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Šestý Slavík
Lucie Bílé
GO Kamera 2002
„Ďábel v nás“

Neškodný recesista
Michal Viewegh
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Hledáme osobnost

/foto titulní strana: Igor Zehl/

Milí čtenáři, v minulém čísle
jsme pro Vás otiskli již poslední
čtvrtinu fotografie známé brněnské osobnosti v soutěži
HLEDÁME OSOBNOST.
Uhádnout jste měli Vladimíra
Menšíka z Ivančic u Brna.
Hlavní cenu 2000 Kč získala
Urbánková Kristýna z Brna a
věcné ceny v hodnotě 1000 Kč
obdrží Hamanová Jarmila, Brno
a Kytýrova Jana, Brno. Ceny je
možné od 15. 1. 2002 vyzvednout v redakci. Gratulujeme!

Redakce:
Údolní 53, 602 00 Brno
tel.: 05/4114 6252
fax: 05/4114 6368
mobil: 0605 239 414
e-mail: redakce@kult.cz
www.kult.cz

Po - Pá: 9 - 12 a 13 - 17 hod.

P.A.R.K. jazyková škola, Staòkova 8c, 602 00 Brno
tel.: 05 / 41 21 19 00, e-mail: park@brn.czn.cz,
www.jspark.cz

Nezùstaòte u novoroèního pøedsevzetí !
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Světlonoš
Budiž světlo!

Stejně jako světlonoš přeměňuje noc v den, stejně tak Kult vynáší
na denní světlo vše, co je skryto ve tmě pod rouškou společenských
událostí v našem potemnělém městě Brně. Dobré světlo do Vašich
srdcí!
Radek Holík, šéfredaktor
Roman Vojtek se na otočku objevil v
Shoppingparku, kde měl malé vystoupení s muzikálem Pomáda, o kterém krátce předtím pohovořil v Ponrepu.

Na Pavlu Jezairiovou čekala po dlouhém podepisovaní svých cestopisných
knih (např. Egypt Egypt, Palestina a
Izrael) ještě beseda na FSS.

Edison Garden často hostí sousedy ze
Slovenska. Na konci listopadu to byla
kapela No Name (poprvé v Brně), u
které diváci takřka omdlévali.
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Milan Uhde napsal scénář k dokumentu Ahoj,
Červený Hrádku a v předpremiéře jej představil
novinářům (ČT odvysílala 3. prosince).

Tradiční vánoční trhy na nám. Svobody
doplňují hudební vystoupení. Na jednom
z nich zpříjemňovala náhodným chodcům čas skupina Poutníci.

Iva Hercíková vydala nespočet knih. Ale
že si je jedna ze čtenářek všechny přinese
na autogramiádu, to nečekal nikdo.

Antonín Přidal popřál mnoho úspěchů nově otevřenému knihkupectví
Academia na jeho slavnostním otevření.
(27.11.)
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Magická Lucie Bílá
Lucie Bílá se narodila 7. dubna
1966. V Lidové škole umění studovala zpěv, vyučila se dámskou
krejčovou. Hudebně začínala se
skupinami Hélius, Rock Automat,

Galapert či Lego, na které si už
dnes málokdo vzpomene. Do
povědomí veřejnosti se zapsala
prvním singlem Neposlušné tenisky i téměř desetiletým vystupováním se skupinou Arakain. První
LP, natočené se
skupinou
Petra
Hanninga, přišlo
s jednoduchým názvem Lucie Bílá
v roce 1986.
Ze sólových alb se
staly „hitovými“ Úplně nahá (1999),
Hvězdy jako hvězdy
(1998), Lucie Bílá
(1994)
a
také
Missariel (1992). Na
většině CD je s Lucií
Bílou spojen tandem
skladatele
Ondřeje Soukupa
a textařky Gabriely
Osvaldové. Lucie
nahrála také duety
s Karlem Gottem
(1997), zaznamenán je i koncert
hvězd na Žofíně
(1997) - tedy Lucie
Bílé, Evy Urbanové

/foto: Igor Zehl/

Šestinásobná Slavice se stane Pavoučnicí
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/foto: www.luciebila.com/
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a Petra Dvorského. Nejnovějším
počinem je hostování Lucie
v písni Vám na CD Boni Pueri,
které bylo pokřtěno 23. listopadu 2001.
Koncerty Lucie Bílé patří k tradičním českým i slovenským
Vánocům (samozřejmě také
v Brně), které letos připadlo na
dny mezi 4. a 21. prosincem.
Netradiční koncerty s názvem
Bílé Vánoce byly okořeněny
mnoha hosty - Kamilem
Střihavkou, Hanou Hegerovou,
Hanou Zagorovu, Jiřím Bártou,
Lubomírem Brabcem, souborem Boni Pueri a dalšími.

Z Neposlušných tenisek už ale
dávno Lucie přerostla v ostřílenou muzikálovou hvězdu. Poté,
co účinkovala v muzikálu
Bídníci (Les Miserables), Zahrada
rajských potěšení, Draculovi
a Krysaři, přišla v roce 2000
Johanka z Arku (v divadle Ta
Fantastica, jehož je Lucie spolumajitelkou), ve které alternuje
s Bárou Basikovou v hlavní roli.
Byla jí nabídnuta také titulní role v muzikálu Evita a Máří
Magdaléna v Jesus Christ
Superstar, pracovní vytíženost
a posléze narození syna Filipa
(duben 1995) jí však vystupová-

portrét

ní znemožnily. Stihla zato stovky
koncertů a zajímavých projektů,
jako byla např. titulní píseň k filmu Filipa Renče Rekviem pro
panenku již v roce 1992.
Brzy se jistě dočkáme i další televizní role Lucie Bílé. V květnu roku 2001 dotočila s ostravskopražskou televizí pohádkový seriál s názvem O ztracené lásce, který
napsala Eva Hudečková
a režíroval Viktor
Polesný, zahrála si roli
Pavoučnice. Připomeňme, že Lucie Bílá již
hrála např. áblíka ve
Fontáně pre Zuzanu
II. (1993), čarodějnici
v Princezně ze mlejna
(1994), nezapomenutelnou matku Ubu
v Králi Ubu (1996) nebo Táňu v Čase dluhů
(1998).
Je přirozené, že nejpopulárnější česká
zpěvačka sbírá desítky hudebních cen.
Mezi řadu ocenění,
kterými je Lucie korunována, patří kromě Ceny Grammy
(1992, 1993, 1994)
a Českého Slavíka
(od roku 1996 do
2001) 2. místo v
soutěži o nejsympa-
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tičtější Češku 1999. Sympatie
k Lucii rostou, a také proto je
netrpělivě očekáváno její nové
album, které chystá na jaro letošního roku.
Lucie Bílá vystoupí 19. ledna
společně se S. Sklovskou, P.
Hapkou, M. Žbirkou a dalšími na 6. plese stavbařů v
Atriu IBC v Brně. /Text: Vlk/

/foto: www.luciebila.com/
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Z objektivu Anny Peckové
Brněnská fotografka na stopě kulturních událostí

První cenu soutěže STŘÍBRNÝ ŠPERK BRNO 2001 získala z rukou pana Primátora
Daniela Hanzálová. Na snímku autorka u
svého uměleckého díla na výstavě ŠPERKY
MLADÝCH (Křížová chodba Nové radnice).

Moravská galerie ve svých výstavních prostorách představuje Rakouské malířství 19.
století. Na snímku Astrid Pucharski (vlevo)
z Rakouského kulturního institutu v Brně.
Výstava potrvá do 31. března 2002.

Výstavy v západním křídle hradu Špilberku se
osobně zúčastnil jeden z autorů Libor
Vojkůvka. Na snímku se svou ženou se v kontrastu s obrazem opájel doušky minerální vody.
Shlédnout výstavu můžete do 6. ledna 2002.

Skromný malíř Alois Mikulka podepisoval svoji
novou knihu „Zlatí slavící a jiné pohádky“ na
vernisáži. S úsměvem přijal jmelí pro štěstí,
kterého není nikdy dost.
Vernisáž (5.12.) prací
dětí pro sídlo
Kanceláře veřejného
ochránce práv zahájil komicky osobně
„ochránce práv“
Otakar Motejl.
Sochu slepé spravedlnosti, která poměřuje dvě jabka různých barev, vytvořila
nevidomá romská
sochařka Božena
Přikrylová.

10 film
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Cage útočí mandolínou
Milostná romance z řeckého ostrova Keffalénie
Romantické drama Mandolína kapitána Corelliho
nás zavádí na řecký ostrůvek Kefallénie v době
války (1940), která do klidného toku života ostrovanů doznívá jen z rozhlasových vln. Pelagia
(Penélope Cruzová), dcera místního lékaře
Jannise (John Hurt), spojí zásnubním slibem
svůj život s životem trochu divokého, prostoduchého a pohledného rybáře Mandrase
(Christian Bale). On jako správný muž
a Řek odchází bojovat na albánské
hranice. Řecko, i přes vítězství, kapituluje před spojeneckými silami Itálie
a Německa. Ostrov se stává dočasným domovem italských vojáků. S nimi přichází i kapitán Corelli, který se se
svou jednotkou oddává radovánkám jako jsou plážové oslavy, večírky, operní
zpěv či jiné „válečné povinnosti".
Prvotní nedůvěra a nelibost hrdých Řeků k Italům se pozvolna
mění v neutrální postoj - u některých přerůstá v přátelství.
Neústupný doktor Jannis výměnou za zdravotní materiál ubytuje
v domě Corelliho a Pelagia slib-neslib propadá kouzlu usměvavého Itala (a
jeho mandolíně?).
A už jste román
předtím četli nebo
nečetli (patřím ke
druhé skupině),
nejste ve výhodně
tak či tak. Čtenář
by si mohl doladit
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některé scénáristické záhadečky
(např. některé postavy zcela ztrácí
význam, respektive motivaci) a domyslet si alespoň to tušené a krásné. Nečtenář je okrádán o části z
očekávaných scén, o mnoho drobného ze všedního života Řeků, anebo o svůj filmový čas v rozvláčných
scénách (boří napětí i tak pramalé).
Každopádně je filmové zpracování
románu dost problematické. Pro
filmového fanouška zůstává romantická scenérie Řecka, velice
střídmě a vkusně nasnímaná, a samozřejmě herecké obsazení. To je
však zklamáním. Nicolas Cage, kterému je vyhraněno nejvíce filmového času, svou figuru prostě nezvládl. Největší atrakce snímku - Corelli
- je vymodelován velmi ploše a nejistě. Což koresponduje s Pelagií.
Jejich vzájemné jiskření (které prostě neexistuje) a následný milostný
vztah se jeví být scénáristickou vynuceností, přirozenou přesvědčivost však postrádá.
Svobodomyslný doktor Jannis,
ubrblaný ironik a trefný glosátor,
ale i laskavý rádce, je jednou z mála prokreslených figur plných života. I když by místy mohl scénář

film 11
(Shawn Slovoová) tomuto moudrému muži ubrat na naivitě a patosu.
Pozornost si dokázala připoutat
i řecká herečka Irene Papasová,
která na velmi malé ploše vyjádřila
o Řecku více než dvouhodinový
film.
Dokladem zla války a lidských
proměn během ní je německý důstojník Günter (David Morrissey),
který vypovídá zase více o skutečném životě než vyumělkovaná romance. Právě tyto střety lidí s válkou a neúprosnými okolnostmi
jsou emocionálně nejsilnějšími
momenty filmu.
/text: Markéta Havelková/

s Kultem do Kina
Chcete-li vidět jakýkoliv film, vyplňte
kupón a pošlete nám ho do 10. dne
v měsíci na adresu redakce:
Kult, Údolní 53, 602 00 Brno.
Dvacet z Vás vylosujeme a zveřejníme
v dalším čísle. Výhru si vyzvedněte
v redakci.
Jméno: ..................................................................................
Adresa: ................................................................................
...........................................................................................................
Datum narození: ...................................................
Podpis: .................................................................................
01/02
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Hotelové fitness centrum
International se zpřístupňuje Brňanům
V zimě mnohý člověk upadá do
letargie, ale nejednomu z nás toto
nicnedělání vadí. Nejen proto bylo
3. prosince otevřeno nové fitness
centrum v hotelu International. „Při
realizaci fitness centra jsme nepočítali jen s hotelovými hosty a návštěvníky hotelu, ale mysleli jsme především na Brňany", vysvětluje zástupce
vedení hotelu Michal Říčánek.
Vybavení fitness v hotelu uspokojí i náročnější zájemce. Najdete zde
klasickou posilovnu vybavenou špičkovým zařízením od italské firmy
TECHNOGYM, aerobní sál se zrcadlovou stěnou, sál s patnácti spinningovými koly, kurt na ricochet, bazén
s mírně slanou vodou (cca 0,5%), saunu, vířivku, páru i solárium.
Samozřejmě jsou k dispozici moderní šatny, bohatý bar s nejrůznějšími
nápoji a místo určené pro odpočinek.
„Ceny jsou srovnatelné s konkurencí", dodává Michal Říčánek k ceníku služeb, který je rozdělený podle

PR

programu, času i dalších kritérií. Pro
zajímavost jedna a půl hodiny v posilovně stojí 100,- Kč, celý den pak
200,- Kč. Hodina aerobiku přijde na
65,- Kč, půlhodina ricochetu od 60,do 100,- Kč. Lze si vybrat i z nabídky
permanentek, které mohou být desetidenní, měsíční, tříměsíční, půlroční
a roční.
Hotel International nezapomněl
ani na masáže. Pro jejich milovníky,
ale nejen pro ně, má fitness centrum
připravené malé překvapení. Po
Novém roce bude nabízet kromě klasických masáží i thajské, které budou
provádět opravdové thajské masérky.
Po Kongresové hale je nové fitness centrum dalším úspěšným krokem hotelu International ke zkvalitnění svých služeb.
Fitness centrum můžete navštívit
od pondělí do pátku od 7 do 23 hodin, v sobotu a neděli od 8 do 22
hodin. Rezervace a více informací na
tel.: (05) 4212 2333 nebo na
www.hotelinternational.cz.
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Go a Regiontour na BVV 13

GO A REGIONTOUR
správným místem pro inspiraci
Zajímá vás cestování? Plánujete
dovolenou? Chcete tip na zajímavý
výlet? Pak jsou veletrhy cestovního
ruchu GO a REGIONTOUR tím
správným místem pro inspiraci.
Nabídku svých tuPR
ristických a rekreačních možností zde
představí všechny kraje České republiky, ale
také řada zahraničních regionů z celé
Evropy. Počet účastníků REGIONTOURu
bude letos pro vysoký
zájem nejvyšší za celou dobu existence tohoto veletrhu.
Na veletrzích se
představí cestování
a vše, co s ním souvisí.
Tedy cestovní kanceláře se svou nabídkou zájezdů, jednotlivé regiony a zajímavé oblasti, hotely
a další ubytovací zařízení, dopravní
společnosti, kulturní a historické pamětihodnosti.
Hlavními tématy veletrhů GO
a REGIONTOUR 2002 jsou cykloturistika, lázeňství, ekoturistika, hrady,
zámky, muzea a galerie. Velký důraz
je kladen na aktivní trávení dovolené
a volného času - pokud jde například o cykloturistiku, bude zde dokonce pokřtěn historicky první
Cykloatlas České republiky.
Součástí „Cestovatelského centra“
budou výstavy fotografií z celého svě-

ta od známých cestovatelů. Pro ty
z vás, kteří na svých cestách fotíte nebo filmujete, bude připravena speciální expozice fotoaparátů a videotechniky nazvaná EXPOCAMERA, doplněná přednáškami např. o fotografování pod
vodou, expediční fotografii nebo o fotografování volné přírody.
K nejvýznamnějším
akcím GO a REGIONTOURu patří festival cestovatelských filmů a fotografií GO KAMERA.
Účastní se ho nejen cestovatelé, ale také reportéři, spisovatelé a řada
dalších zajímavých lidí.
Jako hlavní téma festivalu bylo aktuálně vybráno
téma Ďábel v nás - problematika extrémismu a jeho důsledků
ve světě. Kromě toho se zde bude přednášet a promítat o řadě exotických zemí
světa, představeny budou i unikátní fotografie legendárního cestovatele a dobrodruha Eduarda Ingriše.
Veletrhy GO a REGIONTOUR se
konají 10. - 13. ledna 2002 na brněnském výstavišti. První dva dny
jsou určeny odborným návštěvníkům,
o víkendu 12. - 13. ledna jsou expozice přístupné široké veřejnosti.
Další informace jsou k dispozici na internetu: www.bvv.cz/go.
/text: Mrk/

14 cestování
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Go Kamera 2002
Hledání a nacházení vzájemného pochopení
Tradiční festival filmů, fotografií a
publikací s cestovatelskou tematikou
Go Kamera je doprovodným programem veletrhu cestovního ruchu GO
2002. Vytváří místo pro neformální
setkávání cestovatelů, fotografů, filmařů a jejich příznivců.
V rámci Go Kamery se soutěží
o nejlepší fotografii, film a publikaci,
přičemž každou kategorii hodnotí

povolaná osoba. Letos je touto osobou v oblasti fotografie Jan Šibík, samostatný výběr provede také časopis
Koktejl, film vybere stejně jako loni
Petr Horký z České televize a knihu
český spisovatel M. Stingl a M.
Nožina. Součástí Go Kamery bude
také Travel Market, tedy výstava a
prodej suvenýrů z cest. Budete mít
možnost zakoupit si exotické výrob-
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ky dalekých oblastí Afriky, Asie
a jiných zemí a různé cestovatelské potřeby, vybavení i kuriozity.
Loňský ročník se zaměřil zejména na Tibet, hlavním tématem letošního 5. ročníku Go
Kamery bude tvorba Jana Šibíka zaměřená na aktuální události po 11. září 2000 v New
Yorku a Washingtonu nazvaná
Ďábel v nás. To je také název
retrospektivní výstavy Jana Šibíka, fotoreportéra časopisu
Reflex, který pravidelně navštěvuje ohniska konfliktů a živelných katastrof. Na výstavě uvidíte 77 velkoformátových fotografií z 28 zemí světa, pořízených
za posledních 14 let. Ďábel
v nás je i publikace, která navazuje na celý projekt.
První část výstavy tvoří černobílé fotografie z rozpadu socialistického bloku, pád Berlínské zdi, následné revoluce
v Československu, Rumunsku,
puč v Moskvě a rozpad bývalého
Sovětského svazu. Druhá část zahrnuje fotografie z humanitárních katastrof devadesátých let - hladomor
v Súdánu, Somálsku a Etiopii,
válečné konflikty ve Rwandě, Čečensku, JAR, Kosovu,
Albánii, Palestině, zemětřesení v Turecku, masakry v Sierra Leone a
další fotografie z různých
míst světa.
Samostatnou výstavou
vedle fotografií Jana Šibíka bude
dále Hadži Sálim - Islám a výstava
Jiřího Kolbaby - Pohádky tisíce
a jedné noci.

cestování 15

Na Go Kameře vystoupí řada
známých osobností, jako je zpěvák
Dan Bárta, režisér Jan Hřebejk, herečka Dáša Bláhová, Josef Klíma
(Nova), cestovatelé Rudolf Švaříček, Miroslav Zikmund, Jiří
Kolbaba a další a další.
Je se na co těšit.
Letošní Go
Kamera se uskuteční
stejně jako loni
v Kongresovém centru
BVV v Brně, ve dnech od
10. do 13. ledna 2002.
/text: Mrk/

