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Úterní entrée do festivalového dění 
se neslo v duchu energickém, roz-
manitém a jak jinak než bojovném. 
Prostřednictvím tance jsme nahlédli 
do odvěkého sporu člověka s vlastní 
identitou, extravagantní podívanou 
s hlubokým politickým podtextem 
jsme si připomněli urputný střet 
absurdity komunistického režimu 
s jednoduchostí pravdy a Neúplný 
sen nám nasadil brouka do hlavy, 
jaký že význam má mluvit o slovu 
jako o lži, když oním tvrzením vlastní 
myšlenku popíráme. Inu, konfliktního 
materiálu na jeden květnový den až 
dost! Navíc když všemu předcházela 
neméně napínavá mikroepizodka ze 
zpravodajského kuloáru, kdy někteří 
z nás neodhadli zběsilost času a museli 
s ním svést lítý boj. První prohlídku 

centra Olomouce pojali stylem „Run! 
Forrest, run!“ a na úvodní předsta-
vení dobíhali s jazyky na vestě! Ale 
coby vítězové!
Pokud jste, milí čtenáři a čtenářky, 
čekali, že po prudkém startu násle-
duje oddechový čas, vězte, že jste se 
mýlili! Dnes se dostaneme na tenkou 
plochu nesmrtelných rodinných sporů 
(v našem případě u krále Leara a jeho 
milých dcerušek) a do oblasti politic-
kých neshod a problémů, jíž rozšíříme 
z českého kontextu mezi Evropany. 
Pozorně sleduji, že „ideově válečné“ 
pochoutky jsou nám servírovány jedna 
za druhou, tak na závěr přidávám radu 
zkušeného labužníka – konzumujte 
pomalu a v dobrém rozpoložení, ať 
se nepřejíte příliš brzy!

Hanka Svobodová

Druhé kolo se začíná aneb 
Přežili jsme první klání!
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17:00 | Divadlo hudby
D. Prachař – P. Fajt – J. Nebeský
NEÚPLNÝ SEN
Studio DAMÚZA
Pozoruhodná jevištní performance 
vycházející z knih portugalského pro-
zaika Fernanda Pessoy. Cena Sazky 
a Divadelních novin v oboru Alter-
nativní 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 podání jednoho 
z nejrespektovanějších středoevrop-
ských divadelních souborů – 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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Rozhovor s Vladimírem Morávkem 
nejen o Perverzi v Čechách a Same-
tové revoluci.

Dělat rozhovor s režisérem Vladimí-
rem Morávkem je zážitek. Nevíte, zda 
vyřčené myslí vážně, nebo si z vás 
utahuje, do jaké míry fabuluje ve své 
imaginaci „svět podle Morávka“ a do 
jaké míry je vyřčené skutečností. A vám 
připadne, že jste se ho vlastně vůbec 
nezeptali na to, co jste chtěli, protože 
vás do svého světa vtáhl a otázky si ve 
výsledku kladl sám sobě.
Inscenace Cirkus Havel začíná větou 
„Když mi bylo osmnáct…“. Co jste 
dělal vy, když vám bylo osmnáct?
V Bruntále jsem snil o extázi.
Přišla? V podobě divadla?
Přišla.
Je „devítkový“ rok, připomínáme si mj. 
dvacet let od Sametové revoluce, stále 
se bilancuje. Jak bilancujete vy?
Já to s bilancováním nepřeháním. Ale 
zdá se mi, že existuje něco jako spole-
čenská potřeba v tuhle chvíli si říct, že si 
všichni tak hezky, spokojeně žijeme ve 
svých rajsky zařízených bytech s lednič-
kami a nic nám nechybí. Kromě toho, že 
nám nejde v nic pořádně věřit, něčemu 
se odevzdat, pro co třeba i umřít. Chybí 
„čemu“ se odevzdat. A to je okamžik, kdy 
buď řekneme, že se nevzdáme ničemu 
a „probavíme“ se životem, nebo se 
budeme snažit něčeho se zastat, i kdy-
bychom u toho třeba chcípli.
Takže vám připadá, že to tady sku-
tečně „smrdí makrelami“? (součástí 
scénografie inscenace Cirkusu Havel 
jsou zavěšené uzené makrely)
Ano, smrdí to tady makrelami. O tom 
ještě bude třetí díl projektu Perverze 
v Čechách. 
Jaká byla spolupráce s Václavem 
Havlem?
Já ho mám hrozně rád a hrozně jsem se 
bál. My jsme mu upřímně řečeno s jeho 
sebraným dílem udělali nehoráznou věc 
– vzali jsme nůžky a stříhali a stříhali, 
někdy zůstala věta, někdy dvě. Měl právo 
říct: „Běžte s tím do prdele, to se s kla-
sikem nedělá.“ Ale on, protože je tak 
laskavý a velkorysý, protože umí mít 
rád někoho více než sebe, tak nás objal 
a řekl, že to pro něho mělo velkou cenu. 
Tím mi zaimponoval a navždycky budu 
jeho oddaný služebník.     
Máte za sebou čechovovský a Dostojev-

ského cyklus. Jak se rodil nejnovější 
třídílný cyklus Perverze v Čechách? 
S čím jste do tohoto projektu vstu-
povali?
Asi je to naše touha přesáhnout hori-
zont zadání „Udělej hezké představení“. 
Ono je to sice hezké, ale když po třicáté 
uděláte představení a ono v Divadelních 
novinách vyfasuje třicet sedm bodíků, 
vlastně to nic neznamená. Najednou tou-
žíte víc, než jen udělat představení pro 
bodíky. Chtěl jsem vytvořit představení, 
které se odvolá na nějaké jiné předsta-
vení, které bylo předtím a jehož pointa 
přijde za tři roky tehdy, až někdo na 
závěr Českého moře řekne: „Zde konečně 
nám dáno moře.“ (Citace z připravova-
ného závěrečného dílu cyklu Perverze 
v Čechách s názvem České moře, pozn. 
red.) To je ta touha zastavit čas. Je to 
jen trik, stejně se nám nepovede zasta-
vit čas, ale aspoň si tak trochu užijeme, 
že jsme obelhali nicotu. 
Jak jste postupovali při práci na scé-
náři k inscenaci Cirkus Havel?
Celé léto jsme se s Petrem Oslzlým (dra-
maturg inscenace, pozn. red.) scházeli 
a probírali v Havlových hrách. Když jsme 
pak dali všechny ty vytržené věty dohro-
mady, mělo to asi sto padesát stran. Hrálo 
by se průběžnou rychlostí sedm až osm 
hodin. Pak jsme ty potrhané věty škr-
tali, až zůstaly už tu a tam jen slova. 
Takže z některých Havlových her jsou 
v představení pouze dvě nebo tři slova. 
Pořád jsme si s Petrem text četli, pořád 
jsme si říkali, které věty tam musejí 
být, pořád jsme posílali maily Václavu 
Havlovi. A on nám pořád říkal, ať se 
nebojíme. A tak jsme v jakési extázi 
a horečce strávili tři měsíce. Vlastně 
ani nevím, jak se to stalo, že to dávalo 
smysl. Asi to tak mělo být.
Co stálo u nápadu prokomponovat Hav-
lovy divadelní hry s jeho poslední hrou 
Odcházení a s textem knihy Mariusze 
Szczygieła Gottland? 
To bylo jasné. Když se Odcházení 
nepodařilo uvést v Národním divadle, 
chviličku bylo ve hře, že by premiéra 
byla na Provázku. Václav Havel to nevy-
loučil, ale rozhodli jsme se to neudělat 
z důvodu toho, že je to hra pro bardy, 
pro všechny ty padesáti- a šedesátileté, 
kteří se s odstupem dívají na své životy. 
My jsme divadlo s věkovým průměrem 
30 let, tak bychom to chtě nechtě zjed-
nodušovali, zkreslovali. Připadalo mi, 

že nevadí provést výstřední interpretaci 
Havlových her, ale pro to první kanoni-
zované uvedení by to bylo špatně. Takže 
jsme se omluvili z toho uvést ji v ce-
losvětové premiéře, byť nám to bylo 
líto, ale vzápětí jsme výměnou za to 
vyprosili souhlas Václava Havla udě-
lat montáž z vybraných her. 
Máte nejoblíbenější hru od Václava 
Havla?
Asi Pokoušení. V ní se přiznává, že 
bylo hrozně snadné přestat věřit, pře-
stat si být jistý. Že stačí hrozně málo 
a člověk není schopen vyřknout větu 
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží 
a nenávistí“. Sám sebe tu projektuje 
do postavy, která najednou nemá sílu 
obhájit to, na čem jí záleží. To mi při-
padá za statečné, když a) takhle dokáže 
o sobě uvažovat, za b) když se veřejně 
přizná, že je slabý, že se bál. To mi 
imponuje. 
Znamenají pro vás ještě něco oce-
nění?
Vždycky ano. Já se sice hrozne sty-
dím, je mi to trapné, radši bych tam 
nešel, ze strachu, že se nějak znemož-
ním. Ne proto, že nemám rád ocenění. 
Kdybych mohl, tak bych chtěl, abych 
nebyl oceňován, aby moje inscenace 
byly pro někoho cennými, ale abych 
u toho nemusel být. Nechci působit, že 
jsem namyšlený, tak se tam dostavuji, 
ale je to pro mě trauma. Ale to, že pro 
někoho má cenu, co jsme se dva měsíce 
nebo celý rok snažili formulovat, to je 
pro mě vždycky šťastná zpráva.
Režírujete divadelní hry, natáčíte 
filmy, zkusil jste si režírovat operu 
i muzikál. Je něco, co si ještě chcete 
zkusit?

Smrdí to tady makrelami
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To je otázka. Zjistil jsem, že jsem to 
trochu přehnal s tempem, že jsem už 
vlastně všechno zkusil, tak bych mohl 
vzducholodí pomalinku letět z Brna do 
Lodže. Anebo do Poznaně, to je jedno. 
A ještě jedno bych chtěl. Lidé, soubor 
Provázku se za posledních pět let celý 
změnil, je najednou plný nových mladin-
kých lidí. Všichni jsou moc talentovaní 
a myslím, že je čeká velká budoucnost. 
Připadám si jako tatínek, co zjistil, že 
děti vyrostly a jsou chytré a těší se na 
jejich triumfy. Na první zlaté medaile 
z doskoku a ze sprintu. Těším se, jak 
jim bude patřit svět, když já už budu tro-
chu zastydlý a trochu nemocný a trochu 
unavený starý pán z avantgardy.

Kam podle vás dnes směřuje divadlo 
Husa na provázku?
„Vykročila husa a vzala člověka na 
procházku: Pojď!“ Husa na provázku 
směřuje na procházku. Chce jít svě-
tem a vidět všechno, co má cenu, co je 
krásné i co bolí, to, proti čemu je třeba 
protestovat a něčeho se zastat. 
Mluvili jsme o vašich snech a přá-
ních současných. Čím jste chtěl být 
jako malý?
Lékař, spisovatel, kvasný chemik a pak 
režisér. 
V kolika letech to rozhodnutí při-
šlo?
Až na JAMU. Já jsem byl dlouho takový 
chlapec, co čte a čte a čte. Vůbec jsem 

nekomunikoval se spolužáky. Ještě ve 
druháku na gymplu jsem neuměl nic 
jiného, než každý den přijít domů a přečíst 
jednu knížku. Pak, protože mi bylo líto, 
že Skopalíková se se mnou nebaví, tak 
jsem jakoby pod záminkou, že založím 
divadelní kroužek, řekl Skopalíkové, že 
má talent a jestli by tam nechtěla hrát. 
A ona řekla, že chce. Takže jsem si to 
divadlo vlastně vymyslel proto, abych 
se mohl se Skopalíkovou vídat ve dvě 
hodiny každé odpoledne. Pak jsem zjis-
til, že je to výborné, že krásní lidé se 
mnou tráví celé hodiny času, tak jsem 
si řekl, že bych tak chtěl strávit život 
– s krásnými lidmi budu trávit čas při 
nastudovávání různých mizanscén.
Za rozhovor děkuje Martina Pavlunová

Rozhovor s maďarskou tanečnicí Annou 
Réti, jejíž vystoupení odstartovalo letošní 
ročník Divadelní Flory.

Pro vaše taneční vystoupení je charak-
teristická obnažená scéna bez kulis 
a dekorací. Chápete scénografii jako 
rozptylující element?
Nemyslím si, že by pro mě měla být scé-
nografie nutná, nebo zvlášť významná. 
K vyjádření svých pocitů a myšlenek 
si vystačím jen s vlastním rozpohybo-
vaným tělem. 
Jak probíhala spolupráce mezi vámi 
a hudebním skladatelem Balászem 
Barnou, který komponoval hudbu 
pro představení Inside Out? 
Inside out je první vystoupení, na 
kterém jsem pracovala společně se 
skladatelem. Naše součinnost byla 
pro oba velmi inspirativní, ovlivňo-
vali jsme jeden druhého. Vždy jsem 
ukázala část choreografie, kterou 
Balász Barna doplnil o hudbu. Sna-
žili jsme se, aby naše dílo vyznělo jako 
celek, týmová práce, která je zábavná 
a obohacující. 
Zaslechla jsem bezprostřední reakci 
diváků na vaše představení. Připa-
dalo jim příliš depresivní. 
Chápu, že problémy a frustrace, které 
ventiluji na jevišti a pokouším se s nimi 
vyrovnat po svém, mohou být přijí-
mány negativně a působit tísnivě. Ale 
nebyl to záměr. 
Existuje společný prvek, který se 
objevuje ve všech vašich předsta-
veních?

Především je pro mě důležité, abych se 
vyjadřovala vždy celým tělem. Obli-
čej, části končetin, prsty, nic není 
zástupným prvkem, funguje pouze 
všechno dohromady. Choreografkou 
jsem teprve krátce, stojím na úplném 
začátku a zatím se hledám, dosud jsem 
si nevymezila směr, kterým se chci 
vydat. Ke všemu novému jsem však 
velmi vstřícná, postupně se vyvíjím. 
V této chvíli vám proto ještě nemohu 
dát jednoznačnou odpověď. 
Co vás inspiruje?
Předem se omlouvám, že má odpověď 
bude možná znít jako klišé, ale témata pro 
choreografie hledám ve svém životě.
Vzpomenete si, kdy vyvrcholila vaše 
fascinace tancem natolik, že jste se 
rozhodla zvolit si jej za náplň svého 
života?
Jsem si jistá, že láska k tanci mi byla dána 
od narození. Pokud bych měla určit věk, 
kdy se ve mně vášeň k tanci probudila, 
musela bych říct nula let. (smích)
Jste raději tanečnicí, nebo choreo-
grafkou? Co preferujete?
Pokud se chci vyjadřovat svou vlastní 
prací, nemohu být jen tanečnicí. Proto 
asi volím raději choreografii. 
Vystupujete sama, je to pro vás jako 
choreografku snazší?
Pro začátek je to určitě jednodušší. 
Nemůžu si hned dovolit ovládat 100 
baletek. 
Studovala jste na tanečních školách 
v Maďarsku a Nizozemí. Jaké jsou 
rozdíly mezi tancem v západní a vý-
chodní Evropě?

Je jich spousta. Celková struktura 
i koncepce jednotlivých předsta-
vení je velmi odlišná, v Nizozemí 
funkční, v Maďarsku bohužel trochu 
zaostalá, ale nepodařilo se mi najít 
důvod proč. Zatímco v Nizozemí se 
zaměřují více na techniku abstraktního 
tance, v Maďarsku preferují klasické 
taneční divadlo. Ale nemohu říci, že 
by bylo Maďarsko konzervativnější. 
Záleží na osobním vkusu.

Za rozhovor děkuje Ester Nagyová

Důležité je vyjadřovat se celým tělem

Anna Réti
Je mladá talentovaná maďarská tanečníčka 
a choreografka. Po tom, čo vyštudovala 
umeleckú školu v Pécsi, pokračovala 
v štúdiu na tanečnom konzervatóriu 
v holandskom Rotterdame. V Holand-
sku spolupracovalo so súbormi Galili 
dance a Conny Janssen Danst. Jej návrat 
do Maďarska priniesol spoluprácu s ra-
dou špičkových domácich choreografov 
ako Attila Kun, Réka Szabó, Eszter Gál 
/(L1 Dance Lab), László Hudi ( Moving 
House Company), Tamás Juronics ( Sze-
ged Contemporary Ballet), Zoltán Nagy, 
Klári Pataky alebo Gábor Goda (Artus). 
Od roku 2006 sa dala na sólovú dráhu 
a choreografie k svojim predstaveniam 
si vytvára sama. Jej prvou sólovou cho-
reografiou je práve inscenácia Inside 
out, ktorá je otváracím predstavením 
festivalu.

Gabriel Zifčák
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Válka idejí. Téma, v jehož duchu se 
nese Divadelní Flora svým třináctým 
ročníkem. Téma bilancující,  vyprovo-
kované výročím uplynulých dvaceti let 
od Sametové revoluce, divákům skýtá 
desetidenní příležitost pro rekapitulaci, 
příležitost k přemýšlení nad dosahem  
střetů různých idejí, politických názorů 
či životních postojů. Není náhodou, že 
při tomto přemýšlení návštěvník fes-
tivalu chtě nechtě narazí na osobnost 
Václava Havla, kterého válčení s ide-
jemi provází celým životem.
Návštěvníkům se nabízí hned úterní 
scénická montáž Havlových drama-
tických textů Cirkus Havel aneb MY 
všichni jsme Láďa v originálním a velko-
lepém pojetí divadla Husa na provázku 
(r. Vladimír Morávek) nebo čtvrteční 
seznámení s dosud posledním Havlo-
vým dramatickým počinem Odcházení 
v podání Klicperova divadla (r. Andrej 
Krob). Na jedné straně hold a průřez 
dramatikovým dílem, na straně druhé 
dlouho očekávaný titul po dvacetileté 
autorské odmlce. Tyto dvě festivalové 
příležitosti vyzývají k pokusu o nalezení 
jména pro význam Havlovy dramatiky 
a přínos divadlu, které prostupuje auto-
rovým životem bezmála padesát let. 
Václav Havel je v současnosti autorem 
osmnácti dramatických textů, z nichž 
z patnácti plánovaných pro scénické uve-
dení se čtrnácti dostalo od roku 1964 
zahraničních premiér. Není náhodou, 
že zahraniční premiéry mnohdy před-
cházely premiérám českým – především 
v období normalizace, kdy Havlovy hry 
čekaly na uvedení českým profesionál-
ním divadlem přes dvacet let. Nepřekvapí 

tak, že ve třech polistopadových letech 
bylo na českých scénách premiérováno 
osm Havlových her. 
První významnou platformou pro pro-
gram Havlovy absurdní poetiky se stalo 
v šedesátých letech Divadlo Na zábradlí, 
kde Havel působil jako jevištní technik. 
Zde byly uvedeny tři stěžejní Havlovy 
texty : Zahradní slavnost (1963, režie Jan 
Grossmann), Vyrozumění (1965, režie 
Otomar Krejča) a Ztížená možnost sou-
středění (1968, režie Václav Hudeček). 
S příchodem roku 1968 však přišel i re-
žimní zákaz Havla jako autora a mladý 
dramatik byl nucen divadlo opustit. 
V období čekání na české uvedení vzniká 
Havlova budoucí dlouholetá spolupráce 
s Divadlem na tahu Andreje Kroba, který 
na neprofesionální scéně uvedl Žebrác-
kou operu (1975, premiéra v Horních 
Počernicích, zahraniční premiéra roku 
1976 v Terstu). Zákaz na českých scé-
nách ovšem nezabránil zahraničním 
nastudováním. Útočištěm Havlových 
textů se stává vídeňský Burgtheater, 
kde se v období normalizace dočkalo 
světové premiéry hned šest jeho her : 
Vernisáž (1976), Audience (1976), Pro-
test (1979), Horský hotel (1981), Largo 
desolato (1985) a Pokoušení (1986). Chyba 
byla premiérována roku 1983 ve Stock-
holmu, Asanace roku 1989 v Curychu. Po 
listopadovém přerodu nastala na českých 
scénách doslova premiérová smršť Havlo-
vých her. Inscenování dramat vzniklých 
za normalizace se ujali režiséři Roman 
Ráček, Jiří Menzel, Andrej Krob, Hana 
Kofránková, Petr Hruška, Jan Burian, 
Karel Kříž a Jan Grossmann, s jehož 
osobou je spojený velký návrat Václava 

Havla do Divadla Na zábradlí. Poslední 
dramatický text pro scénické uvedení 
Odcházení byl premiérován 22.5.2008 
v divadle Archa v režii Davida Radoka 
a odstartoval seriál mnoha českých i za-
hraničních premiér.        
Dramata Václava Havla mi často připo-
mínají korunovační klenoty. Tedy : „Je 
hezké, že je máme.“ Ano. Je hezké vědět, 
že česká dramatika dosáhla světového 
formátu. Ale ještě hezčí je seznamovat 
se s ní jako s plastickým otiskem hořce 
vzpomínané kapitoly českých dějin, který 
stojí za širší povědomí. Václav Havel 
již toho stihl hodně: být přikulovačem 
sudů v pivovaru, být významnou osob-
ností kulturního undergroundu minulého 
režimu, být posledním prezidentem Čes-
koslovenska, být prvním prezidentem 
České Republiky, či být prohlášen za 
náčelníka nejstaršího rockového festi-
valu u nás. V neposlední řadě pak být 
dramatikem s opravdovou výpovědní 
hodnotou. 
Jako se nežádá po Václavu Klausovi, 
aby se navždy skvěl ve Svatováclav-
ské koruně (humorná představa), nežádá 
se po divadelní scéně, aby se obracela 
k Havlovi s muzeální pietou. Drama se 
pochopitelně vyvíjí (vyvstává otázka 
nakolik je soudobý dramatik Havel sou-
časným dramatikem Havlem). Je ovšem 
dlužno přemýšlet nad Havlovou dra-
matikou jako nad významnou reflexí 
eskapád naší společnosti, dlužno nalé-
zat témata konzervovaná v Havlově díle 
a přikládat je ke styčným plochám sou-
časných problémů.

Matyáš Dlab

Václav Havel na tahu
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Narodil sa v roku 1965 v Moravském 
Krumlove a na Morave získal aj základ 
pre svoje divadelné pôsobenie. Po vyštu-
dovaní činohernej réžie na JAMU v Brne 
pracoval v rokoch 1989-1995 v brnen-
skom divadle Husa na provázku. Tam 
zaujal napríklad invenčným predsta-
vením 1980 čili jak Lukáš V. a Sagvan 
T. vařili dort. Pre Klicperovo divadlo 
v Hradci Králové, v ktorom sa už v roku 
1997 stal umeleckým šéfom činohry, 
režíroval napríklad Shakespearovho 
Hamleta a Kráľa Leara. Pred piatimi 
rokmi sa vrátil späť do divadla Husa 
na provázku, aby znova bolo předním 

českým a předním evropským diva-
dlem.
Za svoju prácu bol už mnohokrát nomi-
novaný na rôzne prestížne divadelné 
a filmové ocenenia. Okrem divadla sa 
totiž venuje aj filmu. Známy je naprí-
klad scenármi a zároveň réžijami 
filmov Nuda v Brně a Hrubeš a Ma-
reš jsou kamarádi do dešte. 
Na festival Divadelní Flora prichádza 
s kolážou Havlových textov s názvom 
Cirkus Havel, ktorú v spolupráci s dra-
maturgom Petrom Oslzlým uviedol vo 
svojom domovskom divadle Husa na 
provázku. Matej Moško

Vladimír Morávek
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Inside out je výstižný názov tanečného 
predstavenia mladej tanečnice Anny 
Réti. Presne tak som sa totiž cítil, keď 
som opúšťal divadelnú sálu po polhodi-
novom boji samého so sebou. Keby som 
totiž nemal za úlohu napísať túto recen-
ziu opustil by som divadlo asi po prvých 
piatich minútach. Presne vtedy sa asi 
osemročný chlapec, ktorý sedel vedľa 
mňa opýtal svojej mamy: „Co ta taneč-
nice pořád dělá?“ Uvedomil som si, že 
si tú istú otázku kladiem s ním, a kládol 
som si ju až do konca predstavenia.
Mal som pocit, akoby nikto nebral ohľad 
na obyčajného diváka. Na radového člo-
veka, pri ktorom momentálne nezáleží na 
pohlaví, veku a národnosti. V dnešných 
časoch sa tento fenomén prázdnych metafor 
objavuje najmä v tanečnom umení a poé-
zii. Stavím sa, že ani jeden divák neodišiel 
zo sály s tým, že naplno rozumel všet-
kému, čo videl. Nejde tu o umenie na úkor 
diváka? Réti tu tancom vyjadruje svoje 
vnútorné pocity. Všetko vnútro z nej sa 

„Takže to nebylo nadarmo!“ Prvá 
polovica predstavenia skončila a vo 
mne stále doznievajú hlásky posled-
ného slova tejto vety. Určite nie iba 
vo mne. Väčšina divákov vychádza zo 
sály spokojná. Veď spievala Zagorová 
aj Gott... A čo viac, spoločne sme si 
poplakali pri spomienkach na koniec 
normalizačného papučového alibizmu: 
„Musí to jít, že jo?“
Čo však s tou druhou polovicou? Divadlo 
predsa nemôžeme hrať iba do polovice. 
Revolúciou sa nič neskončilo, práve nao-
pak. Keď si jedna z postáv povzdychne 
nad absurditou ako hrom, už sa žiaľ neho-
vorí o období pred pádom režimu.
Vladimír Morávek vedel, čo robí. 
Nemal ambíciu vytvoriť dokument 
o normalizácii a jej páde. Dal si cieľ 
oveľa vznešenejší a neporovnateľne 
ťažší. Možno až nemožný. Chcel, aby 
sa divák pri jeho predstavení zamys-
lel a začal rozumne uvažovať. Havlove 
repliky, z ktorých poskladal takmer celú 
inscenáciu, vložil do nových, často až 
protichodných situácií voči autorovým 
predpisom a zabsurdnil absurdného 
Havla. Prvá časť jeho úmyslu sa mu 
určite podarila. V sále neostal hádam 
nik, kto by sa nezamyslel. Problém je 
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chce dostať von, vyliezť zo svojej kukly. 
Diabol, ktorým je posadnutá, chce opus-
tiť svojho hostiteľa a dostať sa do nášho 
sveta. Na povrch vychádza aj živočíšna, 
zvieracia stránka, ktorá sa skrýva v člo-
veku. Teda aspoň tak som si ja vyložil 
niekoľko obrazov. Z predstavenia som 
však odchádzal  prázdny, bez toho aby 
som mal istotu v čo i len jednej mojej 
interpretácii. Zmysel mi nedával celok, 
ani jednotlivé kusy predstavenia. 
Potrebuje divák vôbec takéto umenie? 
Umenie, ktoré ho nechá tápať v tme nejas-
ných metafor, ktorých riešenie pozná len 
tvorca? Už nežijeme v dobe veľkých depre-
sií a boj vo vnútri človeka takých veľkých 
rozmerov, akými bol prezentovaný už nie 
je otázkou más, ale jednotlivcov. K divác-
kej empatii teda dochádza len zriedka. 
Tento druh divadla však naďalej ostáva 
populárnym a žne úspechy a ocenenia 
na tanečných festivaloch. Je totiž určený 
dvom druhom ľudí. Na jednej strane sú 
to taneční odborníci, ktorí dokážu oceniť 

pohybovú zdatnosť a prevedenie jednot-
livých tanečných prvkov. Tie boli naozaj 
precízne. Musím uznať sám som občas 
v úžase sledoval čo všetko sa v mladej 
Maďarke skrýva. Práve tieto ocenenia 
vytvoria ďalší tip diváka, snoba. Kto 
chce byť v spoločnosti akceptovaný, 
musí sa venovať aj kultúrnemu životu. 
A nemôže predsa povedať, že predsta-
venie ovenčené niekoľkými cenami je 
zlé a on mu nerozumie.        
Vidíme teda príbeh neidentifikovanej 
ženy v neidentifikovateľnom priestore, 
v ktorej vnútri sa odohráva boj. Na konci 
si sadá medzi divákov, čím chce pouká-
zať na to, že je jedna z nás. Jedna z davu. 
Skôr sa však len chce stať jednou z nás. 
Vnútiť nám všetkým svoje pocity. Každý 
môže zažiť vnútorné pocity ako ona. Ja 
taký však nie som. A kto je, nech do mňa 
hodí kameňom.

Gabriel Žifčák

však s uvažovaním. Diváci sa už tradi-
čne rozdelili na niekoľko táborov.
Jedna skupina bola očarená scénickými 
nápadmi a krásne použitými inscenač-
nými postupmi. Dve viac-menej zrkadlové 
pôdiá, medzi ktorými je pár stolov. Hrá 
sa prakticky všade. V závere prvej časti 
dokonca aj na visutej hrazde. Rovnako 
zaujímavý je aj nápad hrať cez prestávku. 
Tesne pred začatím druhej časti zaspie-
vala a na gitare zahrala Andrea Buršová. 
A dokonca aj po prestávke prišli ďal-
šie a ďalšie nápady. Na scénu sa totiž 
pri replikách z Havlovho Odchádzania 
podarilo v krhlách priniesť dokonca aj 
predpísaný dážď a búrku.
Iní diváci čakali vždy iba na to, kedy 
herci prestanú replikami prerušovať 
hudbu. Mimochodom, to prerušova-
nie bolo naozaj skvostne naplánované. 
Klobúk dole pred režisérom Moráv-
kom aj dramaturgom Oslzlým. Lenže 
ako vravím, niektorých práve toto na 
predstavení najviac iritovalo. Ako si 
predsa niekto môže dovoliť preru-
šiť takú krásnu pesničku. A je naozaj 
jedno či sa práve spievali Zvonky štěstí 
alebo Bratríček. Žiaľ.
Divadelne poučenejších zaujalo herectvo. 
Ľudia na javisku, aj „jevištní dělníci“, 

hrali bezchybne. Každá intonácia a každý 
pohyb bol nielen dokonale naplánovaný, 
ale aj výborne prevedený. A to všetko 
nie bez humoru. Na všetkých hercoch 
bolo naozaj vidieť, že vedia, o čom hrajú, 
a aj to, čo tým chcú povedať.
A posledná skupina? Tí pochopili. A ni-
elen to, že revolúcia požiera svoje deti. 
Ale hlavne, že: „Demokracie zavládla, 
zpívá nám Gott i Walda, zbaštíme sóju 
bez sádla u strejdy McDonalda.“
Čiže sa pýtam znova, čo s tou druhou 
polovicou? No nie predstavenia. Čo s tou 
druhou polovicou divákov. Každého toho 
človeka, ktorý na toto predstavenie príde, 
usmeje sa nad príjemnými vtipmi, poko-
chá sa scénografiou a nápadmi, zabaví 
sa síce hlasnou, ale predsa len strhuj-
úcou hudbou. No nakoniec sa predsa 
len zahrúži do spomienok na to, aké 
bolo mlieko lacné, keď sa takto krásne 
spievalo. A až sa po prestávke vráti do 
hľadiska, neostane mu nič iné, iba krú-
tiť hlavou. Nie však nad stratov ideálov 
a pamäťe. Iba nad divadlom. A to som 
ešte nespomenul tých, ktorí nevedia ani 
len, čo je to normalizácia.

Matej Moško 

Sme Láďa naozaj všichni?

Kto rozumie, nech hodí kameňom
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14. 5. / 19:00 / Moravské divadlo
Klicperovo divadlo

Čtvrteční festivalové pré přivítá dlou-
holeté divadelní přátelství režiséra 
a zakladatele Divadla na tahu Andreje 
Kroba a předního českého soudobého 
dramatika Václava Havla. Přátelství 
vřele utužované, tentokrát při setkání 
nad Krobovou čtvrtou režií při krá-
lovéhradecké scéně a Havlovou první 
hrou po dvacetileté odmlce. 
Odcházení kreslí proměnu politické 
garnitury očima bývalého kancléře 
Viléma Riegera. Havlova ironická 
hořkosladká bilance nad polistopado-
vou politikou je vyprávěná s jemnou 
absurdní komikou, aluzemi Čechova 
či Shakespeara a provázená vykřiční-
kem nad propastí mezi ideály a jejich 
zneužitím, nad kyselým pocitem nespl-

14. 5. / 10:00 a 22:00 / Divadlo Hudby
15. 5. / 10:00 a 21:30 / Divadlo Hudby
Divadlo Feste

Tak ako Divadlo Feste v podstate ani 
nie je divadlom (nemá vlastnú budovu 
ani herecký súbor), tak ani inscená-
cia nie je inscenáciou. Osmdesátdevět 
je trenažér. Doslova a do písmena. 
Dopredu pripravené prejavy a spísané 
rozhovory si diváci (ak sa im v tomto 
prípade dá takto hovoriť) vyskúšajú 
na vlastnej koži. Každý, kto príde, sa 
môže stať Václavem Havlem, Petrem 
Pithartem, Sašou Vondrou, Šimonem 
Pánkem, Ladislavem Adamcem či Vác-
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čtvrtek 14. 5. 2009
10:00 | Divadlo hudby
Havel–Honzírek–Macek–Kačer
OSMDESÁTDEVĚT 
– trenažér jedné revoluce
Divadlo Feste
Originální propojení klasických 
divadelních postupů s interaktivní 
rekonstrukcí jednání mezi Občan-
ským fórem a zástupci totalitní moci 
v listopadu 1989.
Režie: Jiří Honzírek 

17:00 | Konvikt | divadelní sál
Adámek–Musilová–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

19:00 | Moravské divadlo
Václav Havel
ODCHÁZENÍ
Klicperovo divadlo 
Hradec Králové
Inscenace nejnovějšího textu nejvý-
znamnějšího českého dramatika 2. 
poloviny 20. století v nastudování 
Havlova dvorního režiséra a divadel-
ního souputníka Andreje Kroba. 

22:00 | Divadlo hudby
Havel–Honzírek–Macek–Kačer
OSMDESÁTDEVĚT 
– trenažér jedné revoluce
Divadlo Feste
Originální propojení klasických 
divadelních postupů s interaktivní 
rekonstrukcí  jednání mezi Občan-
ským fórem a zástupci totalitní moci 
v listopadu 1989.
Režie: Jiří Honzírek
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něných očekávání a nad obtížností 
odejít a splynout. 
Dvorní režisér Havlových dramat 
Andrej Krob nastudoval Odchá-
zení jako třetí tuzemskou premiéru 
(světové premiéry se Odcházení po 
různých peripetiích dočkalo v di-
vadle Archa, hradecké nastudování 
11. října 2008 předcházelo uvedení 
v Českém Těšíně a následovalo v Ji-
hočeském divadle České Budějovice 
a v divadle J. K. Tyla v Plzni). V sou-
časnosti se aktuální německá premiéra 
Odcházení přiřadila po Česku, Bri-
tánii, Polsku a Slovensku již k páté 
zemi, kde byla zatím poslední Hav-
lova hra jevištně uvedena. Havlovi 
příznivci se mohou těšit na plánové 
premiéry v Bulharsku, Chorvatsku, 
Izraeli, Turecku či USA.

Matyáš Dlab

lavem Klausem. Ako sľubujú odozvy 
z predstavení, nikto sa tomu nevyhne. 
Jedine ak si zabudne okuliare.
Prvýkrát bola táto inscenácia uve-
dená v Prahe 15.11.2008, čiže dva 
dni pred devätnástym výročím zači-
atku revolučných udalostí, o ktorých 
hovorí. Osmdesátdevět však nemá za 
úlohu vytvoriť dokonalú ukážku, ako 
to vyzeralo, ale pokúša sa pomocou 
techník performancie rozprúdiť dis-
kusiu o tom, čo s tým. Ako sa k tomu 
postaviť. Táto inscenácia patrí k dote-
raz štyrom ďalším z dramaturgického 
plánu s názvom Identita v Divadle 
Feste.

Matej Moško

Odcházení

Osmdesátdevět: 
Trenažér jedné revoluce


