
Johnny Winter je nezkrotný
a nestárnoucí kytarový mág
Jubilejní festival Blues Alive v Šumperku nabídne i letos hvězdné účinkující

BŘETISLAV UHLÁŘ

Šumperk, Ostrava – Česko-
–americké hudební seskupe-
ní Louisiana Alley, slovenská
skupina Kŕdeľ divých Ada-
mov a česká Ladě – vítězné
kapely právě skončeného
ročníku hudební soutěže Blu-
es Aperitiv – doplnily celko-
vou mozaiku programu festi-
valu Blues Alive, který pro-
běhne letos od 18. do 20. listo-
padu v Šumperku. A jelikož
tato největší středoevropská
přehlídka bluesové hudby le-
tos slaví patnácté výročí tr-
vání, mohou se její návštěv-
níci těšit na bohatě prostřený
hudební stůl.

„Patnáctka na Blues Alive
bude ve znamení nejpočetněj-
ší a nejkvalitnější zahraniční
účasti za celou historii,“ říká
ředitel akce Vladimír Rybič-
ka. „Zároveň se ve větší míře
než obvykle na festival vrátí
hudebníci, kteří v minulosti
na Blues Alive v roli hlavních
hvězd již vystoupili. Diváci je
ale budou moci slyšet v no-
vých sestavách a polohách,“
doplňuje dramaturg Ondřej
Bezr.

K nim patří například kyta-
rista Corey Harris, harmoni-

kář Johnny Mars, kytarista a
zpěvák Michael Roach nebo
izraelsko-nizozemsko-ame-
rická formace No Blues. Nej-
slavnějším gratulantem se ale
na závěr celého programu
stane hudebník, kterého ještě
Blues Alive nemělo čest hos-
tit: Johnny Winter, jeden z
největších žijících blueso-
vých kytaristů všech dob.

„Kromě tradičních součástí
programu, jako tematické od-
poledne, projekce filmu, hra-
ní ve foyer nebo noční jam
sessiony, jsme připravili dal-
ší novinky,“ pokračuje Vla-
dimír Rybička.

Festival se rozšiřuje ze
Šumperka i do dalších měst:
na červencový festival Bos-
kovice, který nabídne letní
Blues Alive scénu. Návštěv-
níci patnáctého ročníku zís-
kají ke vstupence nejen tra-
diční CD se záznamem loň-
ských koncertů, ale letos na-
víc unikátní neprodejnou
kompilaci nahrávek vystou-
pení zahraničních hvězd z ce-
lých patnácti let konání.
Vstupenky na letošní Blues
Alive budou v prodeji od po-
loviny července.

Více informací najdou zá-
jemci na www.bluesalive.cz.

JOHNNY WINTER, největší tahák
šumperského festivalu.
Foto: archiv Blues Alive festivalu

POZVÁNKA

Letní Slunohrad nabídne dnes plejádu hvězd
Ostrava – Slezskoostravský hrad otevře dnes od 18 hodin své
brány, aby uvítal návštěvníky již čtvrtého ročníku galakoncer-
tu s názvem Letní Slunohrad. Akci pořádá Český rozhlas Ost-
rava. Na pódiu pod velkou hradní věží se letos v doprovodu Ost-
ravského rozhlasového orchestru představí Lucie Bílá, Martin
Chodúr, Helena Zeťová, Ashley Slater, Markéta Konvičková,
Pavol Hammel a Jaromír Löffler.

Program na hradě začne vystoupením kapely Pavel Novák
Family. Poté bude následovat vystoupení Ostravského rozhla-
sového orchestru pod taktovkou známého ostravského jazzma-
na Borise Urbánka a s atraktivními sólisty. Vstupenky stojí 250
korun, děti do 130 cm a imobilní ZTP mají vstup zdarma. (hla)

KULTURNÍ TIP

Etnická hudba zazní v Místku
Frýdek-Místek – Již druhý
ročník festivalu meditační a
etnické hudby Ztišení se usku-
teční ve frýdecko-místeckém
Sokolíkuod25.do27.června.

Na pátek 25. června (od 17 do
21 hodin) je připraven semi-
nář hry na lidovou píšťalu
koncovku – kromě výuky hry
na tento nástroj vám lektor
Marek Gonda v rámci semi-
náře představí i některé z ná-
strojů,kterépoužívápřisvých
vystoupeních: koncovky, dvo-
jačky, fujaru, gajdy, drumble
(slovenské lidové nástroje),
ukrajinskou dvojačku, bul-
harskou dvojačku, rumunský
kaval, severoafrickou dvoj-
gajdicu a africké pentatonic-
képíšťaly.

V sobotu 26. června (od 9 do
11.30 hodin) se uskuteční se-
minář nazvaný Doteky muzi-
koterapie, poté se můžete těšit
na Marka Gondu, jenž bude
koncertovat na lidové píšťaly
a gajdy. V odpoledním pro-
gramu proběhne koncert sta-
ré světské hudby, o který se
postará Catena Musica ve

14.30 hodin. Smíšený soubor
Catena Musica se věnuje pro-
jektu staré světské a duchovní
hudby, která oživuje koncerty
a baví také jejich diváky. Do
jejich repertoáru patří dále
také spirituály, madrigaly,
skladby pro smíšené komorní
sbory a v adventním období
také koledy. Tradiční africká
hudba zazní v podání Camary
v 15.45 hodin. Program pak
budepokračovatdo22hodin.

V neděli se začíná v 9.30 ho-
din seminářem k africkým
tancům, poté následuje kon-
cert nazvaný Setkání s hud-
bou v těle, následně se před-
staví skupina Za hranicemi ti-
cha (15.15 hodin) a na závěr za-
zní indická a turecká hudba v
podání seskupení Ragmakam
Ensemble (17 hodin). Tato
formace je inspirována kla-
sickou indickou i arabskou
hudbou v podání pěti nástro-
jů: ragmakamtaru, houslí, si-
táru, violoncella a peruánské
flétny. V průběhu festivalu
budou vystaveny obrazy
BlankyBartoszové. (mach)

W. A. Mozart v hledišti
by (možná) hercům tleskal
Ohlédnutí za ostravskou premiérou známé hry Petera Shaffera
Ostrava – Premiéra hry Pete-
ra Shaffera Amadeus v podá-
ní činohry Národního divadla
moravskoslezského přišla v
čase vrcholících snah Ostra-
vy ukázat svůj kulturní po-
tenciál ve snaze získat titul
Evropské hlavní město kultu-
ry 2015. A inscenace ukazuje
potenciál největší ostravské
činohry, ale i potenciál diva-
dla jako takového v podobě,
která si říká o superlativy.

Na jevišti se odehrává to-
tální divadlo. Každý stavební
prvek inscenace, kostýmy
(Blanka Tesařová), výběr
hudby a aranžmá (Zdeněk
Král), i hudební nastudování
(Vladimír Liberda) včetně ži-
vého orchestrálního a pěvec-
kého provedení, choreografie
(Igor Vejsada), výprava (Da-
vid Bazika), světla (Radko
Orenič), to vše nabízí divá-
kům vyčerpávající souhrn
všeho, čím disponuje dnešní
tvůrčí a technický potenciál
jeviště. O vynikajících indi-
viduálních výkonech herců
ještě bude řeč.

Autor hry dal postavě Mo-
zarta do úst definici Mozarto-
vy hudby: má přesně tolik
not, kolik má mít, ani o jednu
více či méně, než je třeba k
dokonalosti. S mírnou nad-
sázkou lze říci, že inscenace
má v každém ohledu přesně
to, co má mít, aby naplnila po-
slání divadla: zaujme, pobaví,
okouzlí, nabídne důvod k za-
myšlení, povznese, ukáže lid-
ské možnosti jako tvůrčího
ducha i interpreta. Mozart v
hledišti by (možná) tleskal.

Scénografické řešení je sice
poněkud technicistní, ale od-
povídá zvolenému režijnímu
a dramaturgickému záměru,
a svým způsobem rámuje ob-
raz tvůrčí trýzně, vnitřní sa-
moty až opuštěnosti všech,
kteří v rovině umělecké tvor-
by předběhnou svůj současný
svět.

Obě hlavní postavy, Mozart

v podání Igora Orozoviče a
Salieri ztělesněný Janem
Fišarem, se na poli hudby
utkávají o božskou přízeň.
Kam to vede, když je jeden
člověk talentem, oním „da-
rem od Boha“, obdařen v míře
větší než vrchovaté, a druhý
mu to závidí, o tom je ostrav-
ský Amadeus. Ale také je
všechno o tom, co jsou vlastně
lidské, a dále pak umělecké či
tvůrčí kvality samy o sobě, a
jak jsou vzájemně podmíně-
ny.

Igor Orozovič je oním „vul-
gárním živočichem“, který
jednotlivé noty klade na no-
tový papír se samozřejmostí,
se kterou vykonává i tělesné
potřeby, a mezi produkty du-
cha a těla nečiní rozdílu. He-
rec sám si roli doslova užívá,
hraje si na Mozarta, očividně
se postavou baví a svoji
vnitřní radost se mu daří
promítnout do obrazu ra-
dostné a samozřejmé Mozar-
tovy hudební tvorby.

Jan Fišar tentokrát v po-

stavě Antonia Salieriho od-
vádí svůj životní výkon. V je-
ho podání je Salieriho zášť
vůči Mozartovi proměněna v
zášť vůči Bohu, a je to na uzdě
držená bestie závisti až nená-
visti a pokrytectví, která v
přesné chvíli vybuchuje gej-
zírem zlé a zničující energie.
Je to výkon hodný Ceny Thá-
lie i Ceny Alfréda Radoka.

Bylo by namístě vyjmeno-
vat také všechny ostatní
účinkující, kteří svým posta-
vám nic nezůstávají dlužni,
zejména však Andrea Mohy-
lová jako Konstance Webero-
vá a Vladimír Čapka v roli
hraběte Stracka, a také Petr
Houska jako císař Josef II.
Obohacují své postavy výraz-
ným osobním pojetím, zúro-
čujícím jejich komický i
tragikomický potenciál. Ost-
ravský Amadeus patří k těm
inscenacím, na které se chodí
několikrát opakovaně. Tak
nějak má vypadat dnešní vr-
cholné profesionální evrop-
ské divadlo. (lsv)

IGOR OROZOVIČ (Amadeus) a Jan Fišar (Salieri) ve hře Amadeus na ost-
ravském jevišti. Foto: Radovan Šťastný

Nenechte
si ujít

čtěte www.msdenik.cz
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Kupte si 24. 6. 2010
váš regionální Deník se speciální 40 stránkovou
barevnou přílohou

Cesty městy

V příloze 
se dočtete o zajímavostech 
z našeho kraje a přírodních 

památkách s nabídkou tipů na výlet
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