
Ohlédnutí Václava Filandra
na ostravském Dole Michal
K vidění budou obrazy, koláže, asambláže, grafiky, objekty a architektura

BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Ohlédnutí – nese
název velká retrospektivní
výstava z tvorby architekta a
výtvarníka Václava Filandra,
která se koná v současné době
v řetízkových šachtách Dolu
Michal v Ostravě-Michálko-
vicích. Letos jedenašedesáti-
letý opavský rodák je povolá-
ním architekt, který má na
svém kontě řadu pozoruhod-
ných realizací, z nichž za
všechny jmenujme nádraží
ČD Ostrava–Svinov, které
získalo řadu prestižních oce-
nění. Vedle toho také rád ma-
luje, takže má na svém kontě
několik desítek výstav. Proč
se rozhodl pro retrospektivu
právě v industriálním pro-
středí Dolu Michal?

„Když jsem si uvědomil, že
podle toho, kolik mi už je, jsem
vlastně starý, tak jsem se
ohlédl za tím, co jsem udělal do
této doby, a chtěl jsem se podě-

lit s tím, co jsem zjistil, i se
svým okolím. Velké a zajíma-
vé prostory řetízkových šaten
a koupelen na Dole Michal mě
umožnily vystavit na devade-
sát olejomaleb, objekty, kolá-
že, asambláže a architekturu i
pomocí výkresů, fotografií a
animací. Některé věci nebyly
zatím vystaveny a takhle po-
hromadě jsou spolu poprvé,“
vyznává se Václav Filandr.

U jednoho odpočívá
od druhého
Jak sám říká, v průběhu čty-
řiceti let jeho života se archi-
tektura a výtvarno skvěle do-
plňovaly a vždy jeden obor
činnosti mu pomohl odpoči-
nout si od toho druhého nebo
pokračovat v rozvíjení myš-
lenky jiným médiem. „Inspi-
rací mi je vždy to všechno ko-
lem nás – ať jsou to domy,
stromy, obloha, lidé, sny, tou-
hy, přání,“ míní autor.

„Artefakty Václava Filand-
ra ve všech jeho výtvarných
oborech jsou příběhy o příro-
dě, stromech, osamocených
židlích v krajině, domech, ka-
tedrálách, architektonických

fragmentech a jiných prvcích,
do nichž si můžeme s vlastní
fantazií dosazovat další
předměty a snít spolu s auto-
rem své vlastní příběhy. Jsou
zastaveným filmem, v němž
můžeme pozorovat pomíji-
vost a nezachytitelnost času a
vzpomínat na děje dávno od-
váté. Mají samostatnou vypo-
vídací hodnotu a jejich ná-
hodné řazení nám může vy-
tvořit i malé básnické dílo:
Stromořadí je Místo pro roz-
hovor, v němž Sen je Brána k
Tajemství...,“ píše v katalogu
k výstavě Václava Filandra
Petr Pavliňák. Oba jsou členy
výtvarné skupiny Chagall.

Václav Filandr i po šedesát-
ce stejně jako před ní dál na-
vrhuje rodinné domy v Ostra-
vě a jejím okolí i miliardové
investice v prostoru svinov-
ského nádraží, aby se vzápětí
opět ocitl u malířského stoja-
nu a znovu se ponořil do svého
výtvarného světa plného fan-
tazie a poetiky.

Ostatně jeho současná vý-
stava, která potrvá do 27. květ-
na na Dole Michal, potvrzuje,
že Václav Filandr se v životě
určitě nenudí.

Tip týdne

Velikonoční minifest v Bílovci má i letos co nabídnout

Kdo si chce i v předvečer velikonočních svátků užít pořádné dávky rocko-
vých tónů, měl by zamířit do Bílovce. V tamním kulturním domě se již po-
páté uskuteční Easter rock minifest. Hlavním tahounem by měla být zno-
jemská kapela X Core. Původně hardcoreová kapela se podle jednoho z or-
ganizátorů akce, Jiřího Hrušky, v poslední době nasměrovala více do melo-
dických poloh. „Lze je přirovnat k americkým kapelám a považuji je za jednu
z nejlepších metalových kapel v Česku,“ uvedl Jiří Hruška. Zatím poslední
svou desku s názvem In Hell vydali X Core před dvěma roky a prezentovali ji
na evropské tour po boku kapely Pro-pain.
Kromě X Core a Criminal Collection vystoupí i skvělí Slow Tension ze
Studénky, kteří vystupovali na minifestu už v roce 2009. „Dále zahrají Salty
Stick Boy’s z Prahy, kteří budou celý festival zahajovat. Pro tvrději zaměře-
né fanoušky vystoupí Barricade z Kroměříže a opět nebude chybět ani moje
kapela Thieves in Streets a ostravští Gap in the Story,“ doplnil Jiří Hruška.
Začátek velikonočního minifestu, který se uskuteční v Domě kultury v Bí-
lovci v sobotu 23. dubna, je v 18 hodin. (ipa, man)

Opera Fedora v NDM:
zaujaly pěvecké výkony

Ostrava – Českou premiéru
skvostu italského operního
verismu – Giordanovu tříak-
tovou operu Fedora – uvedl
minulý týden operní soubor
Národního divadla morav-
skoslezského (NDM) v Diva-
dle Antonína Dvořáka. Děj
opery postupně zavádí divá-
ky do Ruska, Francie a Švý-
carska, aby se stali svědky
tragické lásky hraběte Lorise
Ipanoffa a kněžny Fedory
Romazoff.

A jak viděl premiéru častý
operní návštěvník, pan Ja-
romír Ž. z Havířova, který si
však nepřál uvést celé jmé-
no?

„Na operní představení
chodíme s manželkou už řadu
let, ale přiznám se, že operu
Fedora jsem slyšel a viděl ny-
ní poprvé v životě. Myslím, že
jsme měli krásný zážitek z
premiérového obsazení. To,
co zazpívala představitelka

Fedory Nana Miriani, bylo
velmi nádherné. Stejně jako
Gianluca Zampieri v postavě
hraběte Lorise. Hodně jsem
byl zvědavý na režijní pojetí
Petera Gábora, kdy, jak jsem
se někde dočetl, to byl jeho
operní režijní debut. Vcelku

se mi jeho pojetí zamlouvalo.
Myslím si, že je to inscenace
plná emocí, krásné hudby a
velmi dobrých pěveckých
výkonů. A pro milovníky
opery, ale nejen jim, bych toto
představení určitě doporu-
čil.“ (hla)

Ambientní Café Industrial
na vlnách Českého rozhlasu Ostrava
Ostrava – Pravidelnou sérii koncertů v přímých pře-
nosech Rádio Ostrava Live navštíví v dubnu ostrav-
ská hudební skupina Café Industrial. Své hudební ex-
perimenty z nové desky představí posluchačům i ná-
vštěvníkům v hudebním studiu 1 Českého rozhlasu
Ostrava ve čtvrtek 21. dubna od 18 hodin.

Kapela Café Industrial zahraje ve složení Veronika
Vlčková (příčná flétna), Marcela Kučová (sopránový
a tenorový saxofon), Ondřej Pyš (baskytara), Viktor
Dořičák (bicí nástroje a perkuse) a František Kuča
(zpěv a kytara). Představí své první oficiální studiové
album s názvem Ostrovy. To vyšlo v lednu letošního
roku v produkci Petera Bindera a Tomáše Zena Vác-
lavíka. (hla)

Ve středu bude hostem Dobrého
rána s Jedničkou herec Petr Nárožný
Ostrava – Představovat
herce Petra Nárožného
jistě není potřeba. A tak se
můžete jen těšit na setkání
s ním prostřednictvím te-
levizní obrazovky.

„V Dobrém ránu s Jed-
ničkou si budeme povídat
o pořadu Komici na jed-
ničku, který pan Nárožný
uvádí, ale také o jeho práci
v divadle a ve filmu,“ uve-
dl dramaturg vysílání Te-
levizního studia Ostrava Pavel Janošec. (hap)
Foto: archiv

Ivan Titor vystavuje v lázních
Klimkovice – Ve prospěch dětské léčebny chce ostrav-
ský výtvarník Ivan Titor věnovat jeden ze svých obra-
zů, který se bude dražit v aukci v Sanatoriích Klímko-
vice. V léčebně rehabilitují zejména děti s pohybový-
mi potížemi včetně malých pacientů na vozíčcích po-
stižených například dětskou mozkovou obrnou. Vý-
stava obrazů Ivana Titora se uskuteční na kolonádě
Sanatorií Klimkovice dnes od 18 hodin.

Povídání s výtvarníkem doplní krátký koncert pís-
ničkáře Pepy Streichla. Vzápětí bude po 19. hodině ná-
sledovat aukce vystavených děl. Zájemci o nákup
v aukci si mohou díla v úterý prohlédnout už od 15.30
do 17 hodin. (zm)

NÁDRAŽÍ ČD Ostrava-Svinov. Snímky: archiv autora

VÁCLAV FILANDR.

NANA MIRIANI (Fedora), Václav Morys (Desiré – na snímku vpravo)
a Bogdan Kurowski (Gretch). Foto: Martin Popelář

Získejte zdarma dárek
Podmínky předplatného se řídí 
Všeobecnými podmínkami 
pro předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz nebo 
na všech redakcích Deníku. 
Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele a do vyčerpání zásob.
Minimální celotýdenní předplatné 
vašeho regionálního Deníku na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)
Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč 
včetně DPH za každou započatou minutu 
pro volání z pevné linky. 
Volání z mobilního telefonu dle tarifu 
mobilního operátora.

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

Maggie Raggies 
Cinderella 
(Popelka) je 
výborná 36 cm 
vysoká panenka 
na hraní a maz-
lení. Každá pa-
nenka má suchý 
zip na dlaních, 
se kterým se dá 
hrát zábavná 
hra s ručička-
ma. Panenka 
po obutí stře-
víčků začne 
prozpěvovat. 
Baterie jsou 
součástí balení. 

g

cm
en

ma
pa
uc
ch
e d
á
a-
a 
e-

. 

en

ies

m
nka 
az-
a-
chý
h,
dá

-

ní. 

panenku Maggie Raggies
od Zapf Creation 
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