
Igor Františák, ředitel Svatováclavského hudebního festivalu, říká:

„Hudební svátek posvětí
nejen Magdalena Kožená“
BŘETISLAV UHLÁŘ

Ostrava – Už pozítří začíná
osmý ročník Svatováclavské-
ho hudebního festivalu, nej-
větší svátek duchovní hudby
v České republice. Ředitele
festivalu Igora Františáka
jsme před jeho zahájením po-
žádali o rozhovor.
Co nabídnete letos posluchačům?
Dramaturgie letošního festi-
valu zabírá prostor hudební
historie od středověku v po-
dání ženského vokálního
souboru Tiburtia Ensemble
přes barokní velikány jakými
jsou Bach, Zelenka, Vivaldi či
Händel a zástupce hudby ro-
mantismu Dvořáka, Čajkov-
ského, Rossiniho, Griega až
po skladatele dvacátého stole-
tí: Suka, Schönberga, Mes-
siaena, Mahlera, Pärta nebo
Sofii Gubajdulinu, jejíž
skladba Canticle of the sun
zazní v české premiéře.
Úvodní koncert se uskuteční
ve svátek svatého Václava,
v podání České filharmonie,
Pražského filharmonického
sboru, chlapeckého sboru

Pueri Gaudentes a sólistů Evy
Dřízgové-Jirušové, Jaroslava
Březiny a Romana Janála,
vše pod vedením dirigenta
Tomáše Netopila.
Když už jste začal výčtem účinkujících
v úvodním koncertě, který se uskuteč-
ní pozítří v Ostravě-Mariánských Ho-
rách v chrámu Panny Marie Královny,
můžete jmenovat další umělce, kteří se
na festivalu představí?
Za všechny mohu jmenovat
ještě Janáčkovu filharmonii
Ostrava a Moravskou filhar-
monii Olomouc, ale také ba-
rokní orchestr Collegium
1704, Sbor polského rozhlasu
Krakov, Ensemble Phoenix
z Mnichova a mnohé další.
Ozdobou festivalu bude určitě
vystoupemí naší světově pro-
slulé mezzosopranistky Mag-
daleny Kožené 13. října v Ost-
ravě. Ale jsou zde i další skvě-
lí umělci, k nimž patří vio-
loncellista Jiří Bárta, jazzový
kytarista David Dorůžka,
dánský cembalista Lars Ulrik
Mortensen či věhlasný hráč
na barokní housle John
Holloway.
Kolik míst letos festival navštíví?
Svatováclavský hudební fes-
tival se v tomto roce až do
28. října zastaví v sakrálních

prostorách devatenácti měst
Moravskoslezského kraje,
kde je připraveno na třicet
čtyři koncertů.
Chtěl byste upozornit na některé
neobvyklé dramaturgické počiny
v programu?
Tím by se mohlo stát vystou-
pení Sboru polského rozhlasu
Krakov v Ludgeřovicích,
smyčcového kvarteta Pavla
Haase, slovenského komor-

ního orchestru Quasars En-
semble s Mahlerovou Písní
o zemi či vystoupení „hvězd-
ného kvintetu“ v mezinárod-
ním složení Linde Brunma-
yer – traverso, John Holloway
– barokní housle, Ulrike Be-
cker – barokní cello, Lorenz
Duftschmid – viola da gamba
a Lars Ulrik Mortensen –
cembalo na koncertech v Ost-
ravě-Zábřehu a ve Fulneku.

NA ČEM PRACUJI?

Libor Martinek, pedagog Slezské
univerzity v Opavě, literát:

V současnosti chystám několik před-
nášek pro veřejnost. V rámci celo-
státního Týdne knihoven pohovořím
na základní škole s polským jazykem
vyučovacím v Bystřici nad Olší o bás-
níkovi Wilhelmu Przeczkovi. Následně
odjedu do Mostů u Jablunkova, kde
budu mít přednášku pro veřejnost
v místní knihovně o poezii básníka Ja-
na Pyszka. Pak mě čeká přednáška
v Klubu Muzea Těšínska v Českém
Těšíně na téma Dvojjazyčné časopisy
a beletristické tisky na Těšínsku. (mat)
Foto: archiv

Barrandov obléká v novém filmu
Gérarda Depardieua
Známý herec ztvární roli prostoduchého
Ipua v německo-belgicko-rumunském filmu.

Praha, Ostrava – Přes dvě stě
kostýmních kompletů z
barrandovského Fundusu se
objeví v připravovaném ně-
mecko-belgicko-rumunském
snímku s názvem Ipu: Con-
victed to Live, jehož hlavní
hvězdou bude populární fran-
couzský herec a známý bouř-
livák Gérard Depardieu. Sa-
motné natáčení odstartovalo
počátkem září v rumunských
lokacích, zejména v zachova-
lé středověké vsi Sighisoara a
následně v Bukurešti.

„Na několik dní v srpnu
navštívila barrandovský Fun-
dus vůbec poprvé kostýmní
výtvarnice Nathalie Leborg-
ne a vybrala pro produkci
přibližně dvě stě kostýmních
kompletů z období druhé svě-
tové války. Se spoluprací s
naší divizí byla více než spo-

kojená a věříme, že se i při
příštím projektu obrátí právě
na Barrandov, ačkoli byla do-
sud zvyklá půjčovat si věci
převážně ve Francii,“ říká
ředitelka divize Fundus Věra
Krátká.

Snímek vychází z knižní

předlohy rumunského autora
Tituse Popoviciho a vypráví
dramatický příběh z jisté za-
padlé rumunské vsi. Během
druhé světové války je zde
jednoho dne zabit německý
voják a nacisté hrozí, že vy-
vraždí celou vesnici, pokud
její obyvatelé sami a dobro-
volně pachatele nevydají. Ja-
ko obětního beránka se ves-
ničané rozhodnou předhodit
slabomyslného Ipua (Depar-
dieu), kterému v případě fa-
lešného doznání slíbí velko-
lepý pohřeb válečného hrdi-
ny. Ipu se ovšem roli dobro-
volné oběti vzpírá a jeho bláz-
nivé chování se ukazuje jako
osudově nepředvídatelné…

Snímek režíruje rumunský
tvůrce Bogdan Dreyer. Po bo-
ku Gérarda Depardieua se v
roli kněze Johanise objeví i
další herecká hvězda, ame-
rický herec Harvey Keitel,
známý například z filmů Mar-
tina Scorseseho. Hlavní žen-
skou postavu snímku Mar-
gheritu ztělesní italská he-
rečka Laura Morante. (bře)

Balabánova povídková sbírka
se stala knihou desetiletí
Praha, Ostrava – Vítězem knižní ceny Magnesia Lite-
ra – Kniha desetiletí se stala povídková sbírka zesnu-
lého spisovatele Jana Balabána Možná, že odcházíme,
která v roce 2005 získala Literu za prózu. V kategorii
Kniha desetiletí pro děti a mládež triumfoval román
Lichožrouti spisovatele Pavla Šruta a ilustrátorky Ga-
liny Miklínové.

Povídkovou sbírku Jana Balabána, který žil a tvořil
v Ostravě, pohybující se na hranici autobiografické
inspirace a fabulace, vydalo v roce 2004 nakladatelství
Host a na knihkupeckých pultech je aktuálně k dostá-
ní jako součást autorových spisů ve svazku Povídky.
„Do dnešního dne si knihu Možná že odcházíme koupi-
lo téměř patnáct tisíc lidí,“ uvedl Miroslav Balaštík
z vydavatelství Host. Knihou roku 2011 (vydanou v ro-
ce 2010) se stala poslední kniha Jana Balabána Zeptej
se táty. Nejčastějším a nejoceňovanějším žánrem ost-
ravského solitéra byla existenciální povídka; často byl
označován za autora, který píše o ztroskotancích
a o zoufalých existencích v mezních životních situa-
cích. Sám to ale odmítal s tím, že smrt a bolest jsou
jedním ze základních paradigmat, jež činí život smys-
luplným. (čtk, hla)

Ostrava Kamera Oko potřetí
aneb Kameramané v hlavní roli
Ostrava – Projekcí soutěžního snímku Impérium –
Mafie v Atlantic City režiséra Martina Scorseseho a
kameramana Stuarta Dryburgha s řadou čestných
hostů včetně prezidenta evropské kameramanské fe-
derace IMAGO Nigela Walterse, byl v areálu Dolní ob-
lasti Vítkovic – Provozu Hlubina zahájen třetí ročník
Mezinárodního filmového festivalu Ostrava Kamera
Oko. Festival, který se koná do neděle 2. října v ostrav-
ských kinech Art, Minikino, Vesmír a Luna i v uni-
kátních prostorech Dolní oblasti Vítkovic, se jako je-
diný v České republice zaměřuje na kameramanskou
tvorbu.

První festivalový víkend patřil kromě soutěžních
projekcí zejména živým setkáním s řadou festivalo-
vých hostů, například s německým kameramanem,
dlouholetým spolupracovníkem Wernera Herzoga Pe-
terem Zeitlingerem, nebo s kameramanem snímku
Romance pro křídlovku Andrejem Barlou.

Dnes festival pokračuje projekcemi v kině Art
(L'Apollonide, 17 hodin, Hi-so, 19.30), ve festivalovém
centru ve Staré Aréně (Backyard, Hudba a vzpoura,
12.00, Hotel Úsvit, Mlýn, Cesta, Hotel, Třináctý týden,
Muž na křídle, 14.00, Haiti bez naděje?, Banderovci,
16.00, Cirkus Humberto, 9.–12. díl, 18.00), Minikino
Kavárně (Upír z Feratu, 17.00, La piel que habito,
19.30), kině Vesmír (Hoří, má panenko!, 19.30) i v kině
Luna (Heart Beat 3D, 19.30). (hla, zi)

PAUL HINDEMITH MÁ U RADY PAMĚTNÍ LIST
PAUL HINDEMITH, německý
hudební skladatel první polo-
viny dvacátého století, má
v ostravské pivnici U Rady
pamětní list. Traduje se totiž,
že skladatel, který v Ostravě
pobýval v letech 1931, 1932
a 1936, si velice oblíbil pose-
zení právě v tomto pohostin-
ském zařízení. Pamětní list
odhalil ředitel Národního di-
vadla moravskoslezského Jiří
Nekvasil (na snímku).
Ostravská opera má v reper-
toáru Hindemithovu operu
Cardillac. Premiéru měla
v závěru minulé divadelní se-
zony. (jan)
Foto: Jiří Zerzoň

SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL láká stále více posluchačů, o
čemž svědčí i tento snímek z minulého roku. Foto: Ivan Korč

Rozhovor

GÉRARD DEPARDIEU.
Foto: archiv

Deník zjistil

Předplaťte si svůj regionální Deník 
a získejte ZDARMA

večerníčky
sada 30 nejlepších večerníčků
(1 - 30 nebo 31 - 60)

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 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.

30 nebo 31 - 60)

Vyberte si
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