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Vážení přátelé,

{

l,i

ti zasvěcení z vašich řad vědí, proě v Ostravě už poětvrté probíhá Festival ostravských činoherních ďivadel a přitom jde o jeho třetí roěník. Nezasvěcení se mohou zasvěcených doptat ěi se raději nechat opájet pod,ivností tohoto tajemství, které jako by
před,znamenávalo, že v d.ivadelním světě nic není jako v tom skuteěném (což zasvěcení
stejně věd,í, takže se mohou krialně nechat opájet s nezasvěcenými...)
Divadlo Arrtonína Dvořáka je v rekonstnrkci a tak poprvé (a jak pevně doufáme i naposledy) uvidíte některé inscenace NDilI v Domě kultury Vítkovic (od pasáže Vesmír třetí,
od kavárny Elektra drrrhá zastávka kterékoli tramvaje s výjimkou ěísta 1 a r0).
Naopak, Divadlo toutek se již doěkalo krásné nové budovy, najdete ji na ,,Černélouce''
(půjdete-li od Divadla cIřího Myrona ke staveništi Divadta Arrtonína Dvořáka, neměli
byste,loutky" minout).
Nový doptněk k názrnr festivalu ,,mají na svědomí'' studenti olomoucké ďivadelní vědy,
kteří podobně pojmenovali srnij festivalový zpravodaj. Těšímese nejen na jejich darší
nápady, ate také na ťlalšízajímavéělánky. (Nezanedbatelný podít na novém názrnr má
i nejmenovaný režisérRad.ovan L., jenž trpí utkvělou představou, že má-ti mít jaXárori
podobná akce naději na úspěch, je nutno jí vymyslet jedrroslovné a pokud možno vtipné
pojmenování.)
Stejně jako v loňském roce rádi upozorňujemerže divadelní ktub v nejvyššímpatře
Divadla cliřího Myrona slibuje otevíracídobu ,,od nevid"ím do nevid.ím".
Na viděnou!
P.s.

A talcy přejeme příjemný pobyt a spoustu veskrze pozitirrních zážitlru.
vaši lrostitelé.

črvnTEK a, sŘnzNA

10.00 Ondřej Sekora - Marek Pivovar
kronika města kocourkova
režie: Radovan LIPUS
l5.0O Bohumil Hrabal
Obsluhoval jsem anglického kráte
rcžie: Pavel CISOVSICr
l9.0O Lina Wertmúlierová
Láska a ma§ie v maminěině kuchyni
režie: Peter GÁBOR
aa.OO A$nieszka Osiecká

Vtci

pÁrnr B. sňuzuA
10.00 Joe Orton
;,:]:

komorní scéna Aréna
Dům kuitury Vítkovice, &. s.
Divade]ní společnost, Petra Bezruče

režie: André Húbner-Ochodlo

Klíěovou dírkou , ,

Dům kuitury Vítkovice, &. s.

'
,,

l:,i,.,,

,

Dům kulbury Vítkovice, a. s.

IB.BO Karel Jaromír Erb$a,,.

Kytice

režie: Petr NOSALEK
I5.BO i l§-illiam §hatespeare
Hamlet
režie: *Iří IIO§§K,

"

Divadlo loutek

,

,

,

Divadetní sBoleěno,st Petra,BÉfilll{c§

19.00 Henrik Ibsen
Nepřítel tidu
režie: Zdeněk IGLOČ
aa.O0 René de Obaldia
vítr ve větvích sasafrasu
režie: Radovan LIPUS

Divadlo ,]iřího Myrona

komorní scéna Aréna

soBoTA 4. rŘuzNA

14.00 .Iean Giraudoux
Ondina
režie: Peter CÁnOn
l8.B0 Slawomir Mrožek
,.:
Láska na
režie: .lanusi KLIMSZA

Krymu

,

Divadlo cliřího Myrona
Dům kultury Vítkovice, &. s.

',

1

l]

NEDĚrn 5. rŘn,Žrve
l4.0O Tennesse,e T1l_iliams
Skleněný nrěřinec :
],

:.

KLIMSZA
režie:
"Ianusz
studenti.Ianáčkovy konaervatoře,_0strava

Komorní,,§ffina Aréna

ětvrtek 8. března

8OOO -

,W

Dům kultury Vítkovice, a.s.

l0.0O

Ondřej Sekora - Marek Pivovar

KRoNIKa nnĚsre KocoURKovA
režie :,,,.RadóVan,, Lipu§
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režloi,.Pávéř,

v

ostravské komorní scé-

né Aréna hrají dramatizaci

Hrabalova díla s chutí, pohodou, ale také s ohromným citem.
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Režisér pavel Cisovský
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oteťel hlasných imen (Silvester

Lavrik,

kouzelnouskřínkupolétashtomaž.RadovanLipus,JanuszKlimsza)...
Strhujícítempo, spousta režii
dbvaných režijníchnápadů...
UeieckýsouborostravskéArény ních nápadů,,,bleskových" převlezraiejako víno pod intenzivním slu- ků, rázné střídání teálnél;'o a ,,sllo-

svaz- vého" času, bezezbltkové ryžúmt,
nimálního ievištníhoprostoru plus
Oxa^Meleshkiny-Smilkové (íežie
ný
ýbotnéhereckévýkonyčinívtomČechovolry hry Višňoqf sad), Pavla to případě i z tříhodinového předHelebranda (hudba v podání herců stavení velíni záživnol záIežitost",
LadislavVrchovský
v řadě inscenací včeině předmětMoravskoslezský den
né), nematým podílem ke zrání při4,1t,7999
spívaiídaišíňostulící režiséřivě,

.r.Érrirrl zářením. Jednottivými
ky paprsků zde jsou vlir,ry

Způsob, jak je tu inscenospisovatel

ván,,kultovní"

Bohumil Hrabal, umělec svéb}tného rukopisu, je beze

zbpku

šťastně volený.,.

Obdivuhodně je sjednoce-

ný herecký styl jednotlivých
představitelů do pŮsobivého
celku až sugestivní fascinace...

To, že pozornost obecensrva nepoleví v průběhu tříhodinového představení ani
na okamžik, je samozřejmě
i zásluhou pozoruhodně lry-

tříbenékreace vladislava
Georgieva v hlavní postavě
hry...

Vývoj svého hrdiny, číšní.
kaJana Dítéte,zobrazuje s nitefnou dychtivostí a s beze,
lstným úžasemnad ,,slávou
i bídou života,,

Ladislav knížátko
Kultura, 7. t.2OOO
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Ětvrte* B. března
Lina Wertmúl]erová

Úsme

rtrJA§IE

8OOO -

l9.0O

v lrennnrčrnrĚ xucilťťtH

Dům kultury Vítkovice, a.s.
''"
,,

režie: Peter Gábor
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Divade}ní společnost Petra Bezruče
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Pátek 5. března 8ooo - 1o.oo
.Ioe Orton
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Pátek 5. března ?OOO - 15.BO

D-il'y;*§l§,,,loutok

Karel "Iaromír Erben

IírťtGE

režie: Petr Nosárlek
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Pátek B. března aOOO - 15.BO
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T/\Iilliam Shakespeare

,fi ltlt|Er , ,

,'

režie: cliří closek
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Pátek 8. března aOOO - t9.0O
Henrik lbsen
ilIEPŘÍTEL LIDU
režie: Zdeněk Kaloč

Nii]]

N

Hostuiící režisér Zdeněk Kaloč

a dramaturgyně Alice Taussiková
svou inscenací Nepřítele lidu

opět poukazuií na pfohnilost současnémorálky a nebezpečnost demokracie. Pokračují tak ve své iiž
dříve započaté dramaturgicko-režllnílinii, z které výrazné zauja|a
Návštěva staré dámy.
Ibsenor.,u tezovitému příběhu
o mrarrrrě silném jednání a zkažené společnosti se pokusili oprášit
háv.Text otesali a zkátlli,zcela po-

změnili konec, v němž je doktor
Stockmann obklíčen obyvateli
města a přivolaní lapiduši jej knokautují svěrací kazajkotl. Což sa-

mo o sobě vypadá nejen originálně, ale i velice rystižně jako syntéza společnosti, která v sobě nesnese ,,cizince" s odlišným názorem nebo barvou pleti. K věci problematické demokracie zde zazní
1 tak záv^žná proh-lášení, že větši
na, tedy hlupáci, vládnou vzdělaněišímenšinč.

M.Jiroušek, MF Dnes

Zdeňku Kaločovi, dnes kmenovému režisérovi Divadla naVinohradech v Praze, se bez podstatnějŠÍch textových aktualizací podařilo velice sugestivně předložit současnosti mrazlvé nemilosrdný portfét politického
populismu, tiskových kampaní,dávkovánílží,kterése mčnív propagandistické pravdy.
pfo bratíy Stockmaruly disponuje ostfavská scéna dvěma mimořádně vyzráIými herci, Davidem Viktofou
(doktof) aJanem Fišarem (stafosta). oba jsou obdařeni velkou vnitřní silou vtisknout protikladným postavám
autentičnost a přesvědčivost. Kreatufu přitulovače k moci naplnil v postavČ ŠéfredaktoraLidového posla
Hovstada Milan KaČmatČft"'
15.4.,1'99
J. p. Křž,

'.taýo,
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Pátek B. března aOOO - Pa.OO

René de Obaldia
rrÍTB Vn VĚrVÍGH SASAFBASU
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V Komorní scéně Aréna je připravena premiéra netradiění inscenace

Zatraceně opravdickei western
Na dnešní večer od 18.30 Joe, se ale neiedná. Parodie věthodin ie v ostmvské Komorní šinou ctí žánr a zacbázi s nín
scéně Aréna připnvena pfemié- potom Yelice pečlivě a důsledn netmdičníhfy s westefnoYou ně. Naše hm ie však divočina.
tématikou- RežisérRadovan Je to spíšwesternová groteska
Lipus spolu s dramaturgem či westernová travestie. Je
Mtrkem Pivoffem a herec§m y tom i něco klukovského, zásoubofem Arény nazkoušel hru pal pro hru a to mi přijde ía
frankofomího autom Reného de
Obalctia.Jedná se o wipnorr hříčkrr, ve které hlamí slovo mají
kovboioYé a indiáni. Po scénickém komiksu }Irbáč, budovatelských Rychlých frézách či drsně
řonickémrr klubu sebewalrů se

tak do ostmy ffiCí po 32 tetech (y roce 1966 ho v tehdei

šímstátním diyadle ostmva režíroval Bedňch Jmsa) westemVítr
ve věwíclr sasafrasu. o něm, ale
také o pokleslé litemtuře a plá-

nech do budoucna isem si
s

oběma wůrci povídal po jedné

z předpremiérových zkoušek,

Jaký slogan

14/ se, podle

uós, nejuíce bodil na
ae uětuícb sasaJrasu?

bru Vítr

R. Lipus: Slogm už lrymys-

lel Mafek Piyoyaí a

zní,.

tom nejlepší.

clružná literatura, ale mayovlly,

ty mě kupodinr minuly. Měl
isem rád Yemeovky nebo třeba

knihy Edumda Štorcha a jeho

Divadetní noviny,

M. Pivovaf: Já isem četl

25.5.7999

i indiátrtry. Mayovky snad všechny, co lyšly česky, Syny velké
medvědice, Coopen a jiné.

M. Pivovtr| Obaldia patří
ČÍmCl?},ýáte př?kuapit ne,
k mým oblíbencťm také proto, bo potěšit diuábJ u budoucnu?
že nedokončil ani střední škoM. Pivovtr: Pro příštíselu. Podobně jako spousta
zónu máme připmvenou hru
ze školy zběhl,
'iných o Petru Bezfučoyi škaredý
Co uás na této literatuře, zjev aleb Starý ještěr Tak si
označouané jako pokleslá sám Bezruč nechával říkat...
a nízkó, tolik přitabuje?
R. Lipus: A nebude to hn
M. Pivovtr: Divadlu jsou v pmvém sloYa smyslu, bude to
všeobecně přisuzoyány \ysoké spíše takoť příčný řez
cíle, má člověka zušlechťovat Bezručem, Bezručovský kabaa říkat mu, iak se dívat na sebe ret či magazín.
či na syět. Nízká litemtun však
M. Pivovtr: Ale nejbližší
činíněco ťrplně jiného,Proto je věc je pohádka, kterou začnetolik dráždivéYyzkorršet ii na me zkoušet y Náfodním diyadlyadle. zajímá mě, iestli to di- dle momvskoslezském hned po
váci budou akceptoyat, iestli se premiéře
'Větťu". Blrde to na
buclou ochotni bavit.
motivy knížkyondřeje Sekory
Četli jste u nlódí koubojky kronika města kocorrrkova.
či jinou podobně laděnou liteJan IJavlefra,

Zatraceně Óprav<lickej wes- raturu?
tern. o paíodii na westerny, iaR. Lipus: spíšejsem hltal
kou je napříldad Limonádový fiIrny. Taky mě bavila dobro-

Ladislav Vrchovs.loý

příběhy z pmvěku.

Svoboda, 31.3.1999

í::§,iffii;;& "JŤillř;

*,ru*",

Arénu ovládli potřhli pistolnici
pivovara a Lipuse

..Neipůsobiveii snad \ynikaii nonsensove,.řlkánL1,. obou rudochťt,
ktere
s braurrní živelnosti hraie Rene
smotck.silný moment pijnaši i ztvarnéru ctrlose.
vizuánr pompez_ktereho s
n:sll" h_mie ]\4arek
cisovsk} ,Jedrum z W
cnolu nry ie icho ..\ ideoklipová.. scena
s l(9s9u a eíasticlďm U§měvem,
v nemž
se,eho knfek natahl|ie sreine pružne
iako ieho nekonecne iméno,.,
pťekvape nm hřeie se be_ Příiemým
profesionalni debul Ley Dokoupi1rery
Jove. ieilž nenucená Karoiina
nablzi

t999
svotroda, 6, 4,

usedlý mateřský.typ vyrovnaně.
snášelícr excesy manžela .,.
Sasaíms Piináší..pouze ..\ynikaiicí
zá_
ba:, k:t:M stoií pevne na nohou, rezignuie z blázniveišího.
§,zického alaku diváka

Svou hereckou vtriabilitou zaujme

stoprocentně i každého westeínového
analfabeta. iine pfesvědčí o tom,
že tento zanr nemusí byl až tak stagnrtil'cí
a rezt,ne
..piipomene..
absurdi_nostal8iclry
íu.přihod mimovmeho Kamenáče
Bila

s duými

moskty,..

MatinJirouše(
ň4F DN]ES, 4, 5. 1999
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Sobota 4. března 2OOO - 10.00
sEII/IINAB
Sobota 4. března 8OOO - l4.0O

Jean Giraudoux

oNDINA

režie: Peter Gábor

Divade]ní klub JiŤího Myrona
Divadlo Jiřího lVfyrona
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Sobota 4. března aOOO - 18.§O
Slawomir 1Vlrožek
KRYIttrU
režie: Janusz Klimsza

Vítkoťice,:&.,ffi*

rÁsxe NA

§o&otC.4.'třo

e8OOOk

Inscenátoři dokáza|li svým prťrkazným
uměleckým činem nejen dodržet dmatikovo obávmé ,,desatefo", od kterélro však iiž
nyní steině upustil, ale obohatit ttrt o dalŠÍ
rovinu velkolepě uplatněné scénickéinyence a tnirčínápaditosti. Divákovi ie možněno sledoYat,'ak v prŮběhu tohoto ,,divného
století" se onen čechovovský ,,úsměv skze
slzy doietí"nezadržitelně mění ve ,,smích skfze slzy utrpení a bežmocného vzteku".
Iadislav Knížátko,Svoboda, 8. 11. 1999
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i ča§ovéronr§tvení. Režisér komplikovaně
promítl trojí členění dfmatu také do tří čase
vých poloh v herecwí: najdeme zde po§ta\T,
ktefé nestárnou a jsou no§iteli věčných principů (plukomík a učitelka), potom ry které §e
mění (stáfnou

-

ztrácejí svou tvář a hmjí je foz-

dílníherci - železničníinženýr volf, herečka

a které se qryíjejía přitom ie hmií totožní
herci. Dokonce onládnou - kupci Čelcovoyi
coby efektivní byznysmeni - mebo naopak
chřadnou - staomils§ inteligent Za-chedrit
skij ve %íovné,tmgédské foyině, Člověk iakožto hfdina pťomaínil dobu, je vůčiča§u bezmocný, míá a na konci jeho sil mu uniká
poezie i facionalita, aby se snad ucházely o přízeň iinde.
Soubor nabídl varomou vizi,přl niž zmnzí a kteá zároveň dojme, a to nejen díL7 výstižnému poukázání na zmařený čas y relativně kmtičkém úseku výYoje lidstva,
Martin Jiroušek, MF DNES,
9. l1,.1999
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komorní scéna Aréna

Ned,ěle 5. března 3OOO - l0.0O

§ErvIINAB
Neděle 5. března 8OOO - l4.0O
Tennessee \Alilliams
sIfi .ElNĚrrrÍ zvĚŘI!§ElG
režie: Janusz Klimsza,

komorní scéna Aréna
Studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava

,,:,

],, ]

]

t

L

:ffi ť{áTj:;"'.

Wm

".'sr;
T-""ň*; j"#JJiĚ

t$:""

lŤtffir,l6lfi

W
*ď

,W
i:.,

#

M
W

ffi

]iÉ]'iiil.,

Pořadatelé děku$í za spolupráci HOTELU MARIA TOI]R OSTRAVA
Holel Maria Tour

pelra Bezruče

zde je místo pro vaše pozítivníhodnocení:

ivní
V případě potřeby můžete,,přepólovat''

Děkqjeme

re

W

l:,

W

ffiffiffi ffi

$W
ffi*M*

W
,]'

§

W

