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S příchodem jara, v každoročně se opakující nadějeplné 
atmosféře probouzející přírody, se opět hlásí k životu také 
festival divadla, filmu, hudby a poezie Další břehy a jeho 
dvanácté pokračování je pro tentokrát zacíleno na japonskou 
kulturu a umění. Po úspěchu japonské opery Yuzuru ve 
Slezském divadle a zájmu o některé pořady Japonských 
kulturních dnů v Opavě v říjnu loňského roku chtěli pořadatelé 
festivalu využít nový potenciál kontaktů významných osobností, 
které Opavu tehdy navštívily, a doplnit další kousek japonské 
kulturní mozaiky také o filmy, divadelní představení, koncerty, 
besedy, přednášky, výstavy i prezentaci krás a pozoruhodností 
přírodních a historických fenomenů, kterými se pyšní „země 
vycházejícího slunce“. 
Málokterá země světa může nabídnout tak výjimečné 
a inspirativní kulturní prostředí, které vybízí k prozkoumání, 
vyvolává zájem a touhu pochopit a vstřebat exotiku historie, 
kultury a přírody japonských ostrovů. A v žádné zemi světa 
nevytlačí každé jaro politické a společenské problémy v médiích 
zpravodajství, sledující vývoj „fronty kvetoucích sakur“, 
postupujících od subtropických částí země až k nejseverněji 
ležícímu ostrovu Hokkaidó.
Dvaatřicet pořadů festivalu bude objevovat zemi samurajů, gejš, 
zápasníků sumo, pěstitelů rýže, meditujících buddhistických 
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mnichů, šógunů, zemi kaligrafie, ikebany a bonsajů, bojových 
umění, šintoistických svatyň, zemi suši či saké nebo dnes 
samozřejmě také zemi nejmodernějších technologií, vlaků 
šinkanzen i robotických lidí, zvířat a věcí. Jistě ne náhodou 
je maskotem festivalu v Opavě již známý terapeutický robot 
Paro. 
V divadelním programu festivalu můžeme nabídnout kromě 
již zmíněné opery Yuzuru (v hlavní roli s Michiyo Keiko) také 
„japonské“ improvizace Jaroslava Duška a divadla Vizita, 
pozoruhodný tanec butó švýcarského tanečníka Imre Thormanna,  
tři představení pro děti i dospělé vynikajícího japonského 
loutkáře Noriyuki Sawy, který měl na sklonku loňského roku 
výstavu v budově Slezského zemského muzea, nebo klasické 
japonské frašky kjógen. Filmová část bude zahájena krásným 
snímkem Japonsko, má láska, který uvede japanolog Martin 
Vačkář a zavzpomíná nejen na dobu a místo natáčení, ale rovněž 
na svou spolupráci s naším nejvýznamnějším dokumentaristou 
Janem Špátou, a pokračovat bude klasickými díly i zajímavými 
pohledy na Japonsko současnosti. Hudbu budou kromě koncertu 
Vlastislava Matouška, hráče na japonskou flétnu šakuhači, 
reprezentovat dva zajímavé hudební projekty s japonskou účastí 
(kapely Volapük a Autopilote) a v červnu si nesmíte nechat ujít 
mimořádný hudební zážitek v kostele svatého Václava pod 
názvem Blízké hlasy zdáli, kdy dojde k hudebnímu setkávání 
a propojování tradice gregoriánského chorálu a buddhistických 
liturgických zpěvů. Výstava světoznámého fotografa Jindřicha 
Štreita nabídne naprosto novou kolekci fotografických děl pod 
názvem Japonsko – Lidé z Akagi a zajímavosti o japonském 
životním stylu a tradicích nám nabídnou výstavy Kjóto - živá 
pokladnice kultury, Tsukuba či výstava Barvy probuzení. 
Přenášky výkonného ředitele Česko-japonské společnosti 
Robina Šóena Heřmana doplní i účast naší přední japanoložky 
Věny Hrdličkové, která se bude zamýšlet nad japonským citem 
pro krásu, ale také nad tím, jak promlouvají rostliny v japonské 
a čínské kultuře. Také pochod městem s japonskými bubny 
a očistnými rituály nazvaná Slavnost rašení či Japonský den 
a putování za sakurami v arboretu Nový Dvůr skýtá mnohou 
zábavu i poučení. Objevujte spolu s námi tentokráte další břehy 
vzdálených japonských ostrovů. 

Petr Rotrekl
dramaturg festivalu
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Skupina Volapük vznikla v březnu roku 1993 na Grenoble Jazz 
Festivalu. Zakladatelem skupiny je francouzský bubeník Guigou 
Chenevier, kterého mohou milovníci okrajového žánru znát 
díky rockovému projektu Etron Fou Leloublan, dále díky jedné 
z původních RIO (Rock v opozici) kapel (Henry Cow, Univers 
Zero) a také díky vystoupení a hostování na albu Freda Frithse 
Speechless z roku 1981. Zpočátku hráli jako trio ve složení – 
hráč na bass-klarinet a klarinety Michel Mandel, violoncellista 
Guillaume Saurel a bubeník a zároveň lídr formace Guigou 
Chenevier. Společně vytvořili tři desky (Tiger Fire-1995, 
Slang-1997, PükaPök-1999). Na čtvrté desce (Polyglöt-
2000) se již podílela nová členka skupiny, japonská violistka 
a zpěvačka Takumi Fukushima (bývalá členka brilantního 
japonského souboru After Dinner). V roce 2003 vyšla zatím 
jejich poslední deska Where is Tamashii? Nejmladším členem 
Volapük je zpěvák Emmanuel Gilot. Skupina Volapük během 
své patnáctileté existence navštívila řadu zemí a účastnila 
se mnoha prestižích festivalů (Itálie, Francie, Švýcarsko, 
Holandsko, Slovinsko, Polsko, Česká republika, Argentina, 
Rakousko, Chorvatsko, Německo, Španělsko, Nový Zéland, 
Uzbekistán atd.). Nástrojové složení housle, violoncello, 
klarinet, a bicí a jejich avantgardní pověst jistě skýtají nevšední 
hudební zážitek. 
Význam slova Volapük koresponduje s myšlenkou nadnárodní 
osobité produkce, kterou skupina vyznává. Volapük čili umělý 
jazyk znamenal v dějinách naprostý převrat. „Je vůbec prvním, 
který kdy nalezl podstatné množství příznivců a začal se v praxi 
používat. Roku 1879 návrh představil německý katolický kněz 
Johann Martin Schleyer (1831-1912), muž znalý mnoha 

jazyků. Vytvořil jej v naději, že postaví most mezi národy, 
prostředek komunikace, který pomůže mírovým účelům. 
Inspirován byl podle svých slov zjevením ve snu.“

Ú
t 

1.
4.

 v
e 

20
.0

0 
ho

d.
vi

ná
rn

a 
U

 P
ře

m
kaVolapük 

– koncert progresivní 
francouzsko-japonské jazzové skupiny 

– hudba napříč žánry
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Zavolal mi Jan Špáta, že na mě dostal doporučení od přátel. 
Jeho příjemný, měkký, klidný hlas mi zazněl jako pohádkový hlas 
dobrého anděla: do České televize přišla nabídka z japonského 
ministerstva zahraničí, že zaplatí českému dokumentárnímu 
štábu dvoutýdenní natáčení o Japonsku. Platí cestu, pobyt, 
výdaje a japonský koordinační tým.
Během minuty jsem se začal těšit. Nemluvil ke mně věcný 
profihlas, který by chtěl odstřelit zakázku, nýbrž člověk, který 
nic nepovažuje za samozřejmé. 
Honza - v letadle jsme si potykali - mi řekl, že by ode mne 
chtěl, abych o Japonsku mluvil z vlastní zkušenosti, abych roli 
průvodce pořadem pojal jako výpově� o mých zkušenostech 
z Japonska. A znovu to byl krásný lidský zážitek s ním mluvit 
tváří v tvář, jeho jemný úsměv, veselé vrásky kolem očí, vnímavý 
pohled, v němž nebyl stín režisérské machy. Necpal se do dění, 
neorganizoval lidem život, netrpěl pocitem vševědoucnosti, 
bavil se vším, co přicházelo, uměl to dokonale a decentně 
třídit. Byl to skvělý psycholog a pozorovatel a za rouškou 
jakoby tápání byla jasná představa o tom, co z dané situace 
považuje za výmluvné. A hlavně, co ovládal dokonale a čím 
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dostal i Japonce, bylo umění „nevyplašit ptáčka“. Kdyby točil 
o zvířatech, byl by hvězdou National Geographic. Když přiložil 
oko k hledáčku a druhé přimhouřil, namířil kameru a rozsvítila 
se červená, úplně neznatelným gestem pokynul, abych spustil. 
Bylo mi, jako bych s ním mluvil bez kamery. Hrával jsem 
jako kluk ve filmech, zahrál jsem si i roličku jako dospělý 
a vždycky, jakmile zaznělo „Kamera! Jede!“, hrklo ve mně jako 
v pendlovkách, srdce tlouklo. To jsem s Honzou neměl. Ani 
ostatní ne. Ani Japonci. Honza uměl při natáčení otevřít lidem 
srdce, měl okamžitě jejich důvěru. Nemanipuloval. Usmíval 
se, jeho: „Prosím tě, mohl bys třeba oslovit támhleto děvče 
u kotlíku s vonnými tyčinkami a zeptat se jí, proč si hrne kouř 
na hlavu?“ bylo tak upřímné, že jsem okamžitě šel. 
Do Japonska s námi jel také zvukař Honza Valouch, bodrý 
moravský mládenec, který nikdy neříkal zbytečnosti a byl 
perfektní profesionál. Pomohlo to Honzovi, protože točil na 
video, pro něj zřídkakdy používaný materiál. 
Štěstí nám přálo, vzájemně jsme si rozuměli a vytvořili 
sehraný český tým. Česká specifika, zkušenosti ze socialismu, 
vnímání lidské směšnosti, dobrá dávka humoru a ironie nám 
ve všem okořenila odlišný a neuvěřitelně vyspělý japonský svět 
technického pokroku i venkovské přirozenosti. Svět ve srovnání 
s naším čestný a bezelstný, až lineární. Natáčení bylo ohromné, 
zajímavé, legrační, krásné a také zpočátku komplikované.
Dva střety s japonskou mentalitou ukázaly, jak Honza přes 
veškerou mírnost uměl stát na svým. 
První nastal při poradě s japonským koordinačním týmem, 
při poradě, kde budeme točit a co Honza potřebuje. Přišli 
tři. Koordinátor, sympatický schopný mladík, tlumočnice, 
krásná a přemilá mladá žena, a vytáhlý osvětlovač bez smyslu 
pro humor. Honza hned řekl, že osvětlovače nepotřebuje, při 
natáčení nesvítí, a když, tak akulichtem, ruční lampou, kterou 
ovládal Honza Valouch. Osvětlovač zavrtěl hlavou. Jaká světla 
potřebujete? Honza: Nepotřebuji, děkuji. Osvětlovač: Jaká 
světla potřebujete? Jaké stojany? Honza: Ne, děkuji, vůbec nic. 
Osvětlovač zmlknul a neodešel. Japonské ministerstvo objednalo 
osvětlovače a nešlo to vzít zpět. Z osvětlovače se vyklubal 
prudič. Honza dostal nápad točit z kabiny řidiče v povrchovém 
metru. Osvětlovač to zamítl. Šli jsme žádat na japonské dráhy, 
ale rozhodnutí by přišlo až za měsíc. Osvětlovač byl spokojen. 
Honza mi tiše povídá: Co to zkusit bez povolení? Točit skrz 
sklo za řidičem. Souhlasil jsem, osvětlovač protestoval. Honza 
řekl: A	 jde do háje. Koordinátorovi jsem řekl, a	 se k nám 
nikdo z jejich týmu nehlásí. Na všechny cestující 
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jsem se usmíval a říkal Česká televize, všichni cestující se 
usmívali zpět a dělali nám místo. Řidič se ohlédl, zaprosil jsem, 
Honza se usmál, řidič přikývl, rozjel se a zvedl tmavé stínítko, 
které kameře omezovalo výhled na koleje. Vytušil, co Honza 
potřebuje, a vyšel mu vstříc. Bylo to okružní metro a jeli jsme 
dvakrát dokola. Honza prorazil japonskou byrokracii a odhalil 
při tom, že Japonci jsou hrozně vstřícní. Získal krásné záběry 
tokijské dopravní sítě a stanic z pohledu řidiče.
Jiný střet: Přišli jsme točit do základní školy. Brzy ráno ve 
sborovně nám nalili čaj a dali přesný časový rozvrh, ve které 
třídě můžeme točit, např. fyzika od 10.21 do 10.42, pak 
přesun na zeměpis, tam od 10.53 do 11.06 atd. Honza říká: 
To je blbost. Mě zajímá počítačová třída, hudební výchova, 
výuka angličtiny. Nic víc. Koordinátor se zhrozil a řekl anglicky, 
že to změnit nelze. Honza: Proč ne? Koordinátor: Je to přesně 
rozvržené, už dlouho. Nelze to měnit. Nastal by kolaps. Honza 
mi řekl: Dobrá, ve třídách, kde mě to nezajímá, budu točit na 
plech. Šeptl jsem: Jasně. Usmál jsem se na učitele a všichni byli 
š	astní. V první třídě točil Honza na plech, ve dvou třídách jsem 
rovnou japonsky vysvětlil, že nemáme čas. Učitelé pochopili, 
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zazářili, poděkovali za návštěvu školy. Žádný kolaps nenastal. 
To jen nedostatek improvizace. 
Po týdnu Honza dovolil osvětlovači zasvítit jednou akulichtem. 
Osvětlovač zjihnul. Jeho platnost se naplnila. Byl vysvobozen 
a začal pomáhat, kde se dalo, usměvavý jako dítě. 
Honzovy okamžité nápady, které vyžadovaly improvizaci, 
jsem pak zařizoval sám, japonský tým pochopil. „Mistr“ není 
paparazzi, ale hledač člověčiny.
A je i mistr obrazů a nálad. Zamilovali si ho, společné večeře 
a cesty byly hřejivě veselé, Honza propadl jemné estetice 
Japonska. Rád jedl a na mou důraznou žádost přemohl svou 
šetrnost. U saké nám jednou prozradil, že si plánoval po 
natáčení procházky, samotu a přemýšlení, ale že to nejde ani 
s Japonci, ani se mnou a Honzou Valouchem. Poznamenal jsem: 
„To je jasné, vždy	 jsi ,kuk’ starej jako my. Máš ježka a kouká 
ti to z očí. Nehraj si na starého. Užívej, kolikrát budeš ještě 
v Japonsku?“ Honza se strašně smál, na samotu a střídmost 
zapomněl. Loučení s Japonskem bylo dojemné. Krásná a veselá 
tlumočnice zaslzela, osvětlovač také, koordinátor řekl, že práce 
s Honzou byl pro něj životní zážitek. 
Když se letadlo zvedlo a nad mraky vykoukla posvátná hora 
Fuji, cítil jsem, že si ho oblíbili i japonští bohové. 
A ještě maličkost. Cesta tam a návrat letadlem třídou business, 
placené japonskou vládou, byl vzácný luxus. Dvanáct hodin 
letu obletováni, napájeni, krmeni, opečováváni. „Mistr“, muž 
terénu, si hověl v sedmém nebi v širokém křesle. Řekl jsem 
mu, že Gorkého výrok: „člověk, to zní hrdě“ dochází naplnění 
v business class. Souhlasil a š	astně se zahleděl okénkem do 
vesmíru. 
V Praze se mírně zachmuřil a řekl: „Te� to budu celé léto 
stříhat off line, na VHS, pak ti to dám s „tajmkódem“ a napíšeš 
komentář. Asi deset patnáct vstupů. A budeš to muset udělat 
přesně, na namluvení máme jednu frekvenci. Víc nám ČT 
nezaplatí.“
Na konci léta (1992) jsem dostal nahrubo sestříhaný hodinový 
pořad a žasl jsem. Napsal jsem komentář ve vzpomínkách na 
společné Japonsko, pak se ve studiu samurajsky soustředil 
a skončili jsme půl hodiny před koncem frekvence. Honza byl 
potěšen. Já ještě víc, opravil mi jen pár slov. Na rozloučenou 
řekl: „Dík. Bylo to prima. Honorář skoro žádnej nedostaneš.“ 
Odpověděl jsem mu, že jsem ho už dávno dostal, tím vším, co 
jsem měl štěstí s ním prožít.  Martin Vačkář
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Japonsko – Lidé z Akagi
Jindřich Štreit se vydal na svých cestách za poznáním života 
lidí na vesnici také do Japonska. Obohatil tak svůj stále se 
rozšiřující soubor Vesnice je svět, ve kterém zachytil jak oblast 
Bruntálska, Hlučínska a dalších českých lokalit, tak také život 
v Ma�arsku, Německu, Francii, Anglii, Rusku a Polsku. 
Štreit svou činnost soustředil do vesnice Akagi v prefektuře 
Gunma. Během svého pobytu zde vytvořil na třináct tisíc 
fotografií, z nichž vybraných padesát vyšlo také knižně. I přes 
jazykovou bariéru byl fotograf přijat místními obyvateli velmi 
dobře, jak dokládají snímky zachycující obyvatele Akagi při 
práci a odpočinku nebo mnichy při modlitbách. Jindřichu 
Štreitovi se opět podařilo proniknout za vnější slupku věcí. Jeho 
fotografie jsou lidské, stejně jako jsou pravdiví lidé zachycení 
na snímcích. Tyto černobílé obrazy nám dávají nahlédnout 
do tváří lidí, jejichž starosti i radosti se zase tolik neliší od 
těch, se kterými se potýkají vesničané u nás i jinde ve světě. 

Slavnostní 
zahájení 
festivalu
vernisáž výstavy fotografií 
Jindřicha Štreita: Japonsko – Lidé z Akagi, 

koncert DPS Jeřabinka, 
ochutnávka japonské kuchyně
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Díky svému přístupu se Štreit stal součástí zdejší japonské 
společnosti a bylo mu umožněno odnést si kousek z její 
pokory na fotografiích, které nám nyní předkládá k nahlédnutí 
a zamyšlení. V Opavě budou mít premiéru dosud nevystavené 
fotografie z tohoto souboru. 

Jindřich Štreit
Narodil se 5. září 1946 ve Vsetíně. V současné době žije 
v Sovinci na severní Moravě. Autor vydal přes dvacet knih 
dokumentárních fotografií, realizoval přes 700 autorských 
výstav a je zastoupen v řadě prestižních domácích i zahraničních 
galeriích. Kromě vlastní fotografické tvorby se intenzivně věnuje 
pedagogické činnosti a jako docent působí od roku 1990 na 
Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Jindřich 
Štreit je zároveň dlouholetým organizátorem kulturního 
a uměleckého života na Bruntálsku. O jeho životě a díle bylo 
natočeno několik dokumentárních filmů, poslední z nich, pod 
názvem Jindra ze Sovince, realizoval opavský režisér Aleš 
Koudela. 
Za svou činnost v oblasti fotografie získal řadu ocenění 
a vyznamenání. V roce 2006 mu byla prezidentem republiky 
udělena medaile Za zásluhy.
Ve své tvorbě se soustře�uje na lidi, jejich vztahy a prostředí 
v němž žijí. Obojí je závislé na autorově schopnosti hlubokého 
poznání a vnímání toho, čeho si většina z nás ani nevšimne. 
Takto se dlouhodobě věnuje tématu Vesnice je svět, ale také 
divadelnímu zákulisí a společensky negativním jevům. Zachytil 
tak například život ve věznici nebo drogově závislé.

Výstavu pořádá statutární město Opava  za podpory Slezského 
divadla a manželů Libuše a Břetislava Tůmových.

Výstava potrvá do 30. 5. 2008.
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Jeřabinka
Ohlédnutí za cestou do Japonska ...

Dětský pěvecký sbor JEŘABINKA (sbm. MgA. Jaromír 
Lokaj) Základní umělecké školy Václava Kálika v Opavě, 
který v loňském roce oslavil 25. výročí svého založení, se 
zúčastnil téhož roku Světového sborového festivalu dětských 
a mládežnických sborů v Hamamatsu v Japonsku.
Sbor byl mezinárodní odbornou porotou vybrán k účasti 
na tomto prestižním sborovém festivalu na základě zaslané 
nahrávky spolu se sedmi dalšími zahraničními sbory a předními 
japonskými pěveckými sbory.
Zde se nám naskytla jedinečná možnost seznámit se 
s japonským sborovým interpretačním uměním, které patří 
k absolutní světové špičce. Současná skladebná technika je 
velmi podobná té evropské, i když velmi často využívá motivů 
a prvků z tradiční japonské hudby.
„Jeřabinky“ měly to štěstí zhlédnout i například soubor 
japonských harfenistek hrajících na starobylé japonské harfy, 
soubory tradičních bubeníků či malé okouzlující tanečnice 
v kimonech.
Ovšem japonská kultura to není jen interpretační umění, ale 
také kimonové školy, origami, japonské písmo, obřad podávání 
a pití čaje, uctívání starých kulturních tradic, kde kultura 
samotná se prolíná s myšlenkovými a filozofickými proudy.
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Koncertní program, který JEŘABINKA sebou do Japonska 
přivezla, se sestával výhradně z české hudby (A. Dvořák, 
B. Martinů, Z. Lukáš, úpravy českých lidových písní) a zanechal 
u vnímavého, náročného a hudebně velmi vzdělaného 
japonského publika velký ohlas. Přijetí, jakého se „Jeřabinkám“ 
dostalo, patří do říše snů. Neutuchající a skandovaný potlesk, 
aplaus ve stoje, projevy díků a všudypřítomná srdečnost… na 
to se nedá zapomenout.

MgA. Jaromír Lokaj

Program:

Yoshinao Nakada/Nayoa Uchimura Yuki no furu machi wo
Rou Obuta/lidové verše  Hotaru koi
Kosak Yamada/Rofu Miki  Akatonbo
Minoru Kainuma/Shogo Kato  Mikan no Hana 
 Saku Oka
Ryuichi Sugimoto  Believe
Hiroshi Ishimaru, arr. Aizu-Bandai-San
/japonská lidová píseň  

Dětský pěvecký sbor JEŘABINKA
Klavír: Jana Lokajová
Sbormistr: Jaromír Lokaj
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Každé představení divadla Vizita je premiéra. Jaroslav Dušek 

pronáší, co mu jeho plodná slina na jazyk přinese, a dále 

vyřčené rozvíjí do neuvěřitelných konstrukcí, které do sebe nejen 

zapadají a mnohdy se i rýmují, ale často mají i smysl a hloubku. 

Mnohdy ovšem taky ne – a to je na představení fascinující. 

Po zajímavé éře Duškovy spolupráce s Martinem Brožkem, 

v období mezi lednem 2001 a podzimem 2005, se nyní Vizita 

ustálila na dvou základních sestavách: Jaroslav Dušek, Pjér 

La´Šéz a Zdeněk Konopásek (se světelnou podporou Viktora 

Zborníka) a Jaroslav Dušek s Miroslavem Vitoušem (světelná 

podpora týmž). Těžko si vybrat, která sestava je lepší! 

• Jaroslav Dušek je podle svých vlastních slov pouhý maturant 

a kosmický mudrlant, hybná páka celého projektu, improvizující 

Divadlo Vizita: Jaroslav Dušek 

Já ponka 
a ty Čech Pá
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génius, nadšený hudebník - perkusista, nezaškatulkovatelný 

zpěvák, originální tanečník, filmový herec, scenárista, režisér 

a pedagog, mim, postpopulární televizní bavič, mistr převleků 

a masek, slovní ekvilibrista, moderátor, polyhistor a bosonohý 

fešák. 

• Pjér La´Šéz je promovaný psycholog dbající na psychickou 

čistotu představení, jungovský analytik, spisovatel, scenárista, 

univerzitní pedagog, hudebník - multiinstrumentalista, originální 

etnický zpěvák, suverénní glosátor, perfektní slovní nahrávač, 

geniální časoměřič a přestávkový expert, kra	asový elegán 

a bosonohý fešák. Z divadla Vizita odešel koncem roku 2000 

z vlastního rozhodnutí, aby se na podzim 2003 opět slavně 

vrátil. Jeho improvizovaná hudba na jevišti geniálně dotváří 

povznášející atmosféru představení. S kapelou První republika 

vystupuje čas od času v hospodě Nad Viktorkou.

• Zdeněk Konopásek je docent sociologie, publikující vědec, 

univerzitní pedagog, excelentní živý bubeník (3 Lydi, Dvouletá 

Fáma, Duo Profesóres, Mistr Giss and Uan Gitár Plís), dle 

našeho klubového trumpetisty Zdeňka Netopila poměrně 

špatný, ale nadšený trumpetista, dokonalý introvert, tlumočník 

do angličtiny, gentleman a obutý fešák.
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Mnohé z tradičních slavností se v Japonsku odehrávají 

v nezměněné podobě více než 1000 let a tvoří jakousi osu 

života místní komunity. Každá rodina má ve scénáři událostí 

své místo, pro něž dědové připravují své vnuky. Slavnosti mají 

svá různá jména a různé kostýmy, jsou spřízněny s různými 

náboženskými směry, většina z nich má však stejný cíl: očistit 

místo či komunitu od neblahých sil (démonů) a přivábit síly 

požehnané (božstva).
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– vyhánění démonů a probuzení 
požehnaných sil. Průvod městem 

s japonskými bubny a očistnými rituály.
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Barvy 
probuzení 

- vernisáž výstavy 

Barvy probuzení - instalace evokující prostředí japonského 

kláštera.
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Bambusová flétna šakuhači byla po staletí vnímána nikoliv jako 

hudební nástroj, nýbrž jako prostředek „kontemplace dechu“ 

(suizen) - jakýsi dálněvýchodní ekvivalent indické pránájámy. 

Hra na ni byla výsadou potulných mnichů zenového směru 

Fuke. Tajemným pověstem, které tuto dnes již zrušenou 

školu obklopovaly, přispívalo i to, že její členové údajně 

promlouvali výhradně skrze tóny flétny a svou tvář zásadně 

skrývali pod rákosovým košem. Doc. Vlastislav Matoušek je 

nejen etnomuzikologem 

a avantgardním hudebním 

skladatelem, ale 

zároveň také našim 

nejvýznamnějším 

propagátorem 

meditativního směru hry 

na flétnu šakuhači a autorem 

pozoruhodných skladeb pro 

tento nástroj. 

Prázdný 
zvon 
– recitál Vlastislava Matouška, 
hráče na japonskou flétnu šakuhači, 
Klára Matoušková – zpěv. 
Program: tradiční mnišské skladby Honkjoku, 
V. Matoušek: „Kaligrafie pro hlas a bambus“ 
na slova starojaponské poezie
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Doc. Vlastislav Matoušek, 

Ph.D. (1948) vystudoval na 

hudební fakultě AMU v Praze 

kompozici a postgraduální kurz 

hudební teorie. V roce 1996 jako 

stipendista Japan Foundation 

studoval hru na šakuhači u Kifu 

Mitsuhashiho v Tokyu a japonskou 

tradiční hudbu u prof. Osamu 

Yamagutiho na University of Letters 

v Osace. Na hudební fakultě AMU 

v Praze v roce 2001 obhájil disertaci „Kinetika v etnické 

hudbě“ a získal doktorát v oboru hudební teorie – teorie 

skladby. Od roku 1991 přednáší etnomuzikologii na katedře 

teorie a dějin hudby hudební fakulty AMU v Praze, od roku 

1999 také v Ústavu pro hudební vědu FF UK v Praze. Jako 

teoretik se zabývá hudbou mimoevropských kultur, hudební 

kinetikou a organologií. Spolupracuje jako hudební publicista 

s Českým rozhlasem v Praze (např. Etnická hudba na vlnách 

Vltavy). Je autorem mnohdy značně excentrických skladeb, 

často s účastí exotických nástrojů a elektroniky. S oblibou 

uplatňuje netradiční vyjadřovací prostředky a postupy. 

Jako interpret – zejména na japonskou bambusovou flétnu 

šakuhači (CD Kaligrafie/Calligraphy, Angel 1999, Taki ochi, 

ARTA 2003) a další exotické a folklorní nástroje z vlastní 

rozsáhlé sbírky – sólově vystupuje při prezentaci svých 

skladeb, často v kombinaci s elektronikou (Shapes of Silence, 

Transmusic/Awika 1994).
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Toto představení je inspirováno starobylou japonskou legendou. 
Raněný voják se na bitevním poli pokouší uniknout před 
nepřáteli, uléhá v lese, kde upadá do bezvědomí vznášeje se 
mezi životem a smrtí. Zjeví se mu bílá žena a vábí ho z místa, 
kde právě leží, a on s ní stoupá vzhůru. Náhle však zpozoruje 
své raněné tělo dole pod sebou, je k němu přitahován. Rozhodne 
se vrátit zpět do svého těla. Žena odchází a voják se probouzí. 
Zraněný je nyní uzdraven. Poté, co na chvilku navštívil nebe, 
začíná světem chodit znovu jako voják.
Noriyuki Sawa se narodil v roce 1961 v japonském Hokkaidu. 
Vystudoval Pedagogickou univerzitu v Hokkaidu se zvláštním 
zaměřením na umění a řemesla. Je členem Mezinárodní unie 
loutkářů v Japonsku a pedagogem na Divadelní akademii mú-
zických umění v Praze na katedře alternativního a loutkového 
divadla. Vystupoval a učil na divadelních školách ve více než 
dvaceti zemích světa. Například v České republice, na Slo-
vensku, v Německu, Francii, Holandsku, Finsku, Itálii, Řecku, 
Japonsku, na Novém Zélandu nebo v USA.

Noriyuki Sawa 
(Japonsko) – divadelní představení 

Les 
(inspirace starobylou japonskou legendou) 

Kousky 
(krátké příběhy o Japonsku, Evropě a pocitech 
umělce z putování světem)
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Noriyuki 
Sawa 
– Pohádky (představení pro děti 
inspirované krátkými bajkami i tématy 
z Evropy a Japonska)

Představení se skládá z několika krátkých bajek. Inspirací pro 

představení jsou ve stejné míře příběhy ze střední Evropy, ale 

i ze vzdáleného Východu - hlavně Japonska, dále pak vlastní život 

umělce na cestách po celém světě. V představení Noryuki Sawa 

využívá různé druhy loutek a různé techniky loutkoherectví. 

Některé loutky jsou malinké, některé mají velikost dospělého 

člověka, některé vznikají použitím předmětů, které nás denně 

obklopují - díky skvělé animaci jim Nori vdechuje duši... 

N
e 

20
.4

. 
v 

10
.0

0 
ho

d.
, 

16
.0

0 
ho

d.
Lo

ut
ko

vé
 d

iv
ad

lo



12. db
str.  20

Putování 
za sakurami 
– s japonskými básníky, mnichy a hudebníky… 

Japonský den v arboretu Nový Dvůr

Kvetoucí sakury nejsou pro Japonce jen symbolem jara 
a probouzející se přírody, ale i ztělesněním pomíjivosti, vtělením 
duší nebožtíků a již od pravěku jsou uctívány jako božstvo. Za 
sakurami proto putovali dávní básníci, aby je opěvovali, ale 
i mniši a kněží, aby je vzývali. Pod sakurami se dodnes obřadně 
vychutnává čaj i nezřízeně popíjí saké. 
V rámci návštěvy probouzejícího se a rozkvétajícího arboreta 
se můžete seznámit s principy čajového obřadu, poslechnete si 
tradiční japonskou hudbu, uvidíte rituální lukostřelbu, poznáte 
asijský horoskop stromů a v japonské části zahrady se snad 
(pokud příroda dovolí) necháte okouzlit rozkvétajícími se 
sakurami…
Arboretum Nový Dvůr má na své ploše 23 ha jednu dílčí 
expozici věnovanou japonské flóře, která byla zbudována 
v roce 1992. Avšak řada starších japonských dřevin a zvláště 
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japonských třešní (sakur) v různých kultivarech roste po celé 
dendrologické expozici v soustředěných výsadbách některých 
oddílů celého areálu dendrologické expozice arboreta. 
Japonská flóra má mnoho dřevin, které jsou již více než 200 
let součástí zahradních architektonických úprav, tvoří celé dílčí 
celky „japonských zahrad“ s altány, vodními plochami, kameny 
a zvláš	 k tomu účelu tvarovanými stromy. Ve středoevropských 
podmínkách se uplatňují zvláště jehličnaté stromy a řada druhů 
pro keřové výsadby, avšak nejznámějšími a velmi populárními 
se staly okrasné třešně mnoha druhů, pod obecným názvem 
sakury. V současné době nenajdete botanickou zahradu nebo 
specializovanou botanickou zahradu, kde není pěstována alespoň 
jedna sakura. Je proto samozřejmé, že taková specializovaná 
botanická zahrada jako Arboretum Nový Dvůr má ve svých 
sbírkách celou řadu sakur, různých druhů třešní a především 
jejich plnokvětých kultivarů s různou dobou květu. 

Vážení návštěvníci, věříme, že vás rozkvetlá sbírka sakur 
v arboretu (bude-li nám přát počasí a nakloní se přízní duchové 
lesů a rozkvetlých třešní) všechny okouzlí, překvapí něžnou 
nádherou a barevností „nevěst lesních tišin“, přinese vám řadu 
inspirací, poučení a pěkné duševní pohody, navíc budete mít 
jedinečnou možnost se ve sbírce stromů a keřů seznámit se 
svým pozemským patronem – svým stromem. Jakmile se člověk 
narodí, s prvním nadechnutím se stává zrozencem určitého 
znamení zvěrokruhu. Víme však, že do světa vstupujeme nejen 
nám přisouzených znameních (berani, váhy, panny, kozorozi), 
ale také jako olše, jasan, jabloň, cypřiš, moruše, sakura, bříza 
nebo jasmín. Podle starého asijského horoskopu je nám druh 
stromu přisouzen podle data narození. Přij�te se dozvědět, 
který je ten váš.  Ing. Miroslav Frank
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Dokument, který po několik posledních let zpracovávala osobitá 
dokumentaristka Jana Ševčíková, zachycuje portrét japonského 
tanečníka a choreografa Mina Tanaky mezi dvěma premiérami 
Svěcení jara. Jedna se konala v pražském Národním divadle 
a druhá pod širým nebem na jeho horské farmě v japonském 
Hakušu. 

„Aby byla mysl tvůrčí, musí se navrátit ke svým počátkům. 
Nesmíme prahnout po ničem jiném, než se vrátit do nekonečna 
vesmíru. Být znovuzrození. Nestačí už jen zrodit se z dělohy. Je 
nutné vstoupit do paměti, stvořit tak kontakt s mrtvými. Skrze 
mnoha linií životů spojit se s generacemi, ze kterých mrtví 
pocházejí. Přisvojit si mrtvé, jejich smrt, jejich životy společně 
s vlastním životem, abychom byli s každým dechem více 
živí, s každým okamžikem plnější jak k sobě, tak k ostatním 
bytostem.“ Min Tanaka se svou skupinou Mai-Juku je osobností 
japonského alternativního divadla. „Tanakův tanec butó vznikl 
jako taneční výraz na přetechnizovaný svět, odtržený od přírody, 
zbavený vztahu ke druhému člověku zahlceného informacemi 
masmédií, obklíčeného zbraněmi hromadného ničení, světa na 
hranici katastrofy. Vymyká se euroamerickému stylu, umění 
butó boří naše představy o estetice tance.“ Butó je tanec, 
osvobozuje tělo a duši, aby naše podvědomí vycházelo na 
povrch. Je zrozen ze zvláštní japonské zkušenosti. Hidžikatou 
(otec butó) získalo kvalitu ritualizovaného divadla zabraňujícího 
jakékoli racionalizaci. Divadla, kde mysl požaduje jazyk a tím 
jazykem se stává tělo. 

Svěcení jara 
– film
ČR, 2002, 55 minut 
režie i scénář: Jana Ševčíková 
hrají: Min Tanaka Po

 2
1.

4.
 v

 1
7.

30
 h

od
. 

ki
no

 M
ír



12
. d

b
st

r. 
23

Rozhodnutí mohou často vést k rozdělení světů, které však 
přesto dál existují souběžně. Člověk si za normálních okolností 
uvědomuje však jen ten jediný. V moderní kvantové teorii 
jsou paralelní vesmíry běžným pojmem. Občas se různé světy 
potkávají a navzájem se zaměňují...
Imre Thormann, rodilý Švýcar, po neúspěšné kariéře v punkové 
skupině začal studovat Alexandrovu techniku. V roce 1990 se 
přestěhoval do Tokia, kde sedm let studoval na akademii Butó 
u jejího spoluzakladatele Kazua Ohna a u Michizou Noguchi. 
Od roku 1993 sólově vystupuje na mezinárodních festivalech 
v Japonsku i v Evropě. V roce 2001 iniciuje společně s Shigeo 
Makabem vznik festivalu Japan Now. Od roku 2006 žije, 
tancuje a vyučuje v Berlíně.

Michael Thalmann studoval na hudební konzervatoři v Bernu 
a v roce 1992 získal diplom sólisty u Tomasze Herbuta. V roce 
1993 byl přijat do italské „Fondazione Internazionale Theo 
Lieven per il Pianoforte“ (Cadenabbia). Mezinárodní uznání 
sklízí především za interpretaci skladeb Ference Liszta. 

Choreografie / tanec: Imre Thormann
Kompozice / hudba: Michael Thalmann
Světelný design: Piotr Rybkowski
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Imre Thormann 
& Michael Thalmann (Švýcarsko) 

Paralelní pád 
(tanec butó) – mimořádný taneční, 
hudební a vizuální zážitek významných 
evropských umělců Po
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Balada 
o Narajamě 
- film (projekt Film a škola)
Japonsko, 1983, 130 min.
režie: Šóhei Imamura; hrají: Ken Ogata, Sumiko 
Sakamoto, Aki Takedžó, Tonpei Hidari, Šóiči Ozawa
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Balada o Narajamě byla oceněna Zlatou palmou v konkurenci 
takových režisérů, jako byl Robert Bresson a Andrej 
Tarkovský. 
Film se odehrává v nespecifikované době v malé japonské 
vesnici. Kvůli nedostatku potravy zde panuje zvláštní zvyk 
regulující počet obyvatel. Lidé, kteří dosáhnou věku sedmdesáti 
let, jsou odnášeni na horu Narajamu, kde jsou ponecháni 
svému osudu. Hlavní hrdinkou filmu je Orin. Tato žena se 
v devětašedesáti letech rozhodne uspořádat své záležitosti 
a připravit se na odchod ze světa. Jednání postav je podmíněné 
japonskou úctou k tradici.  Skrze příběh Orin sledujeme úvahu 
o zrození i zániku a nekonečném koloběhu přírody. Imamura 
vypráví o ženě, která vyrovnaně přijímá nevyhnutelnou 
konečnost lidského života. Balada o Narajamě tvoří svým na 
první pohled nehumánním odkládáním starých lidí paralelu se 
současným trendem jejich umis	ování do kolektivních zařízení. 
Režisér Šhohei Imamura vytvořil film kombinující detaily 
přírodního dění se symbolickými prvky. Mísí se zde strhující 
krása a barbarské násilí. 
Šohei Imamura
Narodil se v roce 1926 v Tokiu. Byl prvním japonským režisérem, 
který vyhrál Zlatou palmu. Byl jedním z nejvýznamnějších 
a nejvýstřednějších režisérů v Japonsku. Objevil se jako přední 
tvůrce v období nových vln. Zaměřil se na zapomenuté oblasti 
Japonska, smyslné podněty i utlačované třídy. Imamura straní 
ženským hrdinkám, zatímco jeho mužské postavy mají zvrácené 
pohnutky a jsou nahlíženi posměšně.
Mezi Imamurovy filmy patří: Prasata a bitevní lodě, Úvod do 
antropologie: Pornografové, Záznam o japonském hmyzu, 
Rudý vražedný úmysl, Balada o Narajamě. 
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Tsukuba leží přibližně 50 km od hlavního města Tokia a 40 
km od nového mezinárodního letiště Narita. Počet obyvatel 
je 200 000 a rozléhá se v oblasti 28 000 hektarů. 
Na severu leží hora Tsukuba-san, vysoká 877 m, je uctívána 
od starověku pro svou neobyčejnou krásu a bývá také 
nazývána purpurový vrchol. 
Tsukuba je zároveň vědeckým městem s moderní 
urbanistickou krajinou, zároveň je plná tradičních domků 
a obchůdků a má vzhled venkovského ostrůvku oplývajícího 
zelení. 
Jako plán k odlehčení nadměrné populace v Tokiu bylo 
plánováno město Tsukuba, které se profiluje jako největší 
vědecko-vzdělávací centrum Japonska. Postupně bylo 
vystavěno více než 40 vzdělávacích institucí, nové silnice, 
vodohospodářská síť, kanalizace, parky atd.

Tsukuba 
- město vědy a přírody
- fotografická výstava přestavující život 
města, které je centrem japonské vědy 
a výzkumu Ú

t 
22

.4
. 

v 
17

.3
0 

ho
d.

Kn
ih

ov
na

 P
et

ra
 B

ez
ru

če
 



12. db
str.  26

Ve městě je vybudováno specificky pro místo a funkci na 
88 parků a velkých travnatých ploch. Zde se obyvatelé mohou 
rekreovat, odpočívat nebo sportovat. Mezi parky a dalšími 
veřejnými, komerčními nebo vzdělávacími zařízeními je 
48 km stezek pro pěší i cyklisty. 
Roku 1985 se zde konala mezinárodní výstava vědy 
a technologií „EXPO ‘85“. Tématem výstavy byli lidé, 
bydlení, životní prostředí, věda a technologie. Tsukubě tak 
vznikla pověst prvotřídního centra vědy a technologie. 
Nyní je město národním testovacím a výzkumným centrem 
v oblastech průmyslu, zemědělství, lesnictví, životního pro-
středí i vesmírného výzkumu. Sídlí zde také vysokoškolské 
instituce, např. University of Tsukuba, a dalších 120 privát-
ních společností zaměřených na výzkum. 

Vystavené fotografie prezentují město Tsukuba se všemi jeho 
specifiky. Zachycují život v ulicích, kde se mísí industriální 
výstavba s parky, kulturní slavnosti s odpočinkem. Je zde 
zobrazena i vědecká činnost, kterou je Tsukuba protknuta. 
Především prostřednictvím vyfotografovaných veletrhů 
a výstav. Nechybí ani přírodní krásy nebo letecký pohled 
na město. Tyto dokumentární snímky umožňují nahlédnout 
do atmosféry města, které je japonským centrem vzdělání 
a vědy. 
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Kjótský rok

Stejně jako se každým dnem nově barví listí stromů, ožívají 

a umírají nové a nové květy, mění se i oděvy a tváře kjótských 

obyvatel. Lukostřelci věští bohatství úrody, dvořané odevzdávají 

božstvu císařskou princeznu a po nebeském mostě přicházejí 

mezi lid vznešení patroni. 

Kjótský 
rok 

– vernisáž výstavy fotografií Ú
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Výstava potrvá do 30. 5. 2008. 
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Akční poezie – poezie v akci. Tříčlenný projekt, který už 
od roku 2004 originálně spojuje básnický text s jevištní 
performancí a hudbou. Představení úspěšně vyzkoušené 
na publiku všech věkových skupin vychází z myšlenky, že 
sdělnost současné poezie je do značné míry ovlivňována 
způsobem její prezentace. Každé vystoupení je jedinečně, 
neboť jeho atmosféra a struktura jsou dotvářeny hudební 
i recitační improvizací.

Projektu dala jméno stejnojmenná debutová sbírka Jana 
Kunzeho, inspirovaná autorovou zálibou v cestování 
a zájmem o mimoevropské kultury. Název je slovní hříčkou, 
která v sobě spojuje anglické sloveso hitchhike („jezdit 
stopem“) s japonským slovem haiku, označujícím tamní 
tradiční básnickou formu o třech verších.

Projekt vystupuje ve složení:
Jan Kunze - deklamace, texty
Jan Tengler - saxofon, příčná flétna
Petr Kunze - elektronika, programming, elektrická 
mandolína
Michal Puháč - projekce

Jan Kunze 
– Hičhaikum 

– poezie v akci 
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Stejně jako se každým dnem nově barví listí stromů, ožívají 

a umírají nové a nové květy, mění se i oděvy a tváře kjótských 

obyvatel. Lukostřelci věští bohatství úrody, dvořané odevzdávají 

božstvu císařskou princeznu a po nebeském mostě přicházejí 

mezi lid vznešení patroni…

Kjóto 
- živá pokladnice (japonské kultury) 
přednáška Robina Šóena Heřmana 

k výstavě Ú
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Kjógen je japonský divadelní žánr, který prošel šesti stoletími 

kultivace. Původně byly frašky kjógen jen improvizovanými 

výstupy, které měly pobavit diváka a probudit jeho pozornost 

před vážnou hrou divadla nó. Postupně ztrácely svou syrovost 

a od divadla nó přejímaly preciznost a profesionalitu. Proč 

kjógen upustil od improvizace není úplně jasné, ale roku 

1642 hlava rodu školy Ókura psal o nutnosti nezaostávat za 

žánrem nó v žádném ohledu. Kjógen si tak osvojil od divadla 

nó základní principy hereckých technik a jeden ze Zeamiho 

požadavků: „Překvapit zrak, potěšit sluch a rozeznít duši“ 

naplňují jen jiným obsahem – neuvěřitelně laskavým humorem. 

Malé divadlo 
kjógenu 

- tři japonské frašky St
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Dalších 300 let bylo Japonsko uzavřeno vnějším vlivům 

a pevně rozvrstveno do společenských tříd. Tak vznikly uvnitř 

hereckých rodů ideální podmínky pro detailní rozpracování 

scénářů a kultivaci hereckých technik. Nejen fraškám kjógen to 

umožnilo dosáhnout dokonalosti. O tom, do jakých podrobností 

zabíhají přípravy představení, svědčí například, že se už Zeami 

na konci 14. století zabýval správným načasováním příchodu 

prvního herce na scénu nebo že herci diskutují o rychlosti 

povrchu jeviště. (Hraje se v „ponožkách“ tabi - to znamená de 

facto naboso, přičemž herci používají techniku klouzavé chůze 

suriaši. Jeviště je z leštěného cypřiše, takže každé je trochu jiné 

a umožňuje jinak rychlé tempo hry.)

Kaki jamabuši (Zloděj tomelů)
je jedním z nejkratších, nejjednodušších, ale zároveň 
i v Japonsku nejčastěji uváděných kjógenů. Horský asketa 
jamabuši, vracející se z pouti po svatých místech v horách 
Ómine a Kacuragi (skutečná poutní místa japonské esoterické 
školy šúgendó), dostává hlad, vyšplhá na strom a začne 
krást tomely (kaki). Náhle jej však nachytá sadař - a pobaven 
asketovou neumělou snahou o ukrytí se na stromě se rozhodne 
z mnicha si pořádně vystřelit. Sadař záměrně nahlas rozmýšlí 
- co to tak na stromě může být za tvora - a asketu postupně 
nutí napodobovat krákání vrány, vřeštění opice a křik káněte. 
Jamabušiho popichuje tak dlouho, až mnich ze stromu spadne. 
A když se rozzlobenému asketovi nepodaří sadaře vytrestat ani 
magickými zaklínadly – s ostudou odchází.
Překlad z originálu Ondřej Hýbl, nastudováno v srpnu 2000 
v Praze a  v červnu až srpnu 2003 v Kjótu pod přímým 
vedením Šigejamy Šimeho. 

Kučimane (Papouškování)
je rovněž klasickou komedií žánru kjógen a její vznik je 
odhadován zhruba do první poloviny 16. století (autor je 
zde, jako u většiny kjógenů, neznámý). Pán - místní šlechtic 
- dostane soudek prvotřídního saké a pošle sluhu Tarókadžu, 
aby mu k pití přivedl společnost. Sluha však díky své neznalosti 
poměrů ve městě přivede proslulého výtržníka. Pán - v obavě, 
aby návštěvu náhodou ve svém domě nepohněval - přikáže 
přihlouplému, ale velice horlivému sluhovi, aby dělal „přesně, 
co mu řekne“. Sluha si však příkaz vyloží po svém, pána 
začne papouškovat - a i když je pánem peskován - stejně 
činí i hostovi, kterého přivedl. Hra spadá do třídy nejlehčích 
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kjógenů hiramono, ale její rychlý děj skýtá mnoho příležitostí 
pro nácvik precizního timingu a přesné nasazování gest. 
Překlad z pracovní verze Ondřeje Hýbla kolektivně MDK, 
nastudováno během dvoutýdenního workshopu, který v červnu 
2004 vedl v Praze Šigejama Šime.

Busu (Lahodný jed)
je klasickým kjógenem, o němž se nám dochovaly první zprávy 
z 12. století. Pán se musí vzdálit z domu, aby zařídil velmi 
důležitou záležitost. Volá své sluhy Tarókadžu a Džirókadžu. 
Přikáže jim dohlížet na dům a zejména na jeho drahocennost 
- soudek z busu - lahodný cukr, který pán v obavě, že bude 
sluhy v jeho nepřítomnosti spořádán, vydává za prudký jed. 
Síla jedu je tak ukrutná, varuje pán sluhy, že jen vánek, který 
kol busu vane, člověka v mžiku usmrtí. Pán odchází a všeteční 
sluhové začnou okamžitě kontemplovat nad „povahou“ 
soudku s jedem. Po počátečních obavách překonávají ostych 
a rozhodnou se na busu podívat zblízka. Za pomoci vějířů, 
jimiž vytvářejí „ochranný“ protivítr, se k busu postupně 
přibližují, aby odhalili pánovu lest. Na lahodné cennosti, kterou 
do posledního sousta sní, si sice náramně pochutnají, ale 
vzápětí si uvědomují, že jim jejich nenasytnost způsobí nemalý 
problém. Snaží se proto nacházet výmluvy, které ale prohlubují 
jejich již tak „katastrofickou“ situaci - Džirókadža nejprve na 
radu Tarókadži roztrhá pánův cenný svitek, aby pak společně 
rozbili pánův neméně drahocenný čínský servis. Nakonec se 
rozhodnou pro nečekané řešení - budou úpěnlivě štkát. Pán 
přichází zpět a zjiš	uje dílo zkázy. Důvtipní sluhové mají 
nicméně v rukávu překvapivý konec - plakajíc pánovi vysvětlují, 
proč roztrhali svitek a čínský servis a proč dokonce vyjedli busu 
- chtěli se „za trest“ otrávit. Napálenému pánovi se vysmějí 
a radostně prchají.
Překlad z pracovní verze Ondřeje Hýbla kolektivně MDK, 
nastudováno během dvoutýdenního workshopu, který v červenci 
a srpnu 2007 vedl v Praze Šigejama Šime.

Dnes hrají: Igor Dostálek, Radek Odehnal, Tomáš Pavčík, 
Martin Pšenička, Ondra Havlík a Karel Šmerek

Malé divadlo kjógenu je podporováno Ministerstvem kultury 
ČR a Statutárním městem Brno.
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Před šesti lety se naše škola ZŠ TGM stala školou s výtvarným 
zaměřením a od té doby každý rok pořádáme celoškolní 
výstavu.
Již čtvrtým rokem máme tu čest být s naší výstavou v programu 
festivalu Další břehy.
A protože změny se dějí neustále, od letošního roku jsme se 
spojili se Základní školou na ulici Mírová a pracujeme už 
více než půl roku společně. A to nejen výtvarně.

Poprvé společně 
aneb… 
Když kvetou 
sakury 

– vernisáž výstavy dětí ZŠ T. G. Masaryka
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Japonsko, hlavní téma letošního festivalu, je na první pohled 
dosti vzdálené a nejen na kilometry. Téměř nikdo z nás tam 
nebyl, písmu nerozumíme, řeč nám připadá spíš roztomilá 
než srozumitelná, a když byla olympiáda v Naganu, mnoho 
z našich dětských malířů ještě nebylo ani na světě.
Jak si tedy s tímto tématem poradit?
Vyhledali jsme encyklopedie, prolistovali jsme časopisy, 
zapátrali na internetu a získali jsme tolik inspirace a námětů, 
že jsme mohli začít téměř okamžitě tvořit.
Zajímavá architektura, podivné stromy i celé zahrady, 
neobvyklé tváře a oblékání Japonců, roboti, opravdu 
prazvláštní písmo, jídlo, čajové obřady...
Najednou jsme zjistili, že je z čeho vybírat a že úkol je 
vlastně jednoduchý.
Jak děti tento úkol zvládly, můžeme posoudit společně právě 
na naší výstavě.
6. celoškolní výstava, která se opět koná v rámci festivalu 
Další břehy, bude zahájena 23. dubna 2008 v 15.30 hodin 
v prostorách ZŠ TGM na ulici Riegrova a v malé příležitostné 
galerii Kaplička poblíž hlavního vchodu.

Hana Franková
ZŠ TGM Opava 
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Vážení opavští žaponologové (foneticky),

srdečně vás zveme na 3. valnou hromadu „Opavsko-japon-

ské gerontologické společnosti“, která se uskuteční ve středu 

23. dubna 2008 ve 20.00 hod. v Café Evžen.

Po tradičním čajovém obřadu a uvítacím ceremoniálu proběhne 

další díl vzdělávacího cyklu, tentokrát jako vždy zaměřený na 

tradiční i moderní japonskou kulturu, společnost, techniku, 

životní styl a podobně. Členové OJGS i široká veřejnost bude 

mít možnost zúčastnit se např. tvůrčí dílny dabování japonských 

erotických filmů, projet se na motorkách japonské provenience 

s mistrem odborného výcviku, návštěvníci se dozví o moderních 

metodách pěstování bonsajů, uvidíte živou Japonku Jošiko 

(original), seznámíte se s japonskou mystikou a věštěním, 

zahrajeme si japonské hry mikado a sumo…atd…atd.

Důležité upozornění. Všem účastníkům doporučujeme klasické 

japonské polštářky na sezení podlahové (evropský styl sezení na 

židlích je společensky neakceptovatelný), dále jsou doporučeny 

tradiční japonské kroje, ale bude tolerováno i firemní oblečení 

nadnárodních společností. Nejlepší krojovaní postupují do 

druhé kola a mohou se zúčastnit obřadu pití saké Božkov.

Příležitostný 
divadelní soubor 
Dr. Frantíka 
Smělíka 

a jeho obrazy tradiční japonské 
kultury dynastie Švej-Žu-Žu
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Pro omezenou kapacitu míst můžete obdržet dvě vstupenky 

zdarma, pokud se vám ovšem podaří správně odpovědět na 

otázky související s následujícím obrázkem:

1) Který student je ospalý?

2) Kteří z kluků jsou dvojčata?

3) Které z holek jsou dvojčata?

4) Kolik je holek na obrázku?

5) Kdo chybí?

6) Který z nich je učitel?

7) Proč dáváme tak těžké otázky a nechceme, abyste vyhráli 

volné vstupenky?

Správné odpovědi posílejte na mailovou adresu: 

jiri.sio@post.cz

Stížnosti na neregulérnost soutěže zašlete do 20. 1. 2008 

na sídlo sekretariátu OJGS, 744 62  Hokkaidó, Japonsko

Jiří Siostrzonek & Aleš Koudela
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Francie, Japonsko, 2003, 107 min.
scénář a režie: Alain Corneau
kamera: Yves Angelo 
hudba: Johann Sebastian Bach
hrají: Sylvie Testudová (Amélie), Kaori Tsujiová (Fubuki 
Mori), Taro Sawa (pan Saitó), Bison Katayama (pan Omoči), 
Yasunari Kondo (pan Tenši), Sokyu Fujita (pan Hajera), 
Gen Shimaoka (pan Unaži), Heileigh Tomešová (malá Amélie) 
Eri Sakaiová (malá Fubuki)
Hlavní hrdinka Sylvie Testudová (Amélie) získala cenu za 
nejlepší ženský herecký výkon na 38. MFF v Karlových Varech 
v roce 2003.
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Snímek Alaina Corneaua Strach a chvění byl natočen podle 
stejnojmenného románu známé belgické prozaičky Amélie 
Nothombové, za nějž získala Velkou cenu Francouzské 
akademie. Křehká a hořká komedie o osobní statečnosti 
a o ztrátě iluzí vypovídá mnohé o japonském podnikovém 
systému na počátku 90. let. 

Podle starého japonského protokolu se žádá, aby se před 
císaře předstupovalo „se strachem a chvěním“. Podobné 
pocity zažívá dnes a denně mladá Belgičanka Amélie v mamutí 
tokijské obchodní firmě Yumimoto. Podepsáním roční smlouvy 
si sice splní svůj sen vrátit se do Japonska, kde prožila 
nezapomenutelné dětství, netuší však, co ji v novém zaměstnání 
čeká. Místo tlumočení je přidělena do účtárny a po četných 
ústrcích skončí na postu toaletářky. Amélie od prvního dne 
zažívá v kanceláři ve 44. patře jedno nepříjemné překvapení 
za druhým. Přes všechny trapasy, nedorozumění a odlišnosti 
Amélie svoji smlouvu dodrží se ctí a konečně po roce nadejde 
den, kdy může dívka přesně podle protokolu navštívit postupně 
všechny nadřízené s pokornou žádostí o propuštění…

Alfou a omegou příběhu je Amélie v podobě báječné Sylvie 
Testudové. Ta dává postavě nejen potřebnou křehkost, zdánlivou 
bezbrannost a odhodlání, ale především nutnou ironii a humor. 
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Netradiční podoba svérázné komedie slavného japonského 
spisovatele v podání opavského amatérského divadla. 
Kóbó Abe (1924 - 1993), vlastním jménem Abe Kimifusa, 
je japonský spisovatel, dramatik, filmový a rozhlasový scenáris-
ta. Je považován za hlavního představitele japonské avantgar-
dy. Vystudoval medicínu, avšak lékařskou praxi neprovozoval. 
Do literatury vstoupil v roce 1951. Oblíbil si západní kulturu, 
především surrealismus a vědecko-fantastický žánr. Byl obdi-
vovatelem Franze Kafky. Několikrát navštívil Československo. 
Hlásil se rovněž k literárnímu odkazu českých autorů, zejména 
Karla Čapka. Pro Abeho dílo jsou charakteristické výboje do 
sfér vědecko-fantastické literatury, spojení fantastických prvků 
se současnou i historickou realitou, vnitřní napětí, jemný hu-
mor, satira a bohatý moderní jazyk. Vedle románů je Kóbó Abe 
i autorem divadelních, televizních a rozhlasových dramat a fil-
mových scénářů. Také jeho esejistická tvorba pokrývá širokou 
škálu problémů od teorie umění přes otázky sociální a politic-
ké. Kóbó Abe je laureátem řady literárních a divadelních cen 
a to jak v Japonsku, tak i v zahraničí.
Náměstí Osvoboditelů č. p. 14 vzniklo před necelým rokem 
pro potřeby inscenování Sofoklovy Antigony. Po úspěšném 
provedení tohoto představení se vedoucí souboru T. Lexová 
a B. Kroulíková rozhodly v práci s „Osvoboditeli“ dále pokra-
čovat. Prozatím za sebou mají nejen Antigonu (cena za herecký 
výkon pro T. Lexovou na přehlídce Divadelní Kojetín 2008), 
ale také divadlo poezie (na motivy sbírky L. Jurkoviče) „Pečeně 
z jednorožce,“ se kterým zvítězili na krajském kole 51. ročníku 
Wolkerova Prostějova v Karviné, a čeká je kolo národní. Přáte-
lé Kóbó Abeho (znovu v úpravě a režii T. Lexové a B. Kroulí-
kové) jsou třetí inscenací a zároveň prvním pokusem o scénické 
čtení, který soubor hrdinně podstoupil. 

Scénické 
čtení 

na motivy hry Kóbó Abého - Přátelé 
divadelní soubor Náměstí Osvoboditelů č.p. 14 Č
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Kouzlo patiny 
- aneb Japonský cit pro krásu 

- přednáška doc. Věny Hrdličkové 
pro studenty Pá
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Doc. Věna Hrdličková je jednou z klíčových postav české 
japanistiky a sinologie posledních šesti desetiletí. Tato 
charismatická osobnost a autorka bezpočtu publikací (např. 
Umění čínských zahrad, Umění japonských zahrad, Smích 
je mým řemeslem) byla za své zásluhy v roce 2006 oceněna 
nejvyšším japonským státním vyznamenáním. Spolu se svým 
zesnulým manželem Zdeňkem Hrdličkou uvedla do širokého 
povědomí české veřejnosti takové disciplíny, jako jsou bonsaje, 
ikebana nebo architektura japonských zahrad. Průkopnickou 
roli sehrál její hluboký zájem o japonskou estetiku všedního 
života, o práci venkovských řemeslníků i umění městských 
vypravěčů.

Borovice, 
bambus, slivoň 
a jejich přátelé 

- Jak promlouvají rostliny 
v japonské a čínské kultuře 

- přednáška doc. Věny Hrdličkové Pá
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libreto: Junji Kinoshita (Džundži Kinošita) 
překlad libreta: Františka Snítilová 
česká premiéra: 14. října 2007
opera je nastudována v japonském originále

Nad inscenací převzalo čestnou záštitu Velvyslanectví Japonska 
v České republice a Česko-japonská společnost.

dirigent: Jan Snítil
režie: Tokio Kenneth Ohska j. h.
výtvarník scény: Alexander Babraj j. h.
výtvarník kostýmů: Tokio Kenneth Ohska j. h., Alexander 
Babraj j. h.
sbormistryně: Ivana Kleinová j. h. (DPS Domino)
asistent režijní a scénické realizace: Daniel Wiesner j. h.
výtvarná spolupráce: Richard Wiesner j. h.
hudební příprava: Masako Nakajima, Jan Snítil

Osoby a obsazení: 
Tsu (Cú) ..................Michiyo Keiko j. h.
Yohyo (Johjó) ...........Michal Vojta
Unru .......................Zdeněk Kapl
Sodo (Sódo) ............Peter Soós

Yuzuru 
- japonská národní opera 

zpívaná v originále 
(v hlavní roli Tsu - Michiyo Keiko) Pá
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Autor literární předlohy pro operu „Večerní jeřáb“ (japonsky 
nazývanou Yuzuru) Džundži Kinošita (2. 8. 1914 – 30. 10. 
2006) je jedním z nejvýznamnějších japonských dramatiků 
moderní doby.
Lyrická jednoaktovka „Večerní jeřáb“ z roku 1949 se stala 
jeho vůbec nejslavnějším dílem, přeloženým do dlouhé řady 
cizích jazyků (včetně češtiny, 1976). Pohádky o prostém muži, 
který zachránil jeřába a ten se pak stal jeho krásnou, obětavou 
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ženou, se od nejstarších dob vyprávěly v různých krajích celého 
Japonska. Kinošita vycházel hlavně z varianty tradující se na 
ostrově Sado ležícím v Japonském moři, ale nevázal se pouze 
na ni. Motivicky i jazykově se pokusil vytvořit všejaponskou 
podobu tohoto oblíbeného příběhu a přiblížit moderní době 
jeho obecně platné mravní poslání. 

Ikuma Dan

Tento japonský hudební skladatel se sice nejvíce proslavil jako 
autor první a zaroveň nepopulárnější japonské opery Yuzuru, 
jeho význam v japonském kulturním dění je však mnohem širší. 
Spolupracoval rovněž s rozhlasem, televizí a filmem. 
Kinošita poskytl své libreto Ikumu Danovi ovšem s podmínkou, 
že na textu nebude změněno ani vynecháno jediné slovo. Ikuma 
Dan byl postaven před obtížný úkol, kterého se však zhostil 
s pozoruhodným zdarem. Premiéra operní verze Yuzuru byla 
30. 1. 1952 v Osace. Pro první zahraniční uvedení Yuzuru, 
které se konalo 27. 6. 1957 v Curychu, skladatel operu 
přepracoval a v této definitivní verzi se opera hraje od té doby 
doposud. Způsob kompoziční práce i charakter hudební řeči 
Yuzuru jeví určitou spřízněnost s tvorbou Pucciniho, zejména 
s jeho Madame Butterfly. Ovšem v Yuzuru nejde o navození 
atmosféry hudebními japonismy. Přes mnohé univerzální rysy, 
jimiž se námět i psychologie postav vyznačují, je jejich umělecké 
vystižení svojí podstatou ryze japonské. Způsob, jakým japonské 
atributy dovedl Ikuma Dan přetavit ve své hudbě do evropské 
operní hudební formy, je jistě jedním z důvodů, proč je opera 
Júzuru tak pozoruhodná a proč se v Japonsku i ve světě setkává 
s takovým úspěchem. Českému divákovi se však příležitosti 
seznámit se s touto operou dostává vůbec poprvé. Vzhledem 
k naprosté rozdílnosti japonštiny od evropských jazyků, která 
znemožňuje vytvořit hudebně adekvátní překlad, se inscenátoři 
rozhodli nastudovat operu v originále. Jsou přesvědčeni, že 
výrazová síla hudby, umocněná kouzlem japonštiny, je natolik 
veliká, že umožní posluchači zásadní pochopení situací i bez 
detailního porozumění textu. A tak budete mít možnost vůbec 
poprvé v Evropě a podruhé na světě slyšet nejaponské pěvce, 
jak zpívají v originále japonskou operu.
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Děti z Klubu Domino Střediska volného času Opava 

(dětské pěvecké sbory Sluníčka, Cvrčci a Domino ZŠ Ilji 

Hurníka)  spolupracují se  Slezským divadlem Opava již 

10 let. Účinkovaly například v operách Bohéma, Příhody Lišky 

Bystroušky, Sedlák kavalír, Komedianti, Jakobín a Carmen. 

V současné době zpívají  kromě japonské opery Yuzuru ještě 

v Pucciniho jednoaktových operách Gianni Schicchi a Suor 

Angelika. 

V opeře Yuzuru se na scéně objeví celkem třikrát. Opera 

se zpívá v originále, tedy japonsky a dětem se to velmi líbí. 

Správnou výslovnost studovaly nejen se sbormistryní Ivanou 

Kleinovou, ale i s paní Masako Nakajima. Mezi další zvláštnosti 

tohoto představení patří zajímavé nalíčení zpěváků a účinkování 

v kimonech přivezených až  z Japonska. Děti z klubu  Domino 

v současné době absolvovaly velmi zajímavé akce - koncertní 

zájezd do Izraele, koncert na konferenci Heberejské univerzity 

Jeruzalém v Praze, benefiční koncert Zpíváme pro miminka, 

koncerty s katalánským sborem Gaia v Opavě a okolí…

Účinkování ve Slezském divadle v Opavě ale patří mezi projekty 

nejcennější.

 Eva Petrášová – manažerka DPS Domino
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Narodil jsem 
se mnichem 

- Život a praxe v japonském buddhistickém 
klášteře - přednáška Robina Šóena Heřmana
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O putování mezi peklem a nebesy vypráví Robin Šóen Heřman 

z kláštera Enrjaku-dži na hoře Hiei.
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Jejich hudba propojuje rytmické polohy, valící se basové tóny 
i nečekané zvukové efekty. Autopilote přináší neobyčejný 
hudební zážitek překypující energií, který se vryje už po prvním 
poslechu pod kůži. 
Autopilote vznikl jako projekt Pavla Fajta v roce 2003. 
Původně šlo o taneční kapelu tvořenou hlavně hráči na bicí 
nástroje. Projektem prošli Miloš Dvořáček, Ivan Achej, Elvis 
Kititi, DJ Sayko, Radek Doleží, Pavel Richter.
V roce 2004 vzniká duo s hráčem na didgeridoo Ondřejem 
Smeykalem. Postupně vznikají z rytmických a zvukových 
improvizací skladby s pevnými party a prostory pro volné 
rytmické plochy. Fajtova elektronika a Smeykalovy elektro-
didgeridoo evokují zvuk celé skupiny. Autopilote vystupovali 
v Německu, Ma�arsku, Polsku, Slovensku, Ukrajině, čímž si 
otevřeli cestu pro hraní na českých i zahraničních festivalech. 
Hostem Autopilotu byl klávesista Emil Viklický. 
Roku 2005 se přidává japonská zpěvačka Yumiko Ishijima, 
z kapely Papaya Paranoia. Dále je navázána spolupráce se 
skladatelem, producentem a hráčem na klávesové nástroje 
Romanem Holým. V produkci R. Holého vzniklo první 
skupinové album IDO („Pohyb ve smyslu transfer, migrace, 
přesun“). Na koncertní turné byl přizván Vladimír Václavek, 
hrající na basovou kytaru. 

Současné koncertní složení:
Yumiko Ishijima ............. vocal
Ondřej Smeykal .............didgeridoo, electrodidgeridoo
Vladimír Václavek ..........bass, guitar
Roman Holý ..................keyboards, vocal
Pavel Fajt ......................drums, electronic, loops

PAVEL FAJT (ČR)
Špičkový bubeník a perkusista. Komponuje a koncertuje od 
roku 1986. Je autorem řady projektů, zároveň spolupracuje 
s řadou osobností, skládá filmovou hudbu, podílí se na projektu 
Slet bubeníků, spolupracuje s Divadlem Husa na provázku, 
Divadlem Komedie, je pedagogem FaVU v Brně a působí také 
jako hudební producent. 

Autopilote 
- koncert hudby třetího tisíciletí 

- Yumiko Ishijima, Pavel Fajt, Ondřej Smeykal, 
Vladimír Václavek a Roman Holý So
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ONDŘEJ SMEYKAL (ČR)
Průkopník a přední hráč didgeridoo v Čechách. Věnuje se 
objevování neprobádaných oblastí hry na tento australský 
nástroj. Jeho styl hry lze nazvat alternativním. Vystudoval 
AVU v Praze a uskutečnil roční studijní pobyt skalní malby 
v Austrálii. Pracuje na projektu Didgeridoo Solo, spolupracoval 
na expozici českého pavilonu Expo v Aichi.

YUMIKO ISHIJIMA (Japonsko)
Japonská zpěvačka, skladatelka, textařka a kreslířka (mangaka 
– komiksy). Pochází z Tokia. Je zakladatelka skupina Papaya 
Paranoia. Vyzkoušela si i pozici baskytaristky, klávesistky nebo 
počítačové programátorky. Má velmi specifický hlas plný síly 
a barev. 

ROMAN HOLÝ (ČR)
Je zpěvák, skladatel a producent, věnující se hlavně funkové 
hudbě. Tvoří součást kapel J.A.R. a Monkey Business. 
Složil také hudbu pro několik televizních i celovečerních 
filmů. Spolupracuje také na projektu G-Point Hunters, 
spolu s Matějem Ruppertem, Terezou Černochovou nebo DJ 
Maceem. 

VLADIMÍR VÁCLAVEK (ČR)
Patří k nejvýznamnějším postavám tzv. brněnské alternativní 
scény. Vystupoval v kapelách Dunaj, E, Domácí lékař. 
S moravsko-japonským-francouzským seskupením Rale nahrál 
tři alba inspirovaná různými kontinenty. Nahrával také s Ivou 
Bittovou, se kterou a s dalšími hosty z alba Bílé inferno zakládají 
téměř jazzové seskupení Čikori. V současnosti vystupuje kromě 
sólových projektů s živými formacemi V.R.R.M. a Klar. 
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Před nedávnem mě oslovil Mgr. Petr Rotrekl, organizátor 

kulturního života opavského magistrátu, který připravuje Dny 

japonské kultury. Požádal mě, abych při této příležitosti vystavil 

své fotografie z Japonska, které jsem navštívil na podzim roku 

1995. 

Fotografoval jsem tam více než tři měsíce ve vesnici Akagi, 

která se nachází v hornaté prefektuře Gunma, asi sto padesát 

kilometrů severozápadně od Tokia. Umožnilo mi to stipendium 

kulturní nadace Japan Foundation. 

Japonsko 
1995

- Návraty 
beseda s fotografem Jindřichem Štreitem 

- fotografický projekt Japonsko 
- Lidé z Akagi
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Průvodcem mi byl pan Susumu Ohno, který mne seznámil 

s prostředím a uvedl do rodin. Fotografovat na japonské 

vesnici, kde mnozí obyvatelé poprvé v životě viděli Evropana, 

nebylo vůbec lehké. Později jsem se dověděl, že jsem vyděsil 

paní, která sama pracovala na poli, a proto obec rozšířila leták 

s mým životopisem, fotografií a prosbou, aby mě obyvatelé 

při fotografování respektovali a nebáli se. Překladatele jsem 

neměl, ale naučil jsem se několik vět japonsky. Každé ráno 

jsem se vydal na okolní pole, kde jsem lidem pomáhal v práci 

a zároveň je i fotografoval. Brzy jsem se s nimi spřátelil, a tak 

mne zvali i k sobě domů. Měl jsem zde jedinečnou příležitost 

poznat život japonské vesnice zblízka.

Výsledkem mé práce bylo vydání fotografické knihy Japonsko 

– Lidé z Akagi. Tato kniha dokumentuje tradiční vesnický život, 

který byl hlavním tématem mého tehdejšího období.

Pozvání opavského magistrátu mě inspirovalo a přivedlo 

k tomu, abych si znovu prošel velké množství negativů ze svého 

fotografování v Japonsku. Rozhodl jsem se pro zcela nový výběr 

snímků, které nebyly doposud publikovány ani vystavovány. 

Klíčem k výběru mi byl běh života od narození až po jeho 

konec. Potěšilo mě, že vznikl nový soubor s jiným pohledem. 

Mým přáním je, aby výstava zprostředkovala setkání s jinou 

kulturou a poznání toho, co je lidem na celém světě společné.

doc. Mgr. Jindřich Štreit
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Japonsko, 1950, 88 min.

režie: Akira Kurosawa

scénář: Akira Kurosawa, Šinobu Hašimoto

kamera: Kazuo Mijagawa

hudba: Dumko Hazasaka

hrají: Toširo Mifune, Mačiko Kjó, Masajuki Mori, Takaši 

Šinuta

Rašómon je jedním z nejvýraznějších Kurosawových filmů, 

který byl oceněn i v zahraničí. Na festivalu v Benátkách získal 

v roce 1951 Zlatého lva a byl nominován na Oscara za nejlepší 

zahraniční film. 

Rašómon 
- film 

(projekt Film a škola) N
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U brány pobořeného chrámu Rašómonu se setká několik 

pocestných, když se ukrývají před deštěm. Vypráví si nejnovější 

příběh zločinu. V lese byl zabit samuraj a znásilněna jeho 

žena. U soudu bylo předloženo několik výpovědí, které si ale 

navzájem odporují. Jeden z pocestných pak odhaluje, že byl 

sám svědkem zločinu a předkládá svou verzi příběhu. Jako 

náhodný kolemjdoucí by měl být neutrální, ovšem ukáže se, že 

i jeho výpově� byla podmíněna ziskuchtivostí. 

Je to příběh o hledání pravdy a její relativnosti, o nedůvěře 

mezi lidmi, sobectví i nekonečné víře v člověka. 

Akira Kurosawa (1910-1998)

Svou kinematografickou tvorbu započal již během druhé 

světové války filmem Nelituji svého mládí. Ve své bohaté tvorbě 

se věnoval tématům jako zločin, vládní byrokracie, jaderná 

válka nebo korupce v podnikatelských kruzích. Velký úspěch 

zaznamenal film Rašómon, který byl západním světem přijat 

jako exotický i modernistický zároveň. K dalším známým 

filmům patří: Rudovous, Zlý chlap spí dobře, Sedm samurajů, 

Ran nebo Toulavý pes. 

Kurosawa je označován za nejzápadnějšího japonského filmaře. 

Také se stal inspirací pro režiséry George Lucase nebo Francise 

Forda Coppolu a další. 
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Dvě rozdílné kultury, dvě rozdílná náboženství spojeny v har-
monický celek v novém hudebním projektu a také na novém 
albu Blízké hlasy zdáli pražského souboru Schola Gregoriana 
Pragensis a japonského souboru Gyosan-ryū Tendai Shōmjō.  
Unikátní společný projekt známého pražského souboru vede-
ného Davidem Ebenem a japonského souboru buddhistických 
mnichů. Citlivé a přirozené spojení gregoriánského chorálu 
a japonského zpěvu šomjó. Záměrem tohoto mimořádného 
hudebního projektu je vytvořit dialog dvou duchovních kultur 
na základě hudebního repertoáru buddhistické a křes	anské 
tradice. Tato meditativní setkání se zaměřují jednak na zají-
mavé kontrasty v pojetí hudebního výraziva, současně chtějí 
představit i určité obdobné prvky, které jsou přítomny v obou 
tradicích. Paralely lze nalézt kupříkladu v přednesu posvátného 
textu nebo v interpretačním principu střídání sólisty a sboru, 
jenž překračuje hranice konfesních repertoárů. Nápadná je 
i tonalita vázaná na pentatonickou stupnici, která se objevuje 
ve zpěvu šómjó i v gregoriánském chorálu. 

Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem 
Ebenem v roce 1987. První dva roky existence mohla zpívat 
pouze při liturgii, od konce roku 1989 se však intenzivně věnuje 
také nahrávání a často koncertuje doma i v zahraničí (Itálie, 
Španělsko, Francie, Belgie, Nizozemí, Německo, Rakousko, 

Blízké hlasy 
zdáli 

- koncert: Schola Gregoriana Pragensis 
a Gyosan-ryū Tendai Shōmyō (Japonsko) 
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Švýcarsko, Norsko, Švédsko, Slovensko, Ma�arsko, Polsko, 
Izrael). CD nahrávky souboru vznikají výhradně ve spolupráci 
s největším českým hudebním vydavatelem, firmou Supraphon, 
a získaly již řadu ocenění (Choc du Monde de la Musique, 
10 de Répertoire, Zlatá Harmonie za nejlepší českou nahrávku 
roku). Soubor zároveň natáčí i pro Český rozhlas - zde již 
seznam nahrávek dosáhl úctyhodného počtu 319 skladeb.

Schola v různých projektech spolupracovala s celou řadou 
špičkových českých i zahraničních interpretů (prof. Petr Eben, 
Jiří Bárta, Jaroslav Tůma, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, 
Boni pueri, Musica Florea, sbor japonských buddhistických 
mnichů Óhara Gjosan šomjó kenkjú-kai, Varmužova cimbálová 
muzika, Jenaer Philharmonie ad.
Soubor se řadí mezi přední světové interprety středověké du-
chovní hudby. Zaměřuje se jak na sémiologickou interpretaci 
gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pra-
menů z 10. - 11. století, tak i na uvádění gregoriánských zpěvů 
vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky in-
tenzivnímu studiu středověkých pramenů zaznívá v programech 
často i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13. - 15. 
století. V širokém spektru repertoáru souboru lze však najít 
i soudobou tvorbu (viz např. CD Antica e moderna) - některé 
skladby mladé české skladatelské generace byly napsány přímo 
pro Scholu a v premiéře zazněly v jejím podání.
Posluchači i odborná kritika oceňují na nahrávkách a koncertních 
projektech dramaturgickou nápaditost a muzikální interpretaci, 
se kterou soubor zpřístupňuje repertoár ležící u samých kořenů 
evropské hudební kultury. 
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Haiku - epilog

Maskotem festivalu je terapeutický robot PARO 

Když vážce rudé  K paprice rudé
vytrhneš její křídla  připojte lehká křídla, 
paprika zbude.  z ní vážka bude.

         (Enomoto Kikaku)              (Macuo Bašó)
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Út 1.4. 20.00 Volapük - koncert 
progresivní 
francouzsko-
japonské jazzové 
skupiny – hudba 
napříč žánry 

vinárna 
U Přem-
ka

80,-
/100,- Kč
stud. sleva 
50 %

Čt 17.4. 17.30 Japonsko, má 
láska (film Jana 
Špáty) 
– host Martin Vačkář 

kino Mír 50,- Kč

Pá 18.4. 10.00 Japonsko, má 
láska (film Jana 
Špáty) – host Martin 
Vačkář 

kino Mír 20,- Kč

17.00 Slavnostní 
zahájení festivalu 
- vernisáž 
výstavy fotografií 
Jindřicha Štreita: 
Japonsko - Lidé 
z Akagi, koncert 
DPS Jeřabinka, 
ochutnávka japonské 
kuchyně 

mino-
ritský 
klášter

vstup 
volný

20.00 Jaroslav Dušek: 
Divadlo Vizita
– Já ponka 
a ty Čech 

Slezské 
divadlo

180,-
/160,-
/140,- Kč

So 19.4. 10.00 Slavnost rašení 
– vyhánění démonů 
a probouzení 
požehnaných sil. 
Průvod městem 
s japonskými bubny 
a očistnými rituály.

zahájení 
na 
Ptačím 
vrchu

vstup 
volný

17.30

18.00

Barvy probuzení 
– vernisáž výstavy
Prázdný zvon 
– recitál Vlastislava 
Matouška, hráče 
na japonskou 
flétnu šakuhači, 
Klára Matoušková 
– zpěv. Program: 
tradiční mnišské 
skladby Honkjoku, 
V. Matoušek: 
„Kaligrafie pro hlas 
a bambus“ na slova 
starojaponské poezie

kostel sv. 
Václava

60,- Kč
stud. sleva 
50 %

Program



12. db
str.  56

20.00 Noriyuki Sawa 
(Japonsko) 
– divadelní 
představení Les 
(inspirace starobylou 
japonskou 
legendou) a Kousky 
(krátké příběhy 
o Japonsku, Evropě 
a pocitech umělce 
z putování světem)

Loutkové 
divadlo

100,- Kč  
stud. sleva 
50 %

Ne 20.4. 10.00 
16.00

Noriyuki Sawa 
(Japonsko) 
– Pohádky 
(představení pro 
děti inspirované 
krátkými bajkami 
i tématy z Evropy 
a Japonska)

Loutkové 
divadlo

50,- Kč

14.00 Putování za 
sakurami 
– s japonskými 
básníky, mnichy 
a hudebníky… 
Japonský den 
v Arboretu Nový 
Dvůr 

Arbo-
retum 
Nový 
Dvůr

Po 21.4. 17.30 Svěcení jara 
- film (režie Jana 
Ševčíková)

kino Mír 50,- Kč

20.00 Imre Thormann 
& Michael 
Thalmann 
(Švýcarsko) – 
Paralelní pád (tanec 
butó) – mimořádný 
taneční, hudební 
a vizuální zážitek 
významných 
evropských umělců

Loutkové 
divadlo

100,- Kč
stud. sleva 
50 %

Út 22.4. 10.00 Balada 
o Narajamě 
– film (režie Šóhei 
Imamura) 

kino Mír Film 
a škola
vstup 
volný

Program
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17.30

18.00

18.30

19.00

Tsukuba - 
fotografická výstava 
představující město, 
které je centrem 
japonské vědy 
a výzkumu
Kjótský rok 
– vernisáž výstavy 
fotografií 
Jan Kunze 
– Hičhaikum 
– poezie v akci
Kjóto - živá 
pokladnice 
(japonské 
kultury): přednáška 
Robina Šóena 
Heřmana k výstavě

Knihovna 
Petra 
Bezruče

Obecní 
dům, 
Ostrožná 
46, 
OKO

vstup 
volný

St 23.4. 10.00 Malé divadlo 
kjógenu - tři 
japonské frašky 

Slezské 
divadlo

pro školy
30,- Kč

15.30 Poprvé společně 
aneb… 
Když kvetou 
sakury 
vernisáž výstavy dětí 
ZŠ T. G. Masaryka

ZŠ T. G. 
Masaryka

vstup 
volný

20.00 Příležitostný 
divadelní soubor 
Dr. Frantíka 
Smělíka a jeho 
obrazy  tradiční 
japonské kultury 
dynastie 
Švej-Žu-Žu

Café 
Evžen

100,- Kč

Čt 24.4. 17.30 Strach a chvění 
(film Alaina 
Corneau)

kino Mír 55,- Kč

20.00 Scénické čtení 
na motivy hry Kóbó 
Abého – Přátelé 
– Divadelní 
soubor Náměstí 
Osvoboditelů 
č.p. 14

Music 
club 13
(Krnov-
ská 13)

vstup 
volný

Pá 25.4. 10.00 Kouzlo patiny 
– aneb Japonský cit 
pro krásu
přednáška doc. Věny 
Hrdličkové pro 
studenty

mino-
ritský 
klášter

vstup 
volný

Program
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17.00 Borovice, bambus, 
slivoň a jejich 
přátelé – Jak 
promlouvají rostliny 
v japonské a čínské 
kultuře
– přednáška 
doc. Věny 
Hrdličkové

Morav-
ská kaple
Domu 
umění

vstup 
volný

19.00 Yuzuru – japonská 
národní opera 
zpívaná v  originále 
(v hlavní roli Tsu 
– Michiyo Keiko)

Slezské 
divadlo

205,-
/185,-
/130,- Kč

So 26.4. 17.00 Narodil jsem se 
mnichem – život 
a praxe v japonském 
buddhistickém 
klášteře – přednáška 
Robina Šóena 
Heřmana

mino-
ritský 
klášter

vstup 
volný

20.00 Autopilote 
– koncert hudby 
třetího tisíciletí 
Yumiko Ishijima, 
Pavel Fajt, Ondřej 
Smeykal, Vladimír 
Václavek a Roman 
Holý

Lidový 
dům 

160,-
/200,- Kč

Ne 27.4. 16.00 beseda 
s fotografem 
Jindřichem 
Štreitem – 
fotografický projekt 
Japonsko 1995 
- Návraty

mino-
ritský 
klášter

vstup 
volný

19.00 Rašómon - film 
(režie Akira 
Kurosawa) 

kostel 
sv. 
Václava

Film 
a škola
vstup 
volný

Út 24.6. 20.00 Blízké hlasy 
zdáli – koncert: 
Schola Gregoriana 
Pragensis 
a Gyosan-ryŪ Tendai 
ShŌmyŌ (Japonsko) 

kostel 
sv. 
Václava

160,- Kč

Program
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Doprovodné akce: 

Ranní buddhistické meditace zazen s bratrem Šóenem. 
Kostel sv. Václava, pondělí 21.4. – neděle 27.4., vždy 
od 6:30 (otevřené pro každého, komu je blízké začít den 
ztišením a díkůvzdáním s možností následné společné 
snídaně). Doporučujeme pohodlný a volný oděv. 

Minikurs japonské kuchyně – Vyšší odborná škola a Hotelová 
škola Opava 

Minikurs (dílna) kaligrafie – Střední škola průmyslová 
a umělecká Opava

Program

Programový tisk 12. ročníku festivalu Další břehy
vydalo statutární město Opava

Dramaturgie festivalu: 
Petr Rotrekl & Jan Němeček & Robin Šóen Heřman

Texty v programovém bulletinu vybrali, 
sestavili a sepsali:

Barbora Kroulíková, Stanislava Rožnovská, 
Kamila Bialasová, Robin Šóen Heřman, 
Petr Rotrekl a autoři jednotlivých textů

Redakce: Petr Rotrekl

Grafická úprava: Martin Feikus

Tisk: RETIS
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Info o festivalu: 
www.opava-city.cz/dalsibrehy

e-mail: petr.rotrekl@opava-city.cz
mobil: 604 229 363, tel.: 553 756 306

Předprodej vstupenek: 
Sluna Opava - tel.: 553 712 319 

Slezské divadlo - tel.: 553 623 144

Hlavní pořadatel festivalu

Partneři

Mediální partneři

Festival Další břehy je spolufinancován 
z rozpočtu Moravskoslezského kraje


