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AIois a
režte /

pátek 5. března 2005
9.00

sobota 4. března 2006

hodin rnÁsruÁ lSABELIA

9.00

- 13,30

2, rozborový seminář
Divadelní kIub
D|VADLA PETRA BEZRUČE

14,00

hodin

STORY
Martin Crimp

a TŘl

rvÁpnoruícl aneb HARLEKÝN
václav klemens
režie / václav klemens

DlVADL0 LOUTEK
1,1.30

hodin PoVíDKY Z FASTFooDU

režie / Jan Mikulášek

viliam klimáček

D|VADLO PETRA BEZRUČE

režie / Janusz Klimsza

DlVADL0 ANTON LNA DVOŘÁKA
(zkušebna)

19.00

hodin ŠnrRlílÉrn
Petr Šabach - lvan
Petr Jarchovský

13.30

15.45

- 15.30

hodin

1.

rozborový seminář

Miroslav Hanuš

-

Divadelníklub

režie / Peter Gábor

D|VADLA PETRA BEZRUČE

D|VADLO

SYN. ZlMA

22.00

hodin

Jon Fosse

]

l

Hlas

-

Jan Hřebejk

-

ŘlHO l,/]YRONA

Společenské setkání
Divadelní kIub
D|VADLA PETRA BFZRUČE

režie / ]an Antonín Pitínský

D|VADL0 PETRA BtZRUČE
18.30

hodin

PÁN PoLšTÁŘŮ - pl1-1-owruRru
Martin McDonagh
režie / Andrzej Celiňski

neděle 5. března 2006
10.00

DlVADL0 ANTON lNA DVOŘAKA
22.30

hodin ]^zzov^

PoEZlE
poetický večer

-

Lawrence Ferlinghetti
KAVÁRNA DANIEL

- 'l2.00

3. rozborový seminář

Divadelníklub
D|VADLA PETRA BFZRUČE

1

2.30

hodin tisková

beseda

Divadelní kIub
D|VADLA PETRA BEZRUČE
Změna progra

m

u vyh razena !
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program festi,yě.t_dostáváte do ruky podrobný
Yi:r:;:,ů!lodesáté na OST-RA-VARu
setkáváií s Vámi se těšíme v klubu
že na
valu, pro jistotu pripomriime,

,urirarrž-áilší

na malou výstavu di'
do foyeru Divadla Jiřího MYrona
_
k nedožitým sedmdesáti_
jsme připrlujti _ i ,iÁ:,ii festivalu
vadelních fotografií, kterou

?!ílj!r'i",ír!rTliÍf;,r*pozvat

FlLIPA,
iá,m našeho drahého kolegy lana

Příjemnýpobyt,množstvítrpělivostikesledováníaenergiekekomentováníVámpřejí
všech ny zú častn ěné so ubory,

mohli přispět do této
téch, kdo sem lezdí pravidelně,
ilu.r.y, štulcem čijinak, vždy podle libosti
ptogramové brožurky
zapomnéli (za coŽ se 1im omlouvádruhou stranu jsme ,l.Ěiá ilnJ osiovit
Ne všichni oslovení napsall, na
p,iipc"r Jana Kerbra, lehož jsme požádali
me), ale r tak jde ,y,ri, o,Ji1.1;iil#Ň.ň;i,i,r,r,l],

H,: ilill:íiadlo nás tedy, že by někteříz

ql.r.řJ;#,iiilr;ť:|.r,

,,pilotni"
OST RAVAR a OST_RA
plřehlídky, tedy OSTRAVAR,
jsme pisatelům neredigovali trojí označení
název považu_

o 1akýsi text

Žjrá,ne

_

_VAR, protože my sami ,.
jeme ten poslední, , n]i,no

i *rřř.ň i,;k;r;;;

;.poustir.,n.pr.sností. Za ,,oíiciální"

divadel,
podtitulem Festival ostravských činoherních
vylimkou je olo_
rybníce,
divadelnickém
ieskem
jejich pozici ,
U přispívajicich neuvadtme
:.1._11?];;
jehož'příspěvek s touto pozicí úzce souvisí,

,ir'.iV

liiStefanides,

n.ňiným

pozdní láska
ost-ra-var aneb
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1

Nehodlám vyjmenovávat absolvovaná představení a přinim vzpomínkové
dávat
hodnocení (o leckterých jsem

k

za ta léta psal v Divadelních

ve Světě a divadle),
ořioomenu ale, cim mě ostrav,
skJ divadelní tvorba oslovila

novinách

i

(občas dokonce uhranula),

Podotýkám, že jsem díky tomuto setkavání našel zálibu

také v Iokalitě, o nížmohou
s estétským opovržením mluvit jen ti, jimž 1e všecko lidské
cizí,

V Ostrave se divadlo hraje 1i
nak než v Praze. Větší,,drsnost" v dramaturgické volbě
znamená větší opravdovoulu
Iéhá. podhoubí ostravské

Trumf, režie Petr Nosálek

,

označeníbulvár mu vůbec nepři_
ro,,, se občas inscenuje zábavnější titul,
diva_
dóbře připravenou omladinu, Všichni

r,.ru,ňi"

přivádí na zoeliilevi<t.

delníci se tu navzájem znalí, sedávají v jednom klubu či hospodě, podle vhodnosti typů si mezi sebou jednotIivé soubory na některé role protagonisty občas půjčují.Nad tím všímIze mimo jiné přemýšlet (často
nahlas s kolegy), když člověk absolvuje obvyk|é festivalové ,,dostihy", spojené s přemísťováním po jednotlivých herních prostorách. Cesty mezi ,,Myronem", ,,Dvořákem" (v začátečníchletech přehlídky byiještě

v rekonstrukci), ,,BezruČem" iArénou, pozdějitaké novým DivadIem Loutek, přibližujízároveň město (také
uŽ jsme měli možnost chodit na divadelnípředstavenído pověstné vítkovické haly) útuIná specifika divadeIních barŮ s nezaměnitelně v|ídnými paníDubovou a panem jašou atmosféru festivalu dokreslují.
S odstupem si uvědomíte, že některé věci se staly, a|espoň pro vás, právě v Ostravě poprvé: setkání s režijním rukopisem Oxany N/eIeškiny-Smilkové (Višňový sad v Aréně), herecký muzikál přesvědčivějšínež

vŠechny ty z hlavního města s popovýrni hvězdami (Šumař na střeše s nezapomenutelným

,,cirkusové" mámenív hledišti, fungujícímjako kolotoč (Li-

Janem Filipem),

pusova Romance pro křídlovku), překladatel, režírujícísvého

5hakespeara (Joskův Hamlet s první výraznělší jevištní prezentací Richarda Krajča), poprvé a zatím na našem územína,
pos|edy l\4rožkova Láska na Krymu a Slobodziankův Prorok

ilja (obojí v režii janusze Klimszy), Blanche jako muž v Tramvaji do stanice touha (Herajtové inscenace v Národním moravskoslezském s Milanem Kačmarčíkem), poprvé motorka

iauto na molu mezi diváky (Ústa |Vicka Jaggera u Bezručů).
A pochopitelně radost nad zjevením se i zráním talentů Lucie
Žáčkcvé, Richarda Krajča, Vladimíra Poláka, MichaIa a Filipa

v herecké kvalitě
Lidská tragikomedie, režie lvan Krejčí
Anny Cónové, Veroniky Forejtové, Zdeny Przebindové, Aleny
Sasínové-Polarczyk, Jana Fišara, Tomáše Jirmana, Norberta Lichého. Vyskytla se ještě možnost vidět legendy Zoru Rozsypalovou (v Kočičíhře) a N/iluši Hradskou (lii velké ženy), také již bohužel zesnulé Jana FiTipa,
l\4ilana Šulce,Františka Šece.Nejmenujivšechny, i když také o ostatních by se dalo říci mnoho dobroilo,
Čapkových, Jana Hájka, divácká 1istota
u

vysloveně špatné herce jsem na zdejších prknech neviděl,

0stravŠtídivadelnícimajítakéštěstína inscenátory, připomenu alespoň ty nejvýznamnější. Služebně

nejstarŠÍJosef Janík preferuje u Bezručů divadlo znepokojivých moralit, stačípřipomenout snad nejlepší
rozkrYtí pozděli hojně inscenovaných Albeeho lií velkých žen, jaké jsem viděl, ale i dramaturgickol neÚstuPnost, když v módě diváckého konejšeníči často prvoplánového ,,vzrušování" sáhne po hře těžko-

myslného Seveřana Larse Noré-

na, Juraj Deák se zaměřil

na

,,velká p|átna", je v tomto duchu schopen inscenoval muziká|y i Shakespeara, s veIkým
gestem a invencí zviádne úctyhodné Čechovovylii sestry, nej-

výrazněji pak umělecky boduje
komorní realizací Taboriho Mého boje. Janusz K|imsza prezentule postmoderního Mrožka se
suverénnínadsázkou, vedIe toho evokuje v Slobodziankově
Proroku lljovi tak autenticky reálnou komunitu, že se divák cítí,
jako kdybv byljejím členem. Ro-

dinné mikroklima skleněného

Vítr ve větvích sasafrasu, režie Radovan Lipus

zvěřince rozžije pak se subtilní empatií. Radovan Lipus se nebojí žádnéhožánru, s gustem a Iaskavostí si
zařádí nad kIasikou všech klasik (Jiráskova Lucerna), zároveň je schopen vykouzlit Romanci pro křídlovku
lehkou jak dech, přitom však závažnou tak, jak jen dokážou být příběhy spojující lásku a smrt. Kvalitní in
scenace připraviI také Pavel Cisovský s úspěšným,,dvojblokem" se v krátkosti po sobě blýsknuI host ze
Sibiře Sergej Fedotov (Psísrdce vAréně a ldiot u Bezručů),mnohé sIibujíinscenace mladého Jana lViku|áška. Při bohatostr žánrů, které si uvědomíte, když vzpomínáte na úspěšnéprodukce během uplynulých
Ost-ra-varů, vytanou na mysli i vynalézavě lehkonohé inscenace pro děti (Kocour Modroočko u Bezručů,

Kronika města Kocourkova Národního divadla moravskosIezského). Osobitou atmosféru dodává často
produkcím zdelší jevištní výtvarnice Marta Roszkopfová, vzpomenu si i na za]ímavá hostování Petera Gá-

bora, N/artina Porubjaka atd. atd Podotýkám, že jsem se jednou kvůli nemoci nezúčastni|, a ploto se
možná do mých vzpomínek natrvalo neusadiI nějaký dalšípodařenýkousek. Pořadatelé festivaIu nic nepředstírají a nedávají na přehlídku jenom vzorek, který by se daI charakterizovat pověstným ,,The Best
oÍ". ]istěže se občas vyskytne i zá|ežitost slabší, ale pocit zhnusení z vypočítavosti,,,odvezenosti" a podobných divadeIně provozních neduhů jsem nepocítil tady zatím nikdy.
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ovŠem
Každý íestivaI poskytuje také možnost pracovních i přátelských setkánÍ, specifikum Ost-ra-varu
je
po
druhém,
Podrok tomu všemu přidává íenomén rozborových seminářů. Každépředstavení, 1edno
jiné méně, PřestoŽe se Přivýměně
bováno diskusi, přičemž pochopitelně některé produkce inspiru;ívíc a

přijdou i ti méně zkuŠenÍ.
názorů na zhlédnutéinscenace uplatňují především ostřílení diskutéři, ke slovu
Jsou-li některé argumenty prezentovány vehementněji či fundovaněji, neIikvidují Pestrost Prezentovajelichž dílo se Probírá.
ných hlasů u ,*yri takovómu hlasitému mudrování dodává i přítomnost umělcŮ,

Týto pracovnísemináře, šarmantně vedené trpělivým olomouckým teatrologem ]iřím Štefanidesem, Prohiubujítaké pocrt sounáležitosti mezi všemi, které divadlo (ať z té či oné strany) zajímé a zaměstnává.
tezi je ovŠem
Tvrdívá se, že v ostravských činohrách můžemeobdivovat především herecké divadlo,Tuto

zezdejnutné rozšířit o dramaturgickou objevnost a neokoralost, ale předevŠÍmo entuziasmus, kterýle
u Proani
tu
nenaPadne,
mě
šíchlnscenací cítit, pověstný a trochu strašidelný termín provozní inscenace
poměrně
pádem
celoroČním
iv
,,provozu",
dukcí méně zdařilých (a těC'h býVá na ostravské přehlídce, tím
naŠicheximálo). Z divad|a jó tu přes rampu cítit snaha itouha dobírat se něčeho podstatného o smyslu
jitřit,
osvěŽovat,
ale
do
Šedi,
stencí, spolu s drvary se na této pomyslné disputaci podí|et, nesklouznout
pomáhat.

jsem se blÍŽe seznámil
skončit trochu pateticky, vyjádřím to asi tak: 5 ostravským drvadelnrctvím
jako
tolik bláznivá, ale jí
uŽ
nebývá
známo,
nedlouho před svou padesátku, ide tedy o pozdní lásku. Ta,

Mohu

Ii

prozářené dny mohou vydávat neméně intenzivní tepIo.

JAN KERBR

Pour a jour brojouru:
jejíŽ génius loci
Ostravaile pro mc každoročnímfestivalem jedné vitální městské divadeIní kultury,

uŽ

dávno nemá jen lokálnívýznam,
Čr expedicÍ,
Jinak již kažáoročně skoio biorytmicky očekávanou, sebezáchovnou ,,divadeIní destinacÍ"
křísicíProcedudivadelně
iworkshopem,
čímsimezidiváckým svátkem a ,,zážitkovou gastronomlí", ale
okYsliČerou a dopingem, u|. r,ounu tak i výkonnostním testem. Prostě: průběžnoutransfuzí divadelně
také
setkáváním
A
i
následky.
defekty
efekty,
nou krvíse všemi doprovodnými ,,šumnými" r riskantními
jeviště i
a pobýváním s podobným syndromem postiženými souputníky z

hlediště,

]AN ROUBAL

.::

Vivat, crescat, floreat!
Ostravskou profesionálníThálii jsem začaI soustavněli sledovat na přelomu šedesátých a sedmdesátých
let minulého století (jména jako Saša Lichý, Radim Koval, ]osef Kobr, ]an Filip a dalšípatřila tehdy pro
mne k těm nejvýraznějším). To se ještě z Brna na Sever dalo na náklady deníkovéredakce operativně dopravovat letecky, ba zpáteční spoj stíhat do Mošnova taxíkem. Pak se ovšem recenzent stal personou
,,non grata" a nová etapa příležitostných severomoravských ,,výpIazů" nastala až s OSTRAVAREM, jehož

dosavadní ročníkyjsem stačrl absolvovat a následně hodnotit asi ze dvou třetin. ]eho lety ověřené a rok
co rok precizované koncepčníkladytu netřeba zdůrazňovat-vyniknou ostatně už při Ietmém porovnání
s jinými regionálními nebo ceIostátními přehIídkami (na Jihu máme česko-siovenskýTrialog, jehož letošní
únorový 14, ročníkse vhodně zaměřiI na pozoruhodnou německojazyčnou dramatiku) a ekonomicky i or,

ganizačně jistě náročná biIancujícíakce se všem zaintereso
vaným pIně vyplatí,

Sub speciae brněnského leckdy

žabomyšíhohašteření, resp.
zčásti oprávněného žárlenínékterých,,chudých" experimentujíCiCh SOUborů na údajně komerčně pokies|é, leč magistrá

tem štědře dotované

scény

,,kamenné", je sympatické, že
se Váš festival nezrodil z potřeby soupeřivé meziansámblové
umě|ecké konfrontace. 0strava
zjevně nepociťuje ani nutnost
za každou cenu se nějak vypí

navě lokálpatrioticky vymezovat vůčipraze nebo da]ším mo-

ldiot, režie Sergej tedotov (mamentka ze zkouškv)

ravským a siezským kulturním
centrům. NJaopak dokáže přes souborové ,,hranice" a ,,mantinely" přátelsky a nekonkurenčně kooperovat při vzálemném hostování režisérůči herců a rovněž přizvat ke spolupráci inspirativní osobnosti

našich měst anebo i z ciziny,zejména ze sousedního Polska. l\/nohá festivaIová Představení Pak
jakýchkoll potíží,
názórno ukázala, že se tito tvůrci přičlenili k novým kolektivům bez
sloŽené z Čerstvě premiérovavětŠinou
menu,
přehlídkové
piíiiš
nabité
VeImi pestré a výživné,snad až
jevištní
uspokojit i toho nelnákvalitou
i
výběrem
dramaturgickým
nýln tiiut,i, zatím pokaždédokázalo
podobě téŽ v nadjeitě
a
konciznějŠí
je
intenzivnější
v
taI
tomu
Ať
rátnolsiho prespoiního návštěvníka,
z jiných

cházejícídruhó dekádě

OSTRAVARU'

Této slibné perspektivě rád palce držíVlTZAVODSKY z Brna

Proč jezdit na Ostravar

jestli má jet na Ostravar a proč tam jezdím 1á?
oneháy se mě jeden renomovaný divadelní znalec ptal,
jezdím za ]anem FiŠarem, VlaTak jsem se zamysleIa a víc sobě než tazatelr odpověděla, že na Ostravar
TomáŠem Jirmanem, AniČkou
dimírem Poiákem, Janem Hájkem, Jiřím Sedláčkem, |Viroslavem Ratajem,
FrantiŠkem VeČeřou,
Gasnárkovou,
Alexandrou
Bernáškovou,
]anou
Čónouou, Veronikou Forejtovou,
Lud'kem Gola_
Pivovarem,
Markem
Lipusem,
Radovanem
Kašparem,
Gabrielou Mikulkovou, Zjeňkem
Roszkopfovou, Pavlem Helebrantem, Pav|ou Březinovou, Hanou Spurnou, Januszem Klimszou, Martou
Zbyňkem Popelkou,Vladimírem
Holmanem,
Rosťou
Jičínskými,
a
Petrem
Oem,lanem Číhalem,Lud'kem
Krejčí,Michalem PrzebinKateřinou
Lichým,
Norbertem
žáčkovou,
Lucií
vr..i 1..r, Michalem čapkou,
Viktorovou, Josefem
Markétou
Zaoralem,
przebindovou,
Danielem
Harokem,
Romanem
dou, Zdenou
Dušanem
Klemensovou,
Renátou
Cisovskými,
Markem
a
Pavlem
Kalužou, Alenou Sasínovou-Polarczyk,
Veldovou, Te_
Apolenou
Kačmarčíkem,
MiIanem
za
jeho
taky
partou,
ale
a
Škubalem, Petrem Nosálkem
Krajčem anebo
,..).r ď.Úu,.rou, Lucií štopán[ovou, Stanislavem Sárským, lVarkem HoIým, Richardem
vyměnili ostravská jeviŠtě Za
Janem Filipem, i když ti a mnozí dalšíz jmenovaných i nejmenovaných uŽ
jinou, někteří bohužel i za věčnou štaci " .
'Priznam
příspěvku k desátému ročníkupouze jmé_
se, že původně jsem chtěIa naplnit vymezený rozměr
ostravského, činoherníhoi jiného divadIa, jeŽ je na Ostravaru k vidě.

ny těch, kteří vytvářejí dóbro 1mono
a kteří by si určitě zasloužili
ni (u skodu, že tu scňází opeia, pak by byl můj výčet ještě o mnoho delší),
a tím mu ub|ížím,mě přinutila přestat
být zde všichni jmenováni. Jenže obava, že na někoho zapomenu

odejít, protože na ně prostě
vyvoláváním jmen (tak jako na onom kolotoči obrazů, ze kterých se nedá
Za din.É.,upo..ňout) a přelít k prostému konstatování, že do Ostravy jezdím za dobrým divadlem,

s

smyslu hravým a radostným,
vadlem iežijně i herecky poctivě vystavěným, nápaditým, v nejlepším slova
zase všichni zhádáme na seminá_
Vím, že vždýcky se to nepodaří. Rie na tom přece nesejde. O to víc se

řích a to je dobře, protože je o co se
hádat.
Tuším,že to bylo na sedmém Ostra-

varu, kdy si v místním časopise Zase-to |Varek Pivovar posteskl, že festival sice naplnil své poslání, protože
přitáhl do Ostravy kritiky, ale bohužel jen na těch pár dní festivalu. ]e
to pravda a máslo je i na mé hlavě

a

pěkně se roztéká. Strašně ráda
bych byla v Ostravě častěji, ale ., ji-

stě, jakýkoli důvod bude znít jako

výmluva. A tak děkulu za těch devět

Cinzana, režie André Húbner-Ochodlo

fantastických Ostravarů a slibuju, že
přrjedu zase aspoň na těch pár krásných dní desátého ročníku. Všechny pozdravuju a strašně moc se
těším

I

RADN,{lLA HRDlNOVÁ

Naši (divadelní) furianti
Tak podesáté Ostravar, říkáte? | Smutné. Na tom prvním, kterému se říkaIo nultý, o mne občas ještě herečky ostravských divade| okem zavadily. Zdá]o se mi, že některé vyzývavě, Dnes také očkem švihnou,
ale spíšsoucitně, Nap|ňuje se varovánímého profesora, věhIasného historika husitstvía Moravy, který

před tím, než se jednoho večera v našíbrněnské restauraci BelIevue s básníkem Janem Skácelem do
krve pohádali, jestli byl většímmasovým vrahem Stalin nebo HitIer, pravil posmutněle: ,,]irko, co nestihneš do padesátky, pak už nedohoníš. Vony to nějak navětři, že už nelsi perspektivni. Leda 1ako bohatý

stařík a brzký nebožtík,po kterém se dá dědit...

Tehdy mi padesát nebyIo. Pravda je, že také Sasínová Polarczyk a Przebindová neměly ani třicet, VeIdová, Kafková, Bébarová, Viktorová, Finková, Žáčková nebo Wi|čková dokonce ještě nebyly na světě! Přijel
jsem do Ostravy rovnou z Kaprunu, s lyžemi na rameni. V lyžákách jsem museI i do DADu, protože jsem

sido batohu zapomně| přibalit divadelníboty a bylo před výpJatou. Herci naštěstise svýmiplaty chápa
li, že to na nové věru nebývá.

-

o nich určitě napíševítzávodský, Na každémostraLetí mí hlavou seriál dosavadních ročníků.odborně
jeho pozŮstalosti být bych nechtěl, ani kdyby
pořadatelem
varu popíše tři kalendáře. Jen tak mezi námr,
Teb,a jak jsme s HuIcem v osmadevadesá_
věéi.
mi pIat zvýšili... V mé paměti uvízly samé nepodstatné
přenosy ze zimní olympiády v Japonsku,
jsme
noční
vynechat
tém na přehlídce vůbec nespalr. Nemohli
Fršarem a třiCÍtkOU dalŠÍchhers
Jirmanem,
uýnOnti
1rr.
Když naši v Naganu poraziIi ve finále Kanadu,
zasněžený trávník před Arénu",
ců, režisérů,scánografů a kritiků s našívlajkou na
pověstných ostravarských semrnářích takovou názov
O několik let pozdĚli ]ust a Pavlovský projóvovali

rovou shodu, že to v jedné chvíli

nevydržela kolegyně Suchomelová
a špitla mi do ucha: ,,.lá ti tedy nevím, ale nezdá se ti, že oni jsou jak

Bobčinský a Dobčinský?" Řiká se
UsIyšíte sami, zase
1im tak dodnes.
budou žadonit, abych o nich povědě| carovt.

Jednou přijela na Ostravar Jana

Machalická, která se festivalům vyhýbá považujíc je za provinciální
poutě impotentních milenců Thálie.
A že ona proto raděli 1ezdí na

Hostýn, na Svatý kopeček u 0lopříbrami,
mouce, na svatou horu u

a pak už jen do Avignonu a

do

Lourd, Do diskuse o ostravských inscenacích vnesla světlo pražského

Láska na Krymu, režie Janusz Klimsza

Labyrintu, a hrozně všem vynadala,
jíale dala za pravdu, uměl dělat lepšídivadlo než Hrbek
že se nezastali režisérakarla kříže. Historie
s Langem.

posledních mých dnů, l kdyŽjsem na Sever lVoravY do
Jednu hodnotu Ostravaru uchovám v duši až do
jsem poznal nočni Stodolní kolečko, Fenomén, kterým není
divadel jezdil i před ním, teprve s festrvalem
(dnes
a 1Ólich utositelkám) ani brněnská česká s N4edvídkem
ani pražský Václavák rpatril.n

iirr.r,,

uzenářský krám), Říkává mi uraIský bohatýr Fedotov: ,,Jéstlila chcu někdy v ČOchii těátr, to Zlátu kapeÍku, iIi v Stodólni,

"

Jui,aji Deákovi jsem jednou žertem vyčetl, že opusti| 0stravu, aby svůj talent zmarnil na Fidiovačce, Žer-

tem pak se mnou dva roky nemluvil. Ostrava s Ostravarem, i když pivo té značky opravdu nemusím, jsou
také vzpomínky:na Jana Filipa, Jana 0dla, NliIana ŠuIce, Františka Šece.Na Lipusovu a Pivovarovu Ro-

manci pro kříd|ovku, Rychlé frézy, Deákova Šumaře, Mein Kamp| na Klimszova Proroka llju, Lasku na
Krymu, na l,]osálkovu Kytici, na Fedotovova ldiota a Psísrdce, na MeleškinovéVišňový sad, Strýčka Váňu... Toho Závodský neodpustí jirmanovr, protože na něj ,,v opiiosti spadl z jeviště (padaI tak samo,
zřejmě na někoho v první řadě při každém představení). Ostravar 1e v neposlední řadě každoročním
krásně pravdivým utvrzováním, že na daIekém moravském severu mají, 1eště s nahatými Lyžaři Bí|ého
divadla, v Česku nejvyváženějšídivadelnísít,
a že tamní NárodnídivadIo je toho času jedinou scénou
takového vznešeného názvu, kam se cié bez obav zajít. Howgh,
]lŘí P, KŘíž

Před dvěma lety
jsem mě|a na ostravarském semináři referovat o představení, které se mi ale vůbec nelíbiIo. Hledala
jsem ta nejpřesnělšísIova, abych svou nelibost vysvětIila - a byIo mi smutno. Když jsem domluvila, vzal
si slovo Janusz Kiimsza, tehdy šéfDivadla Petra Bezruče. ČekaIa jsem, jak se bude bránit - aIe stalo se
něco podivuhodného: řekl totiž, že si soubor také myslí, že se inscenace právě nevydařila a že se pořád
snažípochopit, kde se stala chyba, A proto nám ji předIožiIi, aby slyšeli náš názor.
A 1á najednou měla veIikou radost - a jasně si uvědomila, proč tak ráda jezdím do Ostravy: ono se tam

totiž d€|á divadlo tak nějak opravdově, Neprodukulítam 1ednu premiéru za druhou, ale stále uíputně
hIedalí - a někdy se holt daří více, někdy méně, Na každéinscenaci je ale znát poctivost tvorby. Kéžto
tak zůstane i nadá|e
A ještě ryze osobní poznámka: každou chvíll se Cočítám, jak ti kritikové nic neumějí, a proto jen kritiI

zujíostatní.A na Ostravaru rnívám pocit, že to, co píšua říkám, má přecijen pro někoho smys|. Díky
i za

to'

LENKA SALDOVA

KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECH,

0stravar (říkejme mu tak, r když se v pruních i,očnicich jmenovaldocela prozaicky ,,FestivaIostravských
d]vadel") by nikterak duchovně nezchudl a nestráda].
KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECF],
c]uchovně bych se ochudiI jedině já, protože bych nenahlédI propastnou hloubku svého divadeIního
pragocentrismu a přišel o spoustu nepřevoditelných zážitků.
KDYBYCH NEBYL NA DFSET| OSTRAVARECH,
nevěděi bych, že zdálky nejbezútěšnělšía nejbo|ševičtějšíměsto v republice má zblízka pozoruhodně
vyspě ou kuIturní tvái a to zdaleka nejen z aspektu divadelního,
KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECH,
nevěd.l] bych, že tu najdu (v podobě Průběžné0(s)travy) něco, co užv Praze, Brně či PIzni léta postrádám - současný kabaret, orqanicky vyrostlý z místního ,,ted'a tady".

KDYBYCH l,]EBYL NA DESET| 0SIRAVARECH,
nevědě| bych, že ještě existují hercl, kteří nejen unesou, a]e dokonce se dožadujíkritické reflexe své prá
ce a divadla vůbec, Za všechny ty, kteří cháporl kritiku šaldovsky jako pokračovánídíla, posí|ám tímto do
herecrého nebe až ze Šumavy pozdrav zvláště mně mi]ému Janu Filipovi
KDYBYCH NEBYL NA DESETl CSTRAVARECH,
mysIel bych si, že například Hrubínova Romance pro křídlovku je text dnes už nehratelný, jak se mne
o tom snaži|a přesvědčit naše ,,První scéna" v Praze, a jak mi to nezapomenutelným způsobem vyvráti1a Lipusova inscenace v ND moravskoslezském,
KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECH,
domníval bych se též,že Důrrenmattovu Návštěvu staré dámy a Herkula a Augiášův chlév, popřípadě
Camusova CaliqLrlu, Shakespearota Hamleta, Wi|]iamsův Skleněný zvěřinec iTramvaj do stanice touha,
čechovůvVišňový sad, Strýčka Váňu, Ti sestry či Dostolevského ldiota už znám jak své boty, nic mě na
nicl. nemůže překvapit Takto jsem idíky ostravaru pochopiI míru svých utkvělých představ a bludů
o těchto titulech.

KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECH,
nikdy bych nenahiédl hIoubku ignorance některých pražskÝch kritiků (kritiček), kterým stači za deset Iet
ietmo 1ecinou 1edinkrát na deset rlinui juknout do 1ednoho rozborového semináře a shlédnout jedno
představení, aby navěky popraviy ce|Ý festlvaI uráž|ivou větou o ubohé ,,provinčnosti" (LN, červen
2005)

KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECH,
neobjevil bych ke své škodě a ostudě vynikajícídivadIo, jež mám za humny, totiž FidIovačku. Museijsem
do Ostravy, abych objeviI Nusle. Teprve vehementní Deákcvo přesvědčování, dílo, jež v Ostravě zanechal
a samozřejmě i Tereza Bebarová, totiž ziomi!y mů1 předsudek o předměstské komerčníscéně, kam je
možné sice občas zavítat pro pIytkou reIaxaci, aIe jinak ji netřeba zas brát až tak moc vážně,
KDYBYCH NEBYL NA DESETl OSTRAVARECH,
těžko bych rok co rok mohl pozorovat nenápadný, leč nezadržiteIrrý vzestup divadla Petra Bezruče z průměru do extraIigy českého divadla.
VLADIN/ÍR ]UST

Vždy milý inspirativní Ostravar
Nikdy netrpím přehnaným sentimentem a sebedojetí není mů1 pro9ram. Jednak na to nemám věk, za
druhé jsem protivně cynický. Přesto pokaždé, když ke konci zimy sedím se svými kolegy ve vlaku via
Ostravar jsem nejen divadelně napjatý a verbá|ně důležitý,jedu přece již po několikáté, ale také romanticky mnohomluvný, protože, má1o platne, vzpomínek je spousta a veselých historek ještě více,A tak se
řeční:o mnoha probdě|ých divadeIně-diskusně-tanečních nocív divadelním klubu dýdžeje Myrona (rozuměj Divadla J. N/lyrona), o hoteIovém domu Vítek, kde si lišky dávajídobrou noc, o rautovém umění
mnoha kritických účastníků,
o mile kontroverzních rozborových seminářích, o tanciv pověstné Stodolní
ulici, o ostravských industriá|ních panoramatech, ale především o nezapomenuteIných představeních
(Romance pro křídlovku byl divadeInízážitek par excelIence) a o skvělých lidech, mnoha skutečných
proíesionáiech - hercích, režisérech, dramaturzích, kteří nelen umějíCě|at inspirativnídivadlo, ale 1sou
schopni o něm diskutovat, Věc v českém divadle nevídaná. A tak i letos mě nenápadně mrazí při představě, co nového budu moci zhlédnout v ostravských divadlech. Pokud tedy ovšem dorazím, protože při
mé hloupé chtivosti po moderních technoiogiích se mi možná letošnívlakové dobrodružstvízvané Pendolino příliš nevypIatí.
TON/lAŠVOKAČ

S otevřením hranic po roce 1989
rostly v Cesku divadelnííestivaly jako houby po dešti. Setkání, zahraničníhosté. Nadšení. Kolem se sice
neustá|e huhIaIo, že na to nebudou peníze a že je všechno špatně, když státní kasa přestává shromaždbvat a řídit a když jsou sponzoři náhle zajímavý termín - vlastně podezřelá nedůvěryhodná parta.

je důležité,
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všichni s hrdostí přiv|astnit, Radovan Lipusje navíc odvážným kmotrem staronového slova ,,šumný".
Díky Šumným městům v te|evizi přecházíi ono do každodenního civilu. Šumná města, šumnéděvuchy,
Šumnýfestival. Koukám, jsem má|em patetická.
VĚRA PTÁČKOVA

Na co nezapomenu
Deset |et Ostravaru? A vzpomínky, události, nezapomenutelné chví|e? Ano, v paměti je toho dost. Tak
třeba nezapomenutelná chvíle v hIedišti. Zdeněk Hořínek, který sedává na krajním sedadIe proto, že
nemá rád dlouhé potlesky, sedív Divadle Jiřího Myrona při děkovačce a tleská.ledna opona, druhá
opona, třetí opona, čtvrtá opona, pátá, šestá, , , Zdeněk Hořínek tleská Existuje ze strany tohoto kritika výrazvětšího uznání inscenace?

Semináře,takouzeInápřehlídkanadějíčeskédivadelnívědyakritiky SIovodostává].PKříž.Ajednaze
studentek rychie zapíná diktafon se slovy ,,...tak, a ted'se konečně dozvím, kde všude tuhle hru v mi
nu|ých sezónách hráli, protože tohle pan Kříž nikdy neopomene sdělit, tedy kde a kdy to vidě1,,. " A co
třeba reakce neznámého studenta na slova Petra Pavlovského: ,,]á mu sice zcela úplně nerozumím,
,, ,a]e vlastně bezezbytku s ním souhiasím, "
Nebo nezapomenuie]ná chvíle v Divadeiním klubu Divad|a Jiřího Myrona:]an Roubaisedíu piána a improvizuje na téma písničky]iřího Šlitraa ]iřího Suchého Mě|a vlasy samou loknu, jé, jele. Je dlouho po
půlnoci VedIe piána, v bezprostřední blízkosti, sedí slečna v krátké sukni, její krásně dlouhé štíhlénohy

se vměstna|y do úzkéhopíostoru vedle klaviatury. Pianistova pravá ruka brnká na klávesy tónů v nejvyššíchpoIohách, A tu utichne melodie a zní jen basová figura levé ruky, pravá ruka hraje na nádherně
dIouhé štíhlédivčino stehno a odraz těchto tónů se promítá do tajemného úsměvu v jejítváři s cudně

sklopenýma očima.

A ze stejného klubu: Táňa Lazorčáková v průběhu semináře siIně popudí jednoho z bratislavských studentů ,,Čo to tára za somariny, Ja tomu verbohu nerozumiem, upřímně se rozhorlím|adý muž.Vedle
něho sedícíkolegyně taktéžz Bratislavy tIumenýn hIasem reaguje: ,,Ved'hovorídobre! Nerozumieš, Iebo hovorí česky! Tentýž student o několik hodin později nadšeně tleská do rytmu tance skupinky ta-

nečníků,které vévodí Táňa Lazorčáková. Jsou skoro tři hodiny ráno, oIomoucká pedagožka tančív kruhu svých studentů a host z BratisIavy vykřikne: ,,Pozri, ved'ona je naozaj normá|na baba| ,,Hej, ja
viem, " odpovídám slovensky jsa Čechem, neboť jazyk ani mysI už nepod|éhají kontroIe,

Daišínezapomenutelná chvíle z jednoho klubu ve Stodolní uIici, kde v horním podIaží|emuje stěny jen
zábrad]í gaierie. Dlvácl sledují dění hiuboko dole, kde se v]nítě|a tanečníků,]iří Šteíanidespod|éhá
vInobití tě1 tanečnic se sk]enicí piva v ruce a ani neví, že nápoj z nakloněné sklenice pomalu vytéká na
moje kaIhoty Je prostě unešen, .
Z jeclnotlivých střípků paměti nakonec vyznání ostravského herce, při rozloučeníve pů| čtvrtéráno po
veimi úspěšnérnpředstavení, hi-y, ve které vystoupil v hlavníro i: ,,Když můjvýkon chválív novinách
mistni pisá|kové, je to fajn. AIe když to takhIe udělajity hvězdy kritiky z Prahy, asi něco bude na tom, že
.

"
1sem dobre..,
Ostravar byI zakládán s touhou ostravských divadelníků proniknout c1o povědomí českédivadelní kritiky Před deseti lety se o ostravských divad]ech v ceIostátních médiíchmoc nepsa o, nehovořiIo, Dnes je

kvalita divad a provozovaného v 0stravě díky 0stravaru pubIiku v celé republice dostatečně známa,
A do rněsta nad Ostravicí, která kdysi byla kaInou stokou, a dnes je řekou čistévody, jezdi znalci divadIa
s oprávněně vysokým očekáváním. Neboť ostravské divadelní vody také zprůzračně|y, Díky Ostravaru.

J,!,1,0:trlvale.
LADISLAV VRCHOVSKY

Ostravar
někde na okraji mé pamětije sice uloženo, že jde o název piva, ale už celé desetiietí mám tento název

spojený s permanenlním pocitem užasu nad divadeIním fenoménem, který představuje stejnojmenná
ostravská divadelní přehlidka, Ien úžas1e ve mně zažrany jak uhelný mour pod očima havířůa provází
mě každou přehlídku: při nultém ročníkuh]avně při zjištění, že centrem divadla na severu Moravy se nezpochybnitelně stala industriálně zaměřená 0strava, v dalších ročnicíchmě přepadal nečekaně přisledovánískvěiých představeniv l,járodním divadle moravskosiezském, v temném hIedišti Divadia Petra
Bezruče, v natěsnaném prostoru KomorníscényAr,éna či ve vzdušném Divadle ]outek (Balada pro banditu, Višňový sad, Romance pro křid ovku, Strýček Váňa, Čert a Káča, Trum|

dalších), Vždycky znova

ři

sestry, Prorok ilja, Psí srd

se mě zmocňuje při očekávání patpěti
při
představě
herců hrajícich třeba tři, někdy čtyři
dní,
náctl i více zh|édnLitých tnscenací během
představenidenně, přr bouř|ivých diskusních seminářich pokračujicich do nociv divade]ním kIubu, při
hektickém přebiháníz divadla do divad]a nočníOstravou, přl vzpomínce na obětavost organizačního týmtl.S úžasem zaznamenávám, že přehlídka, která se staIa divade]níudá ostív celostátním měřítku, jece, Ktvavá svatba, Id]ot, Cinzano a řada

dinečným pracovním setkáním teatrologů, studentů, kritiků, herců, dramaturgů a režisérů,má za sebou
desetiletou existenci, Do dalších let přeji ostravským scénám, aby vždycky věděly, pro koho hrají a proč
hrají. Zdánlivá samozřejmost, díky nížse však Ostrava stala v posledních letech drvadelním fenoménem
a pro mnohé nepřehlédnutelným centrem českého divadla.

TATJANA LAZORČÁKOVÁ

Na Ostravar jezdím rád
Vůbec do Ostravy jezdím rád, přestože je to z Prahy opravdu daleko. A protože jsem už víckrát napsal,
proč ty kilometry, ať po kolelích či po silnici, překonávám opakovaně a bez reptání, mám obavu, že se
budu opakovat a tudížlaskavého čtenáře nudit.
Leč mám-li to vzít krátce: Jezdím do Ostravy rád především pro zdejšídivadelníatmosféru,pro ono Íluidum opravdu tvůrčíhoúsilí- a píšuto tak trochu pateticky naprosto záměrně, protože mi to patetické
a starobylé prostě připadá a připomíná stránky pamětíPivců či Pešků,Theinůči Kašlíků.Což je v mých
očíchpoklona, aby nedošlo k omylu l Protože čímje člověk starší, tím víc si cení všeho trvalého, zavedeného, a také všeho vstřícného,přátelského. Zvláště v dnešnímpřehnaně soutěživéma tudížna můj vkus
příliš arogantním světě.
Nejsem ovšem tak naivní, abych si myslel, že se dnešnísiláctví divadlu, třeba jen ostravskému, vyhýbá.
Zvláště poslední půlrok to zdejším Národním divadlem moravskoslezským hodně otřásalo. Proto jedu
na letošníOstravar s jistou obavou, jestli ono starobylé fluidum ještě ucítím,neboť, jak známo, konflikty, zvláště přízemní, ho ničístejněspolehlivě jako freony požírajíozón. Navíc si nejsem jist, jestli se nějak netřásla i dalšíostravská divadla a jestli třeba o tom v Praze jen nevíme, jestli na tu dálku byly seizmické vlny dostatečně patrné. Řečeno bez příměrů - nevím, jestli kádrové pořádky, které se coby před
nějakými dvaceti třicetr lety osvědčené mocenské praktiky znovuzavádějí do současného politického,
aIe i kulturního života, už nezača|y rozkládat ostravskou divadelní přirozenost, jakkoli se zdá, že NDM
se před nimi prozatím podařiIo uchránit. Mám prostě obavy, že bude hůř...
Ostravar vznikl jako past na povýšenéa pohodlné pražskékritiky, jako taková jáma, představuji si, do
které ostravštídivadelníci chytají divadlo kritizující a o divadle teoretizující mamuty. Dokonce i s 1ejió
snažlvými mlád'aty! A hodlajíty odlovené psavce a mluvce ochočit a domestikovat. Daříse jim to, dokonce i s těmi, co mají nejdivočelšívousy,nejvíc kou|íočima a nejhlasitěji a nejčastěji navzájem požírají
své argumenty.

Také proto tak rádi, troufnu si zobecnit, jezdíme zPrahy na Ostravai,- prostě nikde jinde se tak pěkně nevyvzte-

káme, nevyhrajeme si a nevypovídáme
se| ]e to přinejmenším pro nás pražské

kritiky a teoretlky zvláštní poznávací
zájezd, aktivní dovolená se speclfickým teatrologickým kulturně sportov

ním prograrnem,lájezd za něčím,co
doma už nemáme, zálezd do končin,
kde ještě smíme volně tábořit a rozdělávat oheň. Takové divadelní safari,

]0SEF HERN4AN

Na východě vaří,
už deset let tam |egá|ně vaří,. A ty
haldy z

tohol

Ty jo, Bernáškova iítá

po rantlu na baIkoně, skrz rozsypaný
třeŠně svÍtísvětlo... fakt síia, dobrej

Ivíú1boj (Iu,lein

Kanipf), režie Juraj Deá|

nájezd,,nenitěchsestermoc7Ty1o,třiveDvořákovi,rychIedo|\4árnice,koliklrchjetamiKoIikmáta
Bernarda dcer?

.,,cože, jakou polívku? Dršťkovou z kuřecího? to je speed; u barda., Mickey lýlouse ve Vítkovicícn, no
potěš? Ho|ý je N4ichael Jackson? ...A KačrrrarčíkBianche?, No to 1e f|ashback .. to soLl fóry, Jirmane,., Ten Richard je HamletIAted'zasTom.., fárámel ".DojecIou někdy na ty Stouny?|

..,Cónová Anna vpIula mezi matrace-kruci: zmizela doceia,., přes vepřový koleno nevidim lVikuiko
vou.,,sádrovásrnavevýloze-výstavníkousek-tasetamnevohřeje
už jetutřetí rok?] ...Pán jevobrov,
ským hrnku, Krysička ho zachrání.., nebo Mašle? Blbost,. to je taky dobrej fó1, Jirmane,,, zapíjímeI
ripus porodil! ,.,ten pán s knír,kem to je Po|ák - ne, Rakušák Hitlerl| | ...no matroš, sí]a, fakt
Snídáme, snídáme, tutti bruty, , 0uvex Mauglí ne, tak je to: Librex, Librex| .,,DanieIi, já chci koktej1
do hořka, rozumíš,dohořka Lipusbus jede Herodovou uIicí, vyrostia Co sedačky, dvíčata,,,Pívovar
stojí v P]zni, né? hehehe.,, Forejtová de pc krku Šárskýmu je to Klásková .. ]E TO SN/RTI
.

''_-

Paní Spurná, pomócl

l

II

l

| | l

šumná ostrava, Šumná ostrava, Šumná ostrava, Šumnaostrava, ŠumnaOstrava,
šumná ostrava,šumná ostrava, Šumná ostrava, Šumná ostrava, Šumná
vagon uhií, vagon uh|í, vagon uhlí, Ostravice, vagon uhlí, vagon uhlí, vagon uhlí,
vaqon uhlí, Ostravice, vagon uhlí, vagon uhlí, vagon uh|í, Ostravice,
vaqon uhií

-

Sykcrův most - A.
PřipIouvá Thor,.. ptá se stejně jako my před sedmi iety kudy kam

.. kolemjdoucí neví, nejsou z Ostravy.,, v obchodě prodavačky ani kupující neví, nejsou totiž z Ostravy,.. z Ostravy nejsou ani servírky
v hospodě pob|íž.., Thor sr podezíravě měříulice plné |idmi a okna pIná zácionami, obrací |od'z papyru,
ulévá z ní bohu slunce a vrací se zvěstovat svým Norským, že sice do Ostravy vede proud, aie doopravdy

tam nikdo nežije.". .,.co? KoIik je? Kolikátýho?A1o.AIe néé|l!Játam letos nemůžua přitom mám od
loňska děsnej absťák,..
brečív Pizni PETRA KOSOVA

Ostravarské jaro
Na Ostravar se každoročně těším až nedočkavě, protože těmi někoIika dny v mém rodném městě pro
mě začínájaro. ByC|ívám kousek od své ško|y, cestou do divadla mohu nakouknout do oken bytu mého
dětstvía iehce přenesu přes srdce, musím-li se přitom v ulicích brodit závějemi neodkIizeného sněhu.
Ani zúčastněná divadla nezapírajísvůj ostravský původ a z toho plynoucí zvláštnosti, aIe zároveň svým
založením, rozhIedem a výkony v hranicích regionu neuIpívají. Díky tomu patříOstravar mezi nejkvalitnějšíanejoriginá|nějšídivadelnífestivaly, co jich dnes u nás je.
Ostravaru se zúčastňujívšechnaostravská činohernídivadlaa scházíme se pak i mimo hledlště a jeviště, protože festivaI si zachovaI možnost rozmIouvat za přítomnosti tvůrcůpředstavení o tom, co jsme
zhlédIi. Bývá to zajímavé, protože přijíždímezrůzných konců vlastia patříme k různým generacím, takže vidíme nestejnýma očima a z mnoha úhlů.

Ostravar 1e festival stavěný na lidskou míru, stačípřeběhnout Frýdlantské mosty nebo seběhnout k Os
travici, abychom se octIi v dalšímz festivalových dějišť, s pak zústat o něco déie vzhůru, vnímat, účastnlt
se a mít báječný pocit, že v té přáteIské a vstřícné atmosféře se dá ještě domluvit. Mezi sebou i mezi di

vadlY navzájem, Neníto tak doceia samozřelmé Například
si nedovecju představrt, že by se k takové
přehlídce včetně družnéhobesedování sešla iřeba
divadla brnenska.
JAROSLAVA SUCHOIV ELOVÁ

Přehlídka pro ntladou generaci
Jedním ze sPecifických rysů Ost-ra-varu je významná
účaststudentú ve festivalovém hledjštr. Do Ostravy
se kaŽdoroČně sjÍŽdějíPosluchačiclivadelních věd z
Olomouce, prahy a Brna, ale také studenIic]ivade|_
nÍch ŠkolzPrahY, Brna a 1lÍna,
Přicházelísamozřejmě stuc]enti ostravských,yrory.r,škol,A jestliže před
několika lety Ost-ra-varzískaI pří-

domek ,,mezinárodní", nebyio tornu tak proto, že by na přehíídce

é-

hostovaly zahran jčnísoubory: mezinárodní byla účastv hledišti, kde

zasedii

i

studentj

z bratislavské

a

pedagogovó

VŠN,,jU a

ze Siezske

univerzity v Katovicích, Z vlastní
zkušenosti mohu potvrclit, že Ost
,ra-var je pro olomoucké
studenty
nejžádanělší přehlídkou roku,
1eho
l ucasti dokonre i na-

povesl |aIa

še posluchače filmové vědy bohužei se obvykie octnou v převisu

popiávky, který každým rokem
musime nemilosrdně,,odříznout",
Několik qenerací studentu ocjrost.
přeh|ídkovým zpravoclajem,

lo s

Ctyřl pohádky s vlky za vrátky, scénář a režie Norivuki
Sawa

AČko]iv mÍra duŠevníhoa fYzického vyčerpání redaktorů po
každémročníkuje dostatečně známa, redak_
ce bývala obsazována bez Problémů (snacl kromě loňského
ročníku),něúeřístuclenti se cjo redakce
dokonce vraceli,
Studentský Živel je také
Přítomen na praviclelných kritických hoc]noceních zhlécnuteho po pravdě řeče_
no, nejsme vŽdY sPokojeni s mírou prŮbojnostl, kritjčnosii
a odvahy teatrologickéhc mládí_
lako by se

mladí obávali prezentovat vlastní (generačně nutně jiný) úsudek vedle zasloužilých koryfejů českédivadelní kritiky a vedle svých pedagogů. Občas si s povzdechem vzpomenu na obdobné semináře v B0. letech, tedy před iistopadem 19B9, které se konáva|y na jihomoravské činoherní přehlídce v tehdejším
Gottwaldově. Semináře vedl Zdeněk Srna, docent divadelni vědy v Brně. Nezapomenutelná byla rozprava, na nížstudenti (a musím prozradit, že mezi nimi byl i jeden ze zakladatelů Ost-ra-varu Marek Pivo-

var)doslova rozzuř]li N/ilana Páska, tehdejšího režrséraa ředitele Divadla bratříMrštíků,Studentitotiž
nerespektovali vynucovaná oficiá|ní kritéria ani přítomnost zasloužilého umělce, a to se tehdy jevilo jako náramná, doslova trestu hodná neslušnost. Dnes ovšem tolik odvahy netřeba...
l s touto malou výhradou mám však zaío,žepobyty v Ostravě pro řadu našich studentů patří mezi jejich
nejintenzivnějšízážitky z dob studia a že si odsud odnášejí mnoho užitečnýcha praktických poznatků.
Ne vždy dokonce vše pro ně skončís přehlídkou. Pozoruhodná Lipusova inscenace Romance pro křídlovku svou netradičností(hrálo se na jevišti a publikum sedělo na otáčejícíse točně) před lety například
vyprovokovala naše studenty, aby se pokusili o téměř nemožné, totiž pořídit jejívideozáznam. S pomocí
tří kamer se jim to nakonec podařllo. A ještě jeden příklad: setkání s ostravským Bílým divadlem vedlo
ke vzniku dokumentárního filmu, na němž se vedle olomouckých podíleli istudentr z berlínské Freie
u n tversitát.
Stručně a krátce řečeno: ostravská přehlídka je svým u nás neobvyklým formátem inspirující,a to i po

deseti letech.
JIŘiŠTEFANIDES,
Katedra divadelních, fiImových a mediálních studií,

Filozofická fakulta up 0lomouc

Středa í. března 2006 - 11.00 hodin
D|VADL0 PETRA BEZRUČE
I

l

Stephen King

MlsERY
Překlad
Režie

Dramaturgie
Výprava
Hudba

-

Simon Moore

Pavel Peč

Andrzej Celiňski
llona Smejkalová
Marta Roszkopíová
Norbert Lichý

Premiéra 3. února 2006
Král hororu u Bezručů!
jsem
iy 1rt, oprrau TEN Pau! Shetdon? TEN, co napsal Misery? Měljste nehodu. Jaké štěstí!Já
ŠítrrlÁ
Doslova
velká,
vaše fanynka,' Velká faiynka, opravdu
Annie _ bývalá ošetřovatett<a,
(Přežije to Paul???)
zernřít!!!
nesmí
.,
,
Misery
fanynka!
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Středa 1. března 2006 ve 14,30 hodin
KOMORNí SCÉNA ARÉNA

Mark Ravenhill

PoLARolDY
Překlad
Režie
Scéna a kostýmy

Martina Schlegelová, Marie Špalová, Kristýna Šplíchalová
lvan Krejčí
Lucie Loosová

Premiéra 12. listopadu 2005
Dvě cesty stojí před tebou: bud'je člověk
in nebo out, ale když jsi in, zůstaneš sám.
Těžká volba. Na modřiny make up,
na deprese éčko,Touha a ostrá slova.

m

Středa 1. března 2006 v 18.30
D|VADLO ANTON ÍNA DVOŘÁKA

Klára Špičková- Jan Mikulášek

KRÁLOVNA MARGOT

Režie
Dramaturgie
Scéna a kostýmy
Hudba a výběr

hudby

Jan Mikulášek j, h.
Klára Špičková
Marek Cpin j. h.
Jan Mikulášek j, h.

Česká premiéra 2. dubna 2005
Tolik krve si žádá další krev,
Volně na motivy románu Alexandra Dumase,

ť

Středa í. března 2006 ve 22.00 hodin
KOMORN Í SCÉNA ARÉNA

Eugěne lonesco

žlolr

Překlad
Režie
Dramaturgie
Scéna a kostýmy
Zvuky

vladimír Mikeš
]osef ]aník
Tomáš Vůjtek
Marta Roszkopfová

Vladislav Georgiev

Premiéra 26, listopadu 2005
Jak jde život ctál a dál, propadá se člověk hloub
a hloub, A to všechno se děje prato, že se země
točía točí.Stařeček a Stařenka mezi přídělem a

údělem života, Malý skvast velkého mistra.
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Čtvrtek 2. března 2006 v 10.00 hodin
D|VADLO ANTON íNA DVOŘAKA

Alois

a

Vilém Mrštíkové

MARYŠA

Režie

úprava
Dramaturgie
Scéna
Kostýmy
Hudba
Pohybová spolupráce
Korepetice
Světelný design

Michal Lang j. h.
Klára Špičková,Michai Lang
Klára Špičková

Jaroslav Bónisch j. h.
lvana Brádková j, h.
Martin Horáček j. h,, Michal Lang j.
Blanka Bartošová j, h,
Jlrl 5imacek l. n.
Daniel Tesař j. h.

Premiéra 21.|edna 2006
Moravské vášně v hrnku kávy. Naše nejslavnějšítragédie,

h.
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Čtvrtek 2. března 2006 v í9,00 hodin
D|VADL0 JlŘíH0 MYRONA

-Tullio Pinelli - Enio Flaiano - Brunello Rondi

Federico Fellini

SLADKÝ ŽIVOT

Jevištní adaptace
Režie
Dramaturgie
Scéna
Kostýmy
Pohybová spolupráce
Hudba a výběr hudby

Jan Mikulášek a Marek Pivovar
Jan Mikulášek j. h.

Marek pivovar
Marek Cpin j, h.

Linda Dostálková j. h,
Kristýna Slezáková j. h.
Jan Mikulášek j. h.

Premiéra 4. února 2006
velkoměsto, ve!evečírky, velmistr mezi novináři, veleslavín hvězd. velké Štěýí,
nebo velký zmar? Divadelní adaptace jednoho z nejlepšíchfilmů všech dob.
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Čtvrtek 2, března 2006 ve 22.00 hodin
D|VADL0 PETRA BEZRUČE

Otfried Preussler -Tomáš Pěkný

MAtÁ ČnnooĚlN!cE

Režie

Zoja Mikotová

Výprava
Hudba

Marta Roszkopfová
zdeněk kluka

Dramaturgie DanielaJirmanová

Premiéra 9,záři2005
Havrane, havrane z kamene, je smutné být sám...
Sto let strávených učenímse z čarodějné knihy, sto let pražitých v osamění, sto let bez přátel
to opravdu není málo, A ke všemu Malá čarodějnice propadla u zkoušky z čarodějnictvía nemůže být přijata mezi sestřičky báby. Že by nakonec našla spřízněnou duši mezi lidmi?
)pravdu kouzelná pohádka, příběh určený nejen dětským

-

divákům.
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Pátek 3. března 2006 íí.30hodin

_
D|VADLO ANTONÍNA DVOŘAKA ZKUŠEBNA

viliam klimáček

POVÍDKY Z FAsTFOODU
Překlad
Režie
Dramaturgie
Scéna a kostýmy
Výběr hudby

katarína a Marek pivovarovi
Janusz klimsza
Klára Špičková

Alexander Babraj
Jakub Klimsza j. h.

Česká premiéra 28. května 2005
Matý bufet skrývá nejedno překvapení.
Co se stane, když se setká několik životníchoutsiderů?

l

l

Pátek 3. března 2006 15.45 hodin
I DlvADL0
DIVADLO pETRA
BEZRUČE
PETRA grznučr

l

l
l

Il

l
l
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Fosse
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Režie

Karolína stehlíková
J,

A. pitínský
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Pátek 3. března 2006 v 18.30 hodin
]ili

D|VADL0 ANTON íNA DVO ŘAKA

Martin McDonagh

PAN POLŠTÁŘŮ _ PILLOWMAN
Překlad
Režie
Dramaturgie
Scéna a kostýmy
Výběr hudby
Lektorka znakovéhojazyka

Ondřej Sokol

Andrzej Celiňski j. h.
Marek pivovar
Marta Roszkopfová j,
Andrzej Celiňski j. h.
llona Bojarová j, h

h,

Premiéra 29. října 2005
Černočerná komedie od nejhranějšího současnéhodramatika
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Sobota 4. března 2006 ve 14,00 hodin
DIVADLO PETRA BEZRUČE

Martin Crimp

5ToRY

Překlad
Režie

Jitka Sloupová
Jan Mikulášek

Výprava
Hudba

Marek Cpin
Jan Mikulášek

Dramaturgie llonaSmelkalová

Premiéra 7. října 2005
Jsou místa, kam nás zaveze jen slepý taxikář,
prožítij§e něco opravdu neŮvaritátňeno? Koupíme váš skutečný životnípříběh, Možná z toho
to,., nepřežijete! Neuvěřitelná story
vznikne skvětý scénář. Možná dokonce zbohatnete. Možná
sami, a tím, co je vyprávěním něko,
Žijí
tím, co
dvou mediátních agentů, kteří ztratili hranici mezi
ho

jiného,

Sobota 4. března 2006 v 19.00 hodin
D|VADLO JlŘíH0 MYRONA

Petr Šabach - lvan Hlas

šnrnlíLÉTA

-

Petr Jarchovský

Režie
Dramaturgie
Scéna
Kostýmy
Choreografie
Asistentka choreografie
Hudební nastudování, aranžmá

-

Jan Hřebejk

Peter

Gáborj.

-

Miroslav Hanuš

h.

Marek Pivovar
Jozef CíIler j. h.
Katarína Holková j. h.
Jaroslav Moravčíkj, h.
Kristýna Slezáková j. h,
Vlastimil Šmídaj. h,
Jiří Šimáčekj. h.

Hudební nastudování pěveckých čísel,korepetice
BořivojWojnar
Sestřih dobových

dokumentů

Premiéra 'l8. června 2005
Slavný muzikál z časů,kdy se kráčelo vpřed ke světlým zítřkůma hledělo vzhůru
ke štěkaj ícímkos mon a utů m.

-*_

xl

§Éx

t

NDNiltr-"^?§,l3llt7lP,

BrÉnB
komorní scÉna

r&
ň

D!URDL0

LOUTEK@

0sTRRUR

