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Loni jim ohňostroj
zkazila mlha, dnes
hrozí zas bouřka
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Vaším objektivem Snímky Ignis Brunensis od uživatelů Rajce.net

Vyrovnat si účty s počasím se dnes večer na Brněnské přehradě pokusí
francouzští Storm Artifices. Od půl jedenácté svým ohňostrojem zahájí letošní
třídílnou soutěžní část festivalu Ignis Brunensis. Loni jejich show zakryla mlha.
BRNO Desítky tisíc diváků rozesetých okolo přehrady loni francouzský ohňostroj docela dobře slyšely,
nikdo ho ale neviděl. Dílo překazila
mlha nad hladinou nádrže. Měsíce
příprav jeho tvůrců tak v mžiku vzaly za své. Stejně jako naděje na jakýkoli úspěch v soutěžní přehlídce. Po
roce jsou tu ale Strom Artifices znovu a pokouší se o reparát.
„Něco takového jsem ještě nezažil a to dělám ohňostroje přes dvacet let. Nebylo vidět absolutně nic,“
vzpomíná Bruno Giorgini, jeden
z dvojice designérů francouzské společnosti Storm Artificies, na svou
loňskou porážku. Ta ho tehdy velmi
zarmoutila.
„Jsem rváč, soutěživý typ. Proto
chci každou soutěž vyhrát a vždy pobavit publikum,“ říká. Připouští ale,
že tentokrát narazili na silnějšího
protivníka. „Ukázalo se, že ohnivý
živel vytvořený člověkem na obloze
zdaleka nepřebije úkaz, který vyrobí
přírodní vodní živel – tedy onu
mlhu. To musí každý přijmout, příroda je mocnější,“ vysvětluje.
Ačkoli zklamání bylo tehdy velké,
francouzští ohňostrojaři bez otálení
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přijali nabídku organizátorů, aby se
letos pokusili o reparát. Došlo tak
k unikátní situaci. Zahraniční hosté
totiž normálně dva roky po sobě na
Ignis Brunensis nikdy nestartují.
Dříve sice platilo, že po roce znovu
přijel vítěz soutěže, ale i od toho se
už před lety upustilo.
Téměř celý včerejšek tak Giorgini

INZERCE

NISSAN FINANCE

opět strávil na plovoucím pontonu
na Brněnské přehradě. S kolegou
Erickem Horvathem tam připravoval a montoval základ pro ohňostrojovou show, která vypukne dnes od
půl jedenácté večer.
„Výborné počasí. S loňským rokem, kdy jsme to museli montovat
v dešti pod pláštěnkami, se to nedá
vůbec srovnat,“ pochvaloval si včerejší slunečný den.
Dnes tak předvedou svou show
s názvem Bouřlivý koncert, jejímž tématem je vztah pravěkého člověka
k hudbě. Polovina představení je téměř shodná s tím loňským, druhou
vymysleli Francouzi znovu.
Déja vu ale možná diváci nezažijí
jen při poslechu hudby, která zazněla už loni. Podle meteorologů by totiž ani letos nemuselo francouzské
dvojici přát počasí. Místo mlhy tentokrát hrozí, že Bouřlivý koncert
z dílny Storm Artificies přehluší
opravdová bouřka. „To už bych si
snad začal myslet, že mi to někdo
nahoře dělá naschvál,“ zdvihá oči
a ukazováček směrem k zatím jasné
obloze ohňostrůjce Giorgini.
Aleš Černý

Na přehradě
V sobotu na Brněnské přehradě
tuzemští Flash Barrandov předvedli
ohňostrojovou exhibici nazvanou
Vitamíny pro přátele.
2x Foto: Jan Vaněk (1a2a3a4.rajce.net)

Prelude pod Petrovem V pátek osvítil město první ohňostroj,
Metamorfózy od Teatrum Pyroboli. Foto: T. Ševčíková (tanyth.rajce.net)

