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Divadelní Flora letos rozproudí často 
nevyváženě oscilující kulturní život 
v Olomouci již po třinácté. Kromě 
pestrého programu, který nabídne 
to nejlepší, co vzniklo na meziná-
rodních scénách v uplynulém roce, 
se mohou návštěvníci těšit také na 
řadu filmů a několik unikátních hu-
debních produkcí. 
Veškerý program letos zaštítí motto, 
ze kterého je patrný konflikt. A ač-
koliv se sousloví „válka idejí“ může 
zdát na první pohled pateticky nad-
nesené, je třeba uznat, že zvolené je 
naprosto vhodně. Taková válka totiž 
probíhá neustále. Je všudypřítomná, 
stejně jako divadlo je do jisté míry 
všudypřítomné. 
My se vám v tomto zpravodaji budeme 
jednu podobu tohoto konfliktu sna-

žit zprostředkovat. Půjde o konflikt 
mezi divadelním tvůrcem a redak-
torem, chcete-li kritikem, na jehož 
konci by však neměli zůstat ranění, 
ale smíření protivníci, s maximálně 
nějakou tou jizvičkou. I válčit by se 
totiž mělo podle pravidel.
Proto až se budete před divadlem há-
dat se svým doprovodem o autorských 
záměrech režiséra a civilnosti herec-
kého projevu, neváhejte a zkuste vzít 
do ruky náš zpravodaj. Možná vám 
bude sloužit jako bojová příručka 
a nebo vám předstírání četby pomů-
že alespoň elegantně se boji vyhnout. 
Každopádně tu bude každý den, vy-
rážíme do boje.

Jan Plíhal

Vzhůru do boje
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Úterý 12. 5. 2009
17:00 | Konvikt | divadelní sál
INSIDE OUT
Anna Réti / HUN
Řadou festivalových cen ověnčený 
sólový projekt mladé maďarské ta-
nečnice a choreografky. 

19:00 | Moravské divadlo | 
„za oponou“
V. Havel – V. Morávek – P. Oslzlý 
CIRKUS HAVEL aneb MY 
všichni jsme Láďa
Divadlo Husa na provázku Brno
Originální scénická montáž vykreslu-
jící absurditu, perverzi a schizofrenii 
doby normalizace,  ale i docela ne-
dávných let. Příběh o selhání, naději, 
pravdě a lásce v Čechách... 
Režie: Vladimír Morávek

22:45 | Divadlo hudby
D. Prachař – P. Fajt – J. Nebeský
NEÚPLNÝ SEN
Studio DAMÚZA
Pozoruhodná jevištní performan-
ce vycházející z knih portugalského 
prozaika Fernanda Pessoy. Cena 
Sazky a Divadelních novin v obo-
ru Alternativní divadlo pro herce 
Davida Prachaře. 
Režie: Jan Nebeský 
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První část rozhovoru s ředitelem fes-
tivalu Petrem Nerušilem, mimo jiné 
o porevoluční euforii v mohelnickém 
kině a letošním mottu festivalu.

Divadelní Flora je tematizovaný fes-
tival – co bylo podnětem pro vybrání 
letošního motta Válka idejí?
Snaha ref lektovat fakt, že si letos 
připomeneme 20. výročí pádu ko-
munismu, a pak taky skutečnost, že 
spousta titulů, které nás na začátku 
koncipování festivalového programu 
zaujaly, s tímhle leitmotivem silně re-
zonovala.
Na letošní ročník se sjedou umělci ze 
třinácti zemí celé Evropy. Jak probí-
há spolupráce se zahraničními hosty? 
A jak se jejich hojná účast slučuje 
s inspirací letošního ročníku – udá-
lostí ryze českou (popř. slovenskou), 
Sametovou revolucí?
Zahraniční hosty, kteří nás zaujmou, 
nejprve oslovíme a zeptáme se jich 
na termínové možnosti a technické 
podmínky. Pak přijde řeč na finanč-
ní požadavky a naše nadšení, že je vše 
na dobré cestě, rychle opadne. Když se 
potom oni dozví naši představu o svém 
výdělku, ochladne pro změnu jejich 
radost z pozvání. Jakmile zjistí, že na 
cestovném do Olomouce se dá výrazně 
ušetřit na letenkách, začíná vzrušují-
cí a dlouhá licitace, na jejímž konci 
je jejich vystoupení na Floře. Při lou-
čení pak všichni dojatě slibují, že se 
na festival zase brzy vrátí...
Festivalové motto bude prosakovat 
spoustou inscenací, jejichž vztah 
k Sametové revoluci je naprosto nu-
lový. Například Pitínský v Divadle 
v Dlouhé nastudoval inscenaci hry 
Vějíř s broskvovými květy, jejíž děj 
se odehrává v Číně sedmnáctého sto-
letí, Ondra Spišák adaptoval v Nitře 
Krále Leara a Honza Mikulášek u Bez-
ručů poprvé dramatizoval Orwellův 
román 1984. Řada inscenovaných textů 
vznikla dávno předtím, než se komu-
nisté v Čechách dostali k moci a ještě 
mnohem dříve než se zase řada z nich 
k moci (po kratičké pauze) vrátila... 
Přesto však s tématem Válka idejí (pro 
jehož volbu bylo listopadové výročí im-
pulsem, nikoli determinací) zajímavě 
korespondují. Některá jiná představení 
budou se smyslem motta polemizo-
vat, jiná jej budou třeba i parodovat.

 Jak jste vy osobně prožíval onen re-
voluční rok 1989?
Strašně intenzivně! Byl jsem ve čtvr-
ťáku na gymplu a přemýšlel, kam jít 
na vysokou. Protože nejsem moc tech-
nický typ, tak to samozřejmě vypadalo 
na nějaký ten humanitní obor, ovšem 
bylo skoro nemožné vybrat si takový, 
aby se člověk nemusel pozvracet ze 
všech nutných studijních kompromisů, 
žvástů o marxismu-leninismu a sva-

záckého kádrování. Pro můj ročník 
přišel převrat v pravý čas – maturo-
vali jsme už v době, kdy byl na Hradě 
Havel a přijímačky na vysokou dělali 
dva týdny před prvními svobodnými 
volbami... Já jsem byl hodně nadše-
nej „revolucionář“ a strašně záviděl 
vysokoškolákům, kteří jezdili do fab-
rik a na různé mítinky agitovat pro 
Občanské fórum. Bydlel jsem   tehdy 
v Mohelnici a do školy chodil v Zá-
břehu, kde všechna setkání probíhala 
v často dost komickém a provinčním 
duchu – hodně chaoticky a hlavně ustra-
šeně. V mohelnickém kině se jednou 
do Havla docela trapným způsobem 
navážel příslušník Veřejné bezpečnosti 
(říkejme mu třeba Novák), který po-
vídal něco o tom, že nejdůležitější ze 
všeho je „udržet v zemi pořádek“..., 
na což se dost dobře nedalo nereago-
vat. Pamatuju si, že jsem pak v tom 
kině asi půl hodiny něco drmolil a vy-
křikoval a svůj neuvěřitelně emotivní 
a silně antikomunistický projev zakončil 
(v hubertusu posázeném odznáčkama 
a ověšeném trikolórama) zvoláním: 
„Méně Nováků, více Havlů!“ Listo-
pad ´89 byla nádherná doba!

Součástí festivalu je i titul Zítra se 
bude… zpracovávající soudní pro-
ces s Miladou Horákovou. Čekáte 
– vzhledem k současnému častému 
skloňování jmen Horáková a Červe-
ná v médiích – větší zájem diváků 
o představení?
Soňa Červená bude určitě velkým 
lákadlem pro spoustu lidí – navíc 
v souvislosti s hostováním pražské-
ho Národního divadla. Netuším však, 

nakolik může být tohle marketingově 
vděčné spojení kontaminováno právě 
tím, že inscenace pojednává o procesu 
s Miladou Horákovou. Česká republi-
ka je zemí (narozdíl třeba od Polska 
či Maďarska), kde není příliš časté 
umělecky ref lektovat otřesné skuteč-
nosti, které se tu po roce 1948 děly. 
Téma, které se v téhle inscenaci oteví-
rá, je bolestné, žánrově je navíc Zítra 
se bude... hodně náročný titul. Jsem 
sice přesvědčen, že nakonec budeme 
mít – stejně jako u všech ostatních fes-
tivalových představení – vyprodáno, 
ale nemyslím si, že se lidé pohrnou na 
pokladnu v takovém množství jako tře-
ba na zmiňovaného Leara či Havlovo 
Odcházení. Citlivý divák se totiž při 
téhle inscenací pořádně zapotí...

z rozhovoru s ředitelem DF 2009 
Petrem Nerušilem, 

který vznikl v dubnu tohoto roku 
v rámci semestrálního workshopu 

studentů Katedry žurnalistiky 
FF UP Olomouc

Listopad ´89 byla nádherná doba
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Král Lear
13. 5 / 19:00 / Moravské divadlo
Divadlo Andreje Bagara Nitra

Vloni Divadlo Andreja Bagara v Nitře 
zaujalo olomoucké diváky inscenací 
současného dramatu Portia Cough-
lanová se Zuzanou Kanócz v hlavní 
roli. Letos pro změnu divadlo nabídne 
moderní úpravu klasické Shakespea-
rovy tragédie.
Po Macbethovi v režii Vladimíra Mo-
rávka (Cena Dosky 1999 za nejlepší 
režii, ženský herecký výkon, scéno-
grafii a inscenaci) a Hamletovi v režii 

Cirkus Havel aneb MY 
všichni jsme Láďa
12. 5. / 19:00 / Moravské divadlo 
/ za oponou
Divadlo Husa na Provázku, Brno

Dramatické dielo Václava Havla bolo 
rozobrané, vytriedené, prepracované 
a znova zlepené. Do jedinečnej koláže 
zobrazujúcej nie svet vykonštruova-
ný, ale ten ozajstný. 
Cirkus Havel je už druhým dielom 

Evropané
13.5. / 22:45 / Konvikt 
/ divadelní sál
Boca Loca LAB

„Čtyři postavy na jevišti a s nimi 
hromada útržků slov či vět na téma 
„mediálně zpracované světové udá-
losti“. Reflexe našeho světa opravdu 
stojí za vidění.“

Boca Loca LAB ako tvorivá platforma 
realizuje divadelné inscenácie, scénické 
skice a workshopy. V Českej republike 
patrí k priekopníkom théâtre musical, 
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Roberta Alföldiho v sezóně 2008/9 
přišlo divadlo s vrcholnou Shakespea-
rovou tragédií Král Lear. Nejnovější 
inscenace uzavírá pomyslnou trilogii 
královských her Williama Shakespeara 
v netradičních interpretacích v nitran-
ském divadle.
Nastudování hostujícího režiséra 
Ondreja Spišáka, ředitele loutkové-
ho Starého divadla v Nitre, vychází 
ze snahy nazřít klasickou nadčasovou 
hru současnýma očima: „Aby sa aj 
v historickej dráme dalo vystopovať, 
že taká istá dráma sa môže odohrať 
v každom druhom meste, podniku, 

firme, štáte,“ uvedl režisér. 
Sugestivní hudba je dílem skladatele 
Michala Novinského, který je i auto-
rem hudby k dalším shakespearovským 
inscenacím (Smím prosit, Lady? Ma-
cbeth. v Divadle Husa na provázku 
v režii Martina Huby či Richard III. 
v Národním divadle Praha v režii Mi-
chala Dočekala).
V hlavní roli stárnoucího krále Leara, 
jenž jediným neuváženým rozhodnutím 
uvrhne do neštěstí svou rodinu i ce-
lou zem, se představí herec a zpěvák 
Marián Geišberg, člen činohry Slo-
venského národného divadla. 

-mfp-

dramaturgického projektu Husy na 
provázku Perverze v Čechách. Pr-
vou bola inscenácia Lásky jedné 
plavovlásky, ktorú rovnako režíro-
val Vladimír Morávek. Kým však 
v prvej sa venoval euforickým šes-
ťdesiatym rokom, tá druhá má tému 
o dosť zložitejšiu. 
Inscenátori Vladimír Morávek a Petr 
Oslzlý sa v brnenskej Huse na prováz-
ku pustili do odkrývania duše Čecha 
v odbobí normalizácie. Nechcú však 

ostať iba v minulosti. Svojou insce-
náciou majú ambíciu pozrieť sa aj na 
ten najsúčasnejší svet. Konkrétne na 
svet český. Na svet Čechov. 
Okrem cirkusového nás čaká aj niečo 
z hudobnej produkcie českej norma-
lizácie. Na scéne sa objavia postavy 
ako Karel Gott, Marta Kubišová, či 
Hana Zagorová. Hudobne, vizuálne aj 
myšlienkovo sa teda v utorok o 19:00 
bude na čo tešiť.

Matěj Moško

pracuje s prienikmi hudobných a di-
vadelných princípov. 
Projekt Evropané je scénická kompo-
zícia, ktorá podľa tvorcov „zachytáva 
európsky pocit dezorientácie, straty 
sebavedomia a rozpadu spoločného 
kultúrneho a ideologického zázemia“. 
Žijeme vo svete, kde sú médiá každo-
dennou súčasťou našich životov, nášho 
vedomia a už aj podvedomia.  Novi-
nové titulky, mediálne frázy a dobové 
klišé sa stali primárnym zdrojom in-
špirácie k zostaveniu libreta, ktoré je 
v tomto prípade východiskové. Libre-
to napísal Jiří Adámek, štyrmi hlasmi 

sú Veduna Štíchová, Anna Synková, 
Pavol Smolárik a Petr Vančura. 
Boca Loca LAB má za sebou už nie-
koľko úspešných projektov - Tiká tiká 
politika (2006) a Klikněte na video 
(2007). Projekt Evropané mal premi-
éru 14. 5. 2008 - vedúcou osobnosťou 
Boca Loca LAB a autorom libreta je 
režisér Jiří Adámek, ktorý bol v roku 
2007 na festivale Next Wave vyhlásený 
Osobnosťou roka v oblasti alternatív-
neho divadla. Projekt Evropané bol 
zatiaľ nominovaný na Cenu Sazky 
a Divadelních novin.

Margareta Cvečková
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Inside out
12.5. / 17:00 / Konvikt 
(divadelní sál)
Anna Réti

Inside out, alebo Naruby ako znie 
preklad názvu tohto predstavenia, 
je sólový projekt  mladej maďarskej 
tanečníčky a choreografky Anny 
Réti. O hudobnú zložku sa postaral 
Balázs Barna. Predstavenie sľubuje 
napätú atmosféru. Zo sóla plného ži-
vota a ohňa zároveň sála veľká dávka 
krutosti. Naskytá sa nám obraz akéhosi 
druhu ľudskosti, ktorá je nainfiko-

NEÚPLNÝ SEN
12. 5. / 22:45 / Divadlo hudby
13. 5. / 17:00 / Divadlo hudby
Studio DAMÚZA

Jan Nebeský volně navázal na svůj 
starší projekt Hamlet II – kromě 
stejného tvůrčího obsazení se vrací 
i shakespearovské motivy. Tentokrát 
je Nebeský propojil s textem neorto-
doxního hispánského romanopisce 
Fernanda Pessoy, faustovskou téma-
tikou, beckettovskou náladou a odkazy 
na televizní pořad Divadlo žije! Vedle 
komplexnosti tématické lze bez uzar-
dění hovořit i o komplexnosti tvarové, 
neboť žádná ze složek není upoza-
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Středa 13. 5. 2009
17:00 | Divadlo hudby
D. Prachař – P. Fajt – J. Nebeský
NEÚPLNÝ SEN
Studio DAMÚZA
Pozoruhodná jevištní performance 
vycházející z knih portugalského 
prozaika Fernanda Pessoy. Cena 
Sazky a Divadelních novin v obo-
ru Alternativní divadlo pro herce 
Davida Prachaře. 
Režie: Jan Nebeský 

19:00 | Moravské divadlo
William Shakespeare
KRÁL LEAR
Divadlo Andreja Bagara 
Nitra / SK
Strhující inscenace stěžejního 
opusu světové dramatiky v podá-
ní jednoho z nejrespektovanějších 
středoevropských divadelních sou-
borů – v rámci DF poprvé v České 
republice. 
Režie: Ondrej Spišák 

22:45 | Konvikt | divadelní sál
J. Adámek – M. Musilová – J. Kopecký
EVROPANÉ
Boca Loca Lab
Scénická kompozice inspirovaná nej-
otřepanějšími mediálními frázemi 
a novinovými titulky posledních let. 
V co se převtělila dnešní jednotná 
evropská identita? Existuje vůbec 
někdo jako Evropan...?
Režie: Jiří Adámek
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vaná bolesťou. O kvalite projektu 
svedčí najmä veľké množstvo pres-
tížnych ocenení, ako napríklad Prvá 
cena za interpretáciu, Druhá cena za 
choreografiu a cena divákov na med-
zinárodnom festivale sólového tanca 
v Stuttgarte. Ovenčená bola aj Prvou 
cenou medzinárodnej choreografickej 
súťaže v Sofii a nomináciou na Súťaž 
súčasnej choreografie na Kanárskych 
ostrovoch. Všetko teda nasvedčuje tomu, 
že pôjde o kvalitný divadelný a tanečný 
zážitok. Uvidíme zápas medzi ničot-
ným a veľkým vnútri človeka.

Gabriel Zifčák

ďována za druhou. Textu se dostává 
náležitého vyznění, zároveň se herec-
tví realizuje na celé škále výrazu od 
iluzivního jevištního tvaru po zcizo-
vání, vystupování z role a otevřenou 
komunikací s diváky. Celek pak pl-
nohodnotně a rovnoprávně dotváří 
hudebně-zvuková složka, v níž expe-
rimentální virtuóz Pavel Fajt vstupuje 
různými melodickými i ruchovými 
podněty do komunikace s herectvím 
Davida Prachaře a Lucie Trmíkové. 
Neodmyslitelný podíl připadá na vrub 
výtvarným kvalitám a důležitý je sa-
mozřejmě i divák, protože divadlo se 
v Neúplném snu skutečně realizuje ve 
vzájemné komunikaci. 

-KaS-


