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Činohra Její pastorkyně
v NDM je divadlem vášní

Husí kůže
Lucie Kouláková, zpěvačka
skupiny Sagar, Palkovice

Představitelé hlavních rolí se zdárně chopili velkých hereckých příležitostí

Ostrava – Činohra Národního
divadla moravskoslezského
nastudovala pod názvem Její
pastorkyně (originál Její pastorkyňa) drama Gabriely
Preissové. Proč dnes inscenovat stěžejní dílo českého realismu? Nejen pro poutavý
příběh, nejen pro téma, které
je věčné, nejen pro velké herecké příležitosti.
Režisér Martin Františák
svými nejvydařenějšími díly
(vzpomeňme hry Doma a Nevěsta) výrazně vstupuje nejen
do debaty o naší národní identitě, ale také znovu a znovu
připomíná, co všechno patří k
osobní identitě každého lidského jedince.
Jan Štěpánek na rozlehlou
scénu umístil jen stůl a pár
židlí a na druhou stranu starou skříň. Do popředí dal malou truhličku, a do tohoto
reálného světa příběhu nechává některé postavy sejít po
šikmé ploše ze zvýšeného pozadí. Silně působí také obraz
malého pokojíčku s kolébkou,
vytvořený velmi umně spuštěním rozměrné jednobarevné tmavé stěny s prosvětleným výřezem.
Zoja Mikotová v choreografii vychází ze slováckého verbuňku a vůbec lidového tance. Kostýmy Marka Cpina obsahují prvky lidového kroje.
Nikos Engonidis v hudbě taktéž využívá motivy lidových
písní i hry na tradiční nástroje.
Velkých hereckých příležitostí se v ostravské Její pastorkyni se zdarem chopili
představitelé všech hlavních
rolí, přesto nade všemi ční

Situace, kdy mi doslova naskočí ona „husí
kůže“, jsou zprávy o politické scéně, které
se dnes a denně valí na nás všechny, a to
všemi možnými mediálními prostředky.
Nabývám dojmu, že se pomalu začínáme
schylovat k další revoluci. Především mě
znepokojuje náš sociální systém. Patřím
mezi mladé a naštěstí pracující lidi. Práce
a peněz si vážím. Jen je poměrně zarážející, kolik peněz z příjmu každého z nás spláchne stát, a pořád je to na vyplácení všech dávek málo. Jen by mě zajímalo, kdo na nás bude pracovat, až se
„možná“ dočkám nějakého důchodu já sama. Pokud tedy dříve nezemřu,
protože onou „husí kůží“, ač nerada, se zatím mohu alespoň chlubit , ale při
tempu, kterým se dnes otáčím, abych se uživila a ještě měla něco navíc,
mám pocit, že i o tu kůži postupem času přijdu – pak mi už nezbude nic jiného, než vzít pořádnou peřinu z husího peří a doufat, že „zázraky se dějí“.
(gapa)
Foto: archiv autorky

Jana z Arku na Janáčkově máji nebude

MARIE LOGOJDOVÁ jako kostelnička Buryjovka v Její pastorkyni na scéně Divadla Jiřího Myrona v Ostravě.
Foto: Národní divadlo moravskoslezské

výkon Alexandry Gasnárkové v postavě stařenky Buryjovky.
Herečka tu jakoby vstoupila
na jeviště přímo z venkovského světa prodchnutého moudrou prostotou a laskavostí.
Alexandra Gasnárková však
mistrně vyjadřuje i určitou
slabost a bezradnost starého
člověka, postrádajícího sílu
postavit se tlaku okolí.
Gabriela Mikulková v roli
Jenůfy uplatňuje řeč těla, její
výkon je postaven na gestu
pro velké jeviště, ostatně režie
sama se právě o sdělení vyplývající z obrazů vytvářených občas i vzájemnými strnulými postoji jednajících
postav opírá: postavy často

ustrnou v konfliktu, v láskyplném či utišujícím objetí.

V čem je síla
Marie Logojdová svoji kostelničku Buryjovku nechává působit skrze hrdost vyjadřovanou sebejistým projevem, aby
v okamžiku vnitřního zhroucení kontrastem ve vedení těla i hlasu vyjádřila rozměr
osobní tragédie této postavy.
František Strnad se jako Laca pohybuje na samé hranici
afektu, a občas ji i malinko
nežádoucně překračuje, přesto je jeho láska k Jenůfě sdělena způsobem přinášejícím
sympatie diváků. Igor Orozovič v roli Števy je oním nedo-

spělým a nezralým mladíkem
využívajícím hlavně radosti
mládí, a mezi postavy nadlouho utkvívající v paměti
diváků se zcela jistě zařadí i
furiantská rychtářka Anny
Cónové.
Nepatrnou pihou na kráse
celku je občas nesrozumitelný mluvní projev všech účinkujících – pro divadlo nevhodný prostor jeviště i hlediště Divadla Jiřího Myrona
si tu vybírá svoji daň.
Ostravská Její pastorkyně
nabízí divadlo plné vášní a zároveň upozorňuje na nezdravé podléhání vlivu společenských konvencí, a v tom je
největší síla Františákovy inscenace.
(lvs)

Ostrava – Nejnáročnějším a nejvíc očekávaným projektem letošního Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův máj bylo nesporně scénické provedení oratoria Arthura Honeggera
Jana z Arku na hranici v režii Stanislava Moši. Včera však přišla do redakce smutná zpráva. Jana z Arku na hranici na Janáčkově máji se nekoná.
Jaromír Javůrek, ředitel festivalu Janáčkův máj, v ní uvádí:
„Scénické provedení oratoria je mimořádně náročný projekt ve
všech směrech, finanční stránku nevyjímaje. Bohužel se nám
nepodařilo sehnat dostatečný objem finančních prostředků.
Omlouváme se tímto všem festivalovým posluchačům. Zároveň věříme, že rádi přijmou náhradou uvedení slavného světového titulu W. A. Mozarta Requiem v nastudování známého dirigenta Petra Altrichtera. Zakoupené vstupenky zůstávají samozřejmě v platnosti. Mění se pouze místo konání. Mozartovo
Requiem zazní v Evangelickém kostele (Husovo náměstí, Ostrava). Kdo o večer s Mozartem zájem mít nebude, může vstupenky v místě zakoupení vrátit.“
(hla)

Panoramatická diashow o Austrálii
Vratimov – Austrálii jako malý kontinent, ale zároveň ohromně velikou zemi představí při své velkoplošné panoramatické
live diashow v Kulturním středisku ve Vratimově cestovatel
Leoš Šimánek. S manželkou, synem a dcerou procestovali během tří měsíců Austrálii do těch nejzazších koutů. Vyráželi na
koních, horských kolech, kánoích či plachetnicích s potápěčskou technikou. Se sněžnicemi na nohou zdolali nejvyšší horu
kontinentu a na lyžích pak sjížděli po jejích zasněžených svazích. Diashow cestovatele se bude konat v úterý 19. dubna. Právě tento den slaví Leoš Šimánek narozeniny.
(zm)

Uvidíte v Dobrém ránu

Frank Yamma, úžasný písničkář z pouště
Ostrava – Velkou neznámou
může být pro mnohé návštěvníky letošních Colours of Ostrava jméno Frank Yamma,
písničkář z aboriginského národa Pitjantjatjara. „Tento
umělec přichází z pouště s nadýchanými horoucími melodiemi a mytologickými příběhy Dreaming. Představují
kroniku stvoření – minulost
spojující s přítomností a nastiňující budoucnost. Frank

Yamma patří podle mého názoru k největším bardům australských Aboriginců,“ říká
Jiří Moravčík, znalec world
music, který se podílí na dramaturgii Colours of Ostrava.
Yamma vystupoval na mnoha
světových festivalech a je respektován bílými Australany.
Hluboce emotivní a těžko popsatelný hlas připomíná jedněm Johnnyho Cashe, druhým dokonce vytí divokého
psa dinga.
A proč nazval své mytologické
příběhy
Dreaming
(Snění)? „Aboriginci věří, že v

čase Snění obývaly liduprázdnou, beztvarou zemi nebeské bytosti podobné zvířatům a rostlinám. To ony jí daly
dnešní podobu – vytvořily skály, jezera, řeky a hory, vdechly
život zvířatům a lidem, které
naučily tábořit, rozdělávat
ohně, nacházet vodu, znát
hvězdy, vykonávat obřady
nebo vyrábět didgeridoo,“ vysvětluje filozofii písní Yammy
Moravčík. Loňské album zpěváka Countryman zahrnuje
také mnoho starších skladeb, s
nimiž se budeme moci seznámit v létě v Ostravě.
(hla)

Opava vyplouvá festivalem
k dalším břehům
–Stars. Žáci a učitelé výtvarné
ZUŠ připravili samostatnou
výstavu Krajinou vody aneb
Co a koho lze potkat ve vodě,
na hladině, pod vodou, v krystalech ledu, v oblacích páry,
na
duhovém
polokruhu.
Uskuteční se rovněž akce
Probouzení opavských fontán
a kašen a Zrození.
Kytarista Lubomír Brabec
představí recitálem i vyprávěním Pořady ze zemí sněhu a
ledu, horolezec Kamil Bortel
připomene zdolávání himálajské osmitisícovky Lhoce a
nesmírnost moří i oceánů
představí námořní jachtař
Jaroslav Korytář.
Pražské studio Ypsilon přiveze inscenace Postav na čaj
a Rusalkou nejen podle Dvořáka a divadlo z Kladna přispěje
divadelně-sportovní

FRANK YAMMA. Foto: Colours of Ostrava

Ostrava – Slovenská osmičlenná hudební formace složená ze
čtyř zpěváků a čtyř zpěvaček – to je vokální skupina Fragile.
„A právě v ní vystupuje herečka a zpěvačka Soňa Norisová,
která bude hostem pátečního Dobrého rána s Jedničkou,“ uvedl dramaturg ranního vysílání z Televizního studia Ostrava
Pavel Janošec. Skupina se věnuje interpretaci známých světových rock-pop-jazz hitů v působivých a velmi zajímavých originálních a cappella aranžmá – tedy jen osm zpěváků bez hudebních nástrojů. Repertoár skupiny tvoří písně světových interpretů jako jsou Sting, Stevie Wonder, Norah Jones, The Real
Group a dalších.
(hap)

Získejte zdarma dárek
Předplaťte si svůj regionální Deník
a získejte ZDARMA

kávovar PALOMA expresso
(6 šálků)

Jubilejní patnáctá akce je zasvěcena fenoménu vody
Opava – Festival divadla, filmu, hudby a poezie nazvaný
Další břehy slaví v Opavě
patnácté narozeniny a jeho letošní program bude právě na
téma Živel ~ Voda.
„Svou skladbou bude zkoumat zázračný a životodárný
fenomén vody ve všech skupenstvích, podobách, formách i funkcích,“ říká dramaturg festivalu Petr Rotrekl. Zahájení se uskuteční 15.
dubna v 17 hodin v areálu
Městských lázní, kde vystoupí skupina pražských krasoplavců a vodní víly. K vidění
bude též ukázka vodního póla
a ke slyšení koncert hudebních skupin Helemese a Rotující kedluben. V dalších dnech
vystoupí ještě brněnská kapela Nil, bratislavští Noisecut
nebo pražská kapela Rock–

Hostem pátečního Dobrého rána
bude herečka Soňa Norisová

chuťovkou Jaromír Jágr, Kladeňák.
Filmovou část festivalu vyplní snímky Ondine, Evangelium svatého Matouše, Piráti
na vlnách a Vincenz Priessnitz. Na téma známého filmu
Rozmarné léto se v Hasičském domě uskuteční poeticko-filmově-cirkusové setkání.
Závěr festivalu bude patřit
oslavám mezinárodního dne
tance v průvodu městem i při
taneční show v klubu The
Place s názvem Na počest
živlům. Voda se objeví též v
pořadu Bohumila Vurma
Symbolika vína, v přednášce
Mystérium vody v japonské
tradici i při rituálu čajového
obřadu. Na Stříbrném jezeře
se znovu objeví dračí lodě,
zvoucí zájemce k projížďkám.
(jih)

■ klasický kávovarr
PALOMA
vynikající
pro tradiční přípravu
pravu
u
kávy espresso
■ vyrobeno ze zdravotně
avotn
ně
nezávadného hliníku
iníku
u
(EN 601)
■ ergonomická rukojeť
kojeťť
ho pla
astu
ze žáruvzdorného
plastu
- nepálí
■ vhodné pro použití
žití
na plynových,
elektrických
a sklokeramických
ch sp
sporácích
porácích
■ opatřeno odolným
m silikonovým těsněním
■ nemyjte v myčce na nádobí
Na kávovar PALOMA Tescoma platí 3 roky záruka.

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 1/2 roku.

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.

