
ESTI\rAL o sTBAvsrÝcrr ěrrvoHEBNÍcrr DIvAo'nr
Národni divadlo moravskosIezské ve spolupráci s Komorní scénou Aréna, Divadelní společností Petra Bezruče a Divadlem loutek
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vážení a milí,

tradičně Vám předkláfuíme oýběr z recenzí předstauení, která uui.díte nafesti.ualu a na
Vás opět bud,e souhlasit, odmítat a tuoři.t názory ulastní.

Ietošní šestý ročník opět přináší d.robné změny. Program se mímě ,,zahusti.l", snad, nám
to neuyčtete, aěřte, že i. tak některé i.nscenace musíme nechat rok čekat. Pokud aše skončí Podle
našich před,stau, dočkáte se letos zulúštníba jeuu: kromě zPrauod,aje stud.entŮ z Olomouce, jehož
redakce trad,ičně síd.lí u Diuad.le Jiříbo Myrona, by měli suůj zprauodaj taořit také studenti d,i.aa-

d.elní uědy pražské, red,akce bud,e a Diuad,le Petra Bezruče. Nejde nám o nějakou lacinou konfron-
taci - na loňském ročníku kdosi pronesl uětu, že Ostraaar není jenfestiualem diuad,elníkŮ, ale
také kri,tihů, pedagogů a stud,entů. Pražští posluchači o možnost Pod,ílet se na zPrauod,aji sami
projeuili zd.Jem a tak můžem.e sledaaat názoroaou pluralltu daou různych redakčních uskuPení.
Koneckonců, naše diuadla si nafestiualu Počínají Podobně. Nauíc tak Přibude Podklad,Ů Pro naše
společné d,ebaty. A Pokud se nouinka osaěď,čí a zájem Projeuí i studenti dalších škol, kdo uí, kolik
zprauodajŮ bud,eme proČÍtat za rok...

Po čtyřech letech se nám programfestiualu oPět krásně doPlňuje se zimními olymPijský-
mi hrami. Ve chuíli., kdy tyto řádky uzni,kají, je§ě netušíme, zd,a to bokejistŮm oPět Přineslo zla-
to, ale můžeme doufat, že koali.tní d,iuadlo i argumentační suaerenitou naplněné d.ebaty nás ne-
minou.

Trad,ičně příjemnou připomínkou, že ,,hoteli.ér" PetrJaša opět slibuje klab u pod,krouí
Diuad,latiříha Myrona téměř nezauírat, se s Yámi pro tentokrát loučíme.

Vaši, hosti,telé
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črvnrnK 28. 2.2002
sKApINovA šnnsrví
režie: Radovan Lipus
SaN NOCI SVATOJANSKB
režie Peff Nosálek
sKtENĚNÝ zlŤfuNnc
režie : Janus z Ylltmsza
rnarovsrn Hny
režie: Miroslav lfuobot

PREZIDENTKY
režie: Januszl{limsza
Post§DNÍ NoC PostEDNÍHo CARA
režie: Oxana Smilková

3.2002
NBVINNÝJE VRAH
rcžie: Zdeněk K.rloč



13.00 - 15.00 snnntlqÁŘ
15.30 nnlqoÁ GARDA v I§TTCHJuNGIE

Divadlo Jiřího Myrona , klub
I:20
Divadelní společnost Petra Bezruče

2:15

Divadlo Antonína Dvořáka
Z:45

Divadlo Antonína Dvořáka - zkušebna

2:00

komorní scéna Aréna

Divadelní společnost Petra Bezruče - klub
2:Z0

Divadelní společnost Petra Bezruče

2:00

komorní scéna Aréna

2:45

Divadlo Antonína Dv ořál<a

Divadlo Jiřítro Myrona - klub

Divadlo Jiřího Myrona - klub
Divadlo Jiřího Myrona - klub

2:10

Divadelní společnost Petra Betruče

režie: JanuszKllmsza
18.30 TRAMV{J Do STANIC§ T0UHA

režie: YěraEerujtová
22.oo PORTUGALIE

režie: Michal Lang

22.00 NBZNÁIBK PoDtE sTANIsLAYsrnuo
režie: Radovan Lipus

soBoTA 2. 3.2002
9.30 - 12.30 SEMINÁŘ
13.00 ROZMARNn lnro

režie: Ondrej Spišák

16.00 cHoRoBy MLíDí
režie:Yíclay Klemens

19.00 n§rÉ, RoUNo
režie: Radovan lipus

22.00 SPotaČBNsxn snrrÁnÍ

NEDĚIB 3. 3.2002
10.00 _ n.ao SEMINÁŘ
l2.oo TIsKovÁ K0MnRENCB
15.00 v TUR§CKBM ZAJBTÍ

ANEB PtoDNÁ LÁsrv SNAHA
režie: Michal przebinda

Změna programu lyhrazena!



§tředa 27 - únota 2002 - 14.30 Divadlo rou'.
Hermína Mgtýlová, Petr Nosálek
HERAKLEs
Režie: Petr Nosálek
Y,fivarník scény a kostýmů: Tomáš Volkmer

aké nad dvanácti hrdinských činů", HlarTrím n,ť1:" inscenace se však

,,satira. ltip 
1 

*dl91,:ť.;Hini."r,t]"T]; ť!rÍl;,; ,Ja ny, poo.-,i,ři..uu n"*^ Nikose Engonidise, Ten zde ne-

x*r:fth,"*t*u;;;"r* 9,,;^,,w,.1t,"t-, 
řno,u'r*a,^"**,*"Y,-:::{H}',Hť=H,

ffi:Hfi,"*u o,^oJ,'|o*lJ,?Jil.trřť'J,ilT[ ť*tjffilJ'ffffilT1:§{9,1!fr;,^éhosnímkuna
Petr Nosálek a dramaturg1

il*;;**IT::T,ff#;ffi ,'§Tíinil#ili:i,lifi ii,,*ť;lT,,1,1{',l[ť'l,T.ťii;rT*,::ťil:,t:
.smédia. Herci zpívaií na p

**ť,Tlffi iliiiil^ffi;ť**ťffiíffi T;,fi;j,ť*ffi [t,il,iffi ffi lffi
post,vteleviziieodw{án,1;15Hi]'ilů;;ia.eorinenu
!:iffi;ňildo,zahradv Hesperidek, T\Pická ''l'i',H;Ň (Kai:tin n1i* 

bohpí Hérou (vladimíra xrakovková)."

hilťJ*}13;lru;x;iliffifii|, 
.-rť-ii.l,i u,,í,h u,d,ny", "iů*" 

l,roušek. *i,^", i,,, 2001)

iako by televizn' U,O ,n",oá'"^iáii,i*r"CiSr 
podaní známých

Foto František Řezníček
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§tředa
Pavel
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o"",
13.2.2001)

komorní scéna Ména

ffi
ffi,_.,ffi,ffib- a!ffi

ffi&,&§W§]m. !m _,j&ffi

Režie: Pavel Cisovs§
YyVarnkscény a kostýmů: Tomáš Volkmer

:,
.,.,,,,,,,,. ] ],,::l.]]],l,:]:]l:,:,,:,,l,,l.,::,.::l'r,,]]:,,i|l],l]l:l:l.,ill

Foto František Řezníček
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Středa
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Režie:Ju
Yýtvarnk
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Foto Josef Hradil
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§tředa 27. únota 2002 , 22.00 Černálouka - pavilon A
Kolektivní ptáce Bítého divadla
OPILÝ KORÁB
Inspirace: Euripides, Jean Arthur Rimbaud

Scénář: Jan Číhal, Vladimír Machek, tuděk Jičíns§, Rostislav Holman
Hudba: Pavel Helebrand

EsPAcE PUBLlc _ VEŘEJNÝ PROSTOR

0pilý koráb...
Opilý koráb...

0pilý kotáb...

Opilý koráb...

Opilý kotáb...

je cesta zkoumání veřejného prostoru člověka...
to je potácení se opilce v noci, b|ábolení mýtického kentaura,..
Všechno - jenom ne smysl a rozum!

V OpiIém korábu,,, plují Argonauté společně s Jeanem Arthurem Rimbaudem
pro zbraně, pro z|até rOun0 a pro Médeu..,
Však, která civilizovaná země přijme Médeu
- barbarskou cizinku!
v začínající postmoderní době s milióny bezdomovců,
exulantů a lidí bez pracovních míst,
kteří protékají utečeneckými tábory, či plují na lodích do exilu,..
velký nákupní vozík ze supermarketu ztělesňuje topologický
nomádský prostor - je to planetární kompatibilní koráb..,
Rimbaudova cesta, jeho bloudění, vytržení, až po agónii,
je vlastně vyvrcholením jeho hIedání,
je to jedna z mnoha tváří poezie,.,

Foto Ivan Korč
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čwrtek
Molié

ffi

,,Nejpodstatnější devízou se však sta| důsledně uplatňovaný režirní záměr §j§§§§{::' '-:':]]]]:']]:]';

óxpibsivně vylraoovaňi riipáoiiďňe,óčňi,iuř#ffiffi;ř !ilii;#: S-trft
požadavek, aby humorný účinek byl podpórován s|ovní i-pohybovou ekvi ffi}ff
Iibristikou, piija|i účinkujici p|ně za svůj.., Recesistická uvolnónost je však ffii"ffi
při tom Vyvažována dodržováním stylové preciznosti V oestech i v oóhvbo- *ffiryŘpři tom vyvažóvána dodižovánim styto,ié p,eCiznóšii v óestóóři ňóř,iňr ffi-
Vem ]ednani, Keré často nepostrádá ani překvaouiící akrobatické DrVkV mY_q
Nejmaíkantněii se t0 proievuie v exk|uzivním výkonu Vlarlimíra Pnlika ' *]**r§fitqN.ejmarkantněji se to projevuje v exkluzivnim vyt<oriu vňoimřá iótáiá, ].
|Vladý uínělec .,Zde dokonaIe využil příležitosti e dominUje V představení s
nepřehlédnuteInOu proíesiOná|ní vybaveností a podmanivě osbbni nenuce-

(Ladislav Knižátko Svoboda 14. 5. 2001)

,,,,,,,,,,,,,.',,.*'ď;ělffi !.""":íí,,:;:ď'"!'', o rrii,

sKAPINovA ŠlgAtsTvÍ

iii

,,Rozhodnutí spojit dva překlady,
Zeyerův a Kadlecův, je ozvkištnění
pruní, a zdařiM, neboť hra tím zísl<i-
vri nouý roaněr - umocnění generač-
ního konfliktu. Milan Čech, výryamík
scény, mile překvapuje divtíiy suými
malovanými visutymi šdlami zavěše -
nými po strandch jeviště, i několika
u.jbomými scénografickými gagy.,,
Výbomý je především Vladimír PoItík
v hlavní roli. předwídí akrobatické
kawlq, dokazuje, že je skutečným ko-
mediantem, takjak to moliérovske di-
vadlo vyžaduje. Na jevišti však mri
uynikající konkurenty a herecbý sou-
boj mezi ním a Františkem Večeřou
(Silvestr), Jiřím Sedkíčkem (okta-
vius), Davidem Vktorou (Leandr),
Heňkem Kašparem (Geront), Janem
Odlem j. h, (Ar8ant) yyzní naprosto
nerozhodně. Roztomile dryóčnické
jsou i Hyacinta (Gabriela Mikulko-
yd) a Zerbinetta (knka Čemdko-
vti)."

(Ladislav Vrchovsltý MS Den 24. 5, 2001)

Foto Josef Hradil
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Čtvrtek 28. února 2002 , 1,3.30 Divadlo loutek

William Shakespeare

sBN NOCI sverolaxsrE
Režie: Petr Nosálek
Výfvarník scény a kostýmů: Pavel Hubička
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čwrtek

,,Divadlo ref|ektující společenské děnr, autorské diva-
dlo, které vraci na jeviště syrová zákoutí života, takový je

skleněný Zvěřinec, hra amerického dramatika
Tennesseeho vvil|iamse, v novém nastudování režiséra

Januszs K|imszy,
Zvěřinec nabkí napěti vycházející z kontrastu gene-

račního koní|iktu i ze snahy po Vzájemném pochopení,..
Charakteristický minimalismus V scénografickém řešení
(výprava Marta Boszkopíová a Janusz Klimsza), nenápad-
nost a příznačnost omšelého prostředí, průměrnost, še-
dost a banálnost prostiedí bytu nebo skladu, sociá|ní spe-
cifika (regály, pyramidy krabic, omše|ý a Zastaralý náby-

tek), Téměř neorealistické Zachycení tráoédie podporuje
shazování případné teatrá|nosti a vstupující komentář
Toma, Rozhodující část dramatickéh0 koníliktu se odehíá-
Vá V přísném realistickém napodobení intimního prostledí
V pokoji bez elektřiny.,. Rozhovor optimisticky založené-
ho Jima se zakřiknutou Laurou patří k vrcholům inscena-
ce, Z tresti textu vyniká Williamsův hluboký smysl pro ne-

štěstí osamělého člověka a krUtOU rozporuplnost životní
reality. Tady někde se KlimszůV skIeněný ZVěřinec vymyká
jen pouhé inscenaci přibližující svět zavirovaný stáIe aktu-
álními prob|émy 0 smys|u existence mladých lidí."

(Martin Jiroušek MF Dnes 24. 9. 2001)

r*$t$fliffi| 
.ii:.'.:

"'1l;"ffi**,****m*a

]l,.."

Yýtvamíci scény a kostýmŮ Mafia Roszkopfová aJanusz Klimsza

i!

§
*i*"M

řoro petr Hrubeš
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,,Hostující režisér Miroslav Krobot
předvódí v pruním českém nastudoydní
pohnuté osudy hrdinů v dlnamickém
sledu vtipných dialogů s ironicbým
nadhledem a smyslem pro dramaticlcy
účinný eíekt. Spolu s uýnamicí Martou
Roszkopíovou (kterui zde oslnila vyna-
lézavostí navržených kosrýmů)... Y roli
Jindřicha VIII. exceluje Jan Fišar...
Stanishv Štírslaý v roli lištického aris,

tokrata Nodolka rozehruil celou šlailu
komedidlních odstínů, s pozomhodnou
precizností představuje svého lorda-
kardindla Wolseye hostující Bohuslav
Čyančara. Atraktivní podobu vtiskují
svým rolím i Milan Šulc, Tomdš
Jirman, Vladimír Čapka, Milan
Kačmarčík, Veronika Forejtolti, Marek
Holý a další představitelé."

(ladiďav Knižátko Svoboda 28. 4. 2001)

Čtvrtek 28. února2002 - 19.00 DivadloJiřího Myrona

Grigorij Gorin
rruilovSKB HRY
Režie: Miroslav Frrobot i. h.

V}ltvarnice scény a kosýmů : Marta Roszkopfov á j. h.

§ť,ffi#ffiffi
iiiii

*ffi

Foto Josef Hradil
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f;li Čtvrtek 28. února 2002 - 22.00 Divadelní společnostPetra Bezruče-Márnice
werner schwab
PREZIDBNTKY
Režie:Janusz Klimsza
V$larnice scény a kosýmů: Marta Roszkopfová
Premiéra 22. 2. 2002 ve 20.02



i .,.

] ,],: 
]k

ffi§ffi!M
tffiTb-- §a§_,:



Režie:
Y,foarníci

,,*,;;,W'

Foto František Řezníček
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Pátek

Jakub

ffiffififfiffiťffi

,#íďď-l,ftiii1-1',i,.,''ffi í,Íř"^ltffiffi

temnym p;r6ii* finlj'Tilófl.,' Uiri i.- kiii" Ů ii,)Xel ní noviny

*** ltzoOž)

Divadlo Jiřího Myrona

Režie: Zdeněk Kaloč j. h.
Výltvarnice scény a kostlmů: Marta Ró§rkóPf i. h.

Foto Josef Hradil
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Pátek l.

,,v jednom.z::!1:"i:,,:#:'::#;,':iť::l\'|!íň':#i#!";:'i##"-
,::] y:'::|},,írXžíioiůT:,;';::;.. rozhodně nebojoyail, "'."!ii,líi'irna 

WKdoýnsu&"r,.,- .. _, ^^ati aníÁ_ ,o1:#;?i,ff::r,i;"iffií!:,;;,;; 
W

T!;:j!o'i,;o§"I';,'::{:ť":::;r;n XT"ijlli"i,u iiii",,.,!|!,!,a, 
^yai 

ai.- 
_. -...b^ll <oučasnost! '" "'. ":;;;_ vadle se sled rb:i_*r!íIr1;;';*uo.

'Í)"'""Áái t"S"^ nevnucule,)_oapo, řňá áo roal pr".a ry,,
:::: T:;; ;;;t";:ř;dstavení obstaraw ,iT,i,t 

, nerii yat<,affi,ťl!,ťil; i\T:jr'",,aá r' ktech jungle, 1eme' |L"rutnt možnosti. Vn
Mluu óg'*' _' , _-- uáil<n
,::Yi:ť,:"ffi ,iť,,!i";:;*,;;i'!11.';::;:í,{:Ái:;ťj;ť,",:,y:;ii.,::::\r;:,:,,"7';;:-!:,,,ť:,:::lŤ",!í:';:Tili,"*,ol,"w'":!':ár'ff#;í,

Kjí msz:. :: Jí,' íX" íi il:oi,"',,i i, y!!.,u: i:,r':::":Éuá', ", ryi " 
do po.

';;:!k:w,kn:;,,ňi!ťíin$lirrrí#ig^,
ru J""-':" ,';--,--" i..nirovand ž
divadelní lrest<a,.u,)!,)i"ži"n,iži.,i,",_ 

,zapomenutln!,_ 

!."_ ?,"i"íori,ío*ra,
ruského podsvětí ^:*,:^X:|:,|:;";;_ Russkaja krylta v u;

brazeným viryorem !:^t'::;;.;:: r:_ 'ěrrŮrn, Ztleny _Prz,ebindové 
a

mtin u Ru ski..kra s a''.::;;;";;ť"Í ; :; *:" Í'"r' r n i t i..., 
7 " . 

t o'Yffi'Í'
mrurg Klímsza " 

l"::' ",,"|_- řrri", jasným a srozumlklnyl
"1'^ i,^l""att" posíló cetou

.-,:::^.!#:;.';;",iiw",zt*,z, *ťií!,i, (LadislavVrehov,,i{:rffi§
ťi "!,i,|],i"' ln"" lvstopovatelno

#':x:;",;;:;;;; i"ňino rui,oa" nautzt

##iťH!ť,#íffiŇ
l;y,ň:,W jiió;:';;r{*,§i:,1il:ťiY,!;:
i|," ťliki r h i;i;' i :] 

l 

lyit : s""|i_Yilůxriť:ii,ft-Ě,,;i;';il!iili|iri,,ťrť:

{ťtrťi#,:Wwffi
,ngž;,:,šii,s!:lotiiňi;h':"Y:|:,lúiJ;f |I:',",ičň'ii!_
;l;lť:l,viťi,ii^!!#:l::,:,",",] j"i!;;itr

ir:Ňz:il,;:::*::'in:íiil,,:;:l"ť!:j:!,:{
nels1, ji,ui[!01nte,;;';;ii:X!;'i:i:ňi:[!X*XTť

(Jiři Navrátit Denku 
,:i,'r::r':;

Režie:

o Jiřítro Myrona-ldub
SEMIMiŘ

Foto Dita Pepe





Pátek 1.

rffi;iťť§í#!íi#ř;#ffii rr,,ffiť#,,#§,,ď§###Éď#*W'*r#:'ÍÍtrl

(Jana Paterová Di vadelni aoviny 22t2007)

Divadlo Antonína Dv ořáL<a

Tennessee williams
TRAMVAJ DO STANICB TOUHA
Režie: Věra Herajtová j.h.
V'}ltvarník scény:Jan Štěpánek j. h.
V}rtvarnice kostýmů: JanaPreková j. h.

:ffi ňi r*,1,wí reásérky,,ršmh.;;.,ň1!
Miiiiořádně

il,fu m,,,*nry6;!.fi ř1;i"{*HTi;w,m:*ri*r*-;tllt*n-t.ffiffip-ffi,W*3ffi, lil,*"ilii},i' * iil:dů_::xln:,fj:_ir."i

ifr§ffijifrf$§ffiffiTHďfrffiffáť,#,,#*ťíJ#,í§.:3fr §§_|ffi ;
ffih?;t:nl:;,*m*;E[ť*gť;

ťíil;yfl #;fi:#"'xeffi ffi 
--ahx;lq*6Jffiq;;;6;ptť_tt

ffi #j]#í'#",ffi Hil**X*",r,

fl lií.l,iíi"iiťJ,i["illeffi ;,,;,"--l*'#::'trď$i":§;::.*"*::nr;l"lt
ffi,Tl'§lii ffi , ili"ň'Ě herecké počiny to-

ho'ťr)illi"" 
v",r,o"slcý M§ Deník 31, 10, 2001)

i fr.ffiiJ#rŤ.,tffi''r,,* TX'
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Pátek 1. března 2002 - 22.00
Zoltán Egressy
PoRTUGliLIE

Divadlo Antonína Dv ořáka - zkušebna
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yrchovslcý §voboda 17, 9' 2001)
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Páte komorní scéna Aréna

Nikolai Nosov - Marek Pivovar

NBZŇALBK PoDtE sTANIStAvsKnHo
Režie: Radovan Janovič lipus
Ylrtvarník scény: Rostislav Ladovič Pospíšil
Vý.tvarnice kost}mů: Eva Stanislavovna Kotková
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Foto František Řezníček
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Sobota 2

Ro
Režie:

sEMIN(Ř

Divadelní společno s t P etra Bezru če
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Foto Martin Popelář
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komorní scéna 1uéna

Vytvarnice scény a kost|mŮ:Marta Roszkopfová
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Režie

- ,.^x^rxn'r zážitgk, i

,^ *^ "ž hárokně íOZKO§ataty a,-",
,'J9 P 9Íj"? ".;;"iňá ,hostina inven-
P'9ml'l.:l:,."i ;'Ě:' ;6simo de rnisti Ň
ce'' V. u-l'.]i]ir"ii 

Vedle už zmine-
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triorn99t'1 1;5n;i" J, ř|jĚřiá.o *
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,,Nespomou devízou hry je melodická a podmmiuí hudba, lnerou pro Zlaté founo zkomponoval Pavel Helebmd...
Dnmatur$cko-reá#rskému tmdemu Marek Pivolar a Radovan Lipus se podařilo qtvořit v moha obrzech odlehčenou a
ltipnou podívanou. Pivovrova hra je nebfrale komplikovanýn a diváckou koncentrrci qžzdujícírn podobenstvím o údáu člo-
věka. Na lzdušnosti celkového vpnění má velkou zásluhu také scém hostujícího Petra Matáska, qmtetická mnohasouborová
inscenace se v ostravě zdařila."

(Martin Reissner §lovo 9. 1. 2001)

§obota 2. března 2002 - 19.00
Robert Graves - Marek Pivovar
ZL!{rÍi RoUNo

Divadlo Antonína Dv ořáL<a
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Foto Josef Hradil
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Divadlo Jiřího Myrona - klub

Divadlo Jiřího Myrona - klub

Foto Josef Hradil
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Divadelní sp olečno s t P etra Bezruče
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Foto Petr Hrubeš
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Poíadaíe|é děkují za spolupráci HOTELU MARIA TOUR OSTRAVA.

llotel Maria Tour

Divadlo Anlonína Dvořáka

pelra Bezruče



Zde je místo pro vaše negativní hodnoceníf

V případě poťeby nůžete ,,přepólovat"
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