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Naše ideologie byla vždycky jasná. 
Tato válka nevede se proto, abychom 
si navzájem uvědomovali zcestnost či 
relativnost a nebezpečí především poli-
tických skutečností konfrontujících se 
v neblahé minulosti, přinášejících dne-
šku významná poučení  (díky nimž 
bychom snad měli začít pochybovat 
o nepopiratelných hodnotách našeho 
soužití), ale jejím úkolem je přede-
vším a jedině utužovat tento svět, 
ctít jej za blahobyt, jenž přináší svo-
bodu, která je univerzální a nemůže 
být nikým popřena.
Tudíž lze pouze jako v uhranutí 
vychutnávat blaženost této ódy na 

náš neskonale štědrý svět a osla-
vujme tedy možnost býti zde, býti 
zároveň součástí toho všeho dění, 
podílet se na něm svou přítomností, 
protože jsme to my, kdo nemusí vést 
žádný boj, ani boj sami se sebou, jeli-
kož už není potřeba bojovat, leda snad  
jako herec na pódiu pro připomínku, 
že v naší paměti nesmazatelné stopy 
minulosti zanechaly navždy svou tra-
jektorii. Minulost není zapomnění, ale 
ať ani její stín nepadá na naše nezka-
lená čela, budoucnost dneška, provždy 
jsme jako přítomnost střízliví.

Richard Chromeček

Páteční chvilka filozofie
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pátek 15. 5. 2009 
10:00 a 21:30 | Divadlo hudby 
Havel–Honzírek– Macek–Kačer 

OSMDESÁTDEVĚT 
– trenažér jedné 
revoluce
Divadlo Feste
Originální propojení klasických 
divadelních postupů s interak-
tivní rekonstrukcí jednání mezi 
Občanským fórem a zástupci 
totalitní moci v listopadu 1989.
Režie: Jiří Honzírek

17:00 | Konvikt | divadelní sál 
Thomas Steyaert

DANCE OF CANIS 
LUPUS 
VerTeDance
Tereza Ondrová, Veronika Kotlíko-
vá-Knytlová a Helena Arenbergerová
ve „vlčí“ choreografii člena legen-
dární vlámské taneční skupiny
Ultima Vez Thomase Steyaerta. 

19:00 | Moravské divadlo 
J. Nekvasil – A. Březina 

ZÍTRA SE BUDE…
Národní divadlo Praha
Divadelně působivé zpracování 
nechvalně známého soudního pro-
cesu s Miladou Horákovou. Cena 
Sazky a Divadelních novin v kate-
gorii Hudební divadlo. Cena Alfréda 
Radoka za nejlepší ženský herecký 
výkon loňského roku pro Soňu Červe-
nou. Cena Alfréda Radoka za nejlepší 
hudbu pro Aleše Březinu.
Režie: Jiří Nekvasil 
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Rozhovor s režisérem Divadla Feste 
Jiřím Honzírkem o politickém divadle, 
zodpovědnosti tvorby a neuralgických 
bodech české identity.

Inscenace Osmdesátdevět se zaobírá 
výsostně politickým tématem – zpra-
covává revoluci a politické procesy, 
které k ní vedou a z ní vyvěrají. Chá-
pete divadlo jako politikum, jako 
nástroj společensko-politického 
odhalování a uvědomování?
Nikoli apriorně. Divadlo se může 
takto profilovat, je to jedna z mož-
ností a zároveň existuje mnoho jiných. 
Máme občas extrémnější nápady, třeba 
veřejně přečíst nelegálně pořizované 
odposlechy, zmedializovat je a pak se 
třeba nechat zavřít, protože tady jde 
o moment, kdy se opravdu porušují 
práva. Tady je i pro mě rozdíl mezi 
politickým a nepolitickým divadlem 
– u toho politického už nasazujete 
osobní zodpovědnost, aktivně se 
účastníte politického dění, hodnota 
společenská převažuje nad estetic-
kou. Zahrajete přestavení a druhý 
den nevyjdou kritiky v Divadelních 
novinách, ale palcové titulky v běž-
ném tisku. K tomuto pólu jsme ještě 
nedospěli, ale uvažujeme o něm. 
Co jste dělal vy sám v listopadu 
1989?
Bylo mi deset a ležel jsem doma na 
gauči s červeným potahem, protože 
jsem byl nemocný. Díval jsem se na 
televizi, všude plno vlaječek. Otcově 
rodině zabavili komunisti nějaký maje-
tek, takže se radoval, že se mu to zase 
všechno vrátí. Maminka měla strach 
o mě, protože jsem měl horečky, a měla 
strach o tatínka, protože byl opilý. 
V inscenaci Osmdesátdevět v nebý-
valé míře zapojujete diváky. Berete 
jim „bezpečnou“ anonymitu, rušíte 
hranici mezi aktérem a přihlíže-
jícím – jak publikum reaguje na 
takové vychýlení divadelních pra-
videl? 
Úmyslně jsme obléknuli inscenaci do 
hávu karnevalu, do situace, kde se 
mění připisované pozice – ti, co mlu-
vili, mlčí, a ti co mlčeli, mluví. Herci 
přestávají hrát a začínají hrát diváci, 
herci se dívají. Masa se stává prota-
gonistou, který vystupuje na tribunu 
a má proslov. Jde vlastně o podstatu 
revoluční situace, o protočení rolí, 

což řídí náš „klaužisér,“ kombinace 
klauna a režiséra. Herce postaví do 
rolí přihlížejících a divákům dá šanci 
odjednat a odžít si revoluci. 
Setkáváme se s celou škálou divác-
kých reakcí, paradoxně nezávislých 
na věku. Hrajeme především v br-
něnské Redutě, kterou navštěvují 
i lidé střední a starší generace. Ti 
nás občas úplně šokují. Někteří jsou 
uzavření, někteří se nechají strhnout, 
a naopak vysokošláci, u kterých očeká-
váme sblížení, nereagují. Ale myslím 
si, že Sergej Sanža, který hraje klau-
žiséra, je natolik dobrý improvizátor, 
že nikdy nenastala nepříjemná situ-
ace. Stane se, že divák dostane text 
a naplno všem ostatním oznámí, že 
nebude hrát. Já je obdivuji, musí jít 
o silné osobnosti, když se takto postaví 
mase. A Sergej jim řekne: „Dobře, když 
nechcete, tak ne.“ Diváci zjišťují, že 
ten obrovský počáteční šok je to nej-
horší, co jsme jim připravili, že pak 
už jde jen o jejich rozhodnutí. Dostá-
vají se do situace normalizace, kdy 
ke člověku někdo přišel a řekl mu, co 
má dělat, má to až parametry sociál-
ního výzkumu. 
Inscenace spadá pod dramaturgic-
kou linii Identita. O co v této linii 
jde, z čeho pramení? 
V roce 2006 jsme s Divadlem Feste 
hledali svorku pro všechny pro-
blémy, které jsme řešili, pro témata, 
která nás zajímala. Pořád se to točilo 
kolem našeho sebeuvědomění, kolem 
naší totožnosti v rámci světa, země, 
Brna a zjistili jsme, že v této zemi 
kvůli různým –ismům 20.století, ať 
už levicovým nebo pravicovým, došlo 
ke znásilnění možnosti interpretovat 
určité klíčové události. Zatěžují nás 
předsudky a polopravdy, se kterými 
ani média neumějí pracovat. Proto se 
nemění vnímaní okolní reality, stagnuje. 
Funguje tu latentní forma xenofobie 
a nejenom v těch nejmarkantnějších 
projevech vůči Romům nebo ženám, 
ale vůči každé odlišnosti, možnosti 
pestrosti. A zjistili jsme, že nám to 
vadí, protože se dostáváme do věku, 
kdy se chceme ženit a mít děti – vzteká 
nás, že by naše děti měli řešit totéž, co 
řešíme my. Z toho pocitu jsme vyšli 
a začali hledat pevné body – první 
inscenace byla o mediální prezentaci 
islámu, druhá o genderových stereo-

typech, teď chystáme česko-německé 
vztahy, kde vysvítá, že vztah oběti a vi-
níka není jednoznačný. Jde o moment 
osvobozování, další neuralgický bod 
našich dějin, který konstituoval vztah 
mezi oběma národy. Zároveň chceme 
vytvořit kontextuální pole se současným 
osvobozováním Iráku, nebo Gruzie od 
ruské nadvlády. Takový zážitek mění 
identitu země, rodí se děti, které visí 
v časoprostoru a nikam nepatří. 
V souvislosti s touto dramaturgií se 
hovoří o Divadle Feste jako o novém 
generačním divadle, o kultu mla-
dých brněnských diváků. Cítíte 
generační sepjetí? 
Rozhodně nešlo o záměr. Toto ozna-
čení se objevilo v jedné kritice Mladé 
fronty od autorky, která náleží ke 
generaci našich rodičů. Vyjadřovala 
se veskrze pozitivně, ale zmínila, že 
ona by o věcech přemýšlela jinak, že 
už se ubíráme novým směrem, že jde 
o naši interpretaci událostí. Takže 
z toho asi symptomaticky vyplývá, 
že jde o generační divadlo, protože 
vidíme a cítíme jinak, než starší nebo 
mladší generace.
Možná je to tak, že ti starší nemají 
odstup, protože revoluci přímo pro-
žívali, a vy ji demytizujete, nahlížíte 
z obeznámené retrospektivy, a ti 
mladší zase ještě nemají dost infor-
mací, aby o ní vůbec přemýšleli. 
 Asi to tak bude. A vyplývá to i z na-
šeho publika, kterému opravdu je okolo 
dvaceti až třiceti let. 
Chystáte se v této dramaturgické 
linii zpracovávat i aktuální politické 
události, současné dění? Ptám se 

O možnosti pestrosti
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i v souvislosti s tím, že se v Olomouci 
v sobotu chystá sraz Dělnické strany 
a podobných ultrapravicových akti-
vit je poslední dobou povícero. 
Hodně nad tím přemýšlíme, pro-
tože vidíme zřetelnou radikalizaci. 
Pamatuji, že v devadesátých letech 
v Brně hodně bujela ultrapravicová 

aktivita, příslušníci tohoto hnutí 
vyvolávali rvačky, vybíjeli kluby, 
naprosto bezdůvodně. Pak zmizeli 
a byl pokoj. A teď se najednou zase 
objevují, nemají už to typické oble-
čení, ale stejně je poznáte. Jenže nás 
v tuhle chvíli asi víc štve komunismus, 
který tu má mnohem hlubší kořeny 

a chápeme ho jako nebezpečnější. 
Chybí tu totiž důstojná levice, která 
by odpovídala zahraničním vzorům, 
ta tuzemská je jen o laciném popu-
lismu a prodejnosti, jako politický 
názor se zkompromitovala. 

Za rozhovor děkuje 
Kateřina Surmanová 

Jméno režiséra Jiřího Adámka je 
spojováno s pojmem „hudební diva-
dlo“. Vystudoval režii na DAMU 
a patří k nejvýraznějším osobnos-
tem českého alternativního divadla. 
Ve svých posledních inscenacích Tiká, 
tiká politika, Klikněte na video a Ev-
ropané používá principu voicebandu. 
Byl několikrát nominován na Cenu 
Alfréda Radoka.

Vaše tvorba bývá spojována s po-
jmem „hudební divadlo“. Co si sám 
pod tímto pojmem představujete?
To je specifický experimentální směr, 
který obvykle rozvíjejí profesionální 
hudební skladatelé, zajímající se 
o divadlo. Já jsem naopak vystudo-
vaný divadelník a zajímám se hodně 
o hudbu. V mých scénických kompo-
zicích mi jde o to, aby měly formu 
podobnou hudební skladbě: včetně 
opakování různých motivů, variací, 
promyšlených vrcholů, záměrné práce 
s kontrastními prvky. A také o slova či 
kusy slov nejen podle jejich obsahu, 
ale i podle jejich zvukovosti.  
Je těžké najít herce pro takové diva-
dlo? Jaké na ně máte požadavky? 
Mám už několik stálých spolupracov-
níků jako je Pavol Smolárik či Anička 
Synková, kteří vystupují i v Evropa-

nech. Určitě to vyžaduje smysl pro 
rytmus a nějakou základní muzika-
litu. A pak – musí je bavit secvičování, 
které je podstatnou součástí zkoušení. 
A musí mít pochopení pro to, že tu 
není psychologické, individualistické 
herectví. Že jsou součástí celku, a ně-
kdy má zaznít třeba jen výkřik nebo 
donekonečna opakované jedno slovo. 
Musí mít radost z toho prokompono-
vaného celku, který nám vzniká pod 
rukama.
Vaše inscenace se zabývají politi-
kou Evropy. Co si myslíte o české 
politice?
Momentálně strašně trpím kvůli tomu, 
že několik vysoce postavených lidí 
dopustilo pokažené předsednictví EU. 
To je pocit k nesnesení. A jinak? Na 
politickou kulturu západu nemáme, 
na postkomunistickou zemi si asi 
vedeme dost slušně. To se ale může 
kdykoli ze dne na den změnit. Nicméně 
zatím – proti Kaczyńským, Mečiarovi, 
Ficovi, totálnímu marasmu v Maďar-
sku nevycházíme podle mě špatně. 
Jenom z vazby politiků na mafiány 
jde hrůza. 
Je české publikum vstřícné k této 
netradiční formě divadla?
Nejvíce mě těší časté velmi vstřícné 
reakce od divadelně nevzdělaného 

publika. Trochu mě mrzí, že takových 
lidí přijde málo. Bohužel, nezávislé 
divadlo u nás neumí přitáhnout širší 
okruh zvědavých, přemýšlivých lidí, 
nespokojených s většinovým konzum-
ním životním stylem.
Máte koncepci nebo inscenace vzni-
kají na základě improvizace?
Vždycky toho mám hodně připrave-
ného. Někdy až moc. Protože, aby ta 
přesná forma mohla diváka opravdu 
zasáhnout, musí v ní být spoustu života, 
dynamického, překvapivého, strašně 
lidského a fyzicky pravdivého.
Režíroval jste rozhlasové a loutkové 
hry, performance a projekty typu 
site-specific. Je ještě nějaký žánr, 
který vás láká?
Hodně dlouho jsem hledal, zkoušel 
všechno možné a byl pořád neuspoko-
jený, nešťastný. Díky fantastické shodě 
různých náhod, setkání a příležitostí 
jsem objevil svoji vlastní cestu. Takže 
teď už u mě – možná naštěstí – tohle 
vyjmenovávání různých druhů a žánrů 
divadla tak úplně neplatí. Cítím se svo-
bodně tehdy, když se mohu opřít o své 
instinktivní hudební myšlení a o přesný 
vnitřní pocit a o základní, inspirativní 
téma. To je asi to, co všechny moje 
podařené věci spojuje.

Rozhovor vedla Helena Kunčarová

Objevil jsem vlastní cestu
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Zakladateľ a vedúca osobnosť tvorivej 
platformy Boca Loca LAB, Jiří Adá-
mek (1977),  je absolventom réžie 
na Katedre alternatívneho a bábko-
vého divadla pražskej DAMU. Ako 
tamojší doktorand sa venuje téme 
herectva v experimentálnom divadle 
typu théâtre musical/hudobné diva-
dlo. Má za sebou niekoľko stáží vo 
Francúzsku, odkiaľ pochádza aj jeho 
inšpirácia hudobnými formami divadla. 
Ako režisér sa profiluje smerom k scé-

nickým kompozíciám, v ktorých v duchu 
théâtre musical kombinuje hudobné 
a divadelné prvky a postupy. Okrem 
divadelnej režijnej praxe sa venuje 
aj jej teoretickej reflexii, pôsobí ako 
redaktor časopisu Svět a divadlo. Zos-
kupenie Boca Loca Lab založil v roku 
2007, odvtedy aktívne pracuje na pro-
jektoch nielen ako režisér, ale aj ako 
autor libret a hudby. Vo svojej umelec-
kej výpovedi reflektuje súčasný svet, 
politizáciu médií a politizáciu oby-

čajného človeka – „civilistu“. Jeho 
metódy sú považované za originálne 
a náročné na vnímanie, odkrýva nimi 
skryté významy a mechanizmy. Pracuje 
so štylizovaným herectvom a osobi-
tým prístupom k jazyku. Jeho tvorba 
do veľkej miery definuje pojem „nové 
divadlo“. Jeho prácu ocenil aj festival 
Next Wave, v roku 2007 bol vyhlásený za 
Osobnosť roka v oblasti alternatívneho 
divadla za hudobno-scénické kompo-
zície a ich teoretickú reflexiu.

Margareta Cvečková

Jiří Adámek
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Režisér Jiří Adámek s tvorivou plat-
formou Boca Loca LAB priniesol na 
tohtoročnú Divadelní Flóru projekt 
Evropané. Názov projektu vyvoláva 
rozpor – na jednej strane nie je ťažké 
sa s ním identifikovať, sme predsa 
členovia Európskej únie (aj Česi aj 
Slováci), Európa je našim geografic-
kým priestorom. Na druhej strane 
však stojí otázka jednotnej európ-
skej identity, ktorú si kladú sami 
tvorcovia – existuje vôbec v súčas-
nosti niekto ako Európan? Nie po 
geografickej, ale po ideovej stránke 
– Európa sa takmer stráca v machi-
náciách veľmocí.
Scéna je riešená jednoducho - štvor-
cový priestor pokrytý bielym práškom 
(možno bielym popolom zo spálených 
novín). Začiatok predstavuje ustrá-
chaný, ale zvedavý vstup protagonistov 
do šumiaceho mediálneho priestoru, 
z ktorého už nevystúpia. Pre scéno-
grafickú stránku je dôležitá práca so 
svetlom a farbou, biely štvorec sa stáva 
premietacím plátnom, prostriedkom pre 
ilustráciu textu farbami. Protagonisti/
speváci/herci, dve ženy a dvaja muži 
sú duchmi. V bielych oblekoch s tvá-
rami pomaľovanými tak, aby sa ich 
črty pretiahli a prehĺbili. Sú nositeľmi 
myšlienok dnešných médií, ktoré sú 
všade, aj keď ich nie vždy musí byť 
vidno. Textovým základom projektu je 
koláž tých najopotrebovanejších a naj-
častejších mediálnych a politických fráz 
a klišé. Formálnou doménou je práca 
s hlasom a so slovom, ktorú Adámek 
a protagonisti Boca Loca LAB ovlá-
dajú dokonale. Mediálne klišé a frázy 
sa stávajú doslovným verbálnym mate-
riálom. So slovami sa narába ako so 

skladačkou. Fráza/slovo je hodené 
medzi štyroch protagonistov, ktorí 
si ho podávajú, preberajú, rozoberajú, 
opäť skladajú a pripájajú ďalšie slová 
(z gramatického hľadiska prevládajú 
minulý čas a pasívne formy – aj to má 
určitú výpovednú hodnotu). Vznikajú 
nové významy, nečakané, plné skry-
tého humoru a irónie. Dôležité je, že 
Adámek má schopnosť pracovať so 
skratkou. Nepotrebuje veci popisne 
dopĺňať a pomenúvať. Keďže sa tema-
ticky orientuje na absolútnu súčasnosť 
a aktuálne udalosti, pracuje s repre-
zentačnými frázami jednotlivých 
politických a spoločenských káuz, 
s asociatívnymi možnosťami verbál-
nych symbolov dneška. Verbálnymi 
hračkami reaguje na politické dianie 
v trojuhoníku USA-Európa-Rusko, na 
manipuláciu „malej Európy“ veľkými 
mocnosťami. Recitácia a snaživý výklad 
ústavy Európskej únie vystihuje bežné 
vonkajšie dojmy z organizácie v EÚ 
- chaos.  

Neref lektuje len politiku, ale aj tech-
nizovanie našich životov, prienik 
počítačovej terminológie do bežnej 
komunikácie alebo virtuálnu realitu 
YouTube.
Protagonisti v zložení Veduna Ští-
chová (soprán), Anna Synková (alt), 
Pavol Smolárik (tenor) a Petr Vančura 
(bas), vynikajú absolútnym ovládaním 
vlastného hlasu, schopnosťou v po-
trebnom momente zastaviť jeho ďalší 
vývoj  a vytvoriť tak zvukovú slučku 
jedného slova. Zo súzvuku ich hlasov 
a slov vzniká hudobné dielo, a to aj nap-
riek minimálnemu použitiu skutočných 
hudobných nástrojov. Adámek a Boca 
Loc Lab dokazujú, že vox humana 
je natoľko dokonalým nástrojom, že 
dokáže zatraktívniť aj tému sprofa-
novaných slov, informačného smogu 
a mediálnej manipulácie, ktorá sa pre 
nás stáva bremenom.

Margareta Cvečková

Ev-ropa-ne

Tvorivá platforma Boca Loca LAB 
vznikla v roku 2007. Pod vedením reži-
séra Jiřího Adámka sa Boca Loca LAB 
realizuje vo sfére tvorby divadelných 
inscenácií, scénických skíc a worksho-
pov. V rámci českej experimentálnej 
scény sa radí k priekopníkom hudob-
ného divadla/théâtre musical, prepája 
divadelné a hudobné princípy tvorby. 
Pre ich vlastnú tvorbu je charakte-
ristické štylizované herectvo, osobitý 
prístup k jazyku – ich divadelná reč 

je fragmentarizovaná, prvkami nie 
sú repliky a dialógy, ale útržky slov, 
zvukov, hlukov. Herecká práca je 
neodlúčiteľne spojená s technológi-
ami – aj to je jeden z prostriedkov, ako 
Boca Loca LAB pracuje s ref lexiou 
našich dnešných životov. Tematicky 
Boca Loca LAB ref lektuje dnešné 
médiá, politiku a politizáciu našich 
životov. Zatiaľ najúspešnejším projek-
tom bola scénická kompozícia Tiká, 
tiká politika (2007), za ktorú v súťaži 

Alfréda Radoka obdržali päť nomi-
nácií v rôznych kategóriách. S Boca 
Loca LAB dramaturgicky spolupracuje 
Martina Musilová, hudobníci Michal 
Rataj, Mikoláš Růžička, Jan Burian, 
Jan Krejčík a choreografkou zoskupe-
nia je Zuzana Sýkorová a herci Martin 
Finger, Zita Morávková, Pavol Smolá-
rik, Anna Synková, Vendula Štichová, 
Daniel Šváb, Petr Vančura, Roman 
Zach a ďalší. 

Margareta Cvečková

Boca Loca LAB
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Klicperovo divadlo se představilo 
návštěvníkům třinácté Divadelní Flory 
režií Andreje Kroba, který pro králo-
véhradeckou scénu nastudoval zatím 
poslední a netrpělivě očekávanou hru 
Václava Havla Odcházení. 
Divadelní Flora mě nutí porovnávat, 
nejinak je tomu po dnešním zhlédnu-
tém představení: čtvrtá režie Andreje 
Kroba v Klicperově divadle, hostování 
Klicperova divadla po čtyřech letech 
v Olomouci. Na dvacet let odmlčený 
Havel-dramatik, Havlovi-dramatikovi 
více než třicet let oddaný Andrej Krob. 
Česká výpověď Havel, polská výpověď 
Mrožek. Dva rozdílné přístupy k velké 
dramatice v podání divadla Husa na pro-
vázku a v podání Klicperova divadla. 
K porovnávání je toho mnoho a poté, 
co za mnou bordó sedačka Moravského 
divadla včera večer zaklapla, mi k po-
rovnávání přibyl další pár – Havlova 
vila a Krobova chalupa aneb Havlův 
kancléř a Krobův starosta. 
Odcházení líčí odchod bývalého kanc-
léře Viléma Riegera nejen z politického 
života. Vilém Rieger opouští své spole-
čenské postavení, svůj domov, morální 
přesvědčení i své blízké. Především však 
opouští minulost, v textu plném jemné 
komiky, ironie, paradoxů a Havlových 
sebereflexí vlastních dramatických 
postupů. Odcházení Andreje Kroba 
je to samé. Bohužel Krob si klade za 
cíl zasáhnout diváka pouze „čtenář-
ským“ zážitkem. 
Minulý rok jsem měl možnost seznámit 
se s Krobovým nastudováním Havlo-
vých jednoaktovek Audience a Protest, 
vzniklých v Divadle na tahu. Králo-
véhradecké Odcházení je přenesení 
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stejné poetiky na velké jeviště. Vác-
lav Havel nabídl inscenačním týmům 
příběh bývalého kancléře a eskapád 
při opouštění státní vily. Andrej Krob 
odpověděl evokací chalupy za měs-
tem s výčepními židlemi, věšákem, 
litrovým rumem, basou piv a domácky 
zdobeným hrnkem. 
Vilém Rieger v podání Karla Besedy 
(alternace za Hynka Pecha) neoboha-
cuje herecký projev o více něž několik 
výrazů, ačkoli prostor má značný (okouz-
lení Beou, proměna vztahu s Vlastíkem 
Kleinem). Irena Pavly Tomicové nabízí 
ve svém výkonu obraz stárnoucí „vřelé“ 
ženy představující „milý“ partnerský 
stereotyp. Většina hereckých projevů je 
v intencích Havlova textu, ovšem nijak 
svůj dramatický předobraz nepřekra-
čují. Jiným postavám chybí interpretace 
úplně (Monika, Albín). 
Obohacením Krobova inscenačního 
plánu zůstávají Havlovy komentáře 
zosobněné postavou vypravěče-au-

tora. Jeho přítomnost na scéně místy 
vytváří vtipné vtahy mezi fikcí a rea-
litou, zvláště v komunikaci s herci. 
S tvorbou Václava Havla se návštěv-
ník festivalu mohl setkat již v úterní 
velkolepé montáží divadla Husa na pro-
vázku v režii Vladimíra Morávka. Kde 
Morávek s Havlem spolupracuje, aby 
podával komentář, Krob za Havlem 
dobíhá, aby jeho text „vizualizoval“. 
Kde Morávek otevírá text pro součas-
nost, tam Krob významy nabídnuté 
autorem konzervuje. 
Celkový rozpačitý dojem podtrhává 
již samotný divadelní plakát s náčelní-
kem Václavem Havlem nad přepestrým 
nebem. Václav Havel bezesporu náčel-
níkem je, ovšem větší hold, než tvář 
na plakátu, autorovi skládá, myslím, 
posunutí jeho dramatiky v autor-
ském režijním uchopení. Odcházení 
Klicperova divadla je tedy pro mě 
velké sousto Havel drobně okousá-
vané ústy Andreje Kroba.

Matyáš Dlab

Václav Havel o vile, Andrej Krob o chalupě

Divadelní a filmový režisér, doku-
mentarista, jeden z prvních signatářů 
Charty 77. V roce 1963 nastoupil do 
Divadla Na zábradlí jako kulisák, poz-
ději jevištní mistr. V roce 1975 založil 
Divadlo na tahu, které svou existenci 
premiérovalo nastudováním Žebrácké 
opery Václava Havla. Tato zakladatel-
ská inscenace iniciovala pozdější úzkou 
režijně-dramatickou spolupráci s Václa-
vem Havlem. Mimo většinu Havlových 
dramat zvolilo v minulosti Divadlo na 

tahu i tituly S. Becketta, A.P. Čechova 
či E. Ionesca. Andrej Krob se vypro-
filoval jako režisér absurdní poetiky 
s úzkou vazbou na výpovědní dramatiku. 
Na profesionální scéně spolupracoval 
Krob s Klicperovým Divadlem Hra-
dec Králové, kde nastudoval Havlovo 
Odcházení (2008), Vyrozumění (2004), 
Pokoušení (1999) a Sbohem, Sokrate 
(2006) Josefa Topola. Dále spolupra-
coval s Divadlem Na zábradlí, kde 
nastudoval Havlovu Ztíženou možnost 

soustředění (1998) či s Západočeským 
divadlem Cheb, kde režíroval Shake-
spearova Hamleta (2004). Andrej Krob 
se rovněž věnuje hranému a dokumen-
tárnímu filmu. Ve spolupráci s Českou 
televizí připravil Krob jedenáctidílný 
dokumentární seriál Samizdat (2003), 
dokumentární film Magor či zatím 
poslední dokumentární počin Feno-
mén Hrádeček aneb Strašidla pod 
Břečtejnem (2006).

Matyáš Dlab 

Andrej Krob
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Naľavo Petr Pithart, napravo príležitostná 
komunistka, oproti Čarnogurský. Kto 
je však v strede? Ťažko povedať. Som 
Matej Moško, mám 21 rokov a v no-
vembri 89 som sa učil chodiť. Asi to 
bola chyba. Ak by som sa učil „ako 
chodiť v tom“, dostal by som sa určite 
niekam, kde by som si určite nemu-
sel robiť starosti s tým, či mám čas 
na svadobnú cestu.
Osmdesátdevět. Minimálne toľkokrát 
som si počas predstavenia položil otázku, 
komu môžem veriť a či naozaj jediná 
dôležitá otázka na rokovaniach revolu-
cionárov bola: „Ako to nazvať, správa 
alebo komuniké?“ 
Štrngať kľúčami, so zdvihnutými rukami 
oslavovať revolúciu a tancovať, hoc aj 
na stole. To bola úloha diváka – oby-
čajného človeka. Čomu sa ale v tom 
čase naozaj venovali „rozhodujíci síly“ 
revoluce? Skladali novú vládu, predsa. 
A tú starú zvrhávali. Vraj.
No koniec koncov, žiadna revolúcia 
vlastne ani nebola. Príležitosná komu-
nistka po mojej pravici sa v správnom 
momente mení na príležitostnú členku 
Občianskeho fóra. Stranu pre istotu 
zmenila ešte včera. „Někdo si to předse 
bude muset odpykat“ A prečo by to 
mala byť práve ona? Veď jej ide iba 
o tú vlastnú hifi vežu, o vlastný byt. 
Verím jej každé slovo a podvedome si 
odťahujem stoličku. Mrazí ma.
Tma. Klauni vládnu revolúcii, klauni 
rozkážu aj svetlu. A prinajmenšom 
bláznom je každý z nás. Najprv sa 
dozvedám pointu a potom mi ju vysvet-
lia. To, že po prevrate sa mnohí iba 
prezliekli do priateľnejších kabátov, 
vieme všetci. Tušíme však, čo to zna-
mená? Každému nám prišlo zle, keď 
spomínaná „komunistka“ opisuje ako 

úžasne sa vo všetkom vyzná Havel. 
Myslím, že v tom momente nám všet-
kým bolo jasné, koľko udrelo. A síce 
že neudrelo vôbec.
Ak sa neudiala revolúcia, o čo teda šlo? 
Inscenátori vedia odpoveď a ukazujú 
nám ju hneď na začiatku. Pri vstupe 
nás víta klaun, diskusiu vtipne mode-
ruje klaun, hercov usmerňuje klaun. 
„Byla to šaškárna.“ 
Občas žiaľ bolo iba šaškárnou aj 
samotné predstavenie. Najmä počas 
trenažérovych pasáží. Nepočúvali sme 
totiž obsah slov, ale to, kto ich akým 
spôsobom povie a kto sa kedy pomýli. 
Nesmiali sme sa teda z prázdnych rečí 
plných hláv, ale sami zo seba. A možno 
presne o to šlo.
Ak sa má človek vžiť do situácie, 
nestačí mu dať do rúk text, ktorý má 
prečítať. Musí si navodiť pocit. Nám 
režisér Jiří Honzírek pocit vnútil. Vedeli 
sme, že to čo robíme je smiešne aj 
napriek vážnej tvári klauna nad nami. 

Všetci za jedným stolom, každý so 
svojimi replikami, no kto je vlastne 
kto? Ktoré repliky patria komunistovi 
a ktoré revolucionárovi. Prakticky je 
to úplne jedno. V porevolučnej vláde 
sedia aj jedni aj druhí. 
Iné je to s obyčajným človekom. Tí 
čo boli šikovní v KSČ, prestúpili do 
Občianskeho fóra už včera. Pre tých, 
čo boli sociálne donútení vynechať tré-
ning a ísť na schôdzu, už bude zajtra 
dávno neskoro. „Někdo si to předse 
bude muset odpykat.“
Som Matej Moško, mám 21 rokov 
a v novembri roku 1989 som sa učil 
chodiť. Som rád, že som vtedy nemu-
sel myslieť. Neznamená to však nič. 
Aj dnes sa musím báť, či sa raz budem 
môcť pozrieť do očí svojim deťom. Ani 
dnes ešte nemá každý chrbticu (páteř). 
Prečo? Inscenátori vravia jasne: „Vy 
máte výhodu. Historia magistra… 
Vždyť každý to zná.“

Matej Moško

Nikdy nevíš, kdo vedle tebe sedí

Svoju profesionálnu kariéru začal 
Jiří Honzírek v Slováckom divadle 
v Uhorskom Hradišti, kde sa uviedol 
svetovou premiérou hry Léto v La-
ponsku. Neskôr pracoval na viacerých 
úspešných projektoch nielen v tomto 
divadle (Médeia...), ale napríklad aj 
v Divadle Feste.
Divadlo Feste v podstate ani nie 
je divadlo. Funguje totiž ad hoc 

a „nemá ambici vytvářet stabilní 
herecký ansámbl, ani se usazovat 
v divadelní budově.“ Ochrannú ruku 
nad existenciou tohto nesúboru drží 
občianske združenie REPT. Divadlo 
spája aj osoba režiséra Jiřího Honzírka 
a dramaturgický plán na najbližších 
pár rokov s názvom Identita.
„Identitu chápeme jako vědomou 
komunikaci mezi minulostí, pří-

tomností a budoucností.“ Cieľom 
je rozprúdiť spoločenskú diskusiu 
o otázkach identity okrem iného aj 
v kontexte európskom, svetovom, či 
českom. V rámci tohto projektu už pre-
miérovali inscenácie Náš Islám, Popis 
obrazu, Osmdesátdevět a najnovšie aj 
Marie Restituta aneb Nemocnice na 
kraji Říše.

Matej Moško

Jiří Honzírek a Divadlo Feste
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16. 5. / 10:00 / Moravské divadlo
Teatr Provisorium 
& Kompania Teatr Lublin

Podle klasických divadelních zásad, 
aby mohlo vzniknout skutečné drama, 
musí zde existovat alespoň tři osoby. 
Nezáleží ovšem na tom, zda jsou 
fyzicky přítomné nebo jsou-li skuteč-
nými lidmi. V Mrożkově hře vystupují 
dva emigranti. Witold Mazurkiewicz 

režijně zpřítomnil postavu další, která 
zastupuje místo subjektu a mluví zcela 
odlišnou řečí. 
Scénicky vymodelovaný všudypří-
tomný mediální šum je formou další 
podvědomé komunikace a reprezen-
tuje současnou kulturu, co je však 
inscenačně pozoruhodné, je fakt, že 
se v podstatě stává pojítkem mezi divá-
kem a hercem. Ti se ocitají téměř ve 
stejné situaci a jejich pomyslná hra-

EMIGRANTI

16. 5. / 17:00 / Konvikt / divadelní sál
17. 5. / 17:00 / Konvikt / divadelní sál
Opona, o.p.s.

V roce 1989 mi bylo pět let...
Inscenácia je výtvorom skupiny tvorcov 
Opona o.p.s., ktorej členom bolo v čase 
pádu totalitného režimu približne päť 
rokov. Bývalý režim teda skoro vôbec 
nezažili. Pol roka sa pýtali všetkých 
čo v totalite žili, aby zistili že kúsok 

z nej v nich stále drieme. Režisérka 
Petra Tajnorová sa pokúsi o rôzne uhly 
pohľadu na nedávnu minulosť, pomo-
cou metód orálnej histórie a vlastných 
spomienok autorov. Herecký tým sa 
skladá z mladých absolventov DAMU. 
Divadelné predstavenie je založené 
na ich osobných svedectvách. Rozho-
vory s ich rodičmi a prarodičmi sa stali 
základom pre text hry, ktorý spraco-
vala spisovateľka Bára Gregorová. Ide 

Osobní anamnéza

Jméno Tomáše Žižky je neodmyslitelně 
spjato s projekty typu site-specific, kdy 
se nacházíme na průsečíku divadla a vý-
tvarného umění, zčásti i architektury, 
hudby a dalších uměleckých druhů. 
Ten olomoucký se jmenuje Květen(a) 
Olomouc. Projekty site-specific chtějí 
performancemi upoutávat na zajímavá 
polozapomenutá místa. Tentokrát si 
Žižka přizval ke spolupráci studenty 
režie z Katedry alternativního diva-
dla DAMU, kde i učí.

A jaká tajemná místa objevil v Olo-
mouci? 

Květen(a) Olomouc
Site-specific

nice je nadále znejasněna. 
Politicko - psychologická studie pol-
ského dramatika Sławomira Mrożka 
vznikla v roce 1974 a je jednou z mnoha 
poloh autorovy literární představivosti. 
Kromě absurdních poloh jeho tvorby 
(bývá řazen mezi dramatiky absurd-
ního divadla) často využívá groteskní 
parodie a metafory k filozofické roz-
pravě nad tragikomickou perspektivou 
života v současné společnosti. 

Richard Chromeček

o ľahko naivnú divadelnú inscenáciu 
s prvkami dokumentárneho divadla 
v kombinácii s fyzickým divadlom. 
Nejde o nájdenie pravdy o súčasnej 
spoločnosti alebo o generačný názor na 
dobu minulú, pretože stretnutie s mi-
nulosťou nemá povahu konfliktnú, ale 
prekvapujúcu. Inscenácia vznikla  ako 
súčasť väčšieho projektu zoskupenia 
Opona o.p.s. Cirkus totality.

Gabriel Žifčák

Skupina studentů a pedagogů

KALD DAMU

Vás zve
na prezentaci otevřeného projektu

KVĚTEN(A) OLOMOUC

15.05. v 15:05

v Bílé noře,

kde klíčí myšlenky, které chtějí vykvést 
ve městě Olomouc.
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16. 5. / 20:00 / Moravské divadlo
17. 5. / 9:30 / Moravské divadlo
Divadlo Petra Bezruče Ostrava

 „Orwellova strhující kniha provokuje 
moji představivost, ať se tomu bráním 
sebevíc. Děsí mě a dojímá, vyvolává 
ve mně temné obrazy z české minu-
losti,“ aj preto sa režisér Jan Mikulášek  
v spolupráci s dramaturgičkou Zuzanou 
Mildeovou odhodlal k dramatizácii 
a taktiež k réžii slávneho antiutopic-
kého románu 1984. 
Strhujúca inscenácia, kde sa prelínajú 
scény z románu s temnými obrazmi 
českej minulosti, je inšpirovaná vlast-

16. 5. / 23:00 / Tereziánská zbrojnice
Mezinárodní soubor 
Teatr Novogo Fronta 

(TNF) letos oslavil 16. výročí svého 
založení mimo jiné i trilogií Hermetický 
divadelní kabinet. První inscenace ze 
série se jmenuje Zwischenmensch – 
Hermetisches Theaterkabinet I. Druhý 
díl Doppelgänger – Hermetisches The-
aterkabinet II. (česká premiéra 21. 9. 
2008), se kterým TNF přijíždí do Olo-
mouce, je autorská hra inspirovaná 
příběhy z Bible, mimo jiné i příbě-
hem o Lazarovi. Doppelgänger  je 
duch, dvojník žijící osoby. V našem 
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nými skúsenosťami a úvahami režiséra. 
Jeho optika a tvorivý prístup posúvajú 
inscenáciu 1984 do sféry politického 
divadla ref lektujúceho nielen minu-
losť, možnú budúcnosť, ale aj desivo 
nenápadnú prítomnosť.
Hlavnú postavu románu Winstona 
Smithe stvárni Jan Vlas, jeho lásku 
Juliu Sylvie Krupanská a postavu 
O‘Briena Kateřina Krejčí. V insce-
nácii sa tiež predstavia Jan Vápeník, 
Tomáš Dastlík, Přemysl Bureš, Tomáš 
Krejčí, Tereza Vilišová a Lukáš Mel-
ník. 1984 malo premiéru 21. března 
2009 v Divadle Petra Bezruče. 

Lucia Lejková

případě se jedná o dvojníka vzkříšeného 
Lazara, který se objevuje po Lazarově 
průchodu bránou světel. V inscenaci 
je využit netradiční postup střídání 
scén na základě tzv. asociativního 
střihu - navázání scén na základě 
subjektivních asociací. Trilogii uza-
vře inscenace Er (česky On). TNF se 
svým fyzickým divadlem představují 
tak trochu jinou novodobou alterna-
tivu, plnou pohybu, barev a vypjatých 
emocí. Performeři, tanečníci a herci 
se soustřeďují na různorodou tvorbu, 
od improvizace přes pouliční divadlo 
až ke klasickým hrám. 

Helena Kunčarová

1984

Doppelgänger

sobota 16. 5. 2009
10:00 | Moravské divadlo | za oponou
Sławomir Mrożek

EMIGRANTI
Teatr Provisorium & Kompania 
Teatr Lublin 
Studie dvou emigrantských osudů, 
dvou světů a radikálně odlišných povah 
intelektuála AA a prostoduchého XX 
ve zbrusu novém, objevném a nová-
torském režijním zpracování Witolda 
Mazurkiewicze. Představení bude 
uváděno s českými titulky.
režie: Witold Mazurkiewicz 

17:00 | Konvikt | divadelní sál

OSOBNÍ 
ANAMNÉZA
Opona, o.p.s. 
Totální obnažení – ryze osobní 
– nejednoznačné a zneklidňující. 
Lehce (ne ryze) naivní divadelní 
inscenace, která kombinuje prvky 
dokumentárního a fyzického divadla 
v rámci jednoho plastického, ale záro-
veň autentického divadelního obrazu.
Režie: Petra Tejnorová 

20:00 | Moravské divadlo | za oponou
George Orwell

1984
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
Šokující sci-fi utopie či temné obrazy 
z české minulosti? První tuzemská 
dramatizace slavného alegorického 
románu sugestivně popisujícího mani-
pulaci s lidskou osobností a myslí.
Režie: Jan Mikulášek

23:00 | Tereziánská zbrojnice
nádvoří

DOPPELGÄNGER 
Teatr Novogo Fronta
Cirkusová fraška, groteskní tanec 
i vážné metafyzické obrazy ve 
výpravné plenérové koprodukci 
divadelníků a performerů z pěti 
evropských zemí.


