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„Cimrman nás všechny pøežije“

Václav Havel
Fenomén Járy Cimrmana je již 40 let nedílnou souèástí èeské kultury.
V návaznosti na úspìšnou výstavu „Doba Járy Cimrmana“, kterou jsme v
roce 2000 na pøelomu tisíciletí realizovali v rámci projektu „Praha
evropské mìsto kultury roku 2000“ v historických prostorách pražského
Hlavního nádraží, vznikla putovní výstava pod názvem „ Jára Cimrman
Svìtobìžník a vynálezce“. Tato výstava byla zamìøena pøedevším na vliv
jeho osobnosti v neuvìøitelném rozsahu na poli vìdy a vynálezectví,
turistiky a cestovatelství, literatury a divadelnictví.
K 35. výroèí DJC v roce 2002 byla realizovaná v Malostranské besedì, tedy
v sále, kde DJC zahájilo svou divadelní èinnost v roce 1967, retrospektivní
výstava „35 let Divadla Járy Cimrmana“, která zmapovala prùbìh a vznik
jednotlivých her v dobách dávno minulých i souèasných, v politických
a spoleèenských souvislostech tvoøící autorskou dvojicí Smoljak a Svìrák.
Dramaturgický zámìr autorù výstavy je zamìøen pøedevším na historii
divadla Járy Cimrmana. Obsahuje fotografickou historizující dokumentaci
existence divadla.
Jednotlivé panely jsou vìnovány osobnostem, které v souboru pùsobili,
pražským divadelním scénám, kterými Cimrmani prošli: od Malostranské
besedy, Reduty, Branické scény, Divadla Solidarita až po dnešní pùsobištì
v Žižkovském divadle. Nemohou samozøejmì chybìt fotografie z pøedstavení všech her, scénické a kostýmní prvky z autorské dílny výtvarníka
a herce divadla Jaroslava Weigla.
Na poèátku 40. divadelní sezóny uspoøádalo Muzeum Hl.m. Prahy další
èást tohoto pozoruhodného projektu „Stopy Járy Cimrmana“ fotografickou dokumentaci míst èeských a moravských mìst, kde STOPY Járy
Cimrmana jsou již souèástí místopisu, dosud existující ulice, místa, pamìtní
desky a pomníky nesoucí Mistrovo jméno, tvoøí další èást výstavy, která tìší
návštìvníky nejen v èeských, ale i zahranièích galeriích a divadelních
foyerech.
Z tohoto výètu je zøejmé, že putovní autorská výstava o Járovi
Cimrmanovi témìø o Nejvìtším Èechovi – nabízí nìkolik variant, jak
pøedstavit a seznámit, popøípadì doplnit návštìvníkùm výstavy osobnost,
kterou Cimrman byl, je a bude.

Velevážení sponzoøi oslav 750 let

Chornický železnièní klub
si dovoluje pozvat všechny
pøíznivce parních lokomotiv na
jízdu historického vlaku na trase
Brno hl. n. Skalice nad Svitavou
Chornice, která se uskuteèní 17.
5. 2008 v souvislosti s oslavami
stého výroèí zahájení provozu na
železnièní trati ze Skalice nad Svitavou do Velkých Opatovic. Zvláštní
vlak bude tažen parní lokomotivou 433.001 vyrobenou v roce 1948.
Souprava bude sestavena ze sedmi vozù bývalé tøetí tøídy s kapacitou 483
míst k sezení.
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