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Na Černé louce je
k vidění ojedinělá
výstava Fenomén
Martinů
OSTRAVA (mao) České muzeum
hudby, jeden z pěti odborných
ústavů Národního muzea v Praze,
představuje na výstavě s názvem
Fenomén Martinů neobyčejně silný lidský příběh a originální dílo
českého hudebního skladatele
světového významu. Výstava je
nyní v Ostravě a je otevřena od
29. září do 14. listopadu.
V roce 2009 se uskutečnila
v Bruselu, Berlíně, Paříži, Lucemburku a Varšavě výstava s názvem
Fenomén Martinů, která nabídla
komplexní pohled na tuto výjimečnou osobnost.
V květnu až říjnu 2009 projekt
vyvrcholil pražskou výstavou s exkluzivním výběrem originálních
dokladů. Putovní výstavu nyní zapůjčuje České muzeum hudby
na výstaviště Černá louka v Centru pro rodinu a sociální péči v Ostravě.
Dynamicky pojatá expozice se
opírá o dva pilíře – o skladatelův
bohatý život a fenomenální dílo
na straně jedné a o dobovou i současnou reflexi jeho scénického
díla na straně druhé. Výstava je
koncipována tak, aby se návštěvník mohl nejen seznámit s faktografií, ale zároveň emocionálně
prožil setkání s hudbou a specifickým světem hudebního divadla
Bohuslava Martinů.

Není na co čekat, Chinaski
míří do ostravské Arény
Speciální show slibuje efektní kombinaci zvuku,
světla, projekcí a samozřejmě hudby. Na její podobě
se podílí Brit Simon Sidi, spolupracovník Depeche
Mode, zpěvaček Pink, Annie Lennox nebo Tori Amos.
OSTRAVA Chinaski, jedna z nejoblíbenějších popových kapel současnosti, je v polovině svého turné a v
pondělí dorazí také do Ostravy.
Koncert koncipovaný jako velká
show je pokračováním aktuálního
alba Není na co čekat.
„Opravdu není na co čekat,“ vysvětluje zpěvák Michal Malátný odhodlání skupiny, kterou po tragické nehodě kapelníka, textaře a bubeníka Pavla Grohmana doplnil
Otakar Petřina jr. „Když je člověku
osmnáct, má na všechno čas a říká
si, že všechno jednou stihne. Pak
si náhle uvědomí, že jeho čas je
omezený. Zvlášť když se setká takhle zblízka se smrtí. Dojde mu, že
všechno je jinak. Myslím, že právě
v takové situaci jsme. A jestli se
chceme v muzice posunout, překvapit něčím novým a také získat
další posluchače, musíme to udělat právě teď. Víc šancí být nemusí,“ dodává Malátný.
Od loňského roku si kapela pře-
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hrávala nápady a vybrušovala je
v nové zkušebně. Hudbu skládali
Ondřej Škoch, František Táborský,
Petr Kužvart a Michal Malátný, který si napsal většinu textů. Jen v písni 7 hříchů kapela rozpracovala
starší nápad Pavla Grohmana. Na
albu se podílel každý člen kapely
včetně Štěpána Škocha, autora textu prvního singlu Spáč, a bubeníka
Otakara Petřiny jr. neboli Marpa,
který rapuje ve skladbě Digitálně.
Svou kamarádku ze Slovenska Zuzanu Smatanovou pak Chinaski
přizvali, aby si zazpívala s Michalem Malátným v písni Takmer svätý.
Ve studiu Sono, kde pracovali
s producentem Milanem Cimfem,
se Chinaski vrátili ke kořenům živého hraní. „Řekli jsme si, že nové
písně natočíme přesně tak, jak je
hrajeme ve zkušebně. Chceme
udělat syrovou desku, žádné čarování s computery,“ vysvětluje Michal Malátný. „Všechno nahraje-

FAKTA

T-music Chinaski tour
v ČEZ Aréně

Koncert se uskuteční 18. října
v 19.00 hodin. Jako host vystoupí
skupina Eddie Stoilow. Scéna
zaujme specifickým tvarem pódia,
uprostřed je totiž zabudované
hlediště pro ty nejvěrnější
fanoušky.
Vstupné je 249 korun pro
zákazníky společnosti T-mobile,
ostatní v předprodeji zaplatí 299
korun a v den koncertu nebo na
místě pak lístek bude za 399
korun.

me pokud možno sami, naživo
a dohromady.“
Michal Malátný se zprvu obával, že po všem, čím si kapela prošla, vznikne smutná deska. „Měli

bychom na ni právo. Nikdo by se
tomu nedivil a bylo by to vlastně
v pořádku,“ říká zpěvák. „Ale kdyby se nám podařilo udělat opak,
bylo by to skvělé. A to mě trochu
nasměrovalo v textech. Občas
jsem si nechal ulétnout hlavu, třeba v písni Kérka. Ale myslím, že to
docela vyšlo. Na albu sice zazní
pár smutných věcí, hlavně poslední píseň Šatna. Ale jinak je to docela veselá deska,“ dodává Malátný.
Koncertní scénu s jednou velkou a šesti menšími projekčními
plochami kapele navrhnul Brit Simon Sidi, který pracoval pro Depeche Mode, Kanye Westa, Annie
Lennox nebo Rogera Waterse. Chinaski se s ním seznámili během
koncertování ve Spojených státech a získali od něho kompletní
návrh pódia včetně světel i projekcí.
Kromě písniček z nové desky
Není na co čekat kapela vybírá i z
řady svých rádiových hitů. „Třeba
Dlouhej kouř bych už nejradši nehrál, ale to neprojde. Když jdu na
koncert svojí oblíbený kapely, tak
chci taky slyšet její nejznámější
věci,“ přiznává Malátný. Hostem
t-music Chinaski tour je skupina
Eddie Stoilow.
Martin Jiroušek

Orlová

KINO PANORAMA
Palackého 362, tel. 556 420 036

KINO RADOST

Román pro muže

Pivovarská 20, tel. 556 412 276

Čarodějův učeň

19.00

Bohumín

17.00

Studentská 781, tel. 596 012 124

Salt

19.00

Bruntál

KINO VESMÍR
Kpt. Jaroše 794, tel. 596 511 931

Kopřivnice

Let's Dance 3D

KINO PULS

Ostrava

Obránců míru 368, tel. 556 871 415

KINO-K 3

Květ pouště – filmový klub
Poslední vládce větru
Scott Pilgrim proti zbytku světa

15.00
17.30
20.00

17.00, 19.30

KINO ART
(DKMO), 28.října 124, tel. 597 489 111

Herečky

17.00, 19.30

KINO LUNA

Krnov

Výškovická 113, tel. 596 751 712

Jesenická 1, tel. 775 954 202

KINO MÍR 70

Iron Man 2
Počátek
Trik
Kajínek

nám. Míru 14, tel. 554 615 050

Legenda o sovích strážcích
Salt

KINO CENTRUM

17.00
17.30
19.45
20.15

Machři
Dál než se zdálo

17.45
20.00

17.00
19.30

Galerie se chlubí novými
přírůstky
V měsíci září získala Galerie výtvarného umění v Ostravě darem kresby, sádrové modely a reliéf významného sochaře první poloviny 20. století Josefa Kubíčka, které vznikly
v Ostravě nebo byly pro Ostravu realizovány. Při této příležitosti galerie
uspořádala výstavu s názvem Nová
díla Josefa Kubíčka ve sbírkách
GVUO, která je právě k vidění v kabinetu architektury v ostravském
Domě umění. Výstava potrvá do
28. listopadu.
(mao)
KONCERT

Akord láká na sté výročí
Tónů cest
Tóny cest – pravidelný měsíční cyklus hudebních večerů ostravské
trampské skupiny Tempo di vlak,
zaměřených na folk, country, bluegrass, trampskou hudbu a cestování, se líbí stále více. Pořad konferuje Libor Čenda Cenek (BG styl)
a jeho součástí jsou také výstavy fotografií, obrazů, keramiky, dřevořezeb, kronik, trampských vtipů nebo
besedy s cestovateli. Jako hosté vystupují také recitátoři, básníci
a amatérské divadelní soubory.
V pátek se budou konat jubilejní sté
Tóny cest a na oslavě se s kapelou
Tempo di vlak vystřídají bluegrassová kapela BG styl a Vojta Luďák Tomáško. Začátek pořadu je v 19 hodin.
(mao)

Strýček Búnmí

15.00, 17.00, 19.30

AKADEMICKÝ FK – KINO VESMÍR

KINO KVĚTEN

Zahradní 17, tel. 595 995 733

Monster Truck Show Do

KINO CENTRAL

Havlíčkova 6, tel. 556 709 128

Zatím spolu, zatím živi

Štefánikova 27, tel. 558 711 106

Frýdku-Místku zavítali počátkem
října kaskadéři. Předvedli
zajímavé kousky. Nechyběl ani
průjezd hořící překážkou nebo
drcení aut obřími monster
trucky.

Poslední vládce větru

Já taky – filmový klub

19.00

18.00
20.00

nám. Republiky 7, tel. 596 819 501

Expendables: Postradatelní

Kolářská 5, tel. 553 615 658

20.00

Jeseník
KINO POHODA
Dittersdorfova 599, tel. 773 588 002

Shrek: Zvonec a konec

17.00

Karviná
KINO CENTRUM
Těreškovové 2234, tel. 596 312 061

Alvin a Chipmunkové 2
(K)lamač srdcí

15.30
17.45, 20.00

KINO EX
třída Osvobození 1639, tel. 596 314 256

Zatím spolu, zatím živi

Klimkovice

INZERCE

Společně pro Opavu
Podporujeme

Petr Nečas

Miroslava Němcová

předseda vlády ČR

předsedkyně Poslanecké sněmovny

www.odsopava.cz

Evžen Tošenovský
europoslanec

19.00

Pan Nikdo – filmový klub
Machři

17.30
20.00

KINO PANORAMA

Zapomenuté transporty do Polska
14.00
14.30
17.00

Román pro muže
18.00
20.00

Sammyho dobrodružství 3D
Habermannův mlýn

Komenského 139, tel. 556 312 255

Novinářská 6c, tel. 595 699 989

KINO MÍR

KINO CENTRUM

Třinec

Vítkov
19.30

MULTIKINO CINESTAR

Sammyho dobrodružství 3D
Kajínek

Opava

Havířov

Legenda o sovích strážcích
15.00, 17.15
Jíst, meditovat, milovat 15.00, 18.00, 21.00
Habermannův mlýn
15.15, 17.45, 20.15
Scott Pilgrim proti zbytku světa
15.30, 18.00, 20.30
Let's Dance 3D
16.00
Wall Street: Peníze nikdy nespí
16.00, 18.45
Resident Evil: Afterlife
18.30
Machete
19.30, 21.45
Piraňa 3D
20.45, 21.40
Počátek
21.30

Dukelská 6, tel. 558 331 727

Kostelní 3, tel. 599 527 851

Český Těšín

lídr kandidátky

VÝSTAVA

KINO KOSMOS

MINIKINOKAVÁRNA

Nový Jičín

Ing. Zbyněk Stanjura

Tipy MF DNES

Kina Habermannův mlýn – film inspirovaný skutečnou událostí
Bílovec

3x foto: mysikrysa.rajce.net

B 5

19.00

Vratimov
KINOSÁL HVĚZDA

14.30, 17.00
19.20, 21.40

Frýdecká 1001/48, tel. 595 700 759

Shrek: Zvonec a konec

18.00

