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BERLÍN

EVROPSKÝ MĚSÍC FOTOGRAFIE
Do16. 11.
Více než 120 berlínských galerií
hostí významný fotografický
festival.

NEWYORK

MÓDA A SMRT
1. 2.
Metropolitan Museum
of Art zahájilo výstavu
smuteční módy.

VE SVĚTĚ

PRAHAADALŠÍMĚSTA

SLET BUBENÍKŮ
Do 25. 10.
Bubny, dny a noci na odlehlém místě, různé
žánry a styly, hudebníci napříč kontinenty. To
je ve zkratce koncept projektu Slet bubeníků,
jehož výsledek si můžete ve středu poslech-
nout na pražském koncertě v Lucerna Music
Baru nebo v dalších dnech v Trutnově, Strako-
nicích a Trhových Svinech.
www.sletbubeniku.cz

Koncerty
St

PRAHA

ZA INDIÍ DO KINA
22.–26. 10.
Festival bollywoodského
filmu odstartuje westernová
pocta Sholay, podle mno-
hých nejlepší bollywoodský
trhák všech dob. Snímek
se 39 let od své premiéry
dočkal zrestaurování do 3D
verze, doplněné o digi-
tální efekty. Festival dále
vábí na tvorbu mladých
indických režisérů, výběr
pákistánských filmů či do-
provodný program plný vůní
a koření.www.bollywood.cz

St
Film

BRNO

NATŘIKRÁT
22.–31. 10.
Nechte se inspirovat
tancem a navštivte fes-
tival Natřikrát, jedinou
přehlídku současného
tance a pohybového
divadla v Jihomorav-
ském kraji. Festivalová
představení proběhnou
v prostorách bezbari-
érového divadla Barka
a v Malé Americe. Tančit
se bude i na plátně kina
Art, kde budou uvedeny
taneční filmy.
www.natrikrat.cz

Festival
Čt

Tento týden kinodistribuci přebíjí přímý přenos před-
stavení z londýnského West Endu, lákající ovšem
diváky na slavná jména známá ze stříbrného plátna.
Režie se zhostil filmař nominovaný na tři Oscary
díky filmům Billy Elliot, Hodiny a Předčítač, jehož
divadelní práci ocenili příznivci NT Live už při sledo-

vání loňské inscenace Audience s Helen Mirrenovou.
V hlavních rolích se představí Bill Nighy, proslulý
filmy jako Láska nebeská nebo Báječný hotel Ma-
rigold, a herečka Carey Mulliganová, jež excelovala
ve snímcích V nitru Llewyna Davise či Škola života.
V dramatu Davida Harea, ověnčeném roku 1995

SKYLIGHT
Režie: StephenDaldry, 160min.

FILM TÝDNE

ZLÍN

STANISLAV LIBENSKÝ
Do 12. 12.
Stanislav Libenský a jeho životní a umělecká
partnerka Jaroslava Brychtová jsou známí
svými plastikami z taveného skla. Jejich díla
mají ve svých sbírkách světová muzea a galerie.
Zlínská Galerie Václava Chada návštěvníkům
představí Libenského kresby, které tvoří uměl-
covu neméně významnou, avšak veřejnosti
méně známou část tvorby.www.gvch.cz

St
Výstava

V ČESKUTENTO TÝDEN

JIHLAVA

JI.HLAVA
23.–28. 10.
Továrna, její historie a vizualita. To je téma le-
tošního ročníku mezinárodního festivalu au-
torského dokumentu. Těšit se můžete na ex-
perimentální novinky z Asie, které se v Jihlavě
dočkají evropské premiéry, nebo na českou
premiéru nového filmu Errola Morrise.
www.dokument-festival.cz

OLOMOUC

KAREL MALICH
Do 11. 1.
V Muzeu moderního umění je k vidění komorní
výstava kreseb, grafik a plastik výjimečného
umělce Karla Malicha, který nemá v českém
moderním umění srovnání. Malichovo dílo je
inspirováno přírodou a umělcovým vnímáním
kosmu. Výstava Vnitřní světlo byla uspořádána
na počest autorových 90. narozenin.
www.olmuart.cz

Výstava
Pá
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PAVELJANOUŠEK

TEN, KTERÝ BYL
První ze spisů připravovaných o jedné z nej-
výraznějších osobností české literární vědy se
soustředí na vykreslení literárního i odborného
směřování českého sémiotika a spisovatele.

RADKADENEMARKOVÁ

PŘÍSPĚVEK K DĚJINÁM RADOSTI
Groteskní román o násilí páchaném na ženách
a trestu z rukou několika dam oddaných sprave-
dlnosti, k nimž pátraní přivede policistu vyšet-
řujícího zločin zamaskovaný jako sebevražda.

NOVÉ
KNIHY

TOMÁŠWEHLE
VEDOUCÍ IN MAGAZÍNU

Návykové
lodě

ENKHUIZER KLIPPERRACE
11.–12. 10. 2014, WWW.KLIPPERRACE.NL

Ostrý vítr nás fackuje do tváří a prší. Více
než stoletá plachetnice je nakloněná, jako
by se chtěla převrátit do moře, a každou
chvíli vás celé zmáčí vlna. Jednu plachtu
vytahujeme a napínáme i v šesti lidech,
a přesto se sotva pohne. Ruce máme sed-
řené do mozolů. Kapitán na nás řve od kor-
midla skoro čtyřicet metrů od nás, jeho
povely ovšem skoro neslyšíme. A když už,
tak je někdy nechápeme. Aspoň já tedy ne.
Nevím, zda táhnout, či povolovat, jen po-
slušně plním, co se ode mě chce. Už po pár
hodinách jsme vyčerpaní, celí mokří a je
nám zima. Jdeme si odpočinout do podpa-
lubí, čaj snad trochu pomůže. V jídelně se
ale po podlaze sunou velké dřevěné stoly.
Jít s hrníčkem bez držení nesvedeme. Po-
korně se vrátíme na palubu pro další nášup
divokého moře.

Střih. Stejná loď o dva dny později.
Dvojstěžňová plachetnice Suydersee z roku
1906. Holandsko, jen místo Waddenzee,
pobřežní části Severního moře, jsme pře-
pluli do mělkého jezera IJsselmeer. Vzniklo
přehrazením mořského zálivu, ale svou
plochou (1100 km²) moře připomíná. Je
krásně, modrá obloha, teplo, vítr téměř
nefouká. Studenty Univerzity Palackého
v Olomouci čeká 40. ročník závodu starých
plachetnic Enkhuizer Klipperrace. Suyder-
see pluje klidně, my se opalujeme, spíš než
závodíme, fotíme ostatní lodě a sem tam
povytáhneme plachtu. Místo hrubé síly
jemná hodinářská práce. Nikdo to nepři-
zná, přesto je jasné, že tu každému něco
chybí. Že když už plachetnice, tak se vším
všudy. I když při tom jde skoro o život.

TIP REDAKCEBRNO

STOLETÍ POHROM –
STOLETÍ ZÁZRAKŮ
Do 20. 3.
Naivní malíř Rudolf
Dzurko, který loni ze-
mřel, patří k nejvíce
ceněným romským
umělcům. Tvořil
unikátní technikou,
kterou vymyslel při
své dělnické práci
ve sklárně. V Muzeu
romské kultury mů-
žete navštívit jeho
retrospektivu.
www.rommuz.cz

So
Výstava

SVÁROV

SVÁROVSKÝ STROJ ČASU
25. 10.
Poslední říjnovou sobotu můžete podniknout
cestu do minulosti. Ve Svárově na Kladensku
se dozvíte, jakým řemeslům se věnovali naši
předkové a jaké používali nástroje a technické
pomůcky. Dále vás čeká vlastivědná vycházka
zaměřená na historii dobývání železné rudy.
Na akci se nudit nebudou ani děti.
www.spolek-svarovskeho-zvonu.cz

Akce
So

VELEHRAD

PŘIVÍRÁNÍ
25. 10.
Velkomoravské sídliště
středního Pomoraví, tedy
Archeoskanzen Modrá
poblíž Uherského Hradi-
ště, se loučí se sezonou
a kromě představení velké
etapy našich dějin zve
v sobotu i na tradiční slo-
váckou zábavu. Přivírání
bude především slavností
zabijačkových pochoutek,
pálenek a dalších regio-
nálních produktů.
www.archeoskanzen.cz

OSTRAVA

FRANCIE V OSTRAVĚ
Do 20. 11.
V Ostravě se ve francouzských barvách odehrá-
vá téměř celý podzim. Program láká návštěv-
níky na ochutnávky vína, divadlo, koncerty,
literární debaty nebo Festival francouzského
filmu. Ten začíná v pondělí a divákům nabídne
například nový snímek Mommy, komedii Co
jsme komu udělali nebo okouzlující film Nedo-
tknutelní.www.alliancefrancaise.cz

Akce

Festival

So
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PRAHA

OSTRAVA V PRAZE
26. 10. – 2. 11.
Když nemůže Pražák do Ostravy, musí Ostra-
va do Prahy. Divadelním fanouškům už nic ne-
brání ve zhlédnutí sedmi nejzajímavějších os-
travských inscenací. Za pozornost určitě stojí
představení Můj romantický příběh, za něž he-
rečka Tereza Vilišová (na fotce) získala Cenu
Alfréda Radoka.www.ostravavpraze.eu

PLZEŇ

SLÁVA REPUBLICE
28. 10.
S obvyklou sváteční ce-
dulí „zavřeno“ se v Plzni
nesetkáte, naopak.
Více než 20 plzeňských
míst otevře své brány
a za symbolických 28Kč
či úplně zdarma nadělí
návštěvníkům kulturní
program. Připraveny
jsou výlety, komento-
vané prohlídky nebo za-
jímavé prohlídky jindy
nepřístupných prostor.
www.akce.plzen.eu

Divadlo

Akce

Ne

Út

jako nejlepší hra roku cenou Olivier Award, ztvárnili
postavy učitelky Kyry Hollisové a jejího bývalého
milence, úspěšného a charismatického restaura-
téra Toma Sergeanta. Nedávno mu zemřela žena,
a tak se vydá navštívit svou dávnou lásku, jenže
pokus o oživení kdysi vášnivého románku skončí

bitvou dvou protikladných ideologií a vzájemných
tužeb, přičemž probírají svůj vztah, morální postoje,
politiku i přístup k životu. Herecký koncert si bude
možné vychutnat od 19.45 hod. v pražském kině
Aero a náchodském Vesmíru, o dva týdny později
záznam promítne i brněnské kino Scala.
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