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Filmový týden 2003
Mezinárodní kytarový festival
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ANGLIČTINA / NĚMČINA
● pomaturitní denní studium AJ

s akreditací MŠMT
● odpolední a večerní kurzy

Aj všech pokročilostí
● kurzy pro začátečníky

s českými lektory
● přípravné kurzy na PET, FCE a CAE
● obchodní angličtina
● kurzy němčiny pro začátečníky

až pokročilé
kvalifikovaní rodilí mluvčí i čeští lektoři
profesionální pedagogické vedení školy

Zavolejte nám na tel. č. 542 210 216,
rádi Vám zašleme podrobnější informace.

Aktuální program ve
Velkém Špalíčku na

www.velkyspalicek.cz

prázdniny ’03
Milí čtenáři,
dostává se vám do rukou prázdninové číslo „měsíčníku“ KULT, ve
kterém vám přinášíme to nejzajímavější, co se v tomto „okurkovém
čase“ bude dít. Určitě nepíšeme o
všech akcích, což ani není možné,
neboť toto číslo
jsme připravovali
na počátku měsíce června, kdy
spousta akcí je
teprve ve stádiu
příprav. Každopádně jsme se
maximálně snažili, aby počteníčko
v tomto čísle stálo za to. Díky za toto úsilí patří celému redakčnímu
kolektivu.
Shrnu-li obsah tohoto čísla do tří
vět, tak v něm najdete přehled letních festivalů, které se konají v
Brně i mimo něj, i množství zajímavých tipů na výstavu, které jsou
skutečnými perličkami. Neopomněli jsme ani přehled letních filmových premiér, ani festival
Filmový týden 2003 v kině Art. V
samostatných článcích jsme se
soustředili na Měsíc autorského

s Kultem do Kina
Kino Scala věnovalo volné vstupenky
do této soutěže.
červnové číslo:
Benýšek Jakub, Brno / Buchtová Věra, Brno
/ Dercova Jana, Brno / Esterková Marie,
Brno / Hanuliaková Marie, Brno /
Hažmuková Pavlína, Brno / Janoušková
Hana, Brno / Koudelková Hana, Žatčany /
Koudelková Milena, Brno / Kulíniová Jana,
Brno / Kvasnica Kamil, Jedovnice /
Matějková Kateřina, Říčany u Brna /
Morávek Štěpán, Brno / Nováková Petra,
Brno / Novotná Alena, Brno / Pavelková
Štěpánka, Brno / Procházková Marie,
Troubsko / Strončeková Jaroslava, Brno /
Šácha Petr, Brno / Šmídková Markéta, Brno
Výherci, dostavte se do redakce časopisu KULT
pro své výhry nejpozději do 15/08/2003.
V červenci pouze středy od 10-16 hodin, nutno předem ověřit naši přítomnost na tel.: 541 146 252.
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čtení, Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, Mezinárodní
kytarový festival a další.
Vzhledem k tomu, že se setkáme
až po prázdninách v zářijovém
KULTu, který má uzávěrku již v
srpnu, rád bych vás pozval na naše
internetové stránky www.kult.cz,
kde se budeme snažit mapovat další zajímavé letní akce. Buďte k nám
ale shovívaví, když neobjevíte vámi
hledanou akci, vždyť jsou tu prázdniny a dovolená. Na str. 3 najdete
aktuální statistiku návštěvnosti
těchto stránek. Kombinace internetu a tištěného média se potvrzuje
býti správnou cestou. Doufám, že
to tak vnímáte i vy.
Rád bych na závěr poděkoval
všem zúčastněným za spolupráci,
která je oboustranným přínosem.
Těším se na setkání v další sezóně
2003/2004. Přeji Vám příjemné
prázdniny, krásnou dovolenou a
odpočinek k načerpaní sil do nadcházející sezóny.

Radek Holík
Obsah:
Aktuality
Internet
Knihy
Film
Divadlo
Gastro
Galerie/muzea
Hudba
Kluby
Kult. zařízení
Kurzy
Pro děti
Denní přehled
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42
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44

výherci soutěže
Milí čtenáři,
v soutěži o předplatné časopisu
KULT z červnového čísla jsme ze
správných odpovědí vylosovali:
Havránek Petr, Brno / Loukota Miloš,
Ždár nad Sázavou / Pavelková Š., Brno
Blahopřejeme!

[ www.kult.cz ]
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aktuality

Shakespearův Hamlet a Král Lear
V rámci Brněnského kulturního léta se letos opět
uskuteční Brněnské shakespearovské dny, které
budou ve dvou fázích kralovat na nádvoří hradu
Špilberk. Nově nastudovanou inscenací pro letošní
ročník je Hamlet v režii Lucie Bělohradské, kterého ztvární Jiří Langmajer (na snímku). Královraha
Claudia ztělesní letošní držitel Ceny Thálie Martin
Stropnický, Ofélii Petra Špalková, v dalších rolích vystoupí Tomáš Pavelka,
Vladislav Beneš, Jan Teplý ml. a další. Z Prahy se Hamlet přesouvá do Brna
od 15. do 19. července.
Jiřího Langmajera, který se pokusí odehrát všechna představení Hamleta v
Brně, Praze i Bratislavě bez alternace (asi 45 představení), uvidí diváci také jako prince Edgara v loňském nejúspěšnějším představení Král Lear s Janem
Třískou v hlavní roli. Také tento loňský hit přivezou organizátoři z agentury
Schok do Brna, a to na konci prázdnin, 26. - 30. srpna.

Sedmnáct století s českým granátem

Technické muzeum opět v plné kráse
Po dlouhých sedm let nevěděla brněnská veřejnost o činnosti
Technického muzea. Nedá se však říct, že tak jak sešlo z očí,
sešlo i z mysli. 6. června bylo muzeum po rozsáhlé rekonstrukci zpřístupněno v nových prostorách (do roku 1996 v
centru města na Josefské ulici), na konečné tramvaje číslo 13,
v Králově Poli na ulici Purkyňova. Současná otevřená expozice obsahuje třináct ucelených částí, v konečném výsledku by
ale třípatrová stálá výstava měla zahrnovat 21 celků (s obměnou zhruba po deseti letech), experimentárium i malou galerii. Poutat pozornost by mělo zejména světelné panorama z
přelomu 19. a 20. století.
Nyní je možné vidět např. expozice Vodní motory a památník Viktora Kaplana,
Parní motory, Historická vozidla, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví,
Salon mechanické hudby, Od tamtamů k internetu a další. Technické muzeum v
Brně disponuje také externími technickými památkami jako je Větrný mlýn v
Kuželově, Stará huť u Adamova, Vodní mlýn ve Slupi, Kovárna v Těšanech, Areál
MHD v Brně-Líšni a nyní nově Protiatomový kryt v jeskyni Výpustek.

[ www.kult.cz ]

(aktuality připravily Lenka Kosová a Markéta Havelková)

V prostorech Pražákova paláce MG byla zahájena výstava
Český granát, carbunculus, granatus, zrnakoč - sedmnáct století českého granátu, kterou mohou návštěvníci zhlédnout až
do 19. října. Chronologicky řazená výstava, jejímž smyslem je
zmapování historie užití českého granátu v uměleckém řemesle, měla premiéru v loňském roce na Pražském hradě, brněnská „sestra“ je však obohacena o další exponáty. Středem
její pozornosti není pouze šperkařská produkce, divák se setká
i s dalšími předměty zdobenými tímto drahým kamenem
(skleněné poháry, medaile, liturgické předměty, výšivky atd.).
Nejstarším vystavovaným exponátem, jehož datace spadá do 2. poloviny 5. století,
je soubor předmětů z pohřební výbavy germánského velmože z hrobu nalezeného v
Cézavách-Blučině. Nejvíce prostoru dává výstava 19. století, pro které byl důležitý
rozvoj výroby granátových šperků.

internet
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Satistika návštěvnosti www.kult.cz
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Význam jednotlivých údajů v tabulce statistiky
Přístupů Přístup je jakákoliv odpověď ze serveru na požadavek prohlížeče, což zahrnuje
vše, co server odešle. Pokud je odesílána stránka, která obsahuje dva obrázky,
server vygeneruje celkem tři přístupy - jeden pro stránku a dva pro obrázky.
Souborů Pokud uživatel požaduje dokument a server jej úspěšně zašle, je to započítáno jako odpověď Code 200 (OK). Každá taková odpověď je započítána do
souborů. Myslí se tím jakýkoli druh souboru.
Stránek Údaj je podobný počtu unikátních adres, které navštívily server během nastavené jednotky, kterou je jeden den. Pokud se uživatel ze stejné adresy přihlásí dvakrát za jeden den, bude započítána jen jedna session. Pokud se přihlásí dvakrát, ale v rozmezí větším než 24 hodin, druhé přihlášení bude započítáno jako nová session.
Návštěv Údaj koresponduje s počtem návštěv z jedinečných IP adres za nastavenou
jednotku, kterou je jeden den. Za jeden den se do návštěv počítá každá IP adresa pouze jedenkrát.

Období
Květen 2003
Duben 2003
Březen 2003
Únor 2003
Leden 2003

Přístupů
93355
102486
101062
80076
76973

Souborů
60413
64429
62279
50657
45762

Stránek
15711
17471
18927
16646
18275

Návštěv
5053
4909
4964
4230
4598

Počet registrovaných uživatelů na kult.cz: 152
Rozdělení z hlediska pohlaví:
- žen 58%
- mužů 42%

Rozdělení z hlediska věku:
- do 19 let: 11% - 20-29 let: 49%
- 30-49 let: 37% - nad 50 let: 3%
3%
11%

37%

42%
58%

49%

[ www.kult.cz ]

4

knihy

Poutavé setkání s Františkem Křelinou
26. července by významný autor náležející do blízkosti katolického proudu v české literatuře (a díky tomuto faktu
odsouzený ve vykonstruovaném procesu 50. let) František
Křelina oslavil sté narozeniny. K tomuto výročí vychází
vzpomínková studie kritika Mojmíra Trávníčka, obohacená o bibliografický soupis jeho díla (zabírá větší polovinu
knihy), který-přestože vznikal ještě za Křelinova života-je
neúplný (některé příspěvky roztroušené po časopisech se
nepodařilo přesně datovat apod.). Autor upozorňuje také
na existenci dosud nevydaných děl, např. prozaický celek
Člověk jeskynní, drama Horní dvůr či třetí část trilogie Země dědičná.
Trávníčkova studie „komorně“ nahlíží jak z osobního, tak věcného hlediska
pod pokličku Křelinova tvůrčího ducha. Vykresluje své první setkání s jeho dílem i setkávání s autorem samotným, přibližuje kraj Křelinova rodiště.
Mojmír Trávníček: O Františku Křelinovi. Hejkal, 2003
/text: kos/

Opožděný debutant Koláček
Po pěti letech, kdy byly Zdeňku Koláčkovi (1956) poprvé otištěny jeho povídky v časopisech, debutuje také na poli knižním.
Pro Koláčkův literární výraz (v některých povídkách je možné
vysledovat autobiografické rysy, např. v Setkání, Tenkrát na
Východě) je charakteristický především odposlouchaný, hovorovým jazykem zaznamenaný svět, a s tím souvisí silně dialogizovaná forma. Autorův vulgární slovník (a to i v nadpisech jednotlivých krátkých povídek) v mnohém rezonuje s prozaickým
jazykem Jana Pelce, také vyústění několika textů se nese v podobném ovzduší (např. Maso). Znechucenost nad světem a jeho syrový záznam, hospody a pochybné příbytky, anonymita outsiderských hrdinů,
prostitutky, nejrůznější obscénnosti - to je Koláčkův svět. Obávám se, že po takové literatuře byla sháňka po revoluci, na dnešním přesyceném knižním trhu bude „The
best of Zdena Koláček“ těžko hledat místo vedle pokleslé literatury jiného druhu.
Zdeněk Koláček: Tenkrát na Východě. Host, 2003
/text: Vlk/

Nobelista Kertész dvakrát česky
Ještě před tím, než se objevila zpráva, že maďarský autor
Imre Kertész obdrží od Švédské královské akademie
Nobelovu cenu za literaturu, se nakladatelství Academia
chystalo předložit českému čtenáři jeho prózu Člověk bez osudu (1975). Při této příležitosti vydává také druhou autorovu klíčovou knihu-Kaddiš za nenarozené dítě z roku 1990
(obě z maďarštiny přeložila Kateřina Pošová). Tematicky
knihy spojuje Kertészova vlastní zkušenost prožitého dětství
v koncentračním táboře (přežil Osvětim a Buchenwald) a jeho jasně formulovaný vztah k židovství. Člověk bez osudu je
záznam pamětí patnáctiletého chlapce, který se na válečné události dívá nezaujatým okem. Kniha Kaddiš je symbolickou modlitbou lidstva, která by mohla být
odříkána za všechny děti, které „díky“ válečnému běsnění nespatřily světlo světa.
Imre Kertész: Člověk bez osudu a Kaddiš za nenarozené dítě.
Academia, 2003
/text: hav/

[ www.kult.cz ]

film 5
Křehké drama tiché vášně
Vizuální báseň Wong Kar-waie Stvořeni pro lásku
Alternativu k holywoodskému stereotypu a klišé romantických komedií, které zpravidla mají s romantikou pramálo společného,
tvoří
bezesporu snímky režiséra a autora magických příběhů Wong Karwaie (např. kultovní Chungking
Express). Jeho
díla zaznamenala
od 90. let velký
úspěch nejen na asijském kontinentu, ale hlavně v Evropě. Osobitým
způsobem odkrývá témata (jako je
nenaplněná láska, vzájemné se míjení a očekávání něčeho či někoho),
která procházejí celým
jeho dílem. Což platí i o
posledním
snímku
Stvořeni pro lásku, který
se soustředí na pozvolna
rodící se, ale neuskutečnitelnou lásku dvojice
žijící v podnájmu v jednom domě. Pan Chow
(redaktor) a paní Chan
(sekretářka) jsou většinou oddáni
napospas své samotě. Jejich polovičky tráví většinu času na služebních
cestách.
Opatrné seznamování ztížené
společenskou situací (jsme v
Hong-Kongu šedesátých let) se odehrává ve zpomaleném tempu.
Marnost a bezvýchodnost jejich
počínání je zesilněna obrazy města
ponurých barev, ztěžklých lijavců a
prokmity večerních neonů, jež kontrastují s barevnou škálou šatů hlavní hrdinky. Ačkoliv je více než zřej-

mé vzájemné přitahování se silou
magnetu, z jejich detailně pozorovaného chování prosvítá, že vymanit se z vazeb a
konvencí
není
snadné. Zůstávají
opuštěni ve své
samotě a bolesti.
Snímek je důkazem toho, že při
současném znecitlivění smyslů
působí až očistně
film bez explicitních erotických scén - na pár velmi
letmých doteků na plátně neuvidíte
nic. Ovšem nic ve smyslu mnoho.
Stvořeni pro lásku ve
vás probudí vše, co si jen
dokážete představit.
Stupňované a oddalované a nakonec neuskutečněné je smyslné a plné nevyslovených emocí. Velkou měrou k vyznění snímku přispívají
herci (Maggie Cheung,
Tony Leung Chiu Wai),
nápaditá, pohyblivá a
zároveň koncentrovaně
detailní kamera. Postavy mimo ústřední dvojici (zejména pak jejich partneři) se ocitají mimo
střed plátna nebo jsou jejich
tváře vně expozice. Strukturaci
napomáhá udržovat hudba, která umocňuje různě vypjatou roztouženou atmosféru. Vizuální,
nostalgická báseň je mistrným dílem, jež zobrazuje nesmrtelné téma bez patosu
a obvyklých klišé.
/text: Markéta Havelková/

[ www.kult.cz ]
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film/kina

týden od 3. 7. 2003

Zkurvená existence (Velká Británie, 2001)
Ručička ukrajuje tvůj příděl času na tomhle světě a ty pořád patříš k průměru… Ale Billyho (Stephen Dorf) to vůbec nepálí. Je
mladý, talentovaný, přitažlivý. Patří mu budoucnost. Jeho úsměv září z titulních stran londýnského bulváru. Nonkonformní
večírky, luxusní drogy, drahé prostitutky, značkoví šéfové….
Stačí ale malá chyba a bulvár si vychutná váš hluboký pád.
Scénář a režie: Stephen Norrington, kamera: James
Welland, hrají: Max Beesley, Jason Isaacs, Stephen
Graham, Udo Kier a další
distr. HCE, drama, 100 minut, české titulky, od 15 let
týden od 10. 7. 2003

Hulk (USA, 2003)
Ve 120 miliónovém celovečerním Hulkovi hraje Eric Bana, jeho milostný
objekt ztvárňuje čerstvá držitelka Oscara za Čistou duši Jennifer
Connellyová a otce Nick Nolte, nominovaný na dva Oscary. A ještě jedno
jméno nelze opominout - Ang Lee. Hulka totiž natočil tento šikmooký režisér kostýmní komedie Rozum a cit, komorního dramatu Ledová bouře a
poetické balady Tygr a drak. Tento umělecky zaměřený tvůrce nyní přesedlal na komixovku o člověku, který se mění na obra.
Režie: Ang Lee, hrají: Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, Josh Lucas,
Nick Nolte a další
dobrodružný, drama, 137 minut

Město bohů (Brazílie/Francie/USA, 2002)
Město bohů je příběh dvou chlapců, kteří vyrůstají na drsné periférii Rio de Janeira. Z jednoho se stane fotograf, z
druhého drogový dealer. Film připomíná svou atmosférou film Amores peros-Láska je kurva. Je krutým obrazem města a osudů lidí, kteří v něm žijí a jejich šance na
šťastný život jsou minimální. Film byl nominovaný na cenu Evropský film roku a na Zlatý Glóbus jako nejlepší zahraniční film.
Režie: Kátia Lund, Fernando Meirelles, hrají: Matheus
Nachtergaele, Seu Jorge, Alexandre Rodrigues a další
akční film, drama, krimi, thriller, 130 minut

Pavučina snů (USA, 2003)
Čtyři přátelé z dětství se vypraví navštívit své oblíbené
chatky v lesích. Od doby školní docházky se každému z
nich podařilo čelit nějaké životní prohře. Joe má těžkosti
milostného rázu, Henry se blíží k psychickému úskalí, za
kterým se nacházejí sklony k sebevraždě. V tomto vnitřním rozpoložení se setkávají uprostřed pustiny s psychotickým plukovníkem Abrahamem Curtissem, který se
chová jako šílenec ohrožující všechny kolem sebe. Do toho se strhne sněhová bouře….
Režie: Lawrence Kasdan, hrají: Morgan Freeman, Thomas
Jane, Jason Lee, Damian Lewis, Tom Sizemore, Donnie
Wahlberg a další
horor/scifi

[ www.kult.cz ]
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týden od 17. 7. 2003

Charlieho andílci: Na plný pecky (USA, 2003)
Natalie Cook (Cameron Diaz), Dylan Sanders (Drew
Barrymore) a Alex Munday (Lucy Liu) jsou znovu v akci!
Tentokrát jsou v sázce dva stříbrné prsteny, které mají
mnohem vyšší hodnotu, než by se na první pohled zdálo.
Obsahují totiž velmi cenné informace, s jejichž pomocí lze
odhalit novou identitu všech osob, zařazených do národního programu pro ochranu svědků. Když svědkové postupně začínají umírat, Charlieho andílky čeká nový úkol.
Režie: McG, scénář: Simon Kinberg, Cormac Wibberley,
Marianne Wibberley, kamera: Russell Carpenter, hudba: Pink, Ed Shearmur, hrají: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu,
Cyia Batten, Russell Bobbitt, Demi Moore a další
akční komedie, 103 minut
týden od 24. 7. 2003

Zločin pátera Amara (Mexiko, 2002)
Čtyřiadvacetiletý Otec Amaro (Gael Garcia Bernal), který
byl nedávno vysvěcen na kněze, je vyslán do malé farnosti
v mexickém městě Los Reyes, aby zde vypomáhal stárnoucímu Otci Benitovi (Sancho Gracia). Benito, který se stal
neodmyslitelnou součástí kostela i zdejší komunity, vítá
Amara v novém životě, plném dosud nepoznaných zkoušek. Po svém příjezdu do Los Reyes se ctižádostivý Otec
Amaro setkává s Amelií (Ana Claudia Talancon), krásnou
šestnáctiletou dívkou, jejíž zbožnost se brzy začne nezadržitelně proplétat se vzrůstající náklonností k novému knězi. Amelia se brzy vydává ve stopách své matky Sanjuanery, která měla dlouhodobý milostný poměr s Otcem Benitem.
Režie: Carlos Carrera, hrají: Gael Garcia Bernal, Sancho Gracia, Ana
Claudia Talancon, Angélica Aragón, Luisa Huertas, Damian Alcazar a další
distr. Falcon, drama, 120 minut, české titulky

Sexuální rekonstrukce (USA, 2003)
Rachel Weiszová (Sestřička Betty, Mumie, Jak na věc) a
Paul Rudd (Pravidla moštárny) se osudově setkali ve filmu
režiséra Neila LaButea. Studentka umělecké školy Evelyn
hledá vhodný objekt pro své zásadní umělecké dílo, kterým chce zakončit svá studia. Tím objektem má být průměrně vyhlížející muž. Přesně tak vypadá Adam, student,
kterého Evelyn potká, jak si přivydělává v muzeu jako hlídač v uniformě. Adam se okamžitě do Evelyn zamiluje a jeden ze způsobů, jak být Evelyn nablízku, je přistoupit na
její návrh a stát se tak objektem šokujícího uměleckého
pokusu, který z něj má učinit úplně jiného člověka…..
Scénář a režie: Neil LaBute, kamera James L. Carter, hudba Elvis Costello,
hrají: Rachel Weisz, Paul Rudd, Frederick Weller, Gretchen Mol a další
distr. HCE, drama/romance, české titulky, 96 minut, od 15 let

[ www.kult.cz ]
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týden od 7. 8. 2003

Terminátor 3: Vzpoura strojů (USA, 2003)
Od chvíle, kdy se Johnu Connorovi (Nick Stahl) podařilo
odvrátit soudný den a zachránit lidstvo před vyhlazením,
uplynulo deset let. Nyní dvaadvacetiletý Connor žije mimo
obvyklé zvyklosti - bez domova, bez kreditních karet, bez
mobilního telefonu a bez práce. Bez jakýchkoliv záznamů
o své existenci. Způsobem, který znemožňuje, aby jej vystopoval Skynet. Ze stínů budoucnosti však jednoho dne
vystoupí T-X (Kristianna Loken), dosud nejvyspělejší vražedný stroj Skynetu, který byl vyslán z budoucnosti, aby
dokončil práci svého předchůdce T-1000. Ve své lidské podobě je T-X stejně krásná, jako je ve skutečnosti nelítostná.
Režie: Jonathan Mostow, námět a scénář: John Brancato, Michael Ferris, kamera: Don Burgess, hudba: Marco Beltrami, hrají: Arnold Schwarzenegger,
Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken, David Andrews a další
distr. Falcon, akční scifi, české titulky, 103 minut, mládeži přístupný
týden od 14. 8. 2003

Tomb Raider 2 (USA, 2003)
První díl Tomb Raider vydělal jen v amerických kinech 130
milionů dolarů. Dvojku s názvem „Lara Croft and the
Cradle of Life“ už nebude režírovat Simon West, ale Jan
De Bont, tvůrce hitovek Speed a Twister a propadáků
Speed 2 a Zámek hrůzy.
Druhý díl Tom Raider má úspěch zajištěný už jen díky svému názvu a nemusí nabídnout víc, než bombastickou akci.
A tu Jan De Bont ovládá na výbornou. V hlavní roli se opět
objeví Angelina Jolieová, která se tentokrát vydá na daleký
východ, aby zlikvidovala mocný čínský syndikát pana
Chena Lo, šířící po světě zlo a zkázu.
Režie: Jan de Bont, hrají: Angelina Jolie, Chris Barrie, Til Schweiger, Djimon
Hounsou, Simon Yam a další
akční film/dobrodružný/scifi

Můj život beze mne (Kanada/Španělsko, 2003)
Film režisérky Isabel Coixet vypráví příběh 23leté Ann (S.Polley), milující
manželky a matky dvou dcer, která se jednoho dne dozvídá od svého lékaře
krutou pravdu - je smrtelně nemocná a zbývá jí jen pár týdnů života. Ann nechce způsobit svým blízkým zármutek a rozhodne se nést svůj osud v tajnosti.
Ten kousek života, který jí zbývá, chce prožít s velkou chutí. Dohnat vše co zanedbala, smířit se s lidmi, se světem… Na filmovém festivalu v Berlíně film obdržel speciální cenu Art House Cinemas.
Scénář a režie: Isabel Coixet, hrají: Amanda Plummer, Leonor Watling,
Sarah Polley, Mark Ruffalo, Alfred Molina a další
distr. HCE, drama, 108 minut

[ www.kult.cz ]
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týden od 21. 8. 2003

Fanfán Tulipán (Francie, 2003)
Cikánská dívka Adeline (Penélope Cruz) prorokuje venkovskému dobrodruhovi
a vtipálkovi Fanfánovi (Vincent Perez), že se ožení s královskou dcerou. Mladík,
který se dosud zajímal především o dobývání srdcí vesnických krásek, má před
sebou konečně cíl, který stojí za to. Aby se mu přiblížil, nechá se naverbovat do
královské armády. Rozhodnutí seznámit se s princeznou ho však málem stojí život. Ještě, že je tady krásná Adeline, která Fanfána oddaně miluje.
Režie: Gérard Krawczyk, scénář: Luc Besson, Jean Cosmos, kamera: Gérard
Simon, hudba: Replicant, hrají: Vincent Perez, Penélope Cruz, Didier
Bourdon, Héléne de Fougerolles a další
distr. Bioscop, dobrodružný film, nevhodný do 12 let

Detektivové z Hollywoodu (USA, 2003)
Joe Gavilan (Harrison Ford) je ostřílený detektiv. Znavený, ale stále houževnatý policejní veterán, jehož profesionální kariéra je na svém vrcholu, ale soukromý život v troskách. A jak se zdá, jeho partnera K. C. Caldena (Josh
Hartnett), se kterým vyšetřuje velmi důležitý případ vraždy, zajímá mnohem
více než policejní práce jeho vedlejší povolání učitele jógy a herecká kariéra.
Režie: Ron Shelton, scénář: Robert Souza, Ron Shelton, kamera: Barry
Peterson, hudba: Alex Wurman, hrají: Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena
Olin, Bruce Greenwood, Isaiah Washington, Lolita Davidovich a další
distr. Falcon, akční komedie, 111 minut, české titulky, do 12 let nevhodný
týden od 28. 8. 2003

Piráti z Karibiku - Prokletí Černé Perly (USA, 2003)
Piráti z Karibiku se odehrávají v 17. století. Gentlemanský
kapitán Jack Sparrow spojí své síly s námořníkem
Turnerem, aby zastavili řádění nebezpečných pirátů, kteří
unesli dceru guvernéra, krásnou Elizabeth. Piráti však nejsou celkem normálními lidmi - jejich duše putují už století pod starověkou kletbou někde mezi životem a smrtí a jejich těla se za měsíčního svitu proměňují na kostlivce.
Režie: Gore Verbinski, hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush,
Orlando Bloom, Keira Knightley, Jonathan Pryce a další
akční film/ dobrodružný

Prasátko a jeho velký příběh (USA, 2003)
Film Prasátko a jeho velký příběh je další pohádkou, ve
které se setkáme s oblíbenými zvířátky ze Stokorcového
lesa. Tentokrát se parta přátel přesvědčí o tom, že i malé
zvířátko může dokázat velké věci. Když se zvířátka společně vydají na sběr medu a nechají Prasátko díky jeho
malému vzrůstu doma, začne si připadat méněcenné.
Pak se najednou ztratí a ostatní zvířátka použijí jeho památník jako klíč k jeho nalezení. Při tom si uvědomí, že
toto „velice malé zvířátko“ bylo ve skutečnosti v mnoha
směrech velkým hrdinou. Po rušném hledání a jeho dramatickém vyvrcholení dostává Prasátko další příležitost dokázat, jak velký
vliv mělo na své kamarády.
Režie: Francis Glebas, sénář: Bian Hohlfeld, hudba: Carl Johnson, v českém
znění: Tomáš Juřička, Jiří Knot, Ota Jirák, Šimon Štěpán a další
distr. Falcon, animovaný film, mládeži přístupný, 74 minut

[ www.kult.cz ]
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Cihlářská 19, Brno, tel.: 541 213 542

1/7
2-4/7
5-8/7
9-10/7
11-13/7
14/7

Má mě rád, nemá mě rád (FR)
Černá kočka, bílý kocour (N/FR)
Amadeus 2002 (USA)
Mléčná dráha (FR)
Šunka, šunka
Honem, honem (ŠV)
Jana a její přátelé (IZ)
15/7
Jana a její přátelé (IZ)
15/7
Honem, honem (ŠV)
16/7
Honem, honem (ŠV)
Jana a její přátelé (IZ)
17-18/7 Buena Vista Social Club
19-21/7 Klepání na nebeskou bránu (N)
22-23/7 Ken Park (USA)
Dovolená 24.7. - 13.8. 2003
14-15/8 Ptačí svět (FR)
Svět podle Prota (USA)
16-17/8 Kruté radosti (SR)
Stvořeni pro lásku (HON)
18-20/8 Nikde v Africe (NĚM)
21-24/8 Pupendo (ČR)
Filmový týden
25/8
Spalovač mrtvol (ČR)
Vdova Montielová (KUB)
Březový háj (POL)
Pornografický vztah (FR)
26/8
Stíny horkého léta (ČR)
Amores Perros (MEX)
Krajina po bitvě (PO)
Ztráta sexuální nevinnosti (VB)
27/8
Sladké hry minulého léta (SR)
Čas smrti (KUBA)
Země zaslíbená (PO)
Intimita (VB/FR)
28/8
Signum laudis (ČR/SR)
Mexická jízda (MEX)
Člověk z mramoru (POL)
Korida lásky (JAP)
29/8
Petrolejové lampy (ČR)
Devět královen (ARG)
Slečny z Vlčí (POL)
Kytice z tisíce a jedné noci (IT)
Město bohů (BRAZ)
30/8
Dirigent (POL)
Zánik samoty Berhof (ČR)
Stařec s velkými křídly (KU)
Kronika milostných nehod (PO)
Poslední tango v Paříži (IT)
Zločin pátera Amara (MEX)
31/8
Hvězda zvaná Pelyněk (ČR)
Hlavní nádraží (BRA)
Morgiana (ČR)
Pan Tadeáš (POL)
Všechno, co jste kdy chtěli vědět o sexu ...(USA)

[ www.kult.cz ]

19:00, 21:00
18:45, 21:00
19:00
19:00, 21:00
19:00, 21:00
19:00
21:00
19:00
21:00
19:00
21:00
19:00, 21:00
19:00, 21:00
19:00, 21:00
19:00
21:00
19:00
21:00
18:30, 21:00
18:45, 21:00
15:30
17:30
19:30
21:30
15:00
17:00
19:45
21:30
15:00
16:15
18:15
21:30
15:30
17:00
19:00
21:30
15:30
17:30
19:30
21:30
23:45
14:15
16:00
17:45
19:30
21:30
23:45
14:15
15:45
18:00
20:00
22:15

film/kina
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Divadelní 3, Brno, tel.: 542 213 351, www.kinokapitol.cz

Přes prázdniny hraje - nedodán program
_________________________________________________________________________________________________________

SCALA

Moravské nám. 3, Brno, tel.: 542 211 659

1-2/7

Život je extrémní sport (VB/FR)
19:00
Pinocchio (IT)
17:00
„Auto Focus“ - Muži uprostřed svého kruhu (USA)
20:45
3-9/7
Tichý Američan (USA)
20:45
Hrdina (ČÍN/HONG-KONG)
18:15
10-16/7 Stvořeni pro lásku (FR/HONG-KONG)
21:00
Nuda v Brně (ČR)
19:00
17-23/7 Nuda v Brně (ČR)
19:00
Zkurvená existence (USA)
21:00
24-30/7 Hulk (USA)
17:45
Město Bohů (BRAZ/FR)
20:45
31/7-6/8 Pupendo (ČR)
18:00
Charlieho andílci: Na plný pecky (USA)
20:45
7-13/8
Charlieho andílci: Na plný pecky (USA)
18:00
Hodiny (USA)
20:30
14-20/8 Rabbit - Proof Fence (AUS)
18:00
Sexuální rekonstrukce (USA)
20:30
21-27/8 Adaptace (USA)
18:00, 20:30
28-31/8 Blbci v akci (ŠP)
18:30
Sonny (USA)
20:30
_________________________________________________________________________________________________________

SVRATKA

Veslařská 56, Brno, tel.: 541 420 364

nehraje, začíná 20.8.2003
_________________________________________________________________________________________________________

JASMÍN KINOKAVÁRNA
Kotlanova 7, Brno, tel.: 544 210 163
___________________________________________________________________________________________________________________________

Od ostatních kin nebyl ke dni uzávěrky dodán program!
Aktualní program brněnských kin ověřte na našich internetových stránkách

www.kult.cz.

Beseda, Tuřanská 3, Tel.: 548 212 032 / Lucerna, Minská 19, tel.: (05) 549 247 070 /
Morava, Palackého 29, tel.: 549 255 105, nepřejí si zveřejňovat měsíční program /
Magnet, Kolejní 2 (kinosál Spol. centra na VŠ kolejích), http://jaja.kn.vutbr.cz/magnet /
Svět, Holzova 7, tel.: 544 210 990 - ukončilo svou činnost / Rio kinokavárna, nám.
SNP 33, tel.: 545 222 402, Jasmín kinokavárna, Kotlanova 7, tel.: 544 210 163,
Rubín kinokavárna, Makovského nám. 3, tel.: 541 213 704
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ART PALACE VELKÝ ŠPALÍČEK
Mečová 2, tel.: 543 560 111, www.palacecinemas.cz
začátky představení ověřte na 543 560 111 nebo na www.kult.cz
1-2/7
3-9/7
10-16/7
24-30/7
31/7-6/8
14-20/8
21-28/8

Bílý oleandr
Zkurvená existence
Město bohů
Oscarový týden: Pianista / Nikde v Africe / Frida / Chicago
Líbejte se, s kým je libo
Můj život beze mne
Sonny, Laurel Canyon

PALACE CINEMAS VELKÝ ŠPALÍČEK
Mečová 2, tel.: 543 560 111, www.palacecinemas.cz
začátky představení ověřte na 543 560 111 nebo na www.kult.cz
Kurz sebeovládání / Equilibrium
Plnou parou vzad! / Prázdninové hity : Dnes neumírej
Hulk / Prázdninové hity : Doba ledová
Charlieho andílci: Na plný pecky
Prázdninové hity : Star Wars 2: Klony útočí
24-30/7 Man Apart / Sexuální rekonstrukce
Prázdninové hity : Pán prstenů: Dvě věže
31/7-6/8 Hodiny
Prázdninové hity : Spider Man
7-13/8
Terminator 3: Vzpoura strojů
14-20/8 Pravá blondýnka 2 / Bazén
21-27/8 Tomb Raider 2 / Fanfán Tulipán / Detektivové z Hollywoodu
28-31/8 Piráti z Karibiku / Život Davida Galea / Co ta holka chce /
Prasátko a jeho velký příběh
___________________________________________________________________________________________________________________________
1-2/7
3-9/7
10-16/7
17-23/7

PALACE CINEMAS OLYMPIA
U dálnice 777, Brno, tel.: 543 560 111, www.palacecinemas.cz
začátky představení ověřte na 543 560 111 nebo na www.kult.cz
1-2/7
3-9/7
10-16/7
17-23/7
24-30/7
31/7-6/8
7-13/8
14-20/8
21-27/8
28-31/8

Telefonní budka / Kurz sebeovládání / Equilibrium
Plnou parou vzad!
Hulk / Pavučina snů
Charlieho andílci: Na plný pecky
Hunted / Man Apart
Hodiny
Terminator 3: Vzpoura strojů
Pravá blondýnka 2
Tomb Raider 2 / Fanfán Tulipán / Bláznivá školka
Piráti z Karibiku / Život Davida Galea / Co ta holka chce /
Prasátko a jeho velký příběh

s Kultem do kina
Chcete-li vidět jakýkoliv film v kině Scala,
vyplňte kupón a pošlete nám ho do 15.
dne v měsíci na adresu redakce:

Kult, Údolní 53, 602 00 Brno
Dvacet výherců získá dvě volné vstupenky za
cenu jedné. Výhru si vyzvedněte v redakci.

07-08/03

Jméno: .............................................................................................
Adresa: ...........................................................................................
............................................................ Podpis: ..............................
Datum narození: .............................................................

filmový festival
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Prázdniny zakončí Filmový týden
4. ročník brněnského festivalu ve čtyřech souřadnicích
Letošní ročník filmového festivalu
Filmový týden 2003, který se bude
konat počtvrté v brněnském kině Art,
nabídne zájemcům o kinematografii
pestrý program v posledním prázdninovém týdnu - od pondělí 25. srpna
do neděle 31. srpna. Jako obvykle u
tohoto festivalu na diváky čekají čtyři
promítání denně ve čtyřech blocích,
dvě představení odpoledne a dvě ve
večerních hodinách. Letošní cykly
nesou název Československý filmový
zázrak IV., Retrospektiva latinskoamerické kinematografie, Profil režiséra Andrzeje Wajdy a Film a sex.

Československý
filmový zázrak
Tento blok je čtvrtým pokračováním
mapování naší kinematografie, tentokrát je však v něčem výjimečný.
Nebude se věnovat pouze 60. letům,
ale zejména dvacetiletému období
mezi roky 1964-83. Diváci v této části uvidí např. Herzovy snímky
Spalovač mrtvol (ČR, 1968),
Petrolejové lampy (ČR, 1971) či
Sladké hry minulého léta (SR, 1969).

Retrospektiva
latinskoamerické
kinematografie
Na
letošním
Febiofestu byla
sekce latinskoamerické kinematografie u brněnského publika na
druhém místě v
žebříčku
návštěvnosti. Tento
oddíl představí
tři kvalitní filmové přepisy literárního
díla „mistra magického realismu“,
Gabriela Garcíi Márgueze. Ty budou
doplněny současnou latinskoamerickou tvorbou, z níž stojí za speciální
zmínku současná kinematografie me-

xická a argentinská. Diváci zhlédnou
například filmy Amores Perros Láska je kurva (Mexiko, 2000), Devět
královen (Argentina, 2000) a Zločin
pátera Amara (Mexiko, 2002).

Profil režiséra
Andrzeje Wajdy
přinese pohled na jednu z vůdčích osobností nejen polského poválečného, ale v širším kontextu celého středoevropského filmu. Divákům se dostane ucelená prezentace retrospektivy filmového mága, který se letos dožil 77 let. Omezená distribuční nabídka umožnila podrobněji zmapovat jen období 1970-1980. To však
patří k Wajdovým nejplodnějším, zároveň nejkvalitnějším a divácky nejúspěšnějším. Jedná se např. o snímky
Březový háj (1970), Člověk z mramoru (1976) či Pan Tadeáš (1999).

Cyklus Film a sex
60. léta probořila mnohá tabu nejen v
oblasti sexu a postupně (od poloviny
70. let) se tak staly „chlupaté scény“
nedílnou součástí jak filmů mainstreamových, tak snímků s uměleckými ambicemi. Tento „lechtivý“ blok se staží
zmapovat proces pronikání sexu do hájemství uměleckého filmu. Na programu stojí filmy režisérských klasiků, jako jsou N. Ošima, P. P. Pasolini, B.
Bertolucci a W. Allen - Porgnografický
vztah (Francie, 1999), Korida lásky
(Japonsko, 1976), Kytice z tisíce a jedné noci (Itálie, 1974) i Všechno, co jste
kdy chtěli vědět o sexu (USA, 1972).
Na celý filmový festival je možno zakoupit permanentku za 499 Kč, která
je v Artu v prodeji od května.
Permanentka se prodává také na jednotlivé bloky a v průběhu festivalu (a
týden před ním) budou v pokladně i
vstupenky na jednotlivá představení.
/text: lek/

[ www.kult.cz ]
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divadlo

BEZBARIÉROVÉ DIVADLO BARKA
S. Čecha 35a, tel.: 541 213 206, e-mail: ligavozic@volny.cz, mobil: 608 635 557
divadelní prázdniny

DIVADELNÍ SPOLEK FRÍDA
- domovská scéna: Divadlo Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, Brno,
tel.: 542 216 709, e-mail: vstupenky@frida.cz, www.frida.cz
divadelní prázdniny

DIVADELNÍ STUDIO DIALOG

Mečová 5/7 (Stará radnice, 3. patro), tel.: 546 213 416, 737 912
934, e-mail: dialog@dsdialog.org, www.dsdialog.org, (úřední hodiny
út a čt 9:00 - 12:00 hod.)
divadelní prázdniny

DIVADELNÍ STUDIO „V“

Veveří 133, Brno, tel.: 541 236 254, 732 863 862, www.volny.cz/div.studiov, e-mail: div.studiov@centrum.cz, (začátky v 15:00 a 19:00 hod.,
pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny
Během divadelních (tedy i školních) práznin naše divadlo nehraje.
V příští sezóně však naše diváky potěšíme. 1. června 2003 proběhla premiéra NEZBEDNÝCH
POHÁDEK od Josefa Lady (O líném Honzovi a O zázračném jablíčku). Ta se sice uskutečnila
ještě v sezóně 2002/03, ale plně nasazena bude právě v září 2003, a tak s ní tedy zahájíme novou sezónu. Pro děti také připravujeme další premiéru, tentokrát to bude známá pohádka SŮL
NAD ZLATO. U pohádek ještě zůstaneme jedním titulem, někdy kolem Vánoc odpremiéruje
muzikál HRÁTKY S ČERTEM podle předlohy Jana Drdy, autorů Jany Glozarové a Radka
Lásky. Tento muzikál bude určen divákům všech věkových kategorií, od školáků až po jejich doprovod. Samozřejmě naše diváky čekají nejen hry nové, ale stále zůstane v repertoáru muzikálová pohádka PRINCEZNA A LOUPEŽNÍCI a také Čtvrtkův KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Ale určitě nezapomeneme ani na naše dospělé diváky, pro ty připravujeme titul, který by vedle
satirické komedie Zdeňka Jirotky SATURNIN a Shakespearovy hry ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY,
obohatil náš repertoár pravděpodobně o komedii konverzační.
Nechte se překvapit tedy a sledujte www.volny.cz/div.studiov nebo jiné kulturní přehledy.

DIVADLO BOLKA POLÍVKY
Jakubské nám. 5, Brno, tel.: 542 214 692, 542 214 903, www.bolek.cz,
e-mail: dbp@c-box.cz, www.acein.cz/dbp (začátky v 19:00 hod., pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny

DIVADLO FÉNIX

stálá scéna divadla Husovická Aréna (bývalé In flagranti), Dukelská 50,
e-mail: divadlo.fenix@seznam.cz, (začátky v 19:30, pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny

DIVADLO V 7 A PŮL
Koliště 51, Brno, tel.: 545 246 666, e-mail: 7apul@7apul.cz, www.7apul.cz
produkce: 608 417 817, 603 232 041
divadelní prázdniny

[ www.kult.cz ]
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DIVADLO POLÁRKA

Tučkova 34, Brno, tel.: 541 212 912, e-mail: info@divadlopolarka.cz,
www.divadlopolarka.cz. Objednávky na tel.: 541 247 274
divadelní prázdniny

Polárka po prázdninách v nových šatech
Divadlo Polárka zažije během prázdnin velkou změnu. Již od října by měla být v provozu zrekonstruovaná a rozšířená budova - jednak foyer s barem, jednak pohodlnější experimentální
scéna Na Pokusně. Divadlo bude mít nejen nový design, ale také nový vchod do svého nitra.
Výsledkem plánované přestavby by mělo být zejména komfortnější a atraktivnější prostředí jak
pro diváky, tak zaměstnance divadla. Umělecký šéf Jan Mikulášek dodává: „Změny v divadle
směřují k jedinému: aby byla tato scéna konečně vnímána jako profesionální a originální uskupení mladých lidí, kteří svou tvorbou zaujímají nezaměnitelné místo nejen na brněnském divadelním poli.“
Také herecký soubor dozná jisté změny, protože „odešlé“ herce (P. Hřebíčková, H.
Plecháčková, P. Král, J. Ressler a další) nahradí nové posily. Jak jinak než čerství absolventi herectví na DIFA JAMU. Pevné zázemí budou tvořit Václav Neužil, Jana Plodková, Helena
Baráthová a Tereza Palková, jako hosté se v některých inscenacích objeví jejich spolužáci Jan
Hájek, Dalibor Přecechtěl, Zdeněk Klusák a další. Do Polárky se vrací Mirek Černý a přibývá
také dramaturg Luboš Sůva.

DIVADLO ŠPÍLBERG

hraje v Divadle Bolka Polívky, Jakubské nám. 5, tel.: Hromadné
objednávky na tel.: 548 210 077, e-mail: ludvikfaruga@volny.cz
divadelní prázdniny

G-STUDIO CENTRUM

Kounicova 22, Brno, tel.: 541 215 583, e-mail: g-studio@g-studio.cz,
www.g-studio.cz, (začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny

HADIVADLO
Sukova 4/6, Brno, tel.: 542 212 761, e-mail: hadi@hadivadlo.cz,
www.hadivadlo.cz, (začátky v 19:30, pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny

Hadivadlo od nové sezóny v paláci Alfa
Brněnští divadelní milovníci od nové sezóny již nenajdou
Hadivadlo v Kabientu múz na Sukově ulici. Divadlo ve zdejších prostorách ukončilo svoji činnost, a od září se stěhuje do
paláce Alfa. Divadlo tím získá vyšší kapacitu variabilního sálu (160-200 míst), zvětší se zázemí pro herce a pomýšleno je
i na diváka. Nový prostor totiž nabídne navíc divadelní kavárnu a občerstvovací bufet. Divadlo si do nové sezóny v novém kabátě přinese také dvě posily v hereckém ansámblu
(který na druhou stranu opustil Pavel Liška a dočasně Ela Lehotská) - do souboru nastoupila
Helena Plecháčková (z Polárky) a jako nový přibyl také Jakub Žáček.
Po poslední, květnové premiéře hry Egona L. Tobiáše Bouře 2, již režíroval Jan Nebeský a hudbu složil Martin Dohnal (na snímku), chystá divadlo v září minifestival Otvírák (23. - 27. září)
a následně premiéru s pracovním názvem Velký přesun. Bude to autorský projekt kmenového
režiséra divadla Jiřího Pokorného, který by měl korespondovat se současným děním v
Hadivadle. Sudičkami nových prostorů by se měly stát Zuzana Krónerová, Aňa Geislerová a
Tatiana Vilhelmová.

[ www.kult.cz ]
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NÁRODNÍ DIVADLO V BRNĚ
ředitelství a předprodej vstupenek: Dvořákova 11, tel.: 841 113 355,
e-mail: obchodni@ndbrno.cz, www.ndbrno.cz
divadelní prázdniny
Od 2. června prodáváme vstupenky na celý měsíc září.
Prodej vstupenek po divadelních prázdninách zahajujeme 25. srpna 2003.
Vyhodnocení ankety Klubu přátel operety

Vyhodnocení ankety Klubu přátel opery
a baletu

O nejoblíbenějšího sólistu, sólistku, hosta,
člena sboru a představení

O nejoblíbenějšího sólistu,
sólistku a představení

Zpěvohry NDB za rok 2002
Vyhlášeno dne 30. 3. 2003

Opery a baletu za rok 2002
Vyhlášeno 31.3.2003

kategorie sólistů:
1. Libor Zavislan - již po osmé
2. Miloslav Čížek
3. Milan Horský

OPERA
Inscenace:
1. Jakobín
2. Země úsměvů
3. Carmen

kategorie sólistek:
1. Hana Horká - již po desáté
2. Vladimíra Spurná
3. Jana Botošová

Sólistka:
1. Magda Kloboučková
2. Yvetta Tannenbergerová
3. Jitka Zerhauová
Sólista:
1. Richard Novák
2. Vladimír Chmelo
3. Richard Haan

kategorie hostů:
1. Radim Sasínek
2. Igor Ondříček
3. Zdeněk Šmukař

kategorie člen souboru:
1. Lenka Bartolšicová
2. Monika Světnicová
3. Michal Šebek

Nejúspěšnější představení:
Muzikál ZPÍVÁNÍ V DEŠTI
Cenu za režii tohoto představení převzal režisér
Rudolf Tesáček

BALET
Inscenace:
1. Labutí jezero
2. Louskáček
3. Ivan Hrozný
Sólistka:
1. Jana Přibylová
2. Hana Litterová
3. Eva Šeneklová
Sólista:
1. Martin Žák
2. Michal Štípa
3. Ivan Příkaský

MALÁ SCÉNA MAHENOVA DIVADLA
(začátky v 15:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

JANÁČKOVO DIVADLO
(začátky v 19:00 hod., pokud není uvedeno jinak)
[ www.kult.cz ]
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MAHENOVO DIVADLO
(začátky v 19:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

3. - 7. září 2003

DEFILÉ

Dny operety a muzikálu Brno 2003 IX. ročník
středa 3. září, 19:00 hod.
George Gershwin CRAZY FOR YOU
- Divadlo J. K. Tyla Plzeň

sobota 6. září, 19:00 hod.
Johann Strauss VÍDEŇSKÁ KREV
- Národní divadlo Moravskoslezské
v Ostravě

čtvrtek 4. září, 19:00 hod.
P. Šabach, P. Jarchovský, J. Hřebejk ŠAKALÍ LÉTA
- Slovácké divadlo Uherské Hradiště
pátek 5. září , 19:00 hod.
K. Gärtnerová, E. Bryll MALOVÁNO NA SKLE
- Divadlo F. X. Šaldy Liberec

neděle 7. září, 19:00 hod.
B. Lane, E. Y. Harburg, F. Saidy DIVOTVORNÝ HRNEC
- Národní divadlo v Brně
sobota 6. září, 10:00 hod.
tradiční diskusní setkání -

Kulatý stůl
-Malá scéna Mahenova divadla

MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO

Lidická 16, Brno, tel.: 545 212 024, 545 321 269, e-mail: komercni@mdb.cz,
www.mdb.cz, (začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny
Předplatné na sezónu 2003/2004 je v Městském divadle Brno vyprodáno od konce května. Tento
stav však zcela určitě zlepší výstavba nové hudební scény (se slavnostním otevřením na podzim
roku 2004), která slibuje přes sedm set sedadel navíc. MdB tak konečně bude moci vyjít vstříc divákům a zvýšit tak počet abonentních skupin. Ještě než se tak stane - však jde o poslední sezónu, kterou Městské divadlo Brno zrealizuje na jediném, stávajícím jevišti - věříme, že se nám podaří do té doby odehrát tolik představení, aby i ti, kterým již nemohlo být abonmá nabídnuto, získali alespoň vstupenky na pokladně MdB. Ta zahájí předprodej 25. srpna (od 8 do 20 hodin).

Městské má první představení na DVD
Městské divadlo Brno vydalo jako první nosič typu DVD své koncertní představení nazvané Muzikály z Broadwaye. Objevují se
na něm hity z více jak patnácti nejznámějších světových muzikálů, které vznikly od 2. poloviny 50. let do let devadesátých (My
Fair Lady, Hello, Dolly!, Chicago atd). DVD je záznamem představení s americkými muzikálovými hvězdami působícími na
Broadwayi (Rebeca Rich, Coleen Sexton, Michael Gillis). Vedle
nich zpívají a tančí brněnskému publiku známé osobnosti:
Radka Coufalová, Jitka Čvančarová, Markéta Sedláčková, Petr Gazdík, Stano Slovák (na snímku), Petr Štěpán a další. Koncertní představení je plně kostýmované a kromě sólistů se v něm
představí i company. Písně jsou uváděny v originální anglické verzi a jsou doprovázeny filmovými projekcemi, DVD obsahuje i obsáhlou fotogalerii.
Představení režíroval ředitel divadla Stanislav Moša, na choreografii se podíleli Vladimír a
Ivana Kloubkovi a hudbu nastudoval Milan Vidlák s Karlem Cónem.

[ www.kult.cz ]
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HUSA NA PROVÁZKU
Zelný trh 9, Brno, tel.: 542 211 630 - 1, e-mail: ced-dhnp@login.cz,
provazek@provazek.cz, www.dhnp.divadlo.cz, www.provazek.cz
(začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
divadelní prázdniny

GALERIE FOYER
GALERIE KATAKOMBY
GALERIE NA ALŽBĚTINCE

LOUTKOVÉ DIVADLO RADOST

Bratislavská 32 Brno, tel.: 545 321 273, 545 211 583, www.divadlo-radost.cz,
e-mail: divadlo.radost@seznam.cz
divadelní prázdniny

STUDIO MARTA
Bayerova 5, Brno, tel.: 541 424 012, www.jamu.cz, www.aceincz,
e-mail: marta@jamu.cz, (začátky v 19:30, pokud není uvedeno jinak).
Prodej vstupenek možno zakoupit v OD Vágner, oddělení City Music,
nebo ve Studiu Marta. Vstupenky je také možno rezervovat e-mailem!
divadelní prázdniny

Nabídka předplatného na sezónu 2003 - 2004
Pět činoher, dva muzikály, jednou divadlo neslyšících a muzikálový koncert!
Pouze za 300 Kč!!! Nekupte to za ty peníze!!!
A. P. Čechov: Sestry
Tři sestry jsou jednou z nejlepších her světové dramatiky. Naše Sestry jsou její podstatně zkrácenou a upravenou verzí. Omezili jsme bohatost původní hry, a tak jsme se
mohli víc koncentrovat na to, co zůstalo. Věřte, že toho není málo!
Jiří Suchý, Ferdinand Havlík: Kytice
K. J. Erben a J. Suchý - dva klasici české literatury v rozmilé muzikálové baladyádě.
Taškařice s orchestrem. Ryze český muzikál v ryze moravském podání.
Vasilij Šukšin: Chu do života
Groteskní příběhy, maléry, soudničkové anekdoty z hospody, z nemocnice, z vesnické
chalupy, ze záchytky, to jsou povídky Vasililje Šukšina, převážně z šedesátých let. Čtyři
z nich vám nabídneme v naší inscenaci.
Carlo Goldoni: Náměstíčko
„Mé malé náměstí, mé náměstíčko, sbohem. Jsi ošklivé? Jsi krásné? Můžeš mít i své
chyby. Krása, to není krása. Krásné je, co máš rád - a co se tobě líbí.“
Muzikálový koncert
Show písní z českých a světových muzikálů s tanečními čísly.
Zoja Mikotová: Tam a zpátky
Stylistická cvičení ve znakové řeči. Cvičení stylů „á la Raymond Qnencan“ překvapující
nekonečností tvůrčího procesu! Jaké možnosti nabízí znakový jazyk neslyšících, jehož
podstata je řeč očí a rukou v prostoru? Přijte a uvidíte!!!
A. L. Kopit: Tatínku, ubohý tatínku
Pseudoklasická tragická fraška tradičně francouzsky zvrhlá.
Muzikál
Zatím si vybíráme z několika titulů.. Rozhodně ale diváka nezklameme.
Faustovské variace: Dvě autorské režie v jednom večeru
Bůh a ábel v přímém přenosu….Fast Faust aneb Faust tak rychle, že si ani neuvědomíte, že je to Faust…„Okamžiku prodli“…Koncepce a antikoncepce. Kunst oder
Wurst? (Nebojte se, představení bude v češtině!)

[ www.kult.cz ]
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Nový McDonald’s
od července v domě U tří kohoutů
Co se Vám vybaví při slově
McDonald’s? Hamburger, hranolky a ovocná taštička? Zajisté není
nutné nikomu představovat řetězec
šedesátidevíti fast-food
restaurací McDonald’s,
které působí jedenáct let
v České republice. Jejich
účinná reklama nás láká
k zastavení v restauraci
a ke konzumaci nabízených produktů.
Od loňského roku se v
restauracích McDonald’s
navíc můžete setkat
s úspěšným projektem
zvaným McCafe. Jde o širokou nabídku kávových nápojů z kvalitní
kávy Alfredo 100% Arabica, např.
espreso, cappuccino, atd. Máte tak
možnost zajít do McDonald’s jen
na kávu jako do kavárny a společně
s ovocnou taštičku si ji vychutnat.
11. července se dočkáme otevření druhé restaurace McDonald’s v
centru města Brna poblíž Hlavního
vlakového nádraží v domě U tří
kohoutů na Masarykově ulici 32.
Tuto lokalitu vybrala národní centrála McDonald’s v Praze.
Dům U tří kohoutů má bohatou
historii. Byl postaven v roce 1897
stavitelem F. Pawlu jako nárožní
secesně novobarokní nájemní a ob-

chodní dům R. Stodůlkové, se zdůrazněným nárožím s nízkými štíty a
plastikami tří kohoutů ve vrcholu
od J. Rőssera. Název U tří kohoutů
získal po závodním hostinci z roku 1795, který
stával na tomto místě.
Nová
restaurace
McDonald’s U tří kohoutů bude vybudována
z dřívější Černohorské
pivnice. Vzhledem k vysokým stropům (5,5 m)
bude v restauraci sezení
na dvou úrovních, v přízemí a na galerii.
Celková kapacita je 160 míst k sezení. Interiér bude velkým překvapením pro zákazníky, protože bude
navržen ve stylu minimalizmu. S
tímto stylem se můžete setkat pouze v jediné restauraci McDonald’s
v Českých Budějovicích. Hlavní
vchod do restaurace bude z
Masarykovy ulice, vedlejší z
Kapucínského náměstí, kde se navíc plánuje otevření letní zahrádky.
Přijďte se podívat do nové restaurace McDonald’s U tří kohoutů na
Masarykově ulici 32.
Jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vás!
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Kam směřuje móda?
Odpověď na tuto otázku přinesou mezinárodní veletrhy módy
STYL a KABO, které se od 19. do
21. srpna uskuteční na brněnském
výstavišti. Právě sem se totiž dvakrát do roka soustřeďuje nejaktuálnější nabídka českých i zahraničních firem z textilního, oděvního,
obuvnického a kožedělného
průmyslu,
stejně jako přehlídky nových kreací našich
předních
návrhářů.
Díky tomu, že se
největší středoevropské veletrhy
módy konají v jejich městě, mohou
Brňané a především Brňanky v
předstihu a přímo z první ruky získat informace o tom, co se bude nosit příští rok - v tomto případě v sezoně jaro a léto 2004.
22. veletrhů STYL a KABO se
zúčastní přes 800 vystavujících firem z více než dvaceti zemí, jejichž
stánky si podle očekávání prohlédne téměř dvacet tisíc návštěvníků
ze čtyřiceti zemí. Poprvé se představí móda ze slunného Řecka a těšit se můžeme také na rozsáhlou
expozici indických zpracovatelů
kůže. Veletržní nabídka zaplní celkem osm pavilonů. Kromě výstavních stánků návštěvníky čekají také
pravidelné módní přehlídky prádla
a plavek (pavilon A1), prezentace
nových kolekcí výrobců konfekce a
soutěžní přehlídky tvorby oděvních
designérů (obě v pavilonu H).

Velkou pozornost tradičně přitahuje také pavilon A2. Pokud chcete
být v příštím roce skutečně „in“,
neměli byste jeho návštěvu vynechat. Tamní Fórum trendů a designu představí hlavní trendy pro příští jaro a léto v barvách i materiálech, jednou z jeho zajímavostí bude expozice italských
trendů v
punčochovém
zboží.
Chybět
nebudou
ani kreativní návrhy studentů
středních a vysokých designérských škol z Česka i Slovenska.
Poslední pozvánka patří videokavárně v pavilonu C, která nabízí občerstvení a odpočinek při sledování
záznamů ze světových módních
přehlídek.
Zbývá dodat, že zatímco úterý a
středa budou vyhrazeny odborným
návštěvníkům, ve čtvrtek 21. srpna
se expozice i módní show otevřou
pro veřejnost (celodenní vstupné
činí 100,- Kč, zlevněné 50,- Kč).
Širšímu okruhu zájemců je určen
také první veletržní večer 19. srpna, kdy se v pavilónu H představí
nové kolekce vybraných českých a
slovenských návrhářů a studentů
uměleckých vysokých škol.

[ www.kult.cz ]
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Nenasytná krabice: Nekonečné interiéry MVRDV
Galerie architektury Brno, do 20. 7. 2003
Holandská architektura se v současnosti těší velkému
zájmu, proto chce Nizozemský institut architektury zaměřit pozornost na průkopnickou holandskou kulturu
architektury a designu. Počáteční série představí řadu
architektů z tzv. „Generace 1.0“, první generace, která
vyrostla s počítači. Jsou to designéři, kteří dosáhli dospělosti na prahu nového milénia a na architektonickou
scénu vstoupili se zdařilým portfoliem realizovaných
projektů.
Jako první se představuje tvorba diskutované rotterdamské architektonické firmy MVRDV. Výstava představuje devět klíčových projektů z let 1997-2002
(Villa VPRO v Hilversumu, pavilón na Expo v Hannoveru, obytný blok Silodam
v Amsterodamu atd.), které dobře ilustrují filosofii navrhování této firmy.

Retrospektiva
Dům pánů z Kunštátu, 1. patro, do 9. 8. 2003
Retroperspektiva je - po dvou předpremiérových výstavách v přízemních sálech - projekt, jímž naplno zahájil
svou činnost Dům pánů z Kunštátu jako nové centrum
současného umění v Brně. Adriena Šimotová, Milan
Knížák a Viktor Pivovarov zde vystavovali v letech před
jeho uzavřením v roce 1991. Jejich výstavy manifestovaly různé polohy svobodného uměleckého myšlení doby
pozdní normalizace. Jiří Valoch, jehož aktivity zásadně
určovaly tvář této instituce v 80. letech, je s těmito autory spojen především jako kurátor jejich výstav v Domě
pánů z Kunštátu, nicméně Retroperspektiva ho představuje jako umělce - svébytného tvůrce konceptuální, experimentální a vizuální poezie. Takto definovaná základní čtveřice umělců nominovala na kurátorovu žádost sobě blízké umělce mladších generací - Markétu Othovou (na
snímku), Jana Mertu, Štěpánku Šimlovou, Tomáše Hlavinu, Františka
Matouška, Michala Pěchoučka, Evu Výbornou a Ladislava Jezberu.

Daniel Spoerri (tvorba 1960-2001)
Dům umění města Brna, 1. patro, do 10. 8. 2003
Výstava představuje výběr z tvorby významné osobnosti evropské poválečné výtvarné kultury
ze čtyř desetiletí. Jedná se o Spoerriho první samostatnou prezentaci v naší republice. Spoerri
(1930) vytváří asambláže a koláže z odložených
předmětů, starých rytin, obrazů a nejrůznějších
artefaktů, jejichž spojením evokuje nové obsahové významy a asociace. V návaznosti na meziválečný ready-made začal roku 1960 fixovat zbytky opulentních hostin na
stolech a prezentoval je jako závěsný objekt, což bylo v kontextu soudobé výtvarné produkce novum. Na rozdíl od amerického pop-artu, kde byla prvořadá
estetika všedního dne, je pro Spoerriho důležitá tematizace tradičních kulturních rituálů - společné stolování, komunikace. Reaguje na současnou společnost, která degraduje kulturní tradice každodenního života.

[ www.kult.cz ]
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Michaela Thelenová, HOAX (Fotografie)
Galerie G99, Dominikánská 9, suterén (prostory Domu
pánů z Kunštátu), do 10. 8. 2003
Michaela Thelenová je umělkyně mladé generace (narozena 1968), která nachází komentář k
současnému společenskému dění i intimním
zážitkům pomocí média fotografie. Její vidění
zachycuje společenskou socializovanou skutečnost ne přímo estetickými prvky či dokumentárním záznamem, ale pomocí redukce záběrů,
a vytváří tak přesně definované fotografické celky. Její práce má spíše konceptuální charakter, jenž je „zjemňován“ autorčinou citovostí. Mnohdy fotografie doplňuje krátkým textem či větou, která
upřesňuje, ironizuje nebo komentuje zachycený záběr. V projektu HOAX pokračuje v kombinaci textu a fotografie (hoaxy - jinak poplašné zprávy či texty,
které jsou součástí e-mailových zpráv, jimiž se šíří většinou viry). Mezi obsahem snímku a textu (Hoaxem) vzniká určitá souvislost. Podtext je často ironický nebo až tragikomický. Text znejisťuje danou skutečnost (stejně jako hoax), vyvádí nás z míry a narušuje náš klid.

Jindřich Halabala
a Spojené umělecko-průmyslové závody v Brně
Muzeum města Brna, 2. patro západního křídla hradu
Špilberk, 30. 6. - 17. 8. 2003
Výstava je prvním souhrnným zhodnocením tvorby brněnského architekta
Jindřicha Halabaly (1903-1978) a také činnosti Spojených uměleckoprůmyslových závodů v Brně, které byly ve své době největším výrobcem nábytku v tehdejším Československu. Vyráběl se zde dřevěný úložný, sedací a stolový nábytek,
ale i nábytek z ohýbaných trubek a bytové doplňky.

Ivana Lomová - Dítě uvnitř
Dítě v nás, vzpomínky na vlastní dětství a svět našich dětí
- to jsou témata obrazů uplynulých čtyř let pražské malířky
a ilustrátorky I. Lomové. Zabývá se v nich lidskou intimitou, sférou nejhlubších pocitů, ale také tělesnou a duchovní identitou. Atmosféra důvěrně známého světa je pro ni
zdrojem až symbolické a tedy i nadčasové vizuální formulace jemných, slovy téměř nepostižitelných významů nepostrádajících humor a ironii.

Středoevropský barokní portrét
Místodržitelský palác, Moravská galerie v Brně, do 31. 8. 2003
Menší výstava v Kabinetu stálé expozice nabízí sedm pozoruhodných portrétů 18.
století středoevropské provenience. Jde o portréty spíše soukromého charakteru, komorně laděné, spíše intimní než oficiální reprezentativní podobizny, které zdůrazňují význam a zásluhy portrétovaného, a s nimiž se v galeriích setkáváme nejčastěji. K
vidění je například bravurní Portrét sochaře (Gottfrieda Fritsche) od jednoho z nejvýznamnějších středoevropských malířů 18. století, Františka Antonína Palka.

[ www.kult.cz ]
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Atrium Pražákova paláce, do 31. 8. 2003
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DESIGN CENTRUM ČR

Radnická 2, 602 00 Brno, tel.: 542 211 423, fax: 542 210 432,
www.designcentrum.cz email: design@designcentrum.cz
Otevřeno: Knihovna po - pá 10:00 - 18:00 hod. / Galerie po - ne 10:00 - 18:00 hod.

Jak se dělá design?
15.7.2003 - 28.9.2003

DŮM UMĚNÍ MĚSTA BRNA

Malinovského nám. 2, tel.: 542 211 808, email: dumb@dumb.cz
www.dumb.cz, denně mimo po 10 - 18 hodin, ve st vstup volný.
Daniel Spoerri (SRN - FR) - Tvorba 1960 - 2001

(1. patro)

do 10.8.2003

Daniel Hanzlík (Galerie Jaroslava Krále), do 10.8.2003
Jiří Sobotka - Sochy, instalace (Procházkova síň), do 10.8.2003

DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU
Dominikánská 9, tel.: 542 423 442, email: dumb@dumb.cz
www.dumb.cz, denně mimo po 10 - 18 hodin, ve st vstup volný.
Retrospektiva do 10.8.2003 (1. patro)
Jasper Joffe (VB) 72 obrazů za 72 hodin (přízemí) do 10.8.2003
Bonn (přízemí) 9.7.2003 - 24.8.2003

GALERIE G 99
Dominikánská 9, email: dumb@dumb.cz, www.dumb.cz, denně mimo po 10 - 18 hodin (ve st. vstup volný).
Yael Davids (Izrael) do 6.7.2003 (suterén)
Michaela Thelenová, HOAX fotografie, do 10.8.2003

GALERIE HŘEBÍČEK

Česká 32, tel: 542 219 606, otevřeno: po - pá 9:30 - 17:00 hodin
Souborná výstava současného výtvarného umění

GALERIE MOU ŽLUTÝ KOPEC
Žlutý kopec 7, tel: 543 134 255, 543 134 305, email: romanakova@mou.cz,
otevřeno: denně 6:00 až 20:00 hod. (vernisáž výstavy v den zahájení v 15:00 hod.)

Mgr. Šárka Dvorská - malby
3.7.2003 - 31.7.2003
Vernisáž v 15:00 hod., 2. patro nové budovy

Denisa Belzová - malby
7.8.2003 - 31.8.2003
Vernisáž v 15:00 hod., 2. patro nové budovy

GALERIE STŘEPY

na Skleněné louce, Kounicova 23, Brno, email: avetesnik@volny.cz,
tel: 603 208 078, otevřeno: denně mimo ne 16:00 až 22:00 hod.,
[ www.kult.cz ]
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GALERIE ARCHITEKTURY BRNO

Starobrněnská 16/18, tel.: 542 212 506, e-mail: info@ga-brno.cz,
www.ga-brno.cz, otevřeno: út - pá 11:00 - 18:00, so-ne 13:00-18:00
Nenasytná krabice: Nekonečné interiéry MVRDV
Putovní výstava Nizozemského institutu architektury
do 20.7.2003

Grand prix obce architektů 2003

10. ročník přehlídky oceněných architektonických realizací na území ČR
6.8.2003 - 7.9.2003

GALERIE U VEMBLOUDA
Slovákova 6, tel.: 549 249 673,
www.galerievembloud.cz
po - pá 11:00 - 18:00 hod.

Prodejní galerie Jana Svobody,
Rostislava Pospíšila a jejich hostů.
Obrazy, kresby, sochy, trička, pohlednice...

GALERIE-DÍLO-BRNO

Běhounská 1, otevřeno po- pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00,
tel: 542 214 930
Vitali Komarov - obrazy
3.7.2003 - 23.7.2003

MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE

Husitská 1, Brno, tel: 545 230 912, otevřeno: po - pá 10:00 až 12:00
a 14:00 až 17:00 hod. (vernisáž výstavy v den zahájení v 17 hod.)
Rakousko - „dvě země, jedna řeč“ - Jaroslav Hladky a Martin
Stock (fotografika)
do 14.7.2003

Finsko - Sanna Massala - hedvábné obrázky
16.7.2003 - 4.8.2003

Zdeněk Mareček - obrazy a objekty
6.8..2003 - 25.8.2003

Výtvarná a literární soutěž dětí - Královopolská paleta, téma moje město
27.8.2003 - 12.9.2003

MENDEL - GÉNIUS GENETIKY

Opatství na Starém Brně, Mendlovo nám. 1a, tel: 543 424 043,
www.mendel-museum.org, email: gregormendel@quick.cz,
otevřeno: denně 10:00 - 18:00 hod. (květen až říjen). Listopad až duben st - ne 10:00 - 18:00. V jiné dny na základě předběžné rezervace
Gregor Johann Mendel (1822 - 1884)
Výstava oslavující život a dílo opata a otce klasické genetiky. Expozice kombinuje historické předměty a dokumenty s novými díly současných umělců. (Prohlídky s průvodcem v Čj, Aj, Nj, Fj)
výstava prodloužena

[ www.kult.cz ]
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MUZEUM MĚSTA BRNA
Špilberk 1, Brno, tel.: 542 123 616, fax: 542 123 613, www.spilberk.cz,
email: muzeum.brno@spilberk.cz, otevřeno: út - ne 9:00 až 18:00 hod.

HRAD A PEVNOST ŠPILBERK
Kasematy: (poslední vstup v 17:15 hod., tel.: 542 123 614, denně 9-18 hod.)
Expozice představuje barokní pevnostní stavitelství a vězeňství josefínské doby

Stálé expozice:
(severní a západní křídlo hradu, út - ne 9:00 až 18:00 hod.)
O nové Brno. / Špilberk od hradu k pevnosti / Špilberk - Žalář národů / Brno
na Špilberku / Od renesance po modernu

Výstavy:
Jaroslav Král (1883 - 1942)
výstava z tvorby významného brněnského malíře (severní křídlo - 2. patro)
do 26.10.2003

Římané a Germáni - Nepřátelé, rivalové, sousedé

do 26.10.2003
Dětská dílna - je doplňkem k výstavě Římané a Germáni... Otevřena o so a ne do
26.10.2003. Dotazy na tel.: 542 123 618

Jindřich Halabala a spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně
výstava nábytku a bytové kultury. Západní křídlo - 2. patro (poslední vstup v 17:00 hodin)
do 17.8.2003

Rozhledna, Barokní lékárna, Lapidárium
otevřeno denně mimo po 9:00 - 18:00 hod.

MĚNÍNSKÁ BRÁNA (poslední vstup v 17:30 hod.)
Měnínská 7, tel.: 542 214 946, otevřeno: út - ne 9:00 - 18:00 hod.
Brána času - poslední dochovaná brána středověkého městského opevnění
dlouhodobá archeologická expozice

VILA TUGENDHAT

(poslední vstup v 17:15 hod.)

Černopolní 45, tel: 545 212 118, Otevřeno: st - ne 10:00 - 18:00 hod.,
vzhledem ke zvýšené návštěvnosti doporučujeme objednat prohlídku předem.

Ludwig Mies van der Rohe
Stálá expozice o staviteli vily (historie, architekt, stavebník). Památník moderní architektury v Brně, je zapsán do seznamu UNESCO

MUZEUM ROMSKÉ KULTURY
Bratislavská 67, tel.: 545 571 798, 545 581 206, www.rommuz.cz,
e-mail: pr.mrk@posta.cz, po dobu trvání výstavy otevřeno po - pá
10:00 - 16:00 hod. Pro veřejnost otevřena studovna k prezentačnímu
studiu romské, romistické, lidskoprávní literatury. Tel.: 545 211 411.

MINI GALERIE FOMA
Moravské nám. 13, po - pá 8:30 - 18 hodin, tel: 532 163 668
Jaroslav Musil - Prázdninová škola Lipnice
- fotografie
1.7.2003 - 31.7.2003

Miroslav Myška - Indické portréty
- fotografie
1.8.2003 - 31.8.2003

[ www.kult.cz ]
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MORAVSKÁ GALERIE

Husova 18, tel.: 532 169 111, e-mail: m-gal@moravska-galerie.cz,
www.moravska-galerie.cz, otevřeno: denně mimo po a út 10:00 až
18:00 hod., ve čt do 19:00 hod. (každý 1. pátek v měsící vstup zdarma)

PRAŽÁKŮV PALÁC
Knihovna MG: O prázdninách uzavřena.
Stálé expozice:
Prométheův oheň - Česká moderna první poloviny 20. století. / Gesto a výraz České umění druhé poloviny 20. století

Obměny expozice:
Bohdan Lacina - malba, kresba, grafika -

Výstavy:

do 12.10.2003

Český granát: Carbunculus, granatus, zrnakoč -

Sedmnáct století granátu - do 19.10.2003
Český granát - A. Grossová (doprovodný program k výstavě) 17:00

Atrium:
Ivana Lomová - Dítě uvnitř

- do 31.8.2003

Prostor pro jedno dílo:
Benedikt Tolar - é, 2002

- do 28.9.2003

Nádvoří Pražákova paláce:
Magdalena Jetelová - Židle

- 1. třetina 80. let 20. století

MÍSTODRŽITELSKÝ PALÁC
Moravské nám. 1a, tel.: 542 321 100

Stálé expozice: Pohled Medúsy - Evropské umění šesti století
Kabinet v expozici: Středoevropský barokní portrét
do 31.8.2003

Výstavy:
Krajinou duše Antonína Hudečka (1872 - 1941)
do 14.9.2003

Bořivoj Hořínek - Záznamy fotografie
do 7.9.2003

UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUZEUM
Husova 14, Brno, tel.: 532 169 111

Stálé expozice:
Místo paměti, prostor orientace - Umělecká řemesla, užité umění a design v proměnách
historie (2. patro) / Možná sdělení - Kolekce uměleckých děl MG pro nevidomé a slabozraké

Výstavy:
Umění je abstrakce - Česká vizuální kultura 60. let - do 14.9.2003
Doprovodný program k výstavě 9.7 a 13.8. v 17:00

Zaměřeno na:

Secesní poháry Otty Prutschera

- M. Vejrostová 17:00
23.7.2003

[ www.kult.cz ]
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MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Zelný trh 8, tel.: 542 321 205, www.mzm.cz, e-mail: program@mzm.cz
otevřeno: út - so 9:00 až 17:00 hod. Více info o akcích na www.kult.cz

DIETRICHSTEINSKÝ PALÁC

Stálá expozice: Zaniklý život na Moravě / Svět nerostů /Pravěk Moravy / Velká
Morava / Moravská vesnice ve středověku / Památník Prof. Karla Absolona

Pohledy do světa: Fotografie Miloše Brunnera
22.7.2003 - 30.8.2003

Římané a Germáni - Nepřátelé, rivalové, sousedé

DĚTSKÉ MUZEUM
Římané a Germáni - Nepřátelé, rivalové, sousedé (od 30.4.2003)
Týden dětí s MZM - akce: 25.8.-29.8.2003, děti od 7-12 let můžete přihlásit na tel.:
542 321 205 kl. 271, 542 214 438

BISKUPSKÝ DVŮR

Muzejní 1, (vstup ze Zelného trhu a Kapucínského nám.)
Lidové řemeslo a umělecká tvorba v současnosti
Předvádění u příležitosti konání výstavy ve dnech 10. a 24.7. / 7. a 21.8., 10-12 a 13-16
Stálá expozice: Fauna Moravy / Akvárium sladkovodních ryb / Dějiny peněz na
Moravě / Moravské medailérství

Houbařská poradna

- po 9-12, 13-18, út 9-12, 13-16

PALÁC ŠLECHTIČEN

Kobližná 1, tel.: 542 422 361
...vlastně malý zázrak (o živůtcích, spodničkách, košilkách a jiných kouscích
oděvu pod šatem ukrytých)

[ www.kult.cz ]
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Mezinárodní hudební festival

Petra Dvorského
v Jaroměřicích nad Rokytnou
vstoupí letos do svého pátého
ročníku; toto malé výročí svědčí
o tom, že se nevšedně - a dost odvážně - koncipovaný podnik ujal
a že dokonale srostl s místem svého
konání. Ideální prostředí mu poskytuje půvabné moravské město
nesoucí zřetelné stopy nevšední
historie, kterou se zapsalo do středoevropských kulturních dějin
a která je učinila perlou barokní
Moravy. Osobnost velkého slovenského pěvce přitahuje do impozantního zámeckého areálu
v Jaroměřicích
hudbymilovné
publikum nejen
místní, ale z
blízkého i vzdáleného okolí
a zejména také
z nedalekého
Rakouska, takže slůvko „mezinárodní“ v titulu nepřísluší
jen účasti toho nebo onoho zahraničního
pěvce, nýbrž skutečnému složení
publika.
Festival představuje soubor
uměleckých akcí, jehož těžištěm je
impozantní přehlídka pěveckého
umění s účastí velkých orchestrálních těles a význačných dirigentských osobností. Letos proběhne
(na rozdíl od přechozích „červnových“ ročníků) ve dvou srpnových
týdnech, a to třemi koncerty na pódiu pod širým nebem v zámeckém
parku, tradičním chrámovým nokturnem v nádherném barokním interiéru zámeckého kostela sv.
Markéty a vystoupením nejúspěšnějších frekventantů mistrovských

pěveckých kurzů festivalu v největším ze zámeckých sálů. Tyto kurzy,
vedené patronem festivalu Petrem
Dvorským a Evou Blahovou, jsou
další charakteristickou součástí festivalu a pověst, kterou si v pěveckém
světě získaly, přitahuje do Jaroměřic
stále větší počet mladých talentů.
Jejich letošní jaroměřické prezentaci
budou předcházet ještě koncerty
v Jihlavě a v Telči.
Výtvarným doplňkem tohoto hudebního dění budou výstavy (fotografií Jana Vorlíčka a dřevěných plastik
Jiřího Netíka
v zámeckých interiérech a bronzových skulptur
Jaromíra Garguláka v zámecké
zahradě)
otevřené po celou dobu trvání
festivalu; stejně
tak budou v zahradním parteru prezentovány
nové vozy Škoda. K četným nevšedním
uměleckým zážitkům, jež festival v takové míře nabízí, bude patřit také ohňostroj na závěrečném koncertě, vypálený pražskou společností FLASH
BARRANDOV.
Také letos bude hlavním magnetem úvodní gala vystoupení patrona
festivalu PETRA DVORSKÉHO
v roli zpívajícího zámeckého pána hostitele (9. srpna v zámecké zahradě). Vedle obou pěvkyň, TATIANY
MENČIKOVOVÉ a MARIE
ELANOVÉ (obě jsou absolventkami
předloňského
kursu
a dnes už se pohybují ve velkém
operním světě), bude jeho hos-

[ www.kult.cz ]
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tem KAREL GOTT; brněnskou
STÁTNÍ FILHARMONII bude
řídit FRANTIŠEK PREISLER.
V
chrámovém
nokturnu
(13. srpna) vystoupí letos dvojice
slovenských pěvců, jejichž pedagogická spolupráce vytvořila za
poslední léta z jaroměřických pěveckých kursů mezinárodně respektovanou instituci: PETER
DVORSKÝ a EVA BLAHOVÁ se
budou za klavírního průvodu
JOZEFA MALÍKA střídat v přednesu slavných duchovních sól.
Třetí
festivalový
koncert
(16. srpna) proběhne v zámecké zahradě pod názvem Con tutta la forza; jde o italský předpis značící v notách, že hráč má hrát vši silou; toto
označení nese kompaktní disk obsahující kompletní pořad koncertu, na
němž bude také pokřtěn a předán
veřejnosti. S MORAVSKOU
FILHARMONIÍ řízenou MILANEM KAŇÁKEM a s ČESKÝM
FILHARMONICKÝM SBOREM,
jehož sbormistrem je PETR FIALA
vystoupí jako sólisté TATIANA
TESLIA a MIROSLAV DVORSKÝ.
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Stejně jako v minulých ročnících
se stane přehlídkou nejlepších studijních výsledků v Mezi-národním pěveckém kursu (povedou ho opět
Peter Dvorský a Eva Blahová) koncert v zámeckém Sále předků. Operní
hvězdy zítřka tam vystoupí v pátek
22. srpna, ale ještě předtím také v jihlavském chrámu Povýšení sv. Kříže
(20. srpna) a v Divadelním sále nádherného zámku v Telči (21. srpna).
Ohně žár a zář se jmenuje festivalové finále 23. srpna: operní árie, v nichž se zpívá o planoucím
citu, žáru lásky, plamenech nenávisti nebo měsíční záři budou zpívat mezinárodně úspěšní absolventi jaroměřických kursů z minulosti - MARTINA ZADRO, PIA
PAJALA, TÁŇA JÁNOŠOVÁ,
STANISLAV MATIS a LADISLAV
ŠTUKOVSKÝ. MORAVSKÁ FILHARMONIE z Olomouce řízená
TOMÁŠEM HANUSEM pak přednese Händlovu proslulou Hudbu k
ohňostroji, k níž bude komponována
závěrečná ohňostrojná podívaná.
/text: jb/
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F-scéna (cyklus letních folklorních večerů)
19. 6. - 13. 9. 2003
Již pošesté se letos uskuteční cyklus letních folklorních večerů na nádvoří Staré radnice, vždy ve 21 hodin. Během dvouměsíčního festivalu se představí několik domácích i zahraničních souborů (např. Balkánská mládost z Bulharska).
Domácí Vojenský umělecký soubor Ondráš s pořadem „To
nejlepší“ mohou diváci vidět 17. - 19. července. Festival zakončí ve dnech 11. - 13. září vystoupení valašského souboru
písní a tanců Rusava z Bystřice pod Hostýnem.

Zahrada 2003 - Náměš na Hané
3. - 6. 7. 2003
Festival Zahrada je největším folkovým festivalem
nejen u nás. Má široký záběr (folk, rock, country,
bluegrass, jazz, tramp, blues, spirituály,folklór, tanec, divadlo,výstavy, sessiony atd.). Během čtyř festivalových dnů se objeví i ti umělci, u kterých to bylo
málo pravděpodobné (např. Spirituál kvintet porušil prázdninové embargo a na Zahradu dorazí). Řada kapel i jednotlivců bude slavit narozeniny - Nezmaři (na snímku) pětadvacetiny, kulatiny Jura Pavlica, Slávek
Janoušek, Jiří Dědeček a další. Na festivalu vystoupí všichni loňští držitelé Krtečka. Na
koncertě vítězů festivalu se objeví dva laureáti letošního Folkového kvítku: Rovnátka a
písničkářka Lucie Faltýnková. V rámci festivalu je zajištěna kyvadlová doprava z
Olomouce a po koncertě zpět. Letošní 14. ročník nabízí šest scén v Náměšti a čtyři mimo ni (letos nově „předzahradní“ scéna ve Šternberku).

Starobrno - Festival Slunce - Strážnice 2003
Loňský 3. ročník festivalu v zámeckém parku ve
Strážnici doprovázela smůla. Na očekávanou hvězdu
- skotského písničkáře Donovana - nepřišlo tolik návštěvníků, kolik by si organizátoři přáli a navíc druhý
den řádně propršel. Zato předchozí ročník byl velice
úspěšný, denně jej navštívilo okolo 3000 lidí.
Letos je festival atraktivní zejména díky vystoupení
Jaromíra Nohavici, které bude v létě jeho jediné u nás (11.
7.). Podílel se také na dramaturgii a tento večer bude s R. Havlem uvádět. Celý podvečer
se jmenuje Tahací večer, neboť proběhne ve znamení tahacích harmonik, akoredeonů a
heligonek (vystoupí slovenští heligonkáři, VKV, Lehká noha, Čankišou, dále Zuzana
Navarová a KOA a Radek Pobořil). Také druhý festivalový den vystoupí řada populárních kapel - Fleret, Pod Černý vrch, Žlutý pes a další. Festival se koná na třech pódiích a
o půlnoci budou promítnuty filmy (v pátek Rok ďábla a v sobotu Balada pro banditu).

Rocková Lipnice
11. 7. - 12. 7. 2003
Na festival je možné využít vlakového spojení do
Havlíčkova Brodu, odkud budou v pátek 11. 7. zajištěny posílené linky autobusu, doprava zpět je také
zajištěna. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční na 6 km vzdáleném zastřešeném zimním stadionu
ve Světlé nad Sázavou (místo pro stanování a parkování zdarma).
Na letošním ročníku vystoupí jak domácí stálice (Chinaski, Mňága a Žďorp,
Vladimír Mišík, České srdce), tak slovenští sousedi (No Name-na snímku,
Peha), ale i neokoukané tváře (Deset očí, Vyhoukaná Sowa, Extract).
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Festival Boskovice
17. - 20. 7. 2003
Festival, zaměřený na záchranu a obnovu židovské
čtvrti v Boskovicích, je čtyřdenní přehlídkou hudby,
divadel, filmových projekcí a výstav.
Festival probíhá v celém městě - v amfiteátru letního
kina, v synagoze, na hradě, v městském kině, v muzeu a na dalších místech. Podařilo se mu přesáhnout
rámec města a od roku 1993 (kdy proběhl 1. ročník)
se stal nedílnou součástí kulturního dění celého regionu celorepublikového významu. Z hudebních těles letos vystoupí např. Michal Prokop & Friends + hosté
Jan Hrubý a Luboš Andršt, Hm..., Oswald Schneider, Chiki Liki Tu-A (SK), Činna & Johannes Langer (CZ/A), Znouzectnost (na snímku), OTK a další. Z divadelní nabídky je možné se těšit na Continuo, Kvelb, D.I.V., Komediograf,
Naboso atd., autorskou tvorbu přečtou např. Jáchym Topol a Jiří Kratochvil. V
rámci festivalu se uskuteční řada výstav (Markéta Othová, Evžen Sobek, Viktor
Kolár…) a filmových projekcí.

Festival „Dva dny bez drog a alkoholu“ - bývalý
statek vedle zámku v Borotíně u Boskovic
25. - 26. 7. 2003
Podtitul festivalu nemá symbolizovat zákaz, ale výzvu. Dobrá zábava se může konat
i bez podpůrných látek (tím se myslí i cigarety), protiváhou-alespoň v době konání
festivalu-budou výborné džusy a bohatý program. V pátek 25. července vystoupí od
16 hodin Budoár staré dámy s alternativním rockem, bluegrassový Prak, Loutkové
potulné divadlo pro děti i dospělé a další. Sobota se ponese ve znamení kapel Na
chvíli motýli, Yazoo, Vítr do dlaně, Rága každý večer atd. V případě nepříznivého
počasí je zajištěn kulturní dům, kde se odehrají všechny koncerty i workshopy.

Drátofest 2003 - Náměš na Hané u Olomouce
26. 7. 2003
V amfiteátru v Náměšti na Hané se uskuteční druhý ročník Drátofestu. Po boku
českých kapel (Doga, Vypsaná fixa ad.) se objeví také slovenské - Digitus in recto
a Iné kafe. Doprovodnou akcí bude stejně jako loni start horkovzdušného balónu.

Folkové prázdniny - Náměš nad Oslavou 2003
27. 7. - 3. 8. 2003
Folkové prázdniny jsou neobyčejným hudebním festivalem.
Jsou festivalem komorním, o cca 200-500 návštěvnících denně.
Trvají 8 dní a diváci zde mohou být aktivními i pasivními účastníky. V průběhu festivalu bude připraveno množství workshopů
- hudebních, výtvarných, pohybových a písmáckých. Žánrově je
festival neohraničen - produkuje hudbu etnickou i lidovou, jazz,
rock, folk i vážnou hudbu. Každý večerní hudební program má
své téma, svou dramaturgii (např. Chlapský den, Od folklóru k
world music, Nejen blues atd.). Festival vyniká množstvím účinkujících ze zahraničí (letos z Irska, Walesu, Skotska, Polska, Maďarska atd.).
Slavnostního otevření „prázdnin“ se zúčastní první dáma českého jazzu Vlasta
Průchová (na snímku) a swingový orchestr Zatrestband. Na festival přijedou Jiří
Pavlica a Hradišťan, Neřež, Ivan Hlas, Jan Spálený, Jan Hrubý a Kukulín, Zuzana
Navarová, Vlasta Redl a další. V případě deště je pro konání koncertů připravena zámecká jízdárna.
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Letní škola barokní hudby Rajnochovice 2003
3. - 10. 8. 2003
Tato letní škola je typem workshopu zaměřeného na nastudování a koncertní
provedení Händelova oratoria Messiah ve stylu tzv. historicky poučené interpretace staré hudby. Mezinárodní tým lektorů je sestaven z odborníků se zaměřením na starou hudbu, pedagogů, pěvců a profesionálních hráčů. Z hlediska dramaturgie chce workshop umožnit nastudování a provedení jinak těžko dostupné
zejména oratorní a kantátové literatury. Pokročilejší budou mít kromě nastudování Mesiáše individuální studijní plán, jehož výsledky budou moci prezentovat
na koncertech tříd spolu se svými pedagogy (5. - 8. 8.). 9. srpna bude Mesiáš
proveden v kostele Narození Panny Marie v Rajnochovicích a o den později v
kostele sv. Jana v Kroměříži.

Čochtanova Třeboň 2003
15 - 17. 8. 2003
Čochtanova Třeboň - to je řada hudebních i divadelních vystoupení na náměstí v Třeboni, divadle a na zámeckém nádvoří. V pátek bude zahájena výstava několika výtvarníků (Ondřej Suchý (na snímku), Pavel
Filip, Vítězslava Klimtová), odpoledne se bude promítat kino a večer proběhne Muzikálománie. Scénka U
Bílého koníčka hoří odstartuje sobotní maratón na třeboňském náměstí a pak už zbývá jen jízda s vodníkem
Čochtanem, Lubošem Štercem, Michaelem Hliněnským, Honzou Stuchlíkem, s
kapelou Panelákoví fotři, Cwrkot, Per pedes, Tykadlo, což jsou víceméně stálice.
Samozřejmostí budou soutěže pro děti i dospělé, odpolední průvod vodníků a noční průvod bludiček. Letos by měl být obnoven slavnostní večer na zámeckém nádvoří: jako hosté vodnického festivalu byli osloveni Luba Skořepová, Jan Matěj
Rak, Stella Zázvorková, Jiří Štědroň, Vladimír Suchánek, Rudolf Pellar a Milan
Jíra, Jitka Molavcová, Jan Přeučil a Eva Hrušková. Samozřejmě všichni jmenovaní
se asi nedostaví, trocha překvapení neuškodí.

Setkání 2003 - Konopiště (přírodní amfiteátr)
16. 8. 2003
Jeden z největších folkových festivalů se koná na konci sezóny již podeváté, s nabídkou hvězd i letošních objevů. Jedná se o poslední ze série letních festivalů časopisu Folk a Country. Na Setkání 2003 vystoupí vítězové Zahrady a dalších soutěží,
skupiny Cop, Nezmaři, Semtex, Žalman a spol, Fleret s Jarmilou Šulákovou atd.

Vizovické trnkobraní - festival dobré nálady
22. - 24. 8. 2003
Na 36. ročníku Vizovického trnkobraní, které se uskuteční v areálu firmy Rudolf Jelínek Vizovice, vystoupí řada vyhledávaných kapel i jednotlivých zpěváků. Ze Slovenska přijedou No Name a Horkýže slíže, z domácích potom Chinaski, Mňága a Žďorp,
Monkey Business, Buty, MIG 21 a další. Oblíbený
moderátor Zdeněk Izer (na snímku) bude kromě své
show uvádět Velkou cenu Vizovic v pojídání švestkových knedlíků.
Festival se koná na třech scénách (letošní novinkou je Dark Dog Stage) a má zajímavý doprovodný program. Zdarma po předložní vstupenky na Trnkobarní jsou
pořádány celodenní jízdy historickým parním vlakem na trase Olomouc-Vizovice,
v pátek a sobotu bude promítat noční kino a o víkendu jsou pro zájemce exkurze do
firmy Rudolf Jelínek Vizovice a do pálenice i s ochutnávkou sortimentu.
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Petr Hapka ve filmových obrazech
Nejnovější album zpěváka, skladatele a především bohéma
Petra Hapky přináší zvukovou nahrávku z osmi úspěšných filmů. Čtyři z nich režíroval Juraj Herz (Panna a netvor, Deváté
srdce, Křehké vztahy, Buldoci a třešně), tři Věra Plívová-Šimková (Mrkáček Čiko, Krakonoš a lyžníci, Páni kluci) a jeden
Juraj Jakubisko (Postav dom, zasaď strom). Ve všech skladbách doprovází symfonické orchestry sám Hapka na klavír.
Součástí necelých 70 minut „filmového“ záznamu (celkem 38
skladeb) jsou tři skladby textaře Zdeňka Rytíře, z nichž jednu zpívá Václav Neckář
(Píseň, Páni kluci). Vedle příjemně plynoucí hudby poutá pozornost také obal alba v duchu malířských reprodukcí Josefa Hapky. Vzhledem k tomu, že Petr Hapka vytvořil scénickou hudbu k přibližně 150 filmům, desítkám pohádek a seriálů, pokračování filmového výběru na sebe nenechá určitě dlouho čekat.
Petr Hapka: V obrazech (Hudby z filmů): B&M Music, 2003
/text: kos/

„Mladí“ kluci po dvacetiletí debutují
Počátky rómské kapely Terne Čhave (Mladí kluci) sahají
do druhé poloviny osmdesátých let. Přestože kapela řešila
také existenční problém, v novém tisíciletí nastala opět její
obroda, z níž vzniklo album. Nahrávka má samozřejmě
kořeny v rómské hudbě, ovšem s nejrůznějšími přesahy do
blues i jazzu. Sedmičlenné sdružení o čtyřech kytarách,
baskytaře, bicích a místy tuplovaných perkusích je doprovázeno zpěvem z mnoha úst. A s čím si kapela nevystačí sama, na to si přizvala hosty - ze zpěváků např. Idu Kelarovou, z hudebních nástrojů
saxofon i housle. Ze čtrnácti skladeb jsou kromě několika lidových všechny autorské (jedna je živým záznamem z vystoupení v Istanbulu a závěrečná Melodia je remixem úvodní). I přesto, že z alba čiší jistá rómská živelnost, novinka staronového
souboru je tak trochu stereotypní, experimentálních výbojů se kapela nepředala.
Ale debut je jen debut. A ještě malá poznámka: český posluchač by jistě uvítal možnost pročíst si v přiloženém slovníčku, o čem „mladí kluci“ zpívají.
Terne Čhave: Avjam Pale. Indies records, 2003
/text: Vlk/

Nekonečný vesmír OTK
Pražská kapela OTK po patnáctileté existenci vydala nedávno druhé regulérní album Sona a kuva. Délka práce na
albu (rok a půl) se projevila na nahrávce ve svrchované míře. Posluchači se dostává do rukou veskrze ojedinělý počin
na domácí hudební scéně. Svébytný styl alba kontinuálně
navazuje na předchozí „barvitou“ tvorbu skupiny a pokračuje dále progresivním směrem. Hudebně představuje album širokou škálu zvuků bez obvyklých klišé - vydatně vypomáhají přizvaní hosté (basklarinet, španělské dudy, scratchování). Stejně neotřelé jsou i minimalistické texty (autorská dílna O. Ježek a Fr. Štáfek), využívající
slovní hříčky a prvky dada (odtud přesmyčka názvu CD). Důležitým přítomným
prvkem v hudbě i textech je svérázný humor. Hudební koláž alternativních OTK,
se zvukem výsostným, ponouká k soustředěnému poslechu, k pobývání v neohraničených sférách a k hledání zrníček v bohatě strukturovaném útvaru.
OTK: Sona a kuva. Minority Records, 2003
/text: mrk/
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Mezinárodní kytarový festival
má ambici předčit předchozí ročníky
Třetí srpnový týden se v Brně každoročně nese ve znamení jednoho z nejvýznamnějších festivalů svého druhu
- Mezinárodního kytarového festivalu, kterého se účastní na 150 kytaristů ze 16 zemí. Náplní letošního 12.
ročníku, který se koná od 10. do 16.
srpna, budou koncerty, odborné
přednášky a výuka hry na kytaru v
kursech vedených předními světovými kytarovými mistry.
Loňskému festivalu dominovalo
představení Noc flamenca na Špilberku, které bude součástí také letošního ročníku.
Mimořádný ohlas
tohoto vystoupení
přiměl pořadatele
k opětovnému oslovení Rafaela
Cortéze, který letos festival zahájí.
„Loňský koncert
Rafaela Cortéze,
který patří k nejlepším kytaristům
flamenca (mimo jiné spoluúčinkoval
v duu s Paco de Luciou) - byl zatím
tím nejlepším, co jsem oblasti flamenca slyšel. A to počítám i dva koncerty Paca de Lucii, koncert Paco de
Peni a Ceremugue de Cordoby a dalších umělců z oblasti flamenca. Z
koncertu bylo natočeno live CD, které potvrdí má slova. Bude k dispozici
v prodeji spolu se vstupenkami.
Koncert byl loni beznadějně vyprodán a asi 200-300 zájemců, kteří čekali před koncertem bez vstupenek,
muselo zklamaně odejít domů.
Atmosféra koncertu byla zvlášť skvělá a v závěru umělci přidávali v improvizované sestavě s předchozími účinkujícími - Rafaelem Cuénem a jeho dvěma tanečnicemi. Po něm až do
tří hodin do rána hráli flamenco jen
pro svou i naši zábavu v Bohémě.
Bavili jsme se dobře do té doby, než
jsme zjistili, že Španělům někdo rozbil okno mikrobusu a vykradl již na-

ložené věci na zpáteční cestu na osvětleném ulici před divadlem přímo
před nosem policie, která o 50 metrů
dál kontrolovala řidiče. Rovněž letos
mimo Rafaela Cortéze a jeho skupiny
vystoupí i v úvodu koncertu skupina
Viva flamenco. Doufáme ve větší přízeň počasí než při loňském záplavovém dešti, který nás přinutil koncert
přemístit na Stadion“, říká ředitel
festivalu Vladislav Bláha.
Jestliže Rafael Cortéz, označovaný
jako „zázračné dítě“, zahájí festival,
koho by Vladislav Bláha mohl označit za největší
magnet? „To je
velmi obtížné hvězd
máme
hned několik například Nigela
Northa,
který
spolu s Hopkinsonem Smithem
patří do dvojice
nejlepších světových loutnistů,
Pavla Steidla - vítěze soutěže Radio
France v Paříži španělské duo El
Panebiaco - Vania del Monaco, které
hraje velmi atraktivní zajímavou fúzi
kubánské-jazové-new age a klasické
hudby. Dále vystoupí Masdsdimo
Felici, vítěz čtyř kytarových světových soutěží, který mne z klasiky vloni zaujal nejvíce. S minimem financí,
kterých je letos méně než v předchozích letech, se nám kupodivu povedlo
zajistit špičkový program, který
předčí i některé předchozí ročníky.“
Ještě doplním, že všechny koncerty kromě zahajovacího se uskuteční v sále Nové
radnice na Dominikánském náměstí a
začínají ve 20 hodin. Festival však sahá i
za hranice Brna. Organizátoři počítají také s paralelními koncerty některých účastníků ve Slavkově u Brna, v
Hustopečích a v Boskovicích.
/text: Lenka Kosová, foto: Rafael
Cortéz při vystoupení na Špilberku/
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Husa na provázku ožije literaturou
Spousta překvapení na Měsíci autorského čtení
Stejně jako každý rok i letošní ročník
festivalu Měsíc autorského čtení zahájí
tzv. Plavba literátů. Důvod, proč festival odráží od břehů už 28. června, objasňuje jeden z organizátorů MAČ Petr
Minařík: „Loď vypluje na dravé vody
brněnské přehrady, mírně spisovatele
pohoupá a zbaví je nervozity, aby pak mohli v klidu
a bez trémy (nejsou to
herci!) vystoupit před
svým
publikem.
Začínáme tedy 1. července, ale sejdeme se dříve, abychom trošku oslavili ten
měsíc před námi.“
kult: Doplní také letošní ročník nějaké doprovodné akce, koncerty?
P.M.: „Půjde hlavně o čtení, ale někteří si s sebou přivezou i kytaru, jako třeba
Jiří Dědeček. A například prozaik
Antonín Bajaja přijede se zpěvačkou
Zuzanou Lapčíkovou. Nemáme na programu žádné dopředu avízované koncerty, ale bude spousta překvapení.“
kult: Z dosavadního seznamu
jmen lze vyčíst především ostřílené autory. Vystoupí letos nějací
mladí, začínající autoři - bude
Měsíc autorského čtení svědkem
nějakého literárního objevu, pokud nepočítáme Jaroslava Rudiše,
který svůj debut před nedávnem v
Brně představil?
P.M.: „Přijede Pavel Kohout, Karol
Sidon, Ota Filip, tedy ostřílení matadoři, jak vy říkáte. Rudiš už v Brně četl, takže žádné objevy, nepočítáme-li
ovšem Natálii Kocábovou.“
kult: Bude některý z pozvaných
autorů taková celebrita, která jen
tak na nějakou akci nepřijede?
P.M.: „Karol Sidon, jenž dlouho nikde nečetl, Jiří Kuběna, který nečte
jen tak někde a Patrik Ouředník, který na čtení nemá moc času. “

kult: Dostal se festival již do povědomí široké (nejen brněnské)
veřejnosti? Hlásí se vám např. autoři sami?
P.M.: „Hlásí, ale většinou ne ti, které
chceme pozvat. Festival trvá celý měsíc, takže i když se dostane do povědomí mimo brněnské veřejnosti (především
přes celostátní média),
tak se nedá počítat s
tím, že někdo si udělá
čas a přijede na celý
červenec, jak tomu u
podobných podniků
bývá - měsíc dovolené
je už asi trošku moc i
pro zapáleného milovníka literatury. MAČ je
tedy ryze brněnský
podnik a trošku snad i
alternativa k obvyklému Brněnskému
kulturnímu létu.“
kult: Letos festival změní prostory
- z Hadivadla, které v Kabinetu
múz končí svoji činnost, se přesouvá do Husy na provázku.
Nevznikl problém při přesunu?
P.M.: „Nebyl problém dohodnout se
s Provázkem. Už proto ne, že Husa
na provázku a Hadivadlo jsou zastřešeni Centrem experimentálního divadla. Takže to tam není tak zkostnatělé, jak se mnozí snaží šířit. “
kult: Jak se Vám doposud daří festival finančně zvládnout? Neustále
je vstup zdarma…. Částka od diváků by přece mohla vypomoci - festival je hojně navštěvovaný….
P.M.: „.: I když festival vždy doprovází i problémy s financemi, nakonec
to dopadne, že nula od nuly pojde.
Vstupné vybírat nechceme, protože
celý projekt byl koncipován jako promotion literatury - „demo“, po kterém si návštěvníci třeba koupí knížku.“
/text: Markéta Havelková, foto z
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ZELENÁ KOČKA - hudební klub

Masarykova 25/27, tel.: 542 215 970, 608 461 702, www.zelenakocka.cz.
Otevřeno 15:00 až 05:00 hod., programy od 20:00.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
8/7
9/7
10/7
11/7
12/7
13/7
14/7
15/7
16/7
17/7
18/7
19/7
20/7
21/7
22/7
23/7
24/7
25/7
26/7
27/7
28/7
29/7
30/7
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
9/8
10/8
11/8
12/8
13/8
14/8
15/8
16/8
17/8
18/8
19/8
20/8
21/8
22/8
23/8
24/8
25/8
26/8
27/8
28/8
29/8
30/8
31/8

20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00
20:00

Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
DJ Folten - 2003
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance - video night - DJ Yarrin
Saturday night It S Over - DJ Lookin
Filmový klub: Monthy Python a sv. Grál
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
DJ Folten - 2003
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance - video night - DJ Yarrin
Saturday night It S Over - DJ Lookin
Filmový klub: „Monthy Python: Život Briana“
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
DJ Folten - 2003
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance - video night - DJ Lookin
Saturday night It S Over - DJ Lookin
Filmový klub: „Monthy Pythonův smysl života“
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
DJ Folten - 2003
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance - video night - DJ Yarrin
Saturday night It S Over - DJ Lookin
Filmový klub: „Nepovedené dobrodružství“
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady
DJ Folten - 2003
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin
Saturday Night It s Over - DJ Lookin
Filmový klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
2003 - DJ Folteen
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin
Saturday Night It s Over - DJ Lookin
Filmový klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
2003 - DJ Folteen
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin
Saturday Night It s Over - DJ Lookin
Filmový klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
2003 - DJ Folteen
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin
Saturday Night It s Over - DJ Lookin
Filmový klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin
2003 - DJ Folteen
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin
Saturday Night It s Over - DJ Lookin
Filmový klub
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Šelepova 1, tel. 608 776 614, 602 579 925
e-mail:selepova@centrum.cz,www.selepova.cz
každé úterý od 17 hodin

LIDOVÁ ZÁBAVA
každý pátek a sobotu od 20 hodin

STAROBRNO
OLDIES PARTY
připravujeme:
18. září v 19:30 hodin

VLÁĎA
HRON

ABECEDA HUMORU
18. října ve 20 hodin
sál STADIONU, KOUNICOVA 20
Prozatímní divadlo F. R. Čecha

DÍVČÍ
VÁLKA

Kateřina Kornová, Iva Kubelková,
Uršula Kluková, Oldřich Navrátil,
Jan Rosák, Rudolf Hrušínský mladší
Jaroslav Sypal, F. R. Čech a další

Vstupenky na oba pořady již v předprodeji!
Další programy na www.selepova.cz
P ředprodej vstupenek v klubu Šelepova N 1 (výčep).
KIC - Běhounská 17, DPL - nám. Svobody 17,
INDIES - Kobližná 16
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kluby

BABYLON - MUSIC CLUB

Dominikánské nám. 2, tel.: 532 292 122, e-mail: babylon@brno-koncert.cz,
www.brno-koncert.cz/babylon/program.php (začátky ve 20:00 hod.,)

JAZZOVÁ KAVÁRNA PODOBRAZY

Moravské nám. 1 (v Místodržitelském paláci), Brno, tel.: 604 541 346,
výstavy: 604 471 213 (začátky hudebních produkcí ve 20:00 hod., vernisáže a film od 18:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

KLUB ALTERNA

Kounicova 48, tel.: 541 212 091, fax: 541 243 999, www.alterna.cz

KLUB LEITNEROVA

Leitnerova 2, Brno, tel.: 543 213 693, www.volny.cz/leitnerka,
klubový bar otevřen v den programových akcí od 17:00 hod.,
(začátky v 19:30 hod., pokud není uvedeno jinak)
Přes prázdniny žádné akce.

KLUB PODIVNÝ HAMLET

Kavárna Hamlet, Kounicova 85, Brno, tel.: 608 546 658, e-mail: katka@kph.cz
Zastávka tram. 12 a 13., trolej. 134 a 136 - Klusáčkova (naproti parku Šelepky).
Otevřeno po - pá 10:00 až 22:00 hod., so a ne 14:00 až 22:00 hod.
Přes prázdniny omezený provoz.

LIDOVÝ DŮM „MUSILKA“

Kulturní středisko Omega, Musilova 2a, Brno, tel.: 545 211 891,
e-mail: ksomega@iol.cz, www.ksomega.cz, (začátky v 19:30 hod., pokud
není uvedeno jinak)

MERSEY MUSIC PUB

Minská 15, Brno, tel.: 541 240 623, 608 708 244, e-mail: info@mersey.cz,
www.mersey.cz. (začátky ve 21:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

SKLENĚNÁ LOUKA

Kounicova 23, Brno, tel.: 549 241 812, www.sklenenalouka.cz,
(začátky ve 20:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

STARÁ PEKÁRNA

Štefánikova 8, Brno, tel.: 541 210 040, e-mail: pekarna@email.cz,
www.starapekarna.cz, (začátky ve 20:00 hod., pokud není uvedeno jinak)

VINOTÉKA OBŮRKA - Klub dobrého vína

Horova 17a, Brno, tel.: 541 215 838, e-mail: oburka@oburka.cz
Otevřeno po - pá 11:00 až 19:00, so 9:00 až 14:00.
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OÁZA, CENTRUM ZÁBAVY VOJKOVICE
Brněnská ul. Vojkovice, tel.: 547 238 134, 724 183 348, www.oaza-vojkovice.cz
(začátky ve 20:00 hod., pokud není uvedeno jinak)
4/7

20:00

5/7

20:00

Oldies party MIX.
Pop, rock, a disco hity 60. - 80. let od zahraničních,
českých a slovenských interpretů
Miss Striptérka Oázy 2003
Nejkrásnější striptérky Čech a Moravy jen pro vaše
kukadla. Krásné postavy, vzrušující choreografie
a sexy kostýmy. Zkrátka opravdová kvalita

Oáza - dost místa pro plavání, slunění a parkování
otevřeno červenec - srpen, po-ne 10-19 hodin
- nově oplocený a hlídaný prostor pro kola
- bazény (50m, 25m, dětské brouzdaliště)
- občerstvení: točené pivo, limo, hot dog, hranolky, langoše, uzeniny, cukrovinky,
ledňáčky, zmrzlina

„Správné

místo

pro

správné

lidi“

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ
pořádá nakladatelství Větrné Mlýny
Traubova 3b, 602 00 BRNO
tel. a fax +420 545 211 491
e-mail: redakce@vetrnemlyny.cz
Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 9, 602 00 Brno
začátky v 19:30, není-li uvedeno jinak
vstupné dobrovolné, změna programu vyhrazena
1. 7. JOSEF NESVADBA
2. 7. JAROSLAV RUDIŠ
3. 7. IGOR CHAUN
4. 7. VÁCLAV VOKOLEK
5. 7. PAVEL KOLMAČKA
6. 7. VÍT KREMLIČKA
7. 7. ONDŘEJ NEFF
8. 7. RICHARD ERML
9. 7. TEREZA BOUČKOVÁ
10. 7. ALOIS MIKULKA
11. 7. NATÁLIE KOCÁBOVÁ
12. 7. MILAN OHNISKO
13. 7. MARTIN FAHRNER
14. 7. JIŘÍ DĚDEČEK
15. 7. KAREL STEIGERWALD
16. 7. OTA FILIP

17. 7. VÍT SLÍVA
18. 7. MILOŇ ČEPELKA
19. 7. ZDENĚK MAHLER
20. 7. MICHAL ŠANDA
21. 7. JIŘÍ KUBĚNA
22. 7. ANTONÍN BAJAJA
23. 7. JIŘÍ GRUŠA
24. 7. VLASTIMIL VENCLÍK
25. 7. SIMONA MONYOVÁ
26. 7. VLADIMÍR PÁRAL
27. 7. JAN VODŇANSKÝ
28. 7. KAROL SIDON
29. 7. PETR HRUŠKA
30. 7. LENKA REINEROVÁ
31. 7. PATRIK OUŘEDNÍK
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SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC
Odbojářská 2, Brno, tel.: 546 224 320, 546 211 924

Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně SC Bystrc po až čt
15:00 - 18:00, ostatní dny hodinu před představením. Dále v KIC, Běhounská 17.
Doprava tramvají č. 1, 3 zastávka „ZOO“, autobusy 50, 54 a trolejbus 140 „Vondrákova“.
V červenci a srpnu žádné akce.

SPOLEČENSKÉ CENTRUM
KULTURNÍ DŮM KUŘIM
areál zámku v Kuřimi, nám. Osvobození 902, Kuřim, tel./fax: 541 263 556
Úřední hodiny pondělí až pátek 10:00 - 12:00 a 14:00 až 16:00.
Kontakty:
Jiří Vichta (vedoucí), tel.: 602 745 905, e-mail: vichta@centrum.cz
Jiří Brabec (dramaturgie a info pro média), tel.: 541 231 312,
e-mail: brabec@zln.cz, www.mesto-kurim.cz
Nádvoří zámku (v případě nepříznivého počasí sál KD):
12/7
20:00
Phill Shoenfelt and Southern Cross
18/7
20:00
František Nedvěd a Druhé podání
25/7
20:00
Ostravský večírek - p. Strich, R. Pastrňák a Blues Band a Benedikta
1/8
20:00
Keltský večírek aneb Lugnasadh: Happy to Meet a Irish Dew
8/8
20:00
Robert Křes an a kapela
Letní kino (zámecké nádvoří, hraje se i v případě nepříznivého počasí) ve 20:30
14/8 Krysař, 15/8 Johnny English, 16/8 Pán prstenů: Dvě věže, 17/8 Gangy New
Yorku, 18/8 Quo Vadis, 19/8 Nuda v Brně, 20/8 Cesta do fantazie, 21/8 Pupendo,
22/8 Harry Potter a Tajemná komnata, 23/8 Nevěrné hry, 24/8 Matrix Reloaded,
25/8 Chicago, 26/8 Nikde v Africe

KULTURNÍ CENTRUM LÍŠEŇ

Kotlanova 7, Brno, tel.: 544 210 182, e-mail: kclisen@volny.cz
Předprodej: Běhounská 16, Galanterie na nám. Karla IV., KC Líšeň - Kotlanova 7
30/8

Líšeňské hody
14:00 - Krojovaný průvod (Kubelíkova - nám. Karla IV.) /
15:30 - Odpolední program za účasti folklorních souborů (sokolovna, Belcrediho 27)
20:00 - Taneční zábava (sokolovna, Belcrediho 27)
Zahajujeme zápis do kurzů pro děti i dospělé:
- hudební kurzy (klavír, kytara, akordeon, atd)
- přípravný kurz hudební výchovy pro předškoláky a prvňáčky
- pohybové kurzy (jóga, taichi, kondiční cvičení pro ženy)
- taneční rytmika (předškoláci, prvňáci), taneční gymnastika (druháci - pá áci)
- výtvarné kurzy (keramika pro děti a dospělé, výtvarné techniky pro děti)
- jazykové kurzy A, N (začátečníci i pokročilí)
- kurzy šití, včetně konstrukce střihů

KNIHOVNA J. MAHENA

Kobližná 4, Brno, tel.: 542 532 164, fax: 542 532 112, www.kjm.cz,
e-mail: informace@kjm.cz, po až pá 10:00 až 19:00, so 10:00 až 14:00.
Knihovna pro nevidomé a slabozraké po 10:00 až 12:00, 13:00 až 17:00,
st 13:00 až 16:00 a čt 13:00 až 17:00.
POBOČKY:
Mahenův památník, Mahenova 8
Velkopavlovická 25
Starý Lískovec, Kurská 1
Tuřany, Tuřanské nám. 1
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HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM
MIKULÁŠE KOPERNÍKA V BRNĚ

Kraví hora 2, Brno, tel.: 541 321 287, e-mail: e-mail@hvezdarna.cz, www.hvezdarna.cz
ČERVENEC A SRPEN 2003
Pořady na hvězdárně:
Středa až sobota v 17:00 hod. pozorování Slunce
Středa až sobota ve 21:00 hod. pozorování hvězdné oblohy
Pořady pod umělou oblohou planetária:
Pro děti od 5 - 6 let každou středu v 18:00 hod.: červenec:
O škole pro hvězdy
srpen: Jak kometa šla do světa
Pro děti od 8 - 10 let každý pátek v 18:00 hod.: červenec:
Zvířata a hvězdy
srpen:
Vesmírné divadlo
Středy a pátky ve 20:00 hod. pořady pro veřejnost:
středy: Maranské písky (Pořad věnovaný sousední planetě, jejímu výzkumu i tajemstvím)
pátky: Nebeský cestopis (Putování sluneční soustavou i naší Galaxií)
Změna programu vyhrazena.

KUDRNA - Klub cestovatelů a romantiků
Nádražní 1 (odjezdový podchod hlavního vlakového nádraží), Brno,
tel.: 542 210 660, e-mail: kudrna@kudrna.cz, www.kudrna.cz
Katalog zájezdů 2003 ve Vobchůdku zdarma!
Kudrnovo vystavování
Galerie: (klubové prostory CK Kudrna, Bašty 2, malý vchod přímo z ulice):
Tel.: 542 216 764, mobil: 777 583 762, otevřeno po - pá 9-18 hodin.
„Jakutsko“ - Milan Jána (fotovýstava)
Ticho sibiřské přírody, putování nekonečnou horskou tajgou, krása divokých údolí s
desítkami brodů, bezlesé kopce porostlé pouze mechy a lišejníky, fografie z míst stovky kilometrů vzdálených od civilizace, to vše můžete spatřit na jedinečných fotografiích pořízených během expedice pořádané CK Kudrna.
do 31.8.2003

SPOLEČENSKÉ CENTRUM DĚLNICKÝ DŮM
Jamborova 65, Brno, tel.: 548 216 927, e-mail: viva@expomedia.cz,
www.expomedia.cz/viva. 1. a 8. 5. zavřeno.

31/8
17:00
Odpoledne s dechovkou Královopolkou
Nenechte si ujít v září 2003:
23/9
19:00
Div. společnost J. Dvořáka: „Jeppe řádí aneb všechna
čest stranou“. V hlavní roli Josef Dvořák
28/9
19:00
Travesti skupina Screamers (Praha) s pořadem Best Off 2

NOVÁ AKROPOLIS, kulturní asociace
Třída kpt. Jaroše 19, tel.: 545 241 855, (17:00 až 21:00) www.akropolis.cz
12/8

19:00

14/8

20:00

Pyramidy starých civilizací
- přednáška s diapozitivy, přednáší: D. Pastušek
Pyramidy - chrámy, hrobky či astronomické observatoře?
Symbolismus pyramidálních staveb.
Teorie o původu egyptských pyramid. (vstupné 35,- Kč)
Filosofie 3. tisíciletí
- přednáší: D. Pastušek
Úvodní přednáška k cyklu srovnávací filosofie. Cyklus obsahuje
15 přednášek, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 20:00
hodin. Cena cyklu: 800,- Kč. Na první přednášku je vstup volný
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AHA - ŠKOLA večerní škola pro dospělé
Koliště 39, Brno, tel.: 542 211 531, 777 071 277, www.aha-skola.cz,
e-mail: info@aha-skola.cz. Kurzy, semináře pro všechny věkové kategorie po a čt 11:00 až 15:00, út a st 14:00 až 17:00.
Přejeme všem našim klientům příjemné prázdniny a těšíme se na ně opět v září.
9. - 17. 8. 2003

Letní fotografická dílna Želiv
Opět pořádáme oblíbenou fotografickou dílnu v nádherném
prostředí Želivi. Dvě plně vybavené fotokomory, kvalifikovaní
lektoři, neobvyklé fotografické postupy, vše, co Vás ani nenapadlo, že se s fotografií dá dělat. Prostě léto, jak má být.
Garant: Evžen Sobek

ART STUDIO večerní škola pro dospělé
Lieberzeitova 6, přihlášky na tel.: 604 239 181 od 14:00-24:00.
V novém školním roce budeme zahajovat kurzy:
- kresby (i příprava k talentovým zkouškám)
- malby
- keramiky
Malba na hedvábí a výtvarná textilní tvorba

pro děti
BABY STUDIO BRNO
Kulturně vzdělávací centrum

Běhounská 15, 602 00 Brno, IV. patro. Veškeré informace na tel.: 542 215 112
(od 15:00 - 18:00), mobil: 604 419 198, www.babystudiobrno.cz,
e-mail: kontakt@babystudiobrno.cz

BABY studio přeje všem svým dětem krásné prázdniny
a těší se na viděnou v příštím školním roce!
Relaxační centrum pro dospělé
Pondělí:
POWER YOGA (s hlídáním dětí) (9:00-10:00)
INTRO (18:00-19:00)
TAE-BO (19:00-20:00)
JÓGA (20:00-21:30)
Úterý:
Orientální tance (18:00-19:00, 19:00-20:00)

Středa:
POWER YOGA (s hlídáním dětí) (9:00-10:00)
břišní tance (18:00-19:00, 19:00-20:00)
Čtvrtek:
TAE-BO (18:00-19:00, 19:00-20:00)
JÓGA (9:00-10:30, 20:00-21:30)
Neděle:
JAZZ DANCE Flamenco (19:00-20:30)

Již nyní se můžete přihlásit na víkendové semináře orientálního tance:
Termíny: 25.-27.7., 15.-17.8.2003 (cena 850 Kč)
Klasická manikúra, P-shine, modeláž nehtů
Objednávky na tel.: 607 924 844 (v čase 15-18 možnost hlídání dětí)
Hledáme lektory všech druhů cvičení a tanců!

[ www.kult.cz ]
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MATEŘSKÉ CENTRUM KLOKÁNEK
MŠ Nejedlého 13, Lesná (bus 46, 66), tel.: 545 242 667, 603 321 568,
545 223 569, e-mail: florian@quick.cz, www.klokanek.zde.cz
prázdniny

MATEŘSKÉ CENTRUM KUŘÁTKA

Bezručova 13, Brno, tel.: 724 229 321, e-mail: kuratka@quick.cz
Klubová místnost pro maminky a dětská herna otevřena v út a čt
9:00 až 12:00, 15:00 až 18:00, st 9:00 až 12:00.
prázdniny

TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ
Purkyňova 105, 612 00 Brno
tel.: 541 421 411, fax: 541 214 418
e-mail: info@technicalmuseum.cz
B R N O http:// www.technicalmuseum.cz
Technické museum v Brně je poprvé pro veřejnost otevřeno od 6. června 2003
Úterý až pátek od 9 - 17, sobota, neděle a svátky 10 - 18 hod. s expoziicemi:
Vodní motory, památník Viktora Kaplana
Parní motory
Historická vozidla
Historická stereovize
Nožířství
Kovolitectví
Železářství

Salon mechanické hudby
Od tamtamů k internetu
Letecká historie a plastikové modelářství
Ulička řemesel
Kultura nevidomých
Čas nad námi a kolem nás
Experimentárium

Externí expozice a technické památky ve správě TM v Brně
Areál městské hromadné dopravy, Brno, Holzova 4
Tel.: 544 211 050
Otevřeno duben a říjen, So - Ne a svátky 9 - 17 hod., květen až září, Út - Ne a svátky 9 - 17 hod.
Sbírka 80 vozidel tři kolejových rozchodů a všech trakcí
Kovárna v Těšanech, 664 54 Těšany
Tel.: 544 248 713
Otevřeno: duben až říjen So a Ne a svátky 9 - 17 hod., jinak na objednávku
Historický objekt kovárny z konce 14 století
Vodní mlýn, Slup 94, 671 28 Jaroslavice, národní kulturní památka
Tel.: 515 235 370
Otevřeno: duben až říjen Út - Ne a svátky od 9 - 17 hod.
Renesanční velkomlýn ze 16 století
Větrný mlýn Kuželov, 696 73 Hrubá Vrbka
Tel.: 518 329 795
Otevřeno: duben až říjen So a Ne, svátky 9 - 17 hod., jinak na objednávku
Větrný mlýn holandského typu
Stará huť u Adamova, 679 04 Adamov
Tel: 516 446 671
Otevřeno: duben až říjen Út - Ne, svátky 9 - 17 hod.
Památkový areál technické rezervace s vysokou dřevouhelnou pecí (v okolí Moravský kras)
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denní přehled

Út 1/7 Jaroslava

St 9/7 Drahoslava

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
DJ Folten - 2003 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Uměleckoprůmyslové muzeum
Umění je abstrakce 17:00
________________________________________________________

St 2/7 Patrície
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
DJ Folten - 2003 20:00
________________________________________________________

Čt 3/7 Radomír
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Galerie MOU Žlutý kopec
Mgr. Šárka Dvorská - malby (vernisáž) 15:00
________________________________________________________

Pá 4/7 Prokop
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice
Oldies party MIX. 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance - video night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

So 5/7 Cyril a Metoděj
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Oáza, centrum zábavy Vojkovice
Miss Striptérka Oázy 2003 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Saturday night It S Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 6/7 Mistr Jan Hus
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Filmový klub: Monthy Python a sv. Grál 20:00
________________________________________________________

Po 7/7 Bohuslava
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

Út 8/7 Nora
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00

www.mexicana.cz
H A P P Y
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– tip časopisu Kult

Čt 10/7 Libuše
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Moravské zemské muzeum
Ivana Hedvábná (Brno): tkaní na krosienkách
(pletení na rámu) 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
________________________________________________________

Pá 11/7 Olga
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat’s Dance - video night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

So 12/7 Bořek
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim
Phill Shoenfelt and Southern Cross 20:00
Zelená kočka - hudební klub Saturday
night It S Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 13/7 Markéta
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub Filmový
klub: „Monthy Python: Život Briana“ 20:00
________________________________________________________

Po 14/7 Karolína
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

Út 15/7 Jindřich
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

Dobrovského 29, Brno
(Areál koupalištì )

Rezervace na tel.:
541 240 685
DA I LY

[ www.kult.cz ]
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St 16/7 Lubo

Čt 24/7 Kristýna

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
DJ Folten - 2003 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Pražákův palác Český granát 17:00
________________________________________________________

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Moravské zemské muzeum
Marie Šebečková (Brno): paličkování, vyšívání 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
________________________________________________________

Čt 17/7 Martina
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Malej Pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

Pá 18/7 Drahomíra
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim
František Nedvěd a Druhé podání 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance - video night - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

So 19/7 Čeněk
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Saturday night It S Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 20/7 Ilja
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub Filmový
klub: „Monthy Pythonův smysl života“ 20:00
________________________________________________________

Po 21/7 Vítězslav
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

Út 22/7 Magdalena
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub Ultramix
- DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

St 23/7 Libor
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
DJ Folten - 2003 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Uměleckoprůmyslové muzeum
Zaměřeno na: Secesní poháry Otty
Prutschera 17:00

Pá 25/7 Jakub
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim Ostravský večírek:
Pepa Streichl a Radek Pastrňák a Blues
Band a Benedikta 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance - video night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

So 26/7 Anna
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Saturday night It S Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 27/7 Věroslav
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub Filmový
klub: „Nepovedené dobrodružství“ 20:00
________________________________________________________

Po 28/7 Viktor
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

Út 29/7 Marta
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Lookin & DJ Steady 20:00
________________________________________________________

St 30/7 Bořivoj
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
DJ Folten - 2003 20:00
________________________________________________________

Čt 31/7 Ignác
________________________________________________________
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Pá 1/8 Oskar

So 9/8 Roman

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim Keltský večírek aneb Lugnasadh: Happy to Meet a Irish
Dew 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Saturday Night It s Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

So 2/8 Gustav
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Saturday Night It s Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 3/8 Miluše
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Filmový klub 20:00
________________________________________________________

Ne 10/8 Vavřinec
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Filmový klub 20:00
________________________________________________________

Po 11/8 Zuzana
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Út 12/8 Klára

KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Nová Akropolis, kulturní asociace
Pyramidy starých civilizací 19:00
________________________________________________________

Út 5/8 Kristián

St 13/8 Alena

KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
2003 - DJ Folteen 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Uměleckoprůmyslové muzeum
Umění je abstrakce 17:00
________________________________________________________

Po 4/8 Dominik

St 6/8 Oldřiška
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
2003 - DJ Folteen 20:00
________________________________________________________

Čt 7/8 Lada
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Galerie MOU Žlutý kopec
Denisa Belzová - malby (vernisáž) 15:00
Moravské zemské muzeum
Jiřina Kopřivová (Brno): Krojované panenky z lýka 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
________________________________________________________

Čt 14/8 Alan a Sylva
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim Letní kino: Krysař 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Nová Akropolis, kulturní asociace
Filosofie 3. tisíciletí 20:00
________________________________________________________

Pá 8/8 Soběslav
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim
Robert Křes an a kapela 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

– tip časopisu Kult
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Pá 15/8 Hana

Pá 22/8 Bohuslav

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Johnny English 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim Letní kino: Harry
Potter a Tajemná komnata 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin 20:00
________________________________________________________

So 16/8 Jáchym

So 23/8 Sandra

KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Pán prstenů: Dvě věže 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Saturday Night It s Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 17/8 Petra
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Gangy New Yorku 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Filmový klub 20:00
________________________________________________________

Po 18/8 Helena
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Quo Vadis 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Út 19/8 Ludvík
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Nuda v Brně 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

St 20/8 Bernard
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Cesta do fantazie 20:30
Zelená kočka - hudební klub
2003 - DJ Folteen 20:00
________________________________________________________

Čt 21/8 Johana
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Pupendo 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
POŘADY/VERNISÁŽE
Moravské zemské muzeum
Jana Svobodová (Drásov): figurky z těsta
10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00

– tip časopisu Kult

KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Nevěrné hry 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Saturday Night It s Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 24/8 Bartoloměj
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Matrix Reloaded 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Filmový klub 20:00
________________________________________________________

Po 25/8 Radim
KLUBY/HUDBA/TANEC
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Chicago 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
PRO DĚTI
Dětské muzeum Týden dětí s MZM
________________________________________________________

Út 26/8 Luděk
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Lidová zábava 17:00
Kulturní dům Kuřim
Letní kino: Nikde v Africe 20:30
Zelená kočka - hudební klub
Ultramix - DJ Steady / DJ Lookin 20:00
PRO DĚTI
Dětské muzeum Týden dětí s MZM
________________________________________________________

St 27/8 Otakar
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
2003 - DJ Folteen 20:00
PRO DĚTI
Dětské muzeum Týden dětí s MZM
________________________________________________________

Čt 28/8 Augustýn
KLUBY/HUDBA/TANEC
Zelená kočka - hudební klub
Malej pátek u Zelený kočky - DJ Yarrin 20:00
PRO DĚTI
Dětské muzeum Týden dětí s MZM
________________________________________________________

[ www.kult.cz ]
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Pá 29/8 Evelína
KINA
viz rubrika program kin
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Zelená kočka - hudební klub
Cat s Dance Video Night - DJ Yarrin 20:00
PRO DĚTI
Dětské muzeum Týden dětí s MZM
________________________________________________________

So 30/8 Vladina
KLUBY/HUDBA/TANEC
Klub Šelepova Starobrno Oldies party 20:00
Kulturní centrum Líšeň Líšeňské hody
Zelená kočka - hudební klub
Saturday Night It s Over - DJ Lookin 20:00
________________________________________________________

Ne 31/8 Pavlína
KLUBY/HUDBA/TANEC
Společenské centrum Dělnický dům
Odpoledne s dechovkou Královopolkou 17:00
Zelená kočka - hudební klub
Filmový klub 20:00

PO»ÕTA»E GIGAMAX
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Změna programu vyhrazena!
Předem se omlouváme za nezveřejnění všech kulturních akcí konaných v tomto měsíci. Ke dni uzávěrky
nebyly dané informace k dispozici. Čtenářům doporučujeme, aby si před návštěvou kulturního zařízení
telefonicky ověřili správnost programu. Program může být pozměněn bez předchozího upozornění.

Prázdninové číslo vyšlo 25. června.
Uzávěrka zářijového čísla je 11. srpna 2003!
fax: 541 146 368, e-mail: redakce@kult.cz
– tip časopisu Kult

[ www.kult.cz ]

– premiéra

