondrušky v rámci cyklu 

Příběhy a písničky ze středověku

více o přednášce viz str. 72-73

vystoupí Chlapecký sbor Stěbořice 

a promluví Vlastimil Kočvara

J
ako tradičně se ve středu 15. září, tedy v den výročí narození Vladimíra Vaška (*1867), 
sejdeme na městském hřbitově uctít památku významného literáta a opavského rodáka. 

Na Vladimíra Vaška alias Petra Bezruče vzpomene a nabídne srovnání s další básnickou 
veličinou Karlem Hynkem Máchou Vlastimil Kočvara, předseda Matice Slezské. Uslyšíme také 
několik skladeb v podání Chlapeckého sboru Stěbořice pod vedením Karla Kostery.

Středa 15. 9. 2010, 15.00, Městský hřbitov

Vstup volný

Vzpomínka u hrobu 
Petra Bezruče



53. Bezručova Opava 201070 Láska – nekonečný příběh 71

Máchovské doteky
ukázka zajímavých knižních vydání Máje Karla Hynka Máchy 

ze sbírky Vlastimila Kočvary

Z kvantitativního hlediska je Máchův Máj nejčastěji vydávaným českým dílem vůbec, počet 
vydání již přesáhl čtvrt tisícovky a byl přeložen nejméně do patnácti jazyků a Bezručovy 
Slezské písně jsou zase nejčastěji přeloženým českým dílem a vyšly - ať už vcelku či 
v jednotlivých básních sbírky ve více jak 40 jazycích. A oba básníci měli také mnohostranný 
vliv na českou kulturu vůbec. Vždyť žádná jiná díla - kromě podvržených Rukopisů – nebyla 
tak inspirativní jako Máj a Slezské písně, které vzbudily zájem desítek a snad stovek umělců 
různých žánrů, jež se k oběma autorům přihlásili mnoha svými tvůrčími počiny.

Při tomto letmém pohledu na průnik Máchova významu 
do Bezručova odkazu, jehož jednou významnou 
částí je i multižánrový festival Bezručova Opava, by 
zcela pochopitelně měla následovat nabídka velké 
máchovské výstavy, která by festivalovému publiku 
názorně ilustrovala výše zde naznačené paralely. 
Z několika důvodu tomu tak však není. Jednou z příčin 
je i momentální tíživý nedostatek výstavních prostorů, 
způsobený současně probíhajícími rekonstrukcemi 
několika kulturních opavských zařízení, takže i přípravný 
výbor festivalu se musel se svými programovými záměry 
uskrovnit. 

Pořadatelé rovněž přihlédli k tomu, že již před 
čtyřmi lety se v Opavě uskutečnila rozsáhlá výstava ke 170. výročí vydání Máje v celém 
prostoru Památníku P. Bezruče, kde části své rozsáhlé máchovské sbírky vystavil autor 
tohoto příspěvku, který je znám jako macholog a sběratel jeho díla. Proto alespoň malé 
připomenutí Máchy a jeho Máje umožní Okresní knihovna P. Bezruče, která po celé září 
na nevelkém prostoru u vstupu nabídne k nahlédnutí nejzajímavější ukázky a artefakty 
vztahující se ke K. H. Máchovi, jež na výstavku zapůjčil V. Kočvara. A zájemcům o hlubší 
poznání významu K. H. Máchy a jeho díla, k němuž nabádá i festivalové téma BO, 
doporučujeme návštěvu některé ze současných rozsáhlých výstav, které se konají v řadě 
míst České republiky. Vlastimil Kočvara

Středa 15. 9. 2010, 17.30, Knihovna Petra Bezruče

Vstup volný

Délka trvání výstavy: 1. – 30. 9.

Otevírací doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 8.00-18.00

Je 
zcela evidentní, že téma padesátého třetího ročníku 
festivalu Bezručova Opava – „Láska – nekonečný 

příběh…“, jemuž také odpovídá obsah a zaměření většiny 
festivalových programů, je ovlivněno letošním máchovským 
výročím, které se připomíná během celého roku a v rozměru 
celorepublikovém. Letos je tomu totiž 200 let od chvíle, kdy 
se narodil Karel Hynek Mácha – básnický gigant, který zemřel 
dříve, než mohl svůj talent plně rozvinout, zůstal svými 
současníky nepochopen, jeho život a vlastně i smrt dodnes 
nejsou jednoznačně vyjasněné a přesto svým jediným dílem, 
vlastně jen rozsáhlejší básní - Májem - položil základ celé české 
moderní poezii. Příliš přerůstal svou dobu, proto jí nebyl přijat, 
jeho význam však pochopila už následující generace a pak všechny 
další včetně současné, která se k němu stále vrací. Ani těch uplynulých 
dvěstě let od Máchova narození, během nichž se náš mateřský jazyk nesmírně 
rozkošatěl do šířky i do hloubky, nesnížil význam díla K. H. Máchy, naopak se stal trvalým 
monumentem nad žulu trvalejším. Tuto skutečnost nemohl pominout ani festival 
inspirovaný odkazem největšího slezského básníka a opavského rodáka a proto to hlavní 
letošní festivalové téma. Mezi Máchou a Bezručem je jistě podstatný rozdíl – pomineme-li 
dobu, v níž oba umělci žili – Mácha, největší český romantik a Bezruč, vrcholný představitel 
sociální poezie, ale jsou tu i paralely, které opravňují k rovnocennému hodnocení obou 
básníků. Mácha objevoval bohatost češtiny pro vyjádření krásy přírody a lásce k vlastní 
zemi, Bezruč jako nikdo před ním obohatil své verše o vášnivé obrazy a regionalismy, 
kterými tak působivě zdrsnil svůj jazyk pro vyjádření krutého sociálního i národního útlaku 
lidu ve Slezsku, jehož bardem se stal. Oba tvůrci jsou často chápání jako autoři jediného 
díla, a přesto ani jejich další tvorba není pominutelná. Oba básníci daleko přesáhli hranici 
mateřského jazyka a patří k našim nejvydávanějším či nejpřekládanějším českým básníkům. 
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Láska ctná 
a nectná aneb 
staročeský 
Dekameron
přednáška Vlastimila Vondrušky o milostném životě 

ve středověku v rámci cyklu Příběhy a písničky ze středověku

Z
ábavné vyprávění spisovatele a historika PhDr. Vlastimila Vondrušky, CSc. s milostnými 
a lyrickými písničkami Petra Traxlera. Vyprávění o milostném životě ve středověku, 

který byl ve skutečnosti mnohem bohatší a smyslnější, než vyprávějí učebnice. Na základě 
dobových pramenů se vyprávění dotkne milostného umění, mužské potence, nevěry, 
svatební noci a také prostituce. Jen namátkou: 

• sňatku Petra Voka s třináctiletou Kateřinou z Ludanic

• katalogu tělesných hříchů z pera benediktinského mnicha

• nemravností páchaných v renesanci při přástkách

• milostných zážitků české šlechty v náručích benátských kurtizán 

• přezdívek středověkých nevěstek

• návodů na erotický život z díla evangelického reformátora Martina Luthera

• milostného umění vlašských umělců Středa 15. 9. 2010, 18.00, Knihovna Petra Bezruče

Vstup volný

Pořad není vhodný pro děti.
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„…čekala, že se něco stane, nevěděla co, prostě něco, 

dopis či tiskopis, že zazvoní telefon… 

manželství je už taková samozřejmost,

 znají se tak dobře, že slova jsou zbytečná, 

možná, že by se měla rozvést, 

aspoň by se něco dělo…“

Vita Andersenová

V
ýtvarné umění, fotografie, literatura, poezie a další formy uměleckého sdělování 

už dávno neslouží jen ke zpostředkování pozitivních prožitků, pocitů a stavů. 

Umění už dávno není synonymem pozitivních vzorů. Umění se stalo také zrcadlem 

hlubiny temného jezera, na které vyplouvají lidské zběsilosti neuchopitelných stavů 

pramenících ještě nedávno v „zahradách rajských rozkoší“.

Vybraní autoři, kteří se tento večer budou nemilosrdně vyjadřovat k nezamýšleným 

důsledkům „krásných citů“, tak nečiní z touhy být zajímaví, ale z bytostné potřeby 

ulevit týrané duši.

Jiří Siostrzonek

(Ne)láska ve 
výtvarném umění

přednáška Jiřího Siostrzonka

Čtvrtek 16. 9. 2010, 18.00, Klub Art

Vstup volný
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Casablanca 
therapy…

Po 
úspěšné evropské tour / Hu - Budapest, Slo- Ljubljana, CZ- Praha a Plzeň, 
Pl - Varšava, Sk - Košice, Dk - Aarhus/ se představení Casablanca Therapy 

renomovaného slovinského režišéra Bojana Jablanovce opět představí českému 
a slovenskému divákovi. Tentokrát se můžeme těšit v Opavě, Kolíně, Bratislavě a Žilině.
Asi jste slyšeli vtip o policajtovi a opilci, kteří spolu popíjí v Casablance a policajt se ptá: „Co 
tě sakra přivedlo do Casablancy? Opilej říká: „Přijel jsem kvůli zdraví. Říkali, že je tu léčivá 
voda.“ „Kvůli vodě? Vždyť jsme na poušti,“ diví se policajt. A opilec na to: „Asi jsem dostal 
špatný informace“. Pravda je, že jsme všichni dostali špatné informace.
Základním tématem projektu je láska, 
ovšem ne pouze v jejím romantickém pojetí, 
ale také jako zdroj politické síly, násilí. Láska 

mezinárodní divadelní projekt, uhrančivá výpověď 

o lásce romantické i lásce jako nástroji politické síly a násilí

koncept a režie: Bojan Jablanovec

performeři a spolutvůrci: Marie-Luise Stentebjerk, Emma-Cecilia Ajanki, Anita 

Wach, Magdalena Tuka, Grega Zorc 

představení je v angličtině s českými titulky 

jako pozitivní životní síla se proměnila v politický a mediální kýč nebo fetiš marketingové 
pop-kultury. Představení vzniklo metodou autorské práce s herci, která je typická pro 
tvorbu Bojana Jablanovce, který tento postup často využívá ve svých režiích. 
„Co je láska? Její současná glorifikace jakožto pozitiví síly, jí transformovala do politického 
a mediálního kýče. Tento uměle vytvořený obraz pak působí jako generátor frustrace 
a traumat, jež firmy využívají k vnucování svých výrobků. S těmi si pak člověk spojuje svou 
představu lásky. Tento obraz ale není reálný. 
Klíčem vztahů, a nejen partnerských, je vytvoření si hranic. Tyto hranice jsou podstatou 
identity, jsou jako kůže a svaly, které obklopují lidskou kostru. Jedině jasné hranice 
umožňují transformaci, harmonii a spolužití. Nejde o negování hranic, jejich přehlížení 
a překračování. Důležité je se na ně spíše zaměřit, nechat tyto hranice, aby sami určily 
pravidla vztahu. Proto každý vztah (divák-herec, muž-žena, otec-syn,...) jsou v jádru 
především otázkou vymezení, ne romantickou jednotou. Každý vztah (pracovní, milenecký, 
sexuální,...) může fungovat pouze při udržování a podporování vlastních hranic. A naše 
hranice souvisí s libostí. Co se té týče, je láska zvláště neúprosná.“ Bojan Jablanovec 

D
ivadlo je vztah mezi divákem a hercem, který vzniká v reálném čase a prostoru. Je to 
souhra perspektiv, očekávání, úsudků, stereotypů, vstřícnosti či netolerance, poznání 

nebo právě jeho nedostatkem. To vše uvádí do pohybu různé emoce, vědomé i podvědomé 
odpovědi. Snažíme se o dynamický spád, o kolektivní tvorbu, do které každý účastník 
přináší svůj individuální výraz.  Via negativa

Projekt vznikl v koprodukci 

mezinárodního projektu DNA / 

Development of New Art/ v produkci 

organizace Nová síť.

Čtvrtek 16. 9. 2010, 20.00, Minorit

Délka představení: 70 minut

Vstupné: 90,- Kč předprodej / 120,- Kč na místě 
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Pátek 17. 9. 2010, 10.00 a 17.00, Loutkové divadlo

Vstupné: 80,- Kč

představení o životě ve světě ticha, hrají neslyšící herci 

pod vedením Jaroslava Duška, tlumočeno 

do znakové řeči (divadlo Čertovka)

Režie: Jaroslav Dušek

Hrají: Marie Basovníková, Jaroslav Dušek, Zuzana Hájková, 

Jaroslav Milich, Jiří Procházka

Tlumočí: Kateřina Červinková Houšková, Naďa Dingová, Fedor 

Krajčík, Roman Vránek

Představení U výčepu je autorské představení mladých neslyšících lidí, kteří se v něm 

snaží pootevřít bránu svého světa neslyšících. Pro člověka, který svůj život žije ve světě 

zvuků se jedná o zajímavé setkání se zážitky lidí, kteří byli nuceni žít na internátech 

od útlého věku, zážitky, které shrnují problémy střetů dvou odlišných kultur, dvou odlišných 

světů: světa ticha a světa zvuků. Všechny příběhy uvedené v představení jsou autentické. 

Pokud se nepřihodily přímo hercům, pak je slyšeli vyprávět mezi svými přáteli. Celé 

představení je v českém znakovém jazyce. Jedná se o první činohru v České republice, která 

je simultánně tlumočená živě do češtiny. Na představení bezprostředně navazuje beseda, 

v rámci které si díky tlumočníkům můžeme všichni popovídat bez jakýchkoliv bariér.

Beseda po večerním představením se bude konat v klubové místnosti Slezského spolku 

neslyšících Opava, Dolní náměstí 20 v rámci Dne otevřených dveří.

Představení se koná v rámci oslav 35. výročí založení Slezského spolku neslyšících Opava.

Jaroslav Dušek

Jaroslav Dušek je v první řadě improvizátor, divadelní herec a režisér, dále pak filmový 
herec, moderátor, libretista a scénárista. V roce 1981 společně s Janem Bornou založil 
divadlo Vizita, které je založeno na čiré pódiové improvizaci. Znám je také díky uvádění 
slavnostního předávání Českých lvů. Zahrál si v mnoha úspěšných filmech (Pelíšky, Želary, 
Vrať se do hrobu, Musíme si pomáhat, Divoké včely…). 
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Komponovaný večer studentského 

magazínu Postřeh, vystoupí Black Unicorn, 

Dáša Voňková, Richard Vacula & Barbora 

Myslikovjanová (hudebně-výtvarný projekt 

Black Tangerine)

19.30 Black Unicorn
Filip Drlík - zpěv, kytara

Anička Zajíčková - zpěv, klávesy, klavír

Tereza Jakubíčková - housle, zpěv

Miroslav Novotný - perkuse, bicí, cajon

Kapela Black Unicorn se pohybuje na pomezí několika žánrů, 

nejblíže však mají k folku a rocku, svoji hudbu popisují jako 

emotivně poetický alternativní pop-folk-rock. Hrají od roku 2006 

a od té doby nahráli jedno CD Passion ForTune, které si můžete 

poslechnout i stáhnout na www.bandzone.cz/blackunicorn.

Předpokládáme, že Vám samotný název skupiny nemusí 
mnoho říct. Black Unicorn je totiž především nadějnou 
brněnskou studentskou skupinou, která vystupuje převážně 
na pódiích klubů v Brně a okolí. Jejich nadšení, radost 
z hraní a výsledná pozitivní atmosféra však daleko převyšují 
nevýrazné lokální skupiny a proto si myslíme, že v případě 

Pátek 17. 9. 2010, od 19.30, Minorit

Vstupné: 30,- Kč studenti / 60,- Kč plné

Klášter, hvězdy 
a ty

vystoupení Black Unicorn budou hosté tohoto večera mile překvapeni a zároveň dostanou 
příležitost načichnout pod pokličku mladé brněnské hudební scény. Anička Zajíčková 
pro tentokrát může zahodit klávesy do kouta, protože své party odehraje na minoritské 
mistrovské křídlo PETROF. 

Hlavním tahounem skupiny je Filip Drlík, jehož první hudební pokusy si zvědavci 
mohou pustit i dnes na Postřehu (www.postreh.com). Poslední dobou kromě skládání 
a interpretace hudby svou tvůrčí sílu vkládá také do psaní povídek, které bez příkras, ale 
zároveň vesele, parodují naše vlastní chování - tady a teď. Kombinuje absurdity dnešní 
společnosti, její perverzi i lidskou samotu. Jeho autorská čtení nejsou, jak to obvykle bývá, 
nudným utrpením, ale veselým zpestřením každého večera. V rámci vystoupení skupiny 
Black Unicorn ukázky Filipovy tvorby uslyšíte v jeho vlastním, autentickém podání. 

20.10 Dáša Voňková

Česká písničkářka a kytaristka se poprvé objevila v roce 

1971 v soutěži časopisu Mladý svět, posléze se stala členkou 

písničkářského sdružení Šafrán (spolu s mj. Jaroslavem Hutkou, 

Vladimírem Mertou nebo Vlastimilem Třešňákem). 

Po rozpadu Šafránu nekoncertovala, na scénu se vrátila 

v 80. letech s naprosto unikátním stylem hry na kytaru i psaní 

písní. Zaujala i v zahraničí, byla jedním z prvních Čechů, kteří 

vystoupili na respektovaném festivalu v dánském Roskilde. 

Debutové album vydala v roce 1986.

V jejím repertoáru nalezneme neuvěřitelnou šíři stylů, 
od teskných balad, docela jednoduchých folkových písní, 
až po zvláštní atmosférou nadýchané alternativy, zahrané způsoby, jaké by Vás ani ve snu 
nenapadly. Poslední dobou čerpá inspiraci především z přírody (okolí obce Pyšely), tvoří 
zdánlivě jednoduché písničky s akordickým doprovodem. Její nové album Slunci ležím 
v rukou (spoluautor klavírista Zdeněk Zdeněk) občas nemá daleko k infantilnosti, přesto 
bylo přijato kritikou i veřejností velmi příznivě jako další tvůrčí etapa Dáši Voňkové. Ostatně, 
překvapovat už je pomalu jejím zvykem.
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Přestože se Dáša Voňková při svých vystoupeních nevrací do minulosti a resolutně odmítá 
hrát věci jiné, než ze svého aktuálního alba, v případě tohoto koncertu udělá hned několik 
výjimek. Vrátí se do všech etap své tvorby, představí hru na kytaru pomocí dvou smyčců 
a po spoustě let uvede živě jednu ze svých prvních a nejslavnějších nahrávek. Nebudeme 
dále vyzrazovat, přijďte se raději podívat a pozorně poslouchat…

21.00 Richard Vacula & Barbora Myslikovjanová
hudebně-výtvarný projekt Black Tangerine

Richard Vacula – klavír, zpěv, projekce 16mm filmů z USA a Německa 20. – 40. let

Barbora Myslikovjanová – výstava vlastních výtvarných děl, autorské čtení

David Bátor – autor textů k písním

Monika Dopitová – zpěv 

Zuzka Pastyříková – zpěv 

Jiří Sliž – djembe

Naďa Strnková – příčná flétna

Každá skladba má jiné nástrojové obsazení. Během střídání muzikantů vystoupí autoři 
Postřehu s krátkým autorským čtením (do 2 minut): Hana Zechová, Ondřej Hložek, 

Barbora Myslikovjanová, Pavel Kotrba a Hana Šustková. 

Na jaře roku 2009 se Richard Vacula (student FEKT VUT v Brně) potkává s Barborou 
Myslikovjanovou (s pseudonymem Black Tangerine, studentka AVU v Praze), jejíž obrázky 
doprovodily vůbec první Richardovo vystoupení v roce 2006. Shledání po letech vyústilo ke 
startu nového hudebního projektu inspirovaného samotnou Černou Mandarinkou, která se 
rozhodla ztvárnit obal připravovaného alba, pro které sama vybrala své oblíbené skladby 
z Richardova prozatím neuvedeného repertoáru.

Od prázdnin 2009 neustává nahrávání alba Black Tangerine, díky kterému se sešli i lidé, kteří 
si mysleli, že cestu k sobě po mnoha peripetiích snad už ani nenaleznou. Klávesové nástroje 
nahrál Richard Vacula, nekonvenční a často surrealistické texty napsal David Bátor, bicí 
donahrál Michal Vavrečka (učitel psychologie na ČVUT v Praze), s příčnou flétnou si udělala 
čas jazzem a latinou opředená Naďa Strnková (Slavičín) a k baskytaře se vrátil Tomáš Pěla 
(spolužák ze SŠPU Opava). 

Davidovy texty vznikaly vždy až na hotovou melodii a možná i proto se jim vždy podařilo 
vystihnout atmosféru skladby. Ovšem, pro méně pozorné posluchače nejspíš zůstane 
jejich kouzlo z velké části ukryto. Stejně jako Richard v hudbě, i David se snaží texty pouze 
naznačit cestu, kterou se mají myšlenkové pochody posluchače ubírat. Například, když je 
tématem sdělení láska, neočekávejte kýčovité a konkrétní vykreslení situace, protože se jak 
David, tak i Richard snaží především zachytit sílu okamžiku, než dovyprávět delší časový 
sled událostí. A právě snaha o zpracování a předání našich pocitů a okamžiků je to, co 
projekt spojuje s výtvarnou tvorbou Barbory Myslikovjanové. 

Jako první měli možnost ukázky nahrávek vyslechnout lidé v Petrofu a průběžné výsledky 
se jim natolik líbily, že se rozhodli stát partnerem projektu Black Tangerine a po vydání alba 
jej budou přes svou distribuční síť propagovat ve světě. Na osobní stránce Richarda (www.
richardvacula.postreh.com) můžete shlédnout videoklip z Továrny Petrof – Noc a Moje 
sušenky, kterým prezentuje továrna zvuk svého nového klavíru, a tím zároveň Richardovu 
tvorbu. Jednou z prvních privilegovaných posluchaček byla také Dáša Voňková, která 
upozornila, že velmi zajímavé, ale zároveň složité texty album předurčují k menšímu počtu 
posluchačů. Aby autoři projekt více zatraktivnili, rozhodli se jej doplnit vizuální složkou 
a sehnali rodinné záběry z 20., 30. a 40. let z USA a Německa. Součástí koncertu je tak 

promítání i 80 let starých celuloidových pásů ze starých promítaček k živé klavírní 

hudbě. V tom okamžiku se stává Richardova klavírní tvorba „pouhou“ kulisou a vy při ní 

Pátek 17. 9. 2010, od 19.30, Minorit

Vstupné: 30,- Kč studenti / 60,- Kč plné
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můžete sledovat děti, které si vybírají ve 30. letech pejska v americkém útulku, nebo uvidět 
podobu tehdejších rodinných podniků na bonbóny. Shánění těchto filmových materiálů 
připomínající život obyčejných lidí před spoustou desítek let je velmi obtížné a jejich 
promítání je vzhledem ke křehkosti filmů hodně riskantní. Pro tento večer však nepustíme 
digitální kopie, ale skutečně rozvíříme prach starými promítačkami přímo v sále. Projekce, 
vzhledem k tématu letošního festivalu, bude zaměřena na život dětí, který s láskou i její 
věčnou pomíjivostí jistě souvisí.

V průběhu tohoto večera se budete moci těšit taky na netradiční křest alba Black Tangerine, 
předvedení zhudebněné Barčiny poezie, která již získala mnohá ocenění, nebo také na dopro-
vodnou výstavu Barčiných obrazů, které budou k vidění od 1. září do 3. října v Obecním domě. 

Barču i Richarda spojuje ještě jedna podstatná vlastnost – nemají výraznou potřebu 
sebeprezentace. Vidět na pódiu Black Tangerine je obrovskou vzácností. Richard se 
na veřejnosti za klavírem objeví také skoro po dvou letech. S jistotou můžeme říci, že 
v tak velkém rozsahu tento několik let připravovaný projekt uvidíte jen jednou. 17. září 
v minoritském klášteře, když už venku budou svítit hvězdy. A do Sněmovního sálu se 
posadíš i Ty. Richard Vacula

Mýtus Casanova
kinolektorát Petra Rotrekla, filmové rozjímání nad 

pozoruhodnými ukázkami různých interpretací osudů 

nejslavnějšího milovníka a svůdce

K
do byl Giacomo Casanova? Muž mnoha tváří, jmen i profesí. Benátský rodák, 
dobrodruh a světoběžník, kněz, diplomat, houslista, karetní hráč, básník, přírodovědec, 

voják, alchymista, filosof, obchodník, jazykovědec, kabalista, překladatel, knihovník, 
spisovatel, svobodný zednář, znalec a milovník žen…

Tyto role hrál a naplňoval… vždyť svět chce být klamán, budiž tedy klamán…

Se zajímavými filmovými interpretacemi nám pomohou slavní režiséři – Federico Fellini, 
Luigi Comencini, Lasse Hallström, Giacomo Battisto, Václav Krška, Sheree Folskonová i herci 
Peter O´Tool, Donald Sutherland, Heath Ledger, Felix le Breux a další herecké reinkarnace.

Návštěvu u Casanovy 
zakončíme v Duchcově, 
kde Giacomo strávil 
posledních 13 let svého 
života jako knihovník na 
panství hraběte Josefa 
Valdštejna a napsal 
svůj slavný životopisný 
román „Historie mého 
života“, který má nejen 
vysoké literární kvality, 
ale stal se neocenitelnou 
encyklopedií života 
18. století.

Petr Rotrekl Sobota 18. 9. 2010, Obecní dům – Schösslerův salónek

Vstup volný
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hudební show Jamese Cola kombinující hip hop, soul 

a funk 

Za 
pseudonymem Kapitán Láska se skrývá rapper Daniel Ďurech alias 

James Cole, který je známý již díky své domovské SuperCroooo, 

kde předvádí svůj smrtící sarkasmus a vtipné hlášky, a také z pseudodokumetu 

Česká RAPublika.

Kapitán Láska kombinuje hip hop, soul a funk. V textech o milostném tokání je 

ale obsaženo daleko víc. Cole se totiž nebojí vyjadřovat ani o současné generaci 

a konzumním životě.

Na projektu Kapitán Láska se podílí také kytarista a producent Yarda Helešic, 

který byl součástí počátečního úspěchu kapely Support Lesbiens, a baskytarista 

a nestor českého hip hopu Risto Sokolovský. 

Kapitán Láska se nesnaží zapadnout do mainstreemu, ale naopak je novinkou 

v hiphopové subkultuře, která se snaží proměnit tvář českého popu.

Sobota 18. 9. 2010, 20.00, Klub Art

Vstupné: 110,- Kč předprodej / 140,- Kč na místě

Kapitán Láska
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Autor: Iva Peřinová

Režie: Tomáš Dvořák

Výprava: Ivan Nesveda

Hudba: Vratislav Šrámek

Hrají: Miroslava Bělohlávková, Marek Sýkora, Zdeněk 

Peřina, Filip Homola, Tomáš Holý, Tomáš Bělohlávek, 

Markéta Sýkorová, Veronika Khomová, Michaela 

Homolová, Helena Fantlová, Ondřej Švec

L
abutí jezírko je loutková hudební komedie, kterou připravilo Naivní 
divadlo Liberec. Představení vychází z motivů věhlasného pohádkového 

baletu Petra Iljiče Čajkovského – Labutí jezero.

Je to příběh o lásce, která musí překonat velké překážky, aby zamilovaní 
došli svého štěstí. Princi, kterému se ani za mák nechce do ženění, učaruje 
během lovu labuť s korunkou na hlavě. Rozpozná v ní zakletou princeznu 
a opravdu – labuť se každý večer na chvíli proměňuje v krásnou dívku. 
Ta se Princi představí coby Odeta a prozradí mu, že ji do labutí podoby uvěznil 
zlý Rudovous a že zakletí může zlomit pouze věrná láska. Rudovous se však 
s novým sokem nehodlá jen tak smířit a je pouze otázkou času, kdy se Princ 
s Rudovousem utká v boji na život a na smrt…

Původní Čajkovského libreto zpracovala Iva Peřinová a neváhala rozvinout 
a upravit některá témata. Příběh tak nabírá na vtipnosti a přizpůsobuje se 
baletním možnostem loutek. 

Přijďte se podívat na loutkovou „hru na balet“, pohádku o čarovné moci lásky, 
loutkářský „bonbónek“

loutková hudební pohádka na motivy baletu 

P. I. Čajkovského, hraje Naivní divadlo Liberec

Neděle 19. 9. 2010, 10.00 a 16.00, Loutkové divadlo

Vstupné: 50,- Kč
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krásná slova, noční obloha a romantická hudba 

v planetáriu, pořad připravil Tomáš Gráf

Ž
ivě uváděný pořad v planetáriu je koláží mytologických příběhů, intimních 
básní Oldřicha Mikuláška a hudby. Je v něm spojena krása slova s nádherou 

noční hvězdné oblohy a romantikou hudby. V dramatizovaných nahrávkách 
mytologických příběhů souvisejících s názvy některých souhvězdí je možné 
vysledovat úctu našich předků nejen k lásce partnerské, ale také k lásce mateřské 
a sourozenecké.

Tomáš Gráf

Neděle 19. 9. 2010, 18.00, Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy, VŠB-TU Ostrava

Vstupné: 50,- Kč

Za příplatek ke vstupnému bude zajištěna autobusová doprava 

do Hvězdárny a zpět (omezená kapacita).

Romantický večer 
pod hvězdami



53. Bezručova Opava 2010 Láska – nekonečný příběh92 93

Film o lásce mezi nevidomými lidmi. Lásky jsou jemné, 

lásky jsou směšné, lásky jsou slepé…

Slovensko, 2008, 77 min

Režie: Juraj Lehotský

N
ajít to pravé místo a štěstí ve světě je velmi těžké pro všechny, natož pro nevidomé. 

Jejich pohled je v mnoha věcech základní a čistý, ale také velmi často vtipný. Jejich 

pohled odkrývá „neviděné dimenze“ toho, co vlastně štěstí znamená.

Film zobrazuje čtyři příběhy. Čtrnáctiletá Zuzka se pokouší najít svojí první lásku. Poznává 

jí po inernetu, ale skrývá své tajemství, že je slepá. Róm Miro miluje téměř slepou bílou 

dívku, ale skutečnost, že je tmavé barvy mu komplikuje naplnění lásky. Manželé Elena 

a Laco čekají miminko. Příběh představuje vcítění se do budoucí nevidomé maminky a její 

velkou touhu a sílu vychovávat dítě. Očekávání přináší jemné situace naplněné radostí, ale 

i otázkami. Učitel hudby Peter je člověk svérázné fantazie. Rád poslouchá dobrodružné 

rozhlasové hry, které ho vtahují do svého světa. Peter se svojí ženou žijí milý vztah mezi 

stěnami malého bytu, kde se odehrává jejich malý, velký příběh.

Film získal řadu ocenění, např. Cenu Tibora Vichtu v kategorii dokumentární film za scé-

nář, Cenu Art Cinema Cicae na MFF v Cannes 2008, Cenu Fipresci na Zagreb Motovun 

Film Festival 2008. Film byl zařazen v soutěžní sekci dokumentárních filmů na 43. ročníku 

MFF Karlovy Vary a také v programech festivalů Toronto, Sarajevo, Melbourne, Rotterdam, 

Gijon, Abu Dabi, Haifa, Vancouver, Reykjavik.

Pondělí 20. 9. 2010, 18.00, kino Mír

Vstupné: 60,- Kč členové FK / 70,- Kč plné



ze skladeb na téma Láska – nekonečný příběh

Ž
áci a učitelé základní umělecké školy Václava Kálika v Opavě se vždy pravidelně 
zúčastňovali všech ročníků kulturního festivalu B ezručovy Opava jako účinkující 

na koncertech, vernisážích výstav nebo při doprovodných akcích na opavských 
náměstích.

Stalo se také již dlouholetou tradicí, že žáci často účinkují se svými učiteli 
v komorních skladbách společně nebo se vystoupení učitelů a žáků na koncertě 
střídají.

Také pro letošní 53. ročník tohoto kulturního festivalu jsme zvolili stejnou cestu. 
Koncert je sestaven ze skladeb, v nichž se láska objevuje v mnoha podobách. 
Zazní zde skladby z dílny světoznámých skladatelů – Franze Schuberta, Ludvíka 
van Beethovena, Antonína Dvořáka, Astora Piazzoly, Georga Gerschwina, ale také 
skladby z doby současné, například od Karla Svobody, Jiřího Vondráčka, Jiřího 
Troufara, Daniela Landy nebo Tomáše Kluse.

Literárně-dramatický obor se představí ukázkou ze hry Jana Otčenáška Romeo, Julie 

a tma.

Věřím, že tento koncert zaujme také náročné opavské publikum svojí pestrostí 
i výkony účinkujících. Vlastimil Šemora Úterý 21. září 2010, 18.00, Knihovna Petra Bezruče

Vstup volný
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Může mladá okouzlující studentka (Penélope Cruz) 

změnit názor na lásku svého stárnoucího profesora 

(Ben Kingsley)?

USA, 2008, 108 min

Režie: Isabel Coixet

Hrají: Penélope Cruz, Ben Kingsley, Dennis Hopper, 

Patricia Clarkson,… 

B
en Kingsley alias David Kepesh je stárnoucí profesor a kritik umění, 

amatérský pianista a fotograf. I přes své vzdělání a kulturní znalosti 

je David muž, který vyrostl, ale nikdy nedospěl. Je neschopný vést běžné 

vztahy, jak se ženami, tak i vlastním synem. Pomalu bilancuje svou kariéru, 

rozpadlé manželství, 20ti letou nevěru i bývalé sny a touhy, když potká 

okouzlující kubánskou studentku Consuelu (Penélope Cruz). Consuela 

v něm probudí vášeň a city, o kterých si už dávno myslel, že jsou pryč. Svým 

žárlivým a nerozhodným přístupem ke vztahu ale Consuelu pomalu ztrácí... 

Jeden osudový novoroční telefonát však všechno změní...

Umírající zvíře

Úterý 21. 9. 2010, 18.00, Obecní dům – sál purkmistrů

Vstupné: 40,- Kč
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EKG je nová literárně hudební šou, kterou ve spolupráci s Divadlem Archa pořádají Igor 
Malijevský a Jaroslav Rudiš od počátku roku 2007. EKG volně navazuje na úspěšný kabaret  
Monoskop, který si od roku 2005 získal širokou oblibu inteligentního publika a na jehož scé-
ně se vystřídalo množství známých i dosud neobjevených osobností české literatury a kul-
tury vůbec.
EKG je dnes největší českou scénou zaměřenou na živou literaturu. Protagonisté udržují po-
řad na hranici mezi literárním čtením, hudebním večerem a divadelním kabaretem, každé 
představení je premiérou i derniérou zároveň. Důležitou roli hraje improvizace, komunikace 
s publikem a autorský přednes obvykle zcela nových textů současných českých spisovatelů.
Pořad EKG Jaroslava Rudiše a Igora Malijevského se koná vždy na variaci tématu „O lásce 
a ...“, např. již proběhly kabarety na téma: O lásce a … dětech, jídle, Trapnosti, Tajemství, Pivu, 
Karmě…

Jaroslav Rudiš *1972, spisovatel a scénarista. Debutoval románem „rockových 
příběhů z berlínského metra“ Nebe pod Berlínem, za který obdržel Cenu Jiřího Ortena. 
Velký úspěch přinesla komiksová románová trilogie Alois Nebel (společně s výtvarníkem 
Jaromírem 99). Další hra Léto v Laponsku, napsal ji společně s Petrem Pýchou, získala 
Cenu Alfréda Radoka a Cenu Českého rozhlasu. Tato autorská dvojice stojí i za divadelní 
hrou Strange Love o posledním fanouškovi Depeche Mode v Čechách. Dalším Rudišovým 
románem je Grandhotel; podle námětu knihy napsal pro režiséra Davida Ondříčka scénář 
ke stejnojmennému filmu. Za román obdržel Kanzelsberger cenu čtenářů za nejoblíbe-
nější knihu roku v rámci ocenění Magnesia Litera. S Martinem Beckerem napsal německy 
rozhlasovou hru Lost in Praha. Třetí román Potichu vyšel v listopadu 2007 v Labyrintu. 
Jaroslav Rudiš žije v Praze. S básníkem Igorem Malijevským uvádí v Divadle Archa každý 
měsíc literární kabaret EKG a příležitostně vystupuje s hudebními skupinami U-Bahn 

a The Bombers. 

Igor Malijevský *1970, básník, prozaik, umělecký fotograf. Mgr. Igor Malijevský se 
narodil v Praze, kde vystudoval teoretickou fyziku na MFF UK a několik ročníků filosofie na 
FF UK. Umělecké fotografii se věnuje od roku 1995, přibližně ve stejné době začal publikovat 
poezii a povídky. Je autorem básnické sbírky Bělomorka a sbírky povídek Družba, texty pub-
likoval např. v Revolver Revue, Literárních novinách, Salónu Práva aj. Vystřídal řadu zaměst-
nání od hlídače čerpadla přes redaktora Literárních novin až po složenkáře.

EKG – O lásce 
a intelektuálkách 
literární kardiogram Jaroslava Rudiše a Igora Malijevského

Hosté: spisovatelé Emil Hakl a Václav Kahuda

Hraje a zpívá:  Tomáš Pastrňák

Středa 21. 9. 2010, 20.00, Klub Art

Vstupné: 60,- Kč předprodej / 80,- Kč na místě



Láska až za 
hrob…
myslíme, doufáme, ale může to být úplně jinak…, 

archeologicko-historická přednáška o fenoménu lásky 

L
áska. Nesmrtelný fenomén inspirující umělce již po celá staletí a především jeden 
z nejsilnějších citů, kterému někdy podlehl snad každý z nás. Láska provází lidstvo již 

od samotného úsvitu dějin, kdy první romantické chvíle zažívali naši prapředci při záři 
jeskynních ohňů. Ani temná propast věků, ve které se ztratily jména pravěkých Romeů 
a Julií, dokonce ani nánosy těžké zeminy, které překryly již dávno vybělené kosti mrtvých 
milenců, nesmazaly všechny stopy jejich lásky. Jejich odkaz k nám promlouvá dál, ať už 
prostřednictvím nejstarších maleb, rytin a plastik, nebo legend a honosné architektury 
v pozdějším období.

Pro dnešního člověka je však značně obtížné odlišit, co byl výraz čisté lidské lásky a co jsou 
stopy tajemných a dávno zapomenutých rituálů. Dnes, pomocí nejmodernějších výzkumů, 
můžeme již snadno zjistit, jak který člověk žil a zemřel, co jedl, jaké měl nemoci, dokonce 
i kam cestoval a co během svého života dělal. Na druhou stranu nám však často uniká to 
nejdůležitější, jeho duše. Z vybělených práchnivých kostí jen těžko zjistíme, co si nalezený 
mrtvý myslel, v co věřil a hlavně zda miloval. Přesto se nám však dochovala celá řada indicií, 
které nám dovolují podívat se blíže i na tuto část života dávných lidí.

V naší přednášce Láska až za hrob… máte možnost vstoupit do tohoto nekonečného 
příběhu věků, kde vás provedeme po stopách lásky v lidských dějinách. Seznámíme vás 
s nejvýznamnějšími nálezy jako jsou například partnerský pohřeb v Dolních Věstonicích, 
přes řecké erotické umění až po nejmonumentálnější projevy lásky jako Tadž Mahál nebo 
Mausoleum v Halikarnasu. Jan Anlauf a Samuel Španihel Středa 22. 9. 2010, 17.00, Klub Art

Vstup volný
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„… jak se ukazuje, osm lidí naprosto stačí, aby dokázalo vytvořit na scéně velkolepý 
romantický příběh tak, že se divák necítí o nic ochuzen. Naopak – komornost prostředí, 
blízkost jeviště a hlediště a detailně propracované výkony herců – to vše se dokáže 
dotknout divákovy duše až překvapivě drsně a zároveň něžně.“  (Jana Soprová – Scena.cz)

Hector Savinien Cyrano De Bergerac (1619-1655)
„Groteskní autor“ sloužil na bojištích 30-leté války u gardy gaskoňských kadetů. Vysloužil si zde 
přezdívku „démon statečnosti“. Po utržení bodné rány do krku se vzdal vojenské služby a až 
do své smrti se zabýval studiem. Mezi jeho vydaná díla patří: Rozličná díla, Napálený školomet, 
Smrt Agrippiny. Po zasažení trámem do hlavy onemocněl „záhadnou nemocí“. Ujal se jej vzdělaný 
a vysoce postavený Tanneguy Renault des Bois-Clairs, pobyl u něj 14 měsíců. Jeho sestra, přítel 
Le Bret a sestřenice paní de Neuvillette (Rostandova Roxana) se ho snažili před smrtí obrátit 
na víru. Umřel na francouzském venkově u svého bratrance.
Cyranův vztah k ženám byl podle zachované korespondence vždy platonický a nenaplně-
ný, nepatřil k mužům, kteří ženy dokážou dobývat a získat. Raději se oddával fantastickým 
vizím. 

Edmond Rostand (1868-1918)
Rostand napsal Cyrana jako vyznání franoucouzskému „umění žít“ (savoir vivre), postoje, 
který byl francouzskou dekadencí značně zpochybněn, jako hrdé vyznání romantické lás-
ce v období už značně vyčerpaného naturalistického divadla. Právě tak jasný životní názor 
Francouzům chyběl. Konečně mohli po dlouhé době alespoň na chvíli uvěřit, že stará Francie 
udatných kavalírů, krásných paní a rytířských lásek je stále živá. Po premiéře (27. 12. 1897) 
trvaly ovace dvě hodiny a ministerský předseda, který byl náhodou přítomen, v přestávce 
po třetím dějství Rostandovi symbolicky udělil řád Čestné légie, který začátkem nového roku 
skutečně dostal.

Divadelní spolek Kašpar
Nezávislý divadelní spolek, vznikl v roce 1990. Hraje v Divadle v Celetné.
Pracují zde tři kmenoví režiséři (Jakub Špalek, Filip Nuckolls a Alexandr Minajev) a zhruba 
30 herců. Ročně hraje 350 představení, nazkouší 3 až 4 premiéry.
Kašpar se pokouší o živé podoby klasiky, je úspěšný při vlastních dramatizacích (Růže pro 
Algernon, Claudius a Gertruda) i uvádění her současných autorů (Černé mléko, Don Juan 
v Soho, Kodaň, Helverova noc). Repertoár tvoří i malá noční představení a pohádky pro děti. 
Specialitou jsou májové, vánoční a v poslední době i letní speciály. Vedle zájezdů po celé 
republice pořádá přehlídky typu „Kašparův jihočeský výlet“ a „Kašparův ostravský týden“. 
Má i svou letní scénu – hrad Kašperk, kde probíhají představení v době prázdnin - nově také 
vodní tvrz ve Vlksicích.

Divadelní spolek Kašpar (Praha) – příběh plný hrdosti a lásky, 

který rozhodně nezestárnul

Hrají: Martin Hofmann, Jitka Čvančarová, Marko Igonda, Jan Janovský, Lukáš 

Jůza, Pavel Langer, Tomáš Karger, Michal Kern, Zuzana Onufráková

Režie: Jakub Špalek

Hudba: Michal Pavlíček

„Svůj širák odhazuji v dáli 

a s grácií… Jak známo, 

velký nos velkého ducha 

značí…“  
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Edmond Rostand: 
Cyrano

Středa 22. 9. 2010, 19.00, Loutkové divadlo

Vstupné: 220,- Kč



I lásce jednou odrostem

až skončí v poličce

kde vyjde z módy

jako kroj po naší babičce.

(Emily Dickinson)

M
ilá Emily, já doufám, že lásce neodrostem nikdy. Že zde bude stále stálá 
jako skála, všudypřítomná jako základní element, bude nás šimrat svými 

neposednými vlasy, létat s námi nad mraky, koukat se mezi kapky deště, toulat 
se neprobádanými kraji, vykvétat z jednoho stébla, nevázána na nic. Radostná, 
zraňující, zachraňující, rozervaná, líbezná, tajná, usměvavá, stálá i volná, bílá. Láska 
je totiž bílá jako křišťálový odlesk myšlenky v letu a bílé jsou i šaty nevěsty cudné 
jako sníh. 

Nechte se uhranout čirou energií punkových Proti směru, kteří doprovodí nevěsty-
studentky Základní umělecké školy Opava při jedinečném výtvarně-hudebním 
happeningu. Markéta Janečková

Proti směru

streetpunková kapela z Opavy, hrají 
spolu od roku 2001

Bárt - zpěv

Ivo - kytara, vokály

Leco - kytara, vokály

Petras - basa

Mahoni - bicí

Cudné jako sníh

happening ZUŠ Solná, 

přehlídka „svatebních 

šatů“ za doprovodu 

streetpunkové kapely 

Proti směru
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Čtvrtek 23. 9. 2010, 17.00, Klub Art

Vstup volný



Originální pohybové divadlo Veselé skoky se rozhodlo uctít dvousté výročí narození 
velkého amerického básníka a otce hororové literatury E. A. Poea. Čtvrtou premiérou 
proto je taneční groteska s názvem Edgar Allan Pú: Havran.
Velmi černá groteska podle světoznámé hororové básně. Pohybová fantazie 
pro 6 tanečníků, houslistku a bubeníka o tom, jak spolu žijí muž a žena, ale hlavně 
o tom, jak spolu vycházejí, když už nežijí!

Muž a žena? Never more!

Veselé skoky počtvrté!

Originální pohybové divadlo Veselé skoky
Veselé skoky – styl pohybového divadla, který propojuje taneční i herecké techniky: 
jazz, swing, step, folklór, balet, němou grotesku a pantomimu.
Domovskou scénou souboru je již šestou sezónu Divadlo v Celetné v Praze.

„Divadlo Veselé skoky je zvláštní parta. Jsou to nádherní zapálení nadšenci do pohybového 

tyátru. Je to pantomima, co dělají? Jistě, to taky, ale mimové to nejsou. Balet? Jistě, to taky, 

ale baleťáci to nejsou. Herci? Ano, herci to jsou. Zpívají. Baví se a baví to i diváky.“

Ondřej Neff

Čtvrtek 23. 9. 2010, 20.00, Loutkové divadlo

Pátek 24. 9. 2010, 10.00, Loutkové divadlo (pro školy)

Vstupné: 70,- Kč

Edgar Allan Pú: 
Havran
originální pohybové 

divadlo Veselé skoky 

(Praha) – pohybová 

fantazijní groteska podle 

básně A. E. Poea, muž 

a žena… never more

Režie: Miroslav Hanuš

Choreografie: Jana 

Hanušová, Eva Severinová, 

Zbyněk Štorc, Eva Velínská, 

Jan Meduna

Housle a zpěv: 

Gabriela Vermelho
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Měli tak zvláštní svit,

schovám si paprsek:

zrak si s ním prosvětlit,

za nimi vydat se – 

(Emily Dickinsonová)

J
sem blízko lásky dvou mladých 

lidí, je mi dovoleno sdílet jejich 

lásku k sobě navzájem, lásku při 

malování obrazů a lásku k jejich 

namalovaným obrazům, lásku 

k rodičům, kamarádům, lásku k životu. 

A když ztiším sama sebe, vidím, jak 

mě ta jejich láska zakrývá a chrání, 

takovou má sílu. Obrazy Marušky 

a Aleše mají duši z lásky, přijďte se 

podívat a vdechnout ji 

do sebe. 

Zuzana Tázlarová

Romance
vernisáž výstavy Marie Lukáčové a Aleše Zapletala

Pátek 24. 9. 2010, 17.00, galerie U Jakoba

Délka trvání výstavy: 24. 9. – 2. 10.

Vstup volný
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Motto:

„60% kluků zbožňuje piercing v pupíku, 

100% ale nesnáší piercing v jazyku“

Bravo Girl 2, 17.1.2008, 28 Kč, s.11

K
onference navazuje na sympozium „Pozice 
ženy v postavení muže“ konané již v roce 

2004 v rámci Bezručovy Opavy. I tentokrát přislíbili 
aktivní účast odborníci na pěkné mezilidské vztahy 
a jejich nepěkné důsledky: Ing. Arch. Petr Veselovský, 
MVDr. Frantík Smělíků, makléřka Mgr. Gapka 
Kubová, vizážistka a kartářka Liba Hanáková-Čorná, 
Mgr. Petr Rotrekl, myslivec a zpěvák Jardomír 
Sedláček ml., lobista Béďa Czulík a další žijící členové 
„Gerontologického příležitostného divadelního 
souboru“.

Cílem konference je uchopit prostřednictvím orální 
historie zvolené téma, ilustrovat situaci skrzeva 
modelové případy, rozpoutat diskurz a v závěru 
nastínit bezvýchodiska.

Konferenční poplatek pro účastníky činí 96,- Kč. 
Předprodej ve Slůně (ano, je to správně). 

Aleš Koudela a Jiří Siostrzonek

připravili pro všechny vytuněné dívky 

vychechtávku Beauty dárek – boční stíny

pátek 24. 9. 2010, 20.00, Evžen (Beethovenova ul.)

Vstupné: 96,- Kč

Dívky, na slovíčko! 
aneb Co si kluci 
mají vzít do fitka 
a na svah…
Gerontologický 

příležitostný divadelní 

soubor (Opava) 

– II. mezioborová 

konference na téma 

„Předpokládaný výskyt 

lásky na Opavsku v letech 

1214-1328“ s přihlédnutím 

ke všem pozdějším 

stoletím
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Autor: Jaroslav Dušek

Předloha : Don Miguel Ruiz

V hlavní roli tohoto divadelního představení je Jaroslav Dušek.

Spoluúčinkují: Zdeněk Konopásek a Pjér La Š´éz 

Ve 
Čtyřech dohodách odhaluje Don Miguel Ruiz zdroj omezujících názorů, 

které připravují o radost a vedou ke zbytečnému utrpení. Čtyři dohody 

založené na staré toltécké moudrosti, nabízejí silný kód chování, který dokáže rychle 

proměnit náš život v nový prožitek svobody, opravdového štěstí a lásky. 

Nehřešte slovem.

Neberte si nic osobně.

Nevytvářejte si žádné domněnky.

Dělejte vše, jak nejlépe dovedete.

Jaroslav Dušek a jeho spoluhráči zpracovali téma hledání štěstí a životní vyrovnanosti 

volně, velmi odlehčeně, pracují s výraznou nadsázkou a samozřejmě improvizují. 

Zisk ze vstupného bude věnován na organizaci 9. ročníku olympiády tělesně 

postižených sportovců, která se uskuteční v Opavě v květnu 2011 

a na humanitární  a rozvojové projekty občanského sdružení ANAON. 

Finanční prostředky na zmíněné projekty budou předány v rámci představení. 

Představení je pořádáno ve spolupráci s občanským sdružením ANAON.

Sobota 25. 9. 2010, 18.00, kino Mír

Vstupné: 330,- / 280,- / 260,- Kč podle míst

Čtyři dohody
toltécká moudrost šťastného života podle knihy Dona 

Miguela Ruize v podání Jaroslava Duška, Zdeňka 

Konopáska a Pjéra La Š´éze
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(Opava a Bratislava) – hudební setkání bluesrocku 

a elektronického písničkářství

„Sny sa plnia, to je dobrá správa!“
Daniel Salontay

Nápad uspořádat koncert dvou rockových kapel s originálním zvukem a charismatickým 
projevem vzešel tentokrát z popudu samotných hudebníků Daniela Salontaye a Michaela 
Kubesy. Vedla je k tomu vzájemná úcta a chuť porovnat a poslechnout si koncert toho druhého.

Ladě

Michael Kubesa, Petr Uvíra, Patrik Benek, Jiří Pater

Ladě, kteří letos zvítězili ve vyhledávací soutěži Blues Aperitiv, překračují tradiční bluesovou 
škatulku všemi směry. Přitom jim nelze vytknout účast v bluesové soutěži, protože právě 
kapely jako Ladě posouvají žánry kupředu a dávají jim punc osobitosti. Ladě se dají ve 

Ladě a Longital
zkratce označit třeba jako „jam session Toma 
Waitse s Billem Frisellem“. Oním „Waitsem“ 
je v tomto kvartetu, hrajícím s občasnými 
dalšími hosty, charismatický zpěvák Michael 
Kubesa, „Frisellem“ kytarista Petr Uvíra.

Longital

„Hudba Daniela Salontaye a Shiny 

je silná a srozumitelná. Elektronické 

písničkářství jakoby s přimhouřenýma 

očima: ještě ne sen, ale určitě už ne ani 

normální, bdělá realita. Longital patří 

na Slovensku na poličku: To nejlepší, co 

doma máme.“

Longital jsou dva zvukoví cestovatelé: Shina 
(zpěv, baskytara), Daniel Salontay (zpěv, 
kytara, smyčec) a virtuální elektronický 
spoluhráč Xi-Di-Nim (laptop, Lemur Jazz 
Mutant, zvuky prostředí, loopy, samply). 
Longital hrají „heart beat“ – hudbu ze srdce, 
která uspokojuje mysl a hýbe tělem. Texty ve slovenštině přinášejí poetiku z města, ve 
kterém ji opustil Dežo Ursiny. Díky Shininu podmanivému hlasu, Salontayově virtuózní hře 
smyčcem na kytaru a použitím nevídaného elektronického nástroje Lemur Jazz Mutant je 
Longital jedním z nejoriginálnějších zjevů slovenské hudební scény. Skupina vznikla v roce 
2005 v Bratislavě ze známé skupiny Dlné Diely. Longital je starý název skály Dlhé diely, 
na které Dano a Shina žijí a tvoří. Dvojice odehrála stovky koncertů v 11 zemích Evropy, 
v březnu 2010 absolvovali první turné v USA, v rámci kterého vystoupili také na známém 
festivalu SXSW Austin. Skupina založila jedno z nejprestižnějších nezávislých vydavatelství 
Slnko records, na kterém kromě Longital vychází to nejlepší ze slovenské scény. Album 
Gloria zařadili posluchači Rádia FM mezi tři nejlepší alba roku 2008 na Slovensku.

Sobota 25. 9. 2010, 21.00, Klub Art

Vstupné: 90,- Kč předprodej / 120,- Kč na místě
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divadlo Líšeň Brno, loutková stínohra na motivy 

staroindické báje o síle lásky

Režie: Pavla Dobrovská

Hudba: Luděk Vémola

Scéna: Jana Francová

Grafické návrhy: Lucie Čížková

L
outková stínohra na motivy staroindické báje z Mahábháraty o lásce a síle princezny 
Sávitrí, která vysvobodí svého muže ze zajetí smrti. Vizuálně silný obraz barevných 

pohyblivých stínů na velkém plátně je doprovázen zvukově stylizovaným projevem 
vypravěče a hudebníka v jedné osobě ovládajícího soubor originálních, vlastnoručně 
vyrobených hudebních nástrojů. Výtvarná i zvuková složka inscenace je volně ovlivněna 
orientálním způsobem scénování a vytváří původní svébytný tvar.

Nechte se unést do světa magie světelných obrazů, světa, ve kterém není nic nemožné.

Divadlo Líšeň

Divadlo Líšeň vzniklo v líšeňském domku, když jej osídlili dva jeho zakládající členové Pavla 
Dombrovská a Luděk Vémola, a začali tvůrčím způsobem pracovat v jeho prostorách, 
na dvoře i v blízkém okolí (v lesích a na lukách). Harampádí ze sklepa se stalo zdrojem 
rekvizit a bývalý kurník divadelní dílnou. Soubor se začal rozšiřovat (většinou o další 
nájemníky domu). Nyní divadlo Líšeň sdružuje sedm členů, zabývajících se neobvyklými 
formami divadla - pohybově-zvukově-výtvarnými experimenty.

Neděle 26. 9. 2010, 10.00 a 16.00, Loutkové divadlo

Vstupné: 50,- Kč

Sávitrí
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Hrají: Miroslav Kasprzyk, Tomáš Kasprzyk, 

Miloš a Lukáš Javošovi, Pavel Surový... 

Speciální narozeninové představení předního slovenského mima pro Opavu. Etudy, 
navigace, improvizace, antireklamy, beseda a jako host večera Studio pantomimy 
Kasprzyk...

BONUS: po představeni bude promítnut film „Muž, který rozumí 

tichu“ o předním slovenském mimovi , který má moravské kořeny...

22 min. magisterský film VŠMU Bratislava

Režie a všechno: Vladimíra Hradecká a zvuk Lukáš Kasprzyk

Miro Kasprzyk

Jeden z předních slovenských mimů se narodil 30. 10. 1962 v Liptovském Mikuláši. Vyrůstal 
v Liptově v Liptovském Hrádku a studoval na pedagogické škole v Čechách. Po studiích se 
vrátil na Slovensko a po vystřídání různých zaměstnání se věnuje amatérskému divadlu a pan-
tomimě. V roce 1986 absolvoval na Friedrich Schiller universität v Jeně umělecký „spezialkurs 
vom pantomime – theatre“, pod vedením mima Haraldta Seime (učitele pantomimy). Profe-
sionalizoval se po roce 1989. Jeho originální pohybový projev a improzviace se nesmazatel-
ně zapisuje do historie slovenské pantomimy a šíří její dobré jméno i v zahraniční. Účinkuje 
po celé Evropě i v zámoří – Sicílie, Dánsko, Holandsko, Švýcarsko, Mexiko, Polsko. Kromě 
vlastních představení spolupracuje na vernisážích, televizních, multimediálních a filmo-
vých projektech.

Připravil několik představení s postiženými dětmi v Liptovském Hrádku. Jako jeden z mála 
mimů na Slovensku se věnuje mladým. Vyučuje na dílnách po Slovensku, má vlastní studio 
pantomimy a můžeme říci, že je otcem jediného slovenského amatérského festivalu zamě-
řeného na pohyb a pantomimu v L. Mikuláši, kterého už proběhlo 16 ročníků i za účasti 
zahraničních hostů a lektorů.

Miro Kasprzyk také již několikrát vystoupil v Opavě, naposledy při slavnostním zahájení 
52. Bezručovy Opavy „Mezi námi zvířaty“, kde ztvárnil setkání liptovského kamzíka s opav-
ským pávem. Neděle 26. 9. 2010, 18.00, Klub Art

Vstupné: 60,- Kč předprodej / 90,- Kč na místě

Pantomima, láska 
moje nekonečná

aneb nekončících 25 let v pohybu a sám na jevišti..., 

Miro Kasprzyk (Slovensko)
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Španělsko, 2009, 103 min

Režie: Álvaro Pastor, Antonio Navarro

Hrají: Lola Dueńas, Pablo Pineda, Isabel García Lorca, 

Antonio Navarro

F
ilm Já taky je strhující výpovědí o lásce a komplikacích s ní spojených, o lásce, 

která musí překonávat řadu překážek a především společenských bariér. Citlivě 

natočený snímek se věnuje do jisté míry kontroverznímu tématu o vztahu mezi 

„zdravou ženou a postiženým mužem“. 

Čtyřiatřicetiletý Daniel (Pablo Pineda) je prvním Evropanem s Downovým syndromem, 

který vystudoval univerzitu. Začíná pracovat v sociálních službách v Seville, kde se 

seznamuje s volnomyšlenkářskou kolegyní Laurou (Lola Dueñas). Brzy se spřátelí, čímž 

k sobě přitáhnou pozornost svých kolegů i rodin. Jejich vztah se ještě zkomplikuje, 

když se Daniel do Laury zamiluje. Ve „svých“ světech jsou oba vyděděnci a společně 

najdou lásku a přátelství, jaké předtím nikdy nepoznali.

Já taky

Pondělí 27. 9. 2010, 18.00, kino Mír

Vstupné: 60,- Kč členové FK / 70,- Kč plné

citlivá výpověď o lásce a vztahu mezi Danielem, 

postiženým Downovým syndromem, 

a volnomyšlenkářskou Laurou
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přednáška Jiřího Špičky o básníkovi, který naučil tisíce 

dalších hovořit o lásce

Francesco Petrarca (1304-1374) je obecně považován za otce 

moderní milostné lyriky. I jeho však postihnul osud mnoha velkých 

tvůrců z příliš vzdálené minulosti, které jsme vytesali do mramoru, 

uklidili na piedestal a kromě příležitostného pietního utření prachu 

jim naši vzácnou pozornost věnovat nehodláme. Vždyť kdo dnes 

čte v Česku Petrarku? Ale když se hovoří o lásce a její inspiraci pro 

umění, bylo by téměř zločinem obejít tohoto básníka, od něhož 

se tisíce dalších učili, jak psát o lásce. V této přednášce se tedy 

Pondělí 27. 9. 2010, 20.00, Klub Art

Vstup volný

pokusíme proměnit Petrarku z kusu mramoru opět v živého člověka 

a na základě jeho básní i dostupných faktů budeme pátrat po tom, 

co je v něm literární fikcí, intelektuální pózou a co hmatatelnou 

skutečností, jak to bylo s jeho zamilováním, co byla zač ta tajemná 

žena jménem Laura a co že je vlastně na těch jeho veršících tak 

výjimečného, že změnily běh evropské lyriky a staly se měřítkem 

básnické virtuozity. 

Jiří Špička



53. Bezručova Opava 2010 Láska – nekonečný příběh124 125

Doprovodné akce 
Dolní náměstí

pondělí 6. 9. 2010 17.00 – 18.00 LS Skřítci – Čtyři pohádky o drakovi

18.30 – 20.00 KARAVANA – koncert country kapely

úterý 7. 9. 2010 17.00 – 17.45 DDS Rarášci – Čertíkovy lumpačiny

18.30 – 20.00 Swingový orchestr ZUŠ Opava

21.00 TaBALADA – Décalages – Divadlo v pohybu

středa 8. 9. 2010 17.00 – 17.45 LS OPAL – O prolhané koze

18.30 – 19.30 ANDANTE – akordeonový orchestr 
p. Nadi Noskové

čtvrtek 9. 9. 2010 19.00 Kryštof – koncert v rámci akce „Město 
městu“

pátek 10. 9. 2010 16.00 – 20.00 Chodníčky k domovu – festivalový 
program

sobota 11. 9. 2010 9.00 – 10.00 Chodníčky k domovu – průvod souborů

10.00 – 12.00 Chodníčky k domovu – festivalový 
program

15.00 – 18.00 Chodníčky k domovu – festivalový 
program, zahrada SVČ Husova

pondělí 13. 9. 2010 17.00 – 17.45 DDS Štěk – Šípková

18.30 – 20.00 Dechový orchestr ZUŠ Opava 
+ mažoretky AMA 

V rámci doprovodných akcí budou v měsíci září Opavou projíždět dva speciální 
festivalové dopravní prostředky. Na linkách městské hromadné dopravy bu-
dete moci potkat autobusy či trolejbusy s vyobrazením festivalového motivu. 
Také uvnitř bude panovat láskyplná atmosféra, kterou navodí poezie a desate-
ro laskavého chování.

Láska                              nekonečný příběh
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3. ročník velké putovní výstavy Ligy proti rakovině Praha

Každý svého 
zdraví strůjcem
začíná své turné po osmi moravských a českých městech

Osou prezentace je velkoprostorový stan s osvětovou expozicí „Labyrint zdraví“ 

na téma zdravý životní styl a prevence rakoviny.

•  Populární výklad je provázen kreslenými vtipy Vladimíra Jiránka, Jiřího Slívy, Miroslava 
Bartáka a úsměvnými reportážními fotografiemi Františka Dostála. 

•  Jedna část výstavy, bohatě ilustrovaná a hravá, je určena dětem. 
•  Inspirující testy pro návštěvníky, kteří jsou motivováni k jejich vyplnění drobnými cenami 

a dárky. 
•  Projekce videonahrávek se zdravotní, preventivní a onkologickou tematikou.

„Zkus, jak jsi na tom“: soutěžní hrátky pro mládež i dospělé.

Propagace zdravého životního stylu hravou interaktivní formou.

Ambulance.

Zájemcům je zdarma nabízeno odborné vyšetření základních parametrů zdravotního 
stavu: krevního tlaku, míry tělesného tuku, cholesterolu, pigmentových znamének aj. 
dermatologických anomálií, BMI (tzv. Body Mass Indexu).

Informační centrum.

Bohatá nabídka informačních, vzdělávacích a preventivních publikací, vydávaných Ligou 
proti rakovině Praha. Tisky jsou k dispozici zdarma.

Pódiová vystoupení.

Moderované programy sólistů a souborů z Opavy a okolí.

Po návštěvě Opavy se letos výstava „Každý svého zdraví strůjcem“ rozjede do těchto dalších 
měst: Šumperka, Pardubic, Tábora, Brna, Prahy, Vsetína a Zlína. 7. a 8. září 2010, Dolní náměstí 

Liga proti rakovině Praha a statutární město Opava zvou k návštěvě své expozice 

školy, rodiny s dětmi, účastníky kulturních programů Bezručovy Opavy, všechny 

zájemce.

VSTUP NA VÝSTAVU, ZDRAVOTNICKÉ PUBLIKACE I VYŠETŘENÍ A ODBORNÉ PORADY 

JSOU ZDARMA!
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Praktické informace

Předprodej Sluna

Horní náměstí 17, Opava, 746 01
tel.: 553 712 319, sluna.opava@seznam.cz
www.slunaopava.wbs.cz

Pořádá Statutární město Opava

Informace na tel. 553 756 306, 604 229 363
e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz, kultura.opava@seznam.cz
www.opava-city.cz/bezrucovaopava

Přejete-li si dostávat e-mailem aktuální informace o kulturních aktivitách, napište na: 

kultura.opava@seznam.cz. 

Přípravný výbor festivalu Bezručova Opava

Mgr. Zuzana Bornová, Mgr. Petr Hanousek, Alena Chudárková, Ing. Vlastimil Kočvara, 
Karel Kostera, Ing. Jan Kunze, Ing. Jiří Pecháček, PhDr. Vladimír Pfeffer, Jaroslava Poláková, 
Mgr. Petr Rotrekl, BcA. Stanislava Rožnovská, Mgr. Ivana Sýkorová, Vlastimil Šemora, 
Dušan Urbaník

Programový tisk 53. Bezručovy Opavy vydalo Statutární město Opava.

Dramaturgie festivalu: Mgr. Petr Rotrekl
Texty v programovém bulletinu vybrala, sestavila a sepsala BcA. Stanislava Rožnovská 
a napsali autoři jednotlivých textů.
Redakce: BcA. Stanislava Rožnovská, Mgr. Petr Rotrekl
Grafická úprava: Martin Feikus
Tisk: RETIS GROUP

Pořádá: Statutární město Opava 

ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací, Slezskou univerzitou, Slezským divadlem, 
Slezským zemským muzeem, Střediskem volného času, 

agenturou A. Production Martina Žižlavského, Sdružením Hlavnice A. C. Nora, 
Opavským filmovým klubem, Základní uměleckou školou V. Kálika, 

Základní uměleckou školou Opava, galerií U Jakoba, 
Maticí slezskou, Nakladatelstvím PERPLEX a dalšími. 

Poděkování

Partner festivalu

Festival 53. Bezručova Opava je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Mediální partneři

Partnerské oganizace
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