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Marianne Faithfull,
opět Goran Bregović
a rekordní návštěva

Z největší dálky přijela Jungchen Lhamo z Tibetu.
Mezi největší mlsouny patřili členové skupiny Gipsy Kings. Objednali si na své
vystoupení hned několik velkých tabulek několika druhů čokolády včetněmléčné.
Richard Bona se vyznal na festivalu, že obdivuje v České republice krásnou
architekturu a příjemné lidi.
Elektroničtí mágové, švédská formace Coldcut, si na své vystoupení objednali lá-
hev bombay sapphire ginu, láhev tmavého rumu a červené i bílé víno.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo přes 20 tisíc lidí

Nahudebním festivaluCo-
lours ofOstravapadl v roce
2007 dosavadní rekordv

počtunávštěvníků. Šestý ročník
přehlídkyv centruOstravyna-
vštívilo vícenež dvacet tisíc lidí.
„Letošní ročník opět potvrdil,

žeColours ofOstrava je rozma-
nitý festival rodinného typu, kde
se lidé cítí bezpečně.Kdyžpro-
cházímareálemadívámsena
ně, jsemstrašně šťastná,“ svěřila
se ředitelka adramaturgyně fes-
tivaluZlataHolušová.
Hlavnímihvězdami festivalu

se stali srbskýhudebníkGoran
Bregović a jehoWeddingand
FuneralBand, francouzskáka-
pelaGipsyKings abritská zpě-
vačkaMarianneFaithfull.Velký
zájemposluchačů sklidila i vy-
stoupení domácíchumělců, ka-
pelyKryštof čiMarieRottrové.
Osvědčila se řada festivalových
novinek, například soutěž v reci-
tování poezienebokoncerty v
evangelickémkostele, nakte-
rýchbylo pokaždéplno.
„Propojení tichýchkomor-

níchkoncertů s velkými scéna-
mi bylo dramaturgickyúspěšné.
Hudební perloubylo vystoupení
tibetskékrálovnyduchovní
hudbyJungchenLhamo, která
doOstravypřijela i přesto, že jí
krátce předtímzemřelamamin-
ka,“ sdělila ZlataHolušová.
Novinkou tohoto ročníkubyl

i nedělní volnývstuppro senio-
rynad pětašedesát let. „Festival
jichnavštívilonejméně sto, ně-
kteří stáli předbranouuž

v devět hodin ránoa chtěli si
areál obhlédnout,“ dodal za po-
řadateleColours ofOstravaJiří
Sedlák.

n
Koncert zpěvačky tibetské duchovní
hudby Jungchen Lhamo byl ozdobou

Colours of Ostrava.
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Jan Garbarek, Sinéad
O’Connor, ale i tanec v dešti
Sedmýročník žánrověpest-

robarevného festivaluCo-
lours ofOstravaopět přine-

sl řaduvýjimečnýchhudebních
zážitků.Nadšení publikane-
zchladily ani přívaly deště, které
zaplavily Ostravu.Vždyť při ta-
nečkuv louži to takkrásně cá-
ká... Z úst pravidelnýchná-
vštěvníkůobčas zaznělo po-
stesknutí napřílišmnohopopu,
reklamapouťovýchatrakcí
oproti předchozímpamátným
ročníkům.Výtkyvyvážil pestrý
výběrkvalitnímuziky, díkykte-
rémusimohl každý sestavit pro-
gram tak, aby senechtěným
momentůmbezprostojůvyhnul.

Chvályhodná zůstává i pocti-
vá péče pořadatelů odiváky: tře-
ba okamžité objednáníhasič-
skéhovozu, vysávajícíhopo
bouři největší bahenní jezírka.

Jeden znaprostýchvrcholů
nastal hnedve čtvrtekvpodobě
koncertunorského jazzového
saxofonisty JanaGarbarka, kte-
rý jinakhranína festivalech
odmítá, s indickýmbubeníkem
TrilokemGurtuem.Vystoupení
SinéadO’Connor splnilo, co slí-
bilo, tedy tichý, komorní set, ve
kterémzaznělynové, duchovně
zaměřenépísně z albaTheology
i nejznámější hity včetněNo-
thingCompares 2U.Koncert
HappyMondaysproběhl vnála-
dě bujarého tanečníhoveselí.
Strhující a radostnýbyl projev
mauritánskéhopísničkářeDa-
byhoTourého.Uhranout diváky
dokázala expresivnímprojevem
kanadská inuitskáhrdelní zpě-
vačkaTanyaTagaq.
Pozornost zasloužilo deka-

dentní vystoupení Ingy
Liljestöm.Magickémomentyna
pokračování přinesla „detašo-
vaná“ festivalová scénav evan-
gelickémkostele, kdeposlucha-
če vtáhla do jiných sfér korsická
vokální polyfonie seskupení
A Filetta akde skvěle vyzněly
i dřevní písněprvníchameric-
kýchpřistěhovalcůvpodání
TimaEriksena. Festival nabídl
ještě závěrečnou smršť, kterou
obstarali temperamentní kon-
certyHabibaKoitéhoakapely
GogolBordello.

Hned úvod festivalu naznačil vysokou
kvalitu. Vystoupil jazzový saxofonista
JanGarbarek (snímek nahoře). V po-

někud komornějším duchu se neslo vy-
stoupeníSinéad O’Connor (snímek

vlevo dole). Velkému zájmu se těšila
i divadelní scéna, na které exceloval
Jaroslav Dušek (dole uprostřed). Hu-

dební exotiku nabídlHabib Koité
(dole vpravo).

n

SkupinaDandyWarhols potřebovala chůvu a zubaře.
Americká skupina The Violet Burnings nepřijela do Ostravy kompletní. Bubeník
skupiny, která cestovala Evropou, neměl pas, a proto semalinko pozdržel. Takže se
dostal do Prahy o něco později, když letadlomělo zpoždění, pouze několik hodin před
ostravským koncertem. V hlavnímměstě už ho čekal jako řidič automobilový závod-
ník, aby cesta do Ostravy proběhla hladce, leč snaha bylamarná...

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo přes 20 tisíc lidí
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Jaromír Nohavica vyprodal
Colours of Ostrava

Hudební festivalColours of
Ostravabyl poprvé za osm
let svéhokonání zcela vy-

prodaný.V sobotuvečer areál
pohltil dvaadvacet tisíc lidí. Dů-
vod?Zafungovala zářiváhvězda
folkovéhopísničkáře Jaromíra
Nohavici.Hudební fanoušky
v tendennavíc přitáhly i skupi-
nyMorcheebaaStereoMC's.Už
při vystoupení britské skupiny
Morcheebamuseli pořadatelé
zastavit prodej jednodenních
vstupenek.Ostravskýpísničkář
pak zaplnil při svémkoncertu
hlavní scénu i její okolí nejvíce
ze všechhvězd.
„Jste skvělí. Strašně jsemse tě-

šil. Že to bude taknádherné,
jsemnetušil,“ svěřil se Jaromír
Nohavicapubliku.
„Musímse opakovat, ale Co-

lours of Ostravamají tonejbá-
ječnější publikum.Anení to jen
nějakémépochlebování. Tvrdí
to samotní umělci, kteří se tady
cítí výborně.Říkají, že pro tako-
vénávštěvníky je radost hrát,“
komentovala atmosféruZlata
Holušová, ředitelkapestroba-
revnéakcepodostravskýmne-
bem. „Lidé jsouklenotemCo-
lours,“ dodala.
Stejnéhomínění byli i samotní

festivaloví hosté, kteří rovněž
vyzdvihovali to, že festival je je-
dinečnýnejendíkymultižánro-
vé skladbě interpretů z celého
světa a pestrémudoprovodnému

programu, ale i pro obrovskou
pohoduvyzařující z lidí a také
pro jejich slušnost. „Ačkolivna-
vštívily ostravskýhudební fes-
tival tisícenávštěvníků, ostrav-
ští policisté nezaregistrovali
v souvislosti s jehokonáním
žádnýdalší přestupek či trestný
činkromě jediné čtvrteční krá-
deže,“ potvrdilaGabrielaHolčá-
ková,mluvčí ostravskýchpoli-
cistů.
VOstravěvystoupily další

hvězdy:MichaelNymanzVelké
Británie, skladatel proslavený
hudbouk filmůmrežiséraPetera
Greenawayea snímkuPiano,
kterýmistrně spojujehudební
žánry.Ukrajinsko-estonská
formaceSvjataVatra, která při-

nesla fire folk pro tanec a skota-
čení. JamieCullum, britský zpě-
vákaklavírista, přezdívanýSi-
natra v teniskách. JohnnyClegg,
bílý bojovník africkéhudby.Da-
vidByrne, kterýpřivezl jedineč-

nékoncertní představení.Hodně
pozornosti budila skupina Mor-
cheeba. Snadnejsdílněji se kno-
vinářůmse choval JonAnder-
son, někdejší frontmanslavné
skupinyYes.

Na všech scénách se během čtyřdenníhomaratonu vystřídalo celkem na tisíc
účinkujících.
Provoz na něm zajišťovalo na patnáct set lidí, dalších sto dvacet členůměla
ochranka dohlížející na pořádek.
Ve festivalovém kempu bylo postaveno přes tisíc stanů, pod kterými našlo do-
časný azyl na tři tisíce coloursáků. Návštěvníci měli možnost občerstvit se ve třiceti
stanech a ulevit si v některé ze sto sedmdesáti mobilních toalet.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo přes 25 tisíc lidí

Devátý ročník byl ve velkém stylu.
Stačí alespoňmalý výčet –Maceo

Parker (snímek vlevo nahoře), Jamie
Cullum (vpravo nahoře), Johnny

Clegg (dole uprostřed). Domácí barvy
hájil více než důstojně Jaromír Noha-

vica, jehož koncert byl beznadějně vy-
prodán (snímek nahoře uprostřed).

n
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Šílený kmotr punku Iggy Pop řádil
Za čtyři dnynaservírovali

pořadatelé pětadvaceti tisí-
cůmnávštěvníků špičkové

umělce z celého světa.A čtyři
červencovédnymohli poslucha-
či vybírat a vychutnávat si pale-
tu tónů.Odnejvětšíchhvězd
současné romskéhudbyThe
GypsyQueens andKings přes
francouzského jazzovéhoa
trumpetovéhomágaErikaTruf-
faze až po stále „šílenéhokmotra
punku“ IggyhoPopa. Jeho fes-
tivalový set potvrdil, že Iggy se
nemění, pouze jemuvíce let. Do
půl pasuobnaženýuragán, pod-
porovanýmuzikální jistotou
členůkapelyTheStooges, napó-
diupohybující se zvláštní chůzí,
stále v jakémsi rauši připravený
běhemprodukce skočitmezi své
publikum. Irští The
Cranberries, to byla festivalová
sázkana jistotu. ZpěvačkaDolo-
resO´Riordan si podmanila pub-
likum.Ani silnýpřívalovýdéšť
neubral nadšení a skvělouatmo-
sféruvšem,kteří sledovali jeden
zúžasných zážitků –AfroCelt
SoundSystem–napódiu. Srdce
rockového fanouškamuselo za-
plesat taképři vystoupení brit-
skékapelyPorcupineTree, která
těží z progresivníhoapsychede-
lického rocku sedmdesátých let
minulého století. Trošku jiný,
ale skvělý afrobeat předvedla
v Ostravě skupinaMokoomba
zeZimbabwe.Meditativně, hu-
debně i lidskypřitažlivě působi-
la půvabná židovská interpretka
MorKarbasi, stejně jakoněžná
inuitská zpěvačkaa skladatelka
NiveNielsen zGrónska či Finka
MariaKalaniemi.Exotikupři-
vezla taképražská formace
Al-Yaman. Její zvuk je fúzí akus-
tickýchnástrojů a elektronikya
spojuje tradiční postupy sno-
výmiprvky tanečníhudby.
Proudarabskéhovlivupřináší
smyslná zpěvačkaAshwaqAb-
dullaKulaib zAdenu.Prezenta-
ceAl-Yamanupatřila takék
velmi silnýmzážitkům.

ZlataHolušová, ředitelka
a dramaturgyně tohoto festiva-
lu,mívá sny, které si dovede spl-

nit: že se jí podaří dostat domo-
ravskoslezskémetropole legen-
dy světovéhudby. Letos knim
určitě patřil nejennapříklad
IggyPop, ale také skvostnékvar-
tetoOpenHands: jazz tohonej-
vyššíhokalibru, prošedivělí pá-
nové, kteří kouzlí se svýminá-
stroji. Úžasnýmokysličením

hudebníhomaratonu se stalo
hudební seskupeníValravn s
charismatickou zpěvačkouAn-
nouKatrinEgilstrad, která po-
chází z Faerskýchostrovů.Obje-
vemse takéurčitě stala písnič-
kářkaSophieHunger ze Švýcar-
ska, která působí ažhypnoticky.
Emotivní publikumurčitě
uchvátila partičkaPeyoti for
President, ultralevicoví výbušní
kosmopolitnímuzikanti, kteří to
pěkně rozbalili. Festival oboha-
tilaNewyorská scénavOstravě,
která dalanahlédnout do tvorby
nejenomamerickýchumělců.
Bouře a liják se ani tentokrátOs-
travěnevyhnuly.

Podle informace Policie ČR v době konání festivalu klesla kriminalita v Ostravě
až o jednu třetinu.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo přes 25 tisíc lidí

Jedna pecka za druhou. Takhle hodno-
tili návštěvníci loňský ročník, na kte-
rém vystoupila celá plejáda umělců

zvučných jmen. Kromě Iggyho Popa
to byli například irští The Cranberries,

Erik Trufaz či židovská interpretka
Mor Karbasi (odshora).

n
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Srbské uskupení Boban
i Marko Marković Orkestar vévodilo

Premiéra festivaluZimní
Colours ofOstrava, který
seuskutečnil koncem led-

na, se opravduvydařila.Dvou-
denní programvyvrcholil vDo-
měkulturyměstaOstravy jedi-
nečnýmvystoupenímsrbského
seskupeníBoban iMarko
MarkovićOrkestar.Několik
stovekposluchačů si nenechalo
ujít pravoubalkánskoudechov-
ku s jednímznejlepších srb-
skýchhráčův tomtooboru –Bo-
banemMarkovićem. Jméno jeho
synaMarka se donázvukapely
dostalo díky tomu, že vden
svýchosmnáctýchnarozenin
převzal kapelupo svémotci.
„Marko je velmiučenlivý, ale
ještě semusí hodněučit. Samo-
zřejmě, že doposudvkapelehra-
ji, ale s jejímchodemuž simusí
pomáhat víceméně sám. Já tu
věčněnebudu,“ pronesl spíše
žertemna synovuadresuBoban

Marković, který se svýman-
sámblemzanechal výraznouhu-
dební stopuve filmech světově
proslulého režiséraEmira
Kusturici.
„Jsou skvělí. Byl jsemnanich,

kdyžužhráli před časemvdiva-
delnímsáleDomukulturyměsta
Ostravy, kdeměli vkomorněj-
šímprostředí takémalinkoko-
mornější programneždneska,
ale znovuměnezklamali,“ vyjád-
řil se obdivně ovystoupení srb-
ské dechovkyMirek zTřince,
který se svoudívkouJanoune-
chyběl doposudna žádnémroč-
níku festivaluColours ofOstra-
va.Balkánské tónypřivezlauž
v pátekvečer doOstravyDubio-
zakolektiv zBosnyaHercegovi-
ny. Posluchačenezklamali ani
členovékapelySergentPéper
zFrancie, jejíž projev obsahuje
prvkygypsy folkloru s příchutí
jazzu, latiny, ale i prvky cirku-

sovéhudby s vůní šapitó. „Jsme
velmi spokojeni s návštěvností
ZimníchColours ofOstrava.
Kdyžuvážíme, že vpátekpřišlo
na sedmset a v sobotupřes devět
set posluchačů. Podařilo senám
někdejší poněkud chladný
a mramorovýDůmkultury
městaOstravyvíce zabydlet už
také tím, že jsme zdeuspořádali
několikworkshopů salsy, fla-
menkaabřišních tanců, a sou-
částí festivalu se staly rovněž
filmovéprojekce vkiněArt. Lí-
bila semivšechnavystoupení,
mámvelkou slabost proDubio-
zu, kteráuž bylana letníchCo-
lours ofOstrava.Avelmimě
chytlo vystoupení irsko-českého
seskupení, které vytvořila sku-

pinaTheHogs aVáclavKoubek.
Chtěli bychomvpořádání Zim-
níchColours ofOstravapokra-
čovat takévpříštích letech.Vše
záleží nadohodě se spolupořada-
telem,DomemkulturyměstaOs-
travy,“ sdělil námzaorganizáto-
ry festivalu Jiří Sedlák.
Vmoravskoslezskémetropoli

nezklamali ani naši interpreti.
„Jenás oněcoméně, než bývalo,
ale stále hrajemepísničky.Ale
užne tolikk tanci, ale spíše kpo-
slechu,“ svěřil se JaroslavSvo-
boda, šéf skupinyTraband, která
se představila vOstravěvponě-
kud zeštíhlené sestavě. Zimní
Colours ofOstrava zpestřilyhu-
dební zimua staly se chutným
předkrmempro letní festival.

Nedlouho před Zimními Colours of Ostrava převzalMarkoMarković ve svých osm-
nácti letech kapelu po svém otci Bobanovi.

n ZAJÍMAVOSTI

festival navštívilo asi 2 tisíce lidí
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Festival bude letos i v ulicích
Ostravy. Zdarma!
Vdobě festivaluColours of

Ostrava letos ožijí kultur-
nímprogramemnejen tra-

diční areály výstavištěČerná
loukaaSlezskoostravskéhohra-
du, ale nově iMasarykovoná-
městí a přilehlé prostory aulice.
„První ročníkFestivaluvuli-

cích oživí centrumOstravykon-
certy, divadly, akrobacií, stán-
ky,workshopy i filmy.Cílem je
vnést doměsta život, nabídnout
zpříjemnění a zábavupředevším
pronávštěvníkya obyvateleOs-
travy, ale třeba i proúčastníky
MEvatletice do 23 let či všechny
návštěvníkyColours, kteří tudy
procházejí,“ říkáZlataHolušo-
vá, zakladatelkaFestivaluvuli-

cích.Nadvouhudebníchpódiích
zahrají napříkladCharlie
Straight, XavierBaumaxa,
Úspěch,TomášKlus,Unifiction,
StanleyDixie StreetBandaně-
kteříméně známí zahraniční
účastníciColours ofOstrava zde
nabídnouukázky svéhudby.Vr-
cholné cirkusovéumění a akro-
bacii ukážeKawaMusicalCir-
cus z Indie.
„Nadruhémpódiubudoubavit

známíkomici z pořaduNa stojá-
ka. I další programvpřilehlých
ulicíchbude stát za to. Třída 28.
října se promění vhudebníulič-
ku, kde si budemoci každývy-
zkoušet a koupit nástroje z celé-
ho světa, zažít jamsessiony, se-

mináře a improvizovanávy-
stoupení pouličníchumělců,“
přibližuje dáleHolušová.
VDivadle loutekproběhne

soutěžní exhibice ve slampoet-
ry.KlubFiducianabídnepro-
gramspjatý s industriálními
památkami,AlfaClub Interna-
tional koncerty a řadadalších
klubůadivadel pak zlevněné
vstupyna svápředstavenínebo
programy. Samozřejmousou-
částí Festivaluvulicíchbudou
stánky s občerstvením, pivní za-
hrádkyamožnost posezení
s přáteli či rodinou.
„Apozor, nejdůležitější věc –

programnanáměstí a vulicích
bude zdarma. Zveme takto

všechnyobyvateleOstravy, aby
přišli zažít příjemnouhudební
atmosféru, pobavit se, odpoči-
nout si či prostě posedět,“ dodá-
váZlataHolušová.
„Samozřejmě je třebabrát

ohledna lidi, kteří v centruměs-
ta bydlí.Náš obvod se proto bě-
hemkonáníFestivaluvulicích
postará o zajištění úkliduabez-
pečnosti, také jsme se s organizá-
torydomluvili na tom, abyakce
nekončila až pozděvnoci.Vpá-
tekproto programpotrvádo
20hodin, v sobotudo 21hodin
avneděli do 18hodin,“ vysvětlu-
je ještěmístostarostaMoravské
OstravyaPřívozuDaliborMou-
ka.

Sklepáci oslaví čtyřicátiny

Jakvypadádivadelní scéna
na letošníchColours ofOst-
rava? Letos se představíDi-

vadlo Sklep s legendární insce-
nacíMlýny, vekteréhrají na-
příkladTomášHanák,David
Vávra,OndřejTrojanadalší.
„Sklepáci naColours oslaví čty-
řicet let existence souboru
a dvacet let tohotoúspěšného
představení,“ podotýkáJiříMo-
ravčík, dramaturgdivadelní
scény.Na letošní festival se také
vrátí herec amoderátor Jaroslav
Dušek s improvizačnímdiva-
dlemVizita a takévšemi oblíbe-
ný soubordivadlaVOSTO5, ten-
tokrát sTeatromatem,kde sami
diváci rozhodují o osudupostav
na jevišti. Úspěšná režijní dvoji-
ce SKUTRpřiveze do šapitóna
Colours představení JokeKillers
– vražedně zábavnoumozaiku
absurdních situací zmezilid-
skýchvztahů, nakteré opět spo-
lupracovali s tanečnicí a per-
formerkouAdélouLaštovkovou-
–Svobodovou. Z oblasti nového
cirkusuuvidí návštěvníciCir-
kusMlejn s představenímPostav
na čaj, které zavededivákado
světa fantazie, akrobatického

umění aklaunskéhravosti.
Naopaknavlnyv éterupřenese
posluchačenaColoursRadio Ivo
(JohanaŠvarcová, PetrMarek,
MarianMoštík) a jejich inscena-
ce Život nedoceníš – rozhlasová
hranadivadelníchprknech.Or-
gie improvizacenadivácká té-
matanabídne zápas dvouost-

ravských týmů, které se v této
disciplíněutkají. DivadloDNO
přivezenaColourskabaret plný
divokýchpísní, humorua zběsi-
losti v srdci, kterývznikl podle
komiksovépostavyFagi.Nebu-
de chybět ani představení pro
nejmenší –Hrubínovypohádky
DivadlaSluníčko.

Divadlo Sklep.

n
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DIVADELNÍ SCÉNA
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Kusturica, Ginsberg, Banksy,
Kaurismäki nebo „nošovické zelí“

Filmová scénana letošních
Colours ofOstrava, která
vznikáve spolupráci sLetní

filmovou školouUherskéHra-
diště, nabídne opět velmi zají-
mavýprogram– snímkyEmira
KusturiciUnderground,Dům
k pověšeníneboSuper 8 Stories,
dále například filmyKvílení,
Banksy:Exit Through theGift
Shop, Smlouva s vrahemnebo
Všeprodobro světa aNošovic
a řadudalších.Navíc se po loň-
ské zkušenosti filmovéprojekce
stěhují dovětšíchprostorkina
Vesmír v centruOstravy.Meze-
rymezi celovečerními filmy za-
plní krátké snímky znabídky
festivaluFreshFilmFest.

„První denproběhneve zna-
menímalé retrospektivy filmů
srbského režiséraEmiraKustu-
rici, který se svýmNoSmoking
Orchestra vystoupí 24. července
právěnaLetní filmové škole.
Magicko-realistickýmsnímkem
DůmkpověšeníKusturica rea-
goval na článekvnovinách, kdy
skupina jugoslávskýchRomůby-
la zatčena italskoupolicií
a obviněna z vykupování dětí
z chudých romských rodin. Film
dokumentárně-snovou formou

vypráví o cestě hlavníhohrdiny
z romskéosadydoMilána.VUn-
dergroundu, ve velkolepé fresce
oceněnéZlatoupalmouvCan-
nes, naopakvykreslujeKusturi-
ca fascinující osudyJugoslávie
aBělehraduaprokletí balkán-
skéhopoloostrova zmítaného
válkami, osobní nevraživostí
a vypočítavostí. Příběh skupiny
partyzánů zavřenýchoddruhé
světové válkypodesetiletí ve
sklepě abojujících za „vítězství“
ve válce je trefnoumetaforou
Balkánu. Super 8 Stories před-
stavuje svéráznýportrét skupiny
NoSmokingOrchestra, jejímž
členem je odpolovinyosmdesá-
tých letEmirKusturica.
V sobotuuvidí návštěvníci

výběr tohonejlepšího ze součas-
nénabídkyAsociace českých
filmovýchklubů – filmyKvílení
o životěAllenaGinsberga a re-
akcíchna jeho stejnojmennou
beatnickoubáseň, dáleBiblio-
thequePascal, dramasprvky
magie, tragikomedie i thrilleru,
které vypráví o tom, že pokud ži-
vot nestojí zanic, geografickým
přesunemse zničehonicnezlep-
ší. Dokraje svéhovznikudorazí
filmVšeprodobro světa aNošo-
vic, dokumentární groteskaVíta
Klusákaopoli, naněmž rostou
auta. Jakoposlední budeuveden
snímekBanksy:Exit Through

theGift Shop, zábavnýprovoka-
tivnímystifikační dokument
o streetartové scéně.
Neděli uzavřou filmy, které

slouží jakomalá pozvánkana le-
tošníLetní filmovou školu –Čty-
ři lvi režiséraChristophera
Morrise, originální, odvážný
a předevšímhumorný film
o přípravě teroristickéhoútoku
veVelkéBritánii, Let číslo 93
PaulaGreengrasse, který je fil-
movou rekonstrukcí letu jedno-

ho z letadel uneseného 11. září
v USA, francouzský filmHa-
dewijch –meziKristemaAllá-
hemrežiséraBrunaDumonta,
fascinující studienásledků, kte-
rémohouvzniknout zneomeze-
né víryvboží lásku, a Smlouva
s vrahemrežiséraAkiKau-
rismäkihooúředníkovi, který se
snaží zrušit smlouvu svrahem
na svoji vlastní vraždu.

Více o letošní LFŠ na: www.lfs.cz
awww.acfk.cz

n n n n n n n n n
FILMOVÁ SCÉNA

Snímek Underground režiséra Emira Kusturici mohou diváci zhlédnout
v rámci Filmové scény na Colours of Ostrava.

Workshopy, ale i odpich
u vysokých pecí

Nanávštěvníky festivaluCo-
lours ofOstrava čeká řada
doprovodnýchprogramů.

Na zvláštníworkshopové scéně
simohounavlastní kůži vy-
zkoušet anaučit senapříklad
flamenco, orientální, africké,
havajské a slovenské lidové tan-
cenebo se pohybovat v rytmu
hip-hopua electric boogie, který
často ve svýchklipechvyužíval
Michael Jackson.
V rámci třetího ročníkupro-

jektuBarvyOstravy – industri-
ál, kterýpořádáAntikvariát a
klubFiducia, čekají na zájemce
z řaddivákůColours ofOstrava

exkurze dohorkéhoprovozuve
vysoképeci vNovéhuti spojené
s odpichemželeza, projížďkyhis-
torickýmautobusempoprůmys-
lových čtvrtíchOstravy s odbor-
nýmkomentářem, šumnépro-
cházky centremměstakeSto-
dolní ulici s výkladem, dětské
ateliéry, projekce dokumentů
s tématem industriálníhodědic-
tví, výstava fotografií Ivana
Pinkavy i speciální slevanakni-
hyvantikvariátu.Vzhledem
komezenékapacitě doporuču-
jeme rezervacimíst na telefon-

nímčísle 596 117 312 (pondělí až
pátek od 10 do 18hodin).Napro-
jížďky s odpichem je rezervace
nutná –nízkákapacita z bezpeč-
nostníchdůvodů.
Se vstupenkounaColours zís-

kají návštěvníci řadudalších
výhod –například slevyna
vstupnédoostravské zoo, do
areáluLandekParku shornic-
kou expozicí amožností sfárat do
dolu, nebomožnost plavit se po
řeceOstravici, která protéká
mezi oběmahlavními festivalo-
vými areály.

nepřehlédněte exkurze k vysoké peci
Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme rezervaci míst
na telefonním čísle 596 117 312 (pondělí až pátek od 10 do 18 hodin)

n n n n n n n n n
NĚCO NAVÍC

n

n n n n n n n n n
NEWYORSKÁ SCÉNA

Festival připravil opět pro své
návštěvníky unikátní scénu

věnovanouhudběNewYorku,
která budemít podobuautentic-
kéhomístníhoklubu sdekora-
cemi, stylovouobsluhou i jídlem
anápoji.NaNewYorkCity stage
se představí dvacítkaprvotříd-
níchkapel, z nichžhlavními lá-
kadly budou trumpetista Jon
Hasell – experimentátor, hudeb-
ní velikán 21. století a nezpo-
chybnitelnýnástupceMilese
Davise –RoyAyers, sedmdesáti-
letá legenda černépopmusic, pi-
onýr jazz funku, soulu a acid jaz-
zu.Hvězdoubude iKypMalone,
členkapelyTVon theRadio, se
sólovýmprojektemRainMachi-
ne.Vedlenichuslyší návštěvníci
trip-hopovou zpěvačkuAnomie
Bell, kreolského zpěvákaaakor-
deonistuCedricaWatsona či
zpívajícíhobaskytaristu odLou
ReedaFernandaSaunderse.
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Nick Cave přijede s projektem Grinderman
Velkoumegahvězdou letoš-

níchColours ofOstrava je
určitěNickCave a jeho tři

spoluhráči z kapelyTheBad
Seeds, jimiž jsou WarrenEllis,
MartynCaseyaJimSclavunos.
Představí svůj projekt
Grinderman.
„Pojmenovali hopodle skladby

GrindermanBlues od černého
klavíristyMemphiseSlima.Ne-
čekejte ale žádné tesklivé balady,
žádnýklavír, žádné romantické

šansony, ale kapelu skytarami,
surrealistickéhard core blues,
kobercovýnálet garážového
skřípotu, hlukovýchexplozí,
punkuaCavea skytarou,“ říká
hudební publicista JiříMorav-
čík.
VprojektuGrindermanmuzi-

kanti zapomněli navšechny zá-
brany. Zdivočeli, vypustili pře-
bytečnoupáru rockovýchběsů,
kterých, jak seukázalo,mají
v soběhodně společných.Dosud
vydali dvě alba, kterýmsedosta-
lo velkýchovací.

Nick Cave a jeho tři spoluhráči
z kapely The Bad Seeds.

n

John Lydon: zpěvák
legendárních Sex Pistols
DoOstravypřijede letos

JohnLydonalias Johnny
Rotten, zpěvák legendární

skupinySexPistols. Tenpřiveze
svoji kapeluPublic ImageLtd.
„Formacevznikla v roce 1978 po
rozpaduSexPistols anabídla
zvuk zcela vzdálenýpunkovým
výkřikům.Více experimentální,
založenýnapomalejších tem-
nýchbasových rytmech, spojují-
cí avantgardní rock, dub, reggae
i noise,“ říkáZlataHolušová, ře-
ditelka adramaturgyně festiva-
lu. RanáalbaPublic ImageLtd.

jsoupovažována za jedna znejza-
jímavějšíchvpostpunkové éře.
JohnaLydona, který senaCo-
lours ofOstravaužvelmi těší,
doprovodí bubeníkBruceSmith,
který svého časuhrával také se
slavnou zpěvačkouBjörk, dále si
s nímvOstravě zahraje multiin-
strumentalistaLuEdmonds (ta-
ké členhudebních seskupení
Yat-Kha čiLesTriaboliques, spo-
luzakladatelworldmusic ve-
letrhuWOMEX)anovědo sesta-
vypřibyl basista aklávesák
Scott Firth.

COLOURS.CZ – VŠE O FESTIVALU
Kompletní informace o letošním ročníku Colours of Ostrava najdete i na oficiálních

stránkách festivaluwww.colours.cz.

John Lydon.

n
Čtvrtek: 23.45 až 1.00

Neděle: 22.30 až 23.45

n n n n n n n n n nDESET MAGNETŮ desátých Colours of Ostrava
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Youssoua N´Doura
nahradí Salif Keita
Senegalský zpěvákYoussou

N´Dourbohužel ze zdravot-
níchdůvodů zrušil část ev-

ropského turné, v rámciněhož
měl zahrát i na festivaluColours
ofOstrava.
„Kdyžnámpřišla tato zpráva,

zastavilo senámtéměř srdce –
měsíc před festivalemu takové-
hohudebníka, o kterého jsme se

snažili dlouhá léta, to je velká
rána,“ říkáZlataHolušová, ředi-
telka festivalu.
„Podařilo senámale díkyob-

rovskémuúsilí a přímluvě sa-
motnéhoYoussouaN´Dourana-
jít vícenež důstojnounáhradu –
fenomenálníhomalijského zpě-
vákaSalifaKeitu,“ dodáváHolu-
šová.
SalifKeitanahradíYoussoua

N´Douravprogramu festivalu
v sobotu 16. červencevečer. Jeho
nezaměnitelnýhlasměli příleži-
tost poprvé slyšet návštěvníci
Colours ofOstravav roce 2006.Salif Keita.

Frank Yamma
je úžasný písničkář
z pouště
Velkouneznámoumůžebýt

promnohénávštěvníky le-
tošníchColours ofOstrava,

které seuskuteční vmoravsko-
slezskémetropoli ve dnech
14. až 17. července, jménoFranka
Yammy, písničkáře z aborigin-
skéhonárodaPitjantjatjara.
„Ano, tentoumělec přichází

z pouště s nadýchanýmihorou-
címimelodiemi amytologický-
mi příběhyDreaming. Předsta-
vují kroniku stvoření –minulost
spojující s přítomností anasti-
ňující budoucnost. FrankYam-
mapatří podleméhonázoru
knejvětšímbardůmaustral-
skýchAboriginů,“ říká JiříMo-
ravčík, znalecworldmusic, kte-
rý se podílí nadramaturgiiCo-
lours ofOstrava.
Yammavystupoval namnoha

světových festivalech, včetně
Womadu, a je respektovánbílý-
miAustralany.Hluboce emotiv-
ní a těžkopopsatelnýhlas při-
pomínáprý jedněmJohnnyho
Cashe, ale druhýmdokoncevytí
divokéhopsadingo. Inu, taková
už jeworldmusic.Apročnazval
svémytologicképříběhyDrea-
ming (Snění)?
„Aborigincovévěří, že v čase

Snění obývaly liduprázdnou,
beztvarouZeminadpřirozené
nebeskébytosti podobající se
zvířatůmarostlinám.Toony jí
daly dnešní podobu –vytvořily
skály, jezera, řekyahory,
vdechly život zvířatůma lidem,

kterénaučily tábořit, rozdělávat
oheň, nacházet vodu, znát
hvězdy, vykonávat obřadynebo
vyrábět didgeridoo,“ vysvětluje
filozofii písní FrankaYammy
JirkaMoravčík. Loňské album
zpěvákanazvanéCountryman,
jemužvévodí ohromující balada
SheCried, zahrnuje takémnoho
Yammových starších skladeb,
s nimiž se budememoci sezná-
mit prostřednictvímkoncertu
v létě vOstravěprávěprostřed-
nictvím jednoho znejvětších ži-
jících aboriginskýchumělců.

n

Frank Yamma.

Kapela Apollo 440
slibuje divoký let
SkupinaApollo 440, která

proslula divocepostmoder-
nímmíchánímelektroniky,

rockuambientu i tanečníhud-
by, přistanev létěna festivalu.
Mezi její nejhranější hity patří
StopTheRock, Krupanebo
HeartGoBoom.Skladby sesku-
peníApollo 440 se objevily v řadě
filmů, za všechny jmenujme
snímkySpidermančiCharlieho
andílci.
Kroměvlastní tvorby se věnu-

je remixování a produkování
nahrávekdalšíchhudebníků,
napříkladManicStreet Prea-
chers,UB40, TomaJonese, Jeffa

Becka či JeanaMichela Jarreho.
KoncertyApolla 440 překypují
energií a jsouvelkýmzážitkem.
„Na festivaluColours ofOst-

ravapředstaví skupina skladby
znovéhoalbaTheFuture’sWhat
ItUsedToBea samozřejměvět-
šinu svýchhitů,“ říkáZlataHo-
lušová, ředitelka festivaluCo-
lours ofOstrava.
KapelaApollo 440 existuje od

roku 1990. Pojmenovala se po
řeckémbohu slunce, hudby
auměníApollonovi (číslovka je
frekvence tónuA) apodobně ja-
ko onpatří kneomylnýmstřel-
cům.

Kapela Apollo 440.

n

n Sobota: 20.15 až 21.30

Sobota: 00.45 až 2.00

Pátek: 0.00 až 1.15
Sobota: 19.15 až 20.15
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Něžné irské tóny:
Clannad a Lisa Hannigan
Na festivalunebudouchybět

něžné tóny irskéhudby.
Vůbecpoprvéunásvy-

stoupí kapelaClannad, která
patří vedle zpěvačkyEnyi knej-
známějšímpředstavitelůmspo-
jujícím tradiční irskouhudbu
s folkem, elektronikou
a rockem.Druhým jménemze
„zelenéhoostrova“ je křehká
písničkářkaLisaHannigan.Ta
se proslavila díky spolupráci
s DamienemRicem,na sólové
dráze ale okouzlila iHerbieho
Hancocka,GlenaHansardanebo

členy skupinTheChieftains
a BellX1. SkupinaClannad, kte-
rá za deskuLandmarks obdržela
CenuGrammy, přijedenaCo-
lours ofOstravavpůvodní se-
stavě, je to proně jedna zmála
zastávekna světovém turné. Je-
jichkouzlokdysi odhalil další Ir
–BonoVox zU2, který snimi ta-
ké spolupracoval. „Clannad jsou
takunikátní, jakdokáže být pou-
ze rodina, ale nic záhadnéhona
nichnení. To je také jejich jediné
tajemství,“ řeklBonona jejich
adresu.

Potěšení ze sametového
hlasu Andreyi Triany
ZpěvačkaAndreyaTriana, jejíž

sametovýhlas je přirovnáván
kLaurynHill neboCassandře
Wilson, se vrátí poúspěšném
koncertě vPraze v rámci série
Conferencena letošní festival
Colours ofOstrava.Andreyana
sebeupozornila především jako
zpěvačkaprojektuBonobobrit-
skéhodýdžeje a producentaSi-
monaGreena.Debutové album
LostWhere IBelongvydala loni
naprestižní značceNinjaTune.
„Hudební projev rhythmand
blues i docela folkově laděné
skladbyvpodání černékrásky
z Londýna intenzivně rozpínají
mysl,“ tvrdí o zážitku zkoncertu
AndreyiTrianyhudební publi-
cisté.AndreyaTriana, rodačka
z anglickéhoBrightonu, přestě-
hovanáv sedmi letechdoLon-
dýna, představuje dokonalývzor
samouka, přirozeně absorbují-

cíhopestrouhudebnínabídku
velkoměsta. S elektronikou
a samplypodomáckuuž odma-
ličkavytvářelamixtapes s osobi-
toupoezií a citempro improvi-
zaci.

Mono a Bomba Estéreo
slibují živou hudební smršť
Jakomálokterá skupinana

světě dokáže japonskéhudeb-
ní seskupení, které si říkáMono,
oscilovatmezi ambientnímiplo-
chami, pohlcujícímzklidněním
amohutnými sonickýmivý-
buchy. Ztišenou romanci kytar,
elektronikya smyčců zvednou
její členovédomonumentálních
rockovýchoratorií, jejichž agre-
sivní účinekpředstavuje vlastně
radostnoukatarzi. „Od samého
začátku jsemchtěl psát hudbu
evokující filmProlomit vlnyod
LarseVonTriera,“ vysvětlil ky-
taristaTakaakiraGoto jeden
z důvodů, pročhudbaMono
svouatmosférou často připomí-
ná soundtrackk filmovémupří-
běhuo lidskémzápasu s osudem
apřírodními živly.Goto skupinu
Mono založil v roce 1999 vTokiu
společně s basistkouTamaki,
dalšímkytaristouYodouabu-
beníkemYasunorimTakadou.
OdprvotníchvlivůMyBloody
ValentineneboSonicYoutha
minimalismuseMonopostupně
během let dopracovalok součas-
némuoriginálnímuzvuku.

Hip hop cumbiav zabijáckém
elektro balení zBogoty. To je

BombaEstéreo, kteří po soběna
koncertech zanechávají neuvě-
řitelnou spoušť.

BombaEstéreovyšli před šes-
ti lety z bouřlivě se vyvíjejícího
klubovéhoundergrounduBogo-
ty, hlavníhoměstaKolumbie, v
němžpředefinovali tradiční ko-
lumbijské styly cumbia avalle-
nato. Proměnili je v dráždivé
tornádo, co do svéhovíruvtáhlo
také tvrdouelektroniku, hip
hop, reggae, dubapsychedelický
rock s afrobeatem.

Členykapely jsou smyslně
roztančená zpěvačkaa raperka
LilianaSaumet, která jako jedi-
návyšla z tradičníhovesnického
prostředí, zbývající tři – kytaris-
ta JuliánSalazar, basista aklá-
vesák se samplySimónMejía a
bubeníkKikeEgurrola –mají za
seboupraxi rockerů, studiových
programátorů i dýdžejů s obrov-
skými soundsystémy.

NaColours ofOstravaBomba
Estéreopřivážejí netrpělivě
očekávané třetí album.

Hudebník Yann Tiersen
v rockové podobě

Francouzskýhudebník
a skladatelYannTiersen, au-

torhudbyk filmůmAmélie
zMontmartruneboGoodbye,
Lenin! a držitelmnohaocenění,
představí vOstravě svoji rocko-
vější podobu – s doprovodnou
kapelouuvedevelkolepé orato-
riumDustLane.YannTiersen
patřímezi ikonymoderníhud-
by. Svět klasikyodvážně zkom-
binoval sminimalismem, am-
bientem, rockem, elektronikou
a šansonem,nikdyv sobě také
nezapřel vztahkbretaňské tra-
diční hudběa slabost proSerge
Gainsbourga. „Nemohuse zba-
vit dojmu, ženeposlouchám
Francouze.A říkátePaříž, jak
vás tonapadlo?“ řekl kdysi Phi-
lipGlass, kdyžmuopusyYanna
Tiersenapouštěli.Odhalil tak
jádro jehonevšední skladatelské
originality. Pochází totiž zBre-
taně, kde se pěstují hudební
žánryvmnohémodlišnénež
v ostatních částechFrancie.

Yann Tiersen.

Andreya Triana.

n

Lisa Hannigan.

n
Čtvrtek: 21.30 až 22.45 n

n

nSobota: 21.30 až 22.30 Pátek: 23.30 až 0.30

Neděle: 20.15 až 21.30

Sobota: 21.30 až 22.30
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