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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Festival OST-RA-VAR vstupuje do nové etapy!  

 

V Ostravě 22. 11. 2017 

 

Tradiční Festival ostravských činoherních divadel se v letošním roce uskuteční 
od 29. listopadu do 3. prosince 2017. Již 21. ročník festivalu OST-RA-VAR nabídne 
13 činoherních inscenací, 3 rozborové semináře a 3 projekty v rámci off programu. 
 
V návaznosti na úspěšnou tradici se na přelomu listopadu a prosince roku 2017 uskuteční již 
21. ročník divadelního festivalu OST-RA-VAR!  

OST-RA-VAR je divadelní přehlídkou, která v několika dnech představuje 
reprezentativní průřez činoherní tvorbou ostravských divadel za poslední rok. Festival je určen 
výhradně profesionálním divadelním teoretikům i praktikům, stejně jako studentům vysokých 
divadelních škol (praktických i teoretických oborů). Na základě výjimečného spojení profesionálů 
a studentů při společné reflexi zhlédnutých inscenací pak během festivalu vzniká jedinečný prostor, 
v němž dochází ke sdílení podnětných myšlenek o divadle a k rozvíjení úvah nad ním. 
„Jsme rádi, že počet divadel, která se do prezentace ostravské divadelní tvorby v rámci OST-RA-
VARu zapojují, stále vzrůstá. Vedle Národního divadla moravskoslezského, Divadla Petra Bezruče, 
Komorní scény Aréna a Staré arény se letos poprvé festivalu zúčastní také Divadlo Mír. Stejně jako 
v loňském roce bude pro návštěvníky festivalu vedle hlavního programu připraven také off 
program,“ říká dramaturg Adam Gold. 
 
Letošní ročník přináší několik změn. „Rozborové semináře budou oproti předešlým rokům rozděleny 
do 3 dnů (pátek – neděle). Rozsah jednoho semináře bude 120 minut. Příspěvků k inscenacím se 
místo dvojic profesionál-student nově zhostí čtyři kritikové nejmladší generace (někteří stále 
studenti spolupracujících škol, ostatní jimi byli donedávna). Cílem této změny je dát při tvorbě reflexí 
prostor menšímu, zato ucelenějšímu okruhu hodnotitelů. Všichni ostatní diskusechtiví účastníci 
samozřejmě dostanou slovo v rámci diskuse pléna pod vedením zkušené moderátorky seminářů 
doc. Taťány Lazorčákové,“ vysvětluje dramaturgyně Sylvie Rubenová. 
 

http://www.ndm.cz/
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To ale nebude jediná změna, která festivalové publikum letos čeká: „Další změnou je počet 
představení, který jsme se rozhodli zredukovat na maximálně čtyři představení hlavního programu 
denně, s ohledem na zkušenosti z minulých ročníků, kdy byl větší počet představení příliš náročný 
na diváckou pozornost a organizační zajištění. Rovněž se snažíme jako alternativu k představením 
v prostorech s menší kapacitou (zkušebna DAD, alternativní scéna DLO) nabídnout paralelní 
program pro ty, kteří se do malého sálu nedostanou. Věříme, že tyto změny povedou ke zkvalitnění 
diváckého zážitku z festivalu a celkově k jeho komfortnějšímu průběhu,“ dodává Rubenová. 
 
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky a statutárního 
města Ostrava. 
 
 
Čím je výjimečný OST-RA-VAR? 
Jedná se o jediný festival svého typu v České republice, který se zařadil mezi renomované 
tuzemské divadelní akce. Festival je určen výhradně divadelním pedagogům, kritikům a teoretikům, 
kulturním redaktorům a praktickým divadelníkům, stejně jako studentům vysokých divadelních škol 
(praktických i teoretických) – tedy všem těm, kdo mají divadlo jako hlavní náplň pracovní či studijní. 
Jeho smyslem je nabídnout účastníkům v několika dnech reprezentativní průřez tvorbou 
ostravských profesionálních divadel za poslední rok. OST-RA-VAR tedy na rozdíl od jiných 
festivalů nedováží inscenace, ale diváky! Snaží se ukázat divadelním odborníkům, kritikům 
a teoretikům či jejich studentům, že ostravská divadelní scéna si zaslouží pozornost. 
 
 
 
HLAVNÍ PROGRAM 
  

Středa 29. listopadu 2017   

10.00 SISSI (ÚTĚKY ALŽBĚTY RAKOUSKÉ) 
Viliam Klimáček / Peter Gábor  
NDM / Divadlo Jiřího Myrona 

    

14.30 OBRAZ 
Yasmina Reza / Vojtěch Štěpánek 
Komorní scéna Aréna 

    

16.30 VÁNOCE U IVANOVOVÝCH 
Alexandr Vvěděnskij / Pavel Gejguš 
Stará aréna 

    

http://www.ndm.cz/
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/3997-sissi-uteky-alzbety-rakouske/
http://www.divadlo-arena.cz/repertoar/obraz
http://www.staraarena.cz/vanoce-u-ivanovovych
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Čtvrtek 30. listopadu 2017   

10.00 PS: …ODEPIŠ! 
Lukáš Brutovský 
Divadlo Petra Bezruče 

    

13.00 TEĎ MĚ ZABIJ 
Brad Fraser / Janusz Klimsza 
NDM / Zkušebna Divadla Antonína Dvořáka 

    

13:30 OBYČEJNÝ ŽIVOT 
Christian Lollike / Josef Kačmarčík 
NDM / alternativní scéna Divadla loutek Ostrava 

    

15.45 SMÍŘENÍ 
Tomáš Vůjtek / Ivan Krejčí 
Komorní scéna Aréna  

    

18.30 HODINA PŘED SVATBOU 
Pere Riera / Janusz Klimsza 
NDM / Divadlo Antonína Dvořáka 

    

Pátek 1. prosince 2017   

10.00 PREZYDENT KROKADÝLŮ 
Warren Miller / Pavel Gejguš 
Stará aréna 

    

13.00 1. rozborový seminář (120 minut) 
Stará kavárna 

    

15.30 VYROZUMĚNÍ 
Václav Havel / Vojtěch Štěpánek 
Komorní scéna Aréna 

    

18.30 VELKÝ SEŠIT 
Agota Kristofová / Marián Amsler 
Divadlo Petra Bezruče 

    

Sobota 2. prosince 2017   

10.00 OBYČEJNÝ ŽIVOT 
Christian Lollike / Josef Kačmarčík 
NDM / alternativní scéna Divadla loutek Ostrava 

    

13.00 2. rozborový seminář (120 minut) 
Klub DPB 

  
  
 

    

http://www.ndm.cz/
http://www.bezruci.cz/hra/ps-...odepis/
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/3996-ted-me-zabij/
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/4656-obycejny-zivot-neboli-telo-a-bitevni-pole/
http://www.divadlo-arena.cz/repertoar/smireni
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/3979-hodina-pred-svatbou/
http://www.staraarena.cz/prezydent-krokadylu
http://www.divadlo-arena.cz/repertoar/vyrozumeni
http://www.bezruci.cz/hra/velky-sesit/
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/4656-obycejny-zivot-neboli-telo-a-bitevni-pole/
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15.15 KRÁSKA Z LEENANE 
Martin McDonagh / Janusz Klimsza 
Divadlo Petra Bezruče 

  

        

18.30 CAR SAMOZVANEC 
Adolf Nowaczyński / Andrzej Celiński 
NDM / Divadlo Jiřího Myrona 

  

        

21.00 společenské setkání 
Klub DJM   

    
  

Neděle 3. prosince 2017   
  

10.00 3. rozborový seminář (120 minut) 
Klub DJM   

  
  
 
 
OFF PROGRAM FESTIVALU 
  

Středa 29. listopadu 2017         

19.00     MÁTOVÝ NEBO CITRON ANEB LUPIČ V NESNÁZÍCH 
Patrick Haudecoeur, Danielle Navarro-Haudecoeur / Janusz Klimsza 
Divadlo Mír 

        

Čtvrtek 30. listopadu 2017       

21.00     JÁ, JÁ TOHO VĚŠTEC OD BESKYDU LIDU 
Jíří Sekáč a Bílé divadlo 
Bílé divadlo a artRóza / Stará aréna 

        

Sobota 2. prosince 2017       

10.30     PEKINGSKÁ KACHNA 
Lukáš Adam / Ai GejGej 
Stará aréna 

 

http://www.ndm.cz/
http://www.bezruci.cz/hra/kraska-z-leenane/
http://www.ndm.cz/cz/cinohra/inscenace/3980-car-samozvanec/
http://divadlomir.cz/lupic-v-nesnazich/
http://biledivadlo.cz/wordpress/2017/09/14/bezruc-150-let-program/
http://www.staraarena.cz/pekingska-kachna

