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Čas, koťuha, nepostojí a my sa rýchlos-
ťou košického rýchlika blížime k záveru 
prvej časti festivalu. Dúfam, že vám 
naša slovenčina nevadí a recenziami, 
rozhovormi a úvodníkmi slovenskej 
výpravy nepohrdnete.  
Veď sme predsa všetci Európania, aj 
keď niektorí odišli s Havlom a niek-
torí zomreli s  Learom. Včera sme sa 
dozvedeli, čo „Se bude zítra“ a kedže 
„Osmdesátdevět“ nieje nikdy dosť, tak 
sme si to dali ešte dvakrát.  Dnes nás 
teda čaká absolvovať Osobnú anamnézu, 
Orwellovu 1984 a Emigrantov. Ak to 
všetko zvládneme, tak sa hodinu pred 
polnocou dozvieme, čo to znamená 
Doppelgänger. 

Program je náročný ale verím vážení 
diváci, že to spoločne zvládneme. Veď 
divadlo je od slova dívať rovnako ako 
divák, aj keď sa mi občas zdá, že možno 
aj od slova diviť. Rozhodne láme jazy-
kové bariéry a otvára spoločnú cestu 
k porozumeniu. Tak sa teda my Slo-
váci dozvieme čo je to srp, řasa, čáp 
a borůvka a Čechom vysvetlíme ako 
vyzerá kosák, mihalnica, bocian či 
čučoriedka. Nakoniec sa spoločne nau-
číme vyslovovať „ř“ a „$“. K piatemu 
pádu sa však už nevrátime a stále sa 
budeme oslovovať : “Hej ty!“   

Gabriel Žifčák

Hej ty!
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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 prosto-
duchého XX. Představení bude 
uváděno s českými titulky.
režie: Witold Mazurkiewicz 

17:00 | Konvikt | divadelní sál

OSOBNÍ 
ANAMNÉZA
Opona, o.p.s. 
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
První tuzemská dramatizace slav-
ného alegorického románu sugestivně 
popisujícího manipulaci s lidskou 
osobností a myslí.
Režie: Jan Mikulášek

23:00 | Tereziánská zbrojnice

DOPPELGÄNGER 
Teatr Novogo Fronta
Výpravná plenérová koprodukce 
divadelníků a performerů z pěti 
evropských zemí.
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S režisérem Jiřím Nekvasilem o hrdin-
ství, dadaistických básních a zrušených 
hranicích.

Nemůžu se nezeptat: jak jste přišli na 
nápad inscenovat zinscenovaný pro-
ces s Miladou Horákovou?
Je to autorský projekt, jeho geneze je 
poměrné dlouhá. Už když jsem byl šéfem 
opery Národního divadla, chtěl jsem zís-
kat ke spolupráci paní Soňu Červenou, 
která zde předtím vystoupila v inscenaci 
Roberta Wilsona Osud, a nabízel jsem 
jí několik rolí. Soňa oslovila Aleše Bře-
zinu, se kterým jsem shodou okolností 
také pracoval na několika projektech. 
Od počátku bylo jasné, že by mohlo jít 
o osud nějaké velké ženy. Padala různá 
jména, ale Milada Horáková nám přišla 
jako největší, nejvýznamnější, nejzají-
mavější. I přes úskalí jsme se rozhodli 
do té věci pustit. 
Zajímavá je forma, kterou jste pro 
zvolené téma vybrali.
Samotný příběh a ta autenticita je tak 
silná, že jakkoli fabulovat nebo dopi-
sovat by nebylo tak pravdivé. Rozhodli 
jsme se, že základ té opery, to libreto, 
bude tvořit sledování procesu od jeho 
příprav, idejí až ke konci. Čili že bude 
pouze projekcí těchto politických doku-
mentů. Zvolenou formu jsme rámovali 
šansonem Oděvy levné, což je píseň 
na text Jana Vodňanského. Pak je tam 
čtyřverší od Jana Zábrany „Zkřehlí 
vepři v betonových gigantech“, které 
také přesně evokuje atmosféru 50. let. 
Shodou okolností matka Jana Zábrany 
byla vězněna jako funkcionářka Národ-
ních socialistů na Humpolecku tak jako 
Milada Horáková. Další, ale neauten-
tický, umělý text, je píseň „Zítra se 
bude do samoty v tanci“. Je to úryvek 
z básně Pavla Kohouta, kterou jsme roz-
stříhali, hodili jsme ji jak dadaisté do 
klobouku a poskládali jsme ji znovu. 

Tímhle způsobem jsme vygenerovali 
nový text, kde vznikly spojení „který 
nápěv zítra“ nebo „do samoty v tanci“. 
Druhé v nich si zvolila i Olga Som-
merová jako název svého dokumentu, 
který z velké části mapuje přípravu té 
inscenace. My jsme se rozhodli zvo-
lit formu dokumentárního pásma. Je 
třináct čísel, jakoby třináct zastavení 
křížové cesty. Myslím si že Aleš bře-
zina i v té hudební rovině tomu dodal 
jakýsi metafyzický obsah.  
Jaké jsou divácké reakce? 
Byla to práce svým způsobem riskantní. 
Dnes byla třicátá druhá repríza. Říkal 
jsem si tehdy, když se vše to povede, 
tak představení zahrajeme šestkrát 
desetkrát, že nebude mít větší poten-
ciál. Velmi nás překvapilo, že to téma 
diváky chytlo. Už před premiérou jsme 
udělali asi tři veřejné generálky, které 
byly plné. Dnes bylo krásné předsta-
vení. Nikdy jsme nehráli před tak 
velkým sálem před tak velkým pub-
likem. Lidi představení berou napříč 
věkovým spektrem, chodí mladí lidé, 
staří lidé, pamětníci té doby. Člověk 
má pocit, že když jsou tam teenageři 
a senioři, že se emoce nemůže spojit. 
A většinou se na těch představeních téměř 
vždycky spojí v takový zvláštní celek 
a vytvoří krásnou atmosféru.
Inscenaci viděla i dcera Milady 
Horákové, Jana, o které je v textu 
hry řeč.
To bylo velmi krásné setkání. My jsme 
se s paní Janou Kánskou, dcerou Milady 
Horákové, setkali už v průběhu příprav, 
dali jsme jí přečíst libreto, pak byla 
na  nějaké z prvních repríz a pro mě 
to byl nádherný zážitek. Je tam scéna, 
v které zazní kus nahrávky, zvukové 
koláže, a prokurátor se ptá: „Máte šest-
nácťročnů dceru, žije v Prahe?“ Ona 
řekne: „Ano“. A teď se nasvítilo hle-
diště a v první řadě seděla paní Kánská. 

V tu chvíli se divadelní zážitek povýšil 
v realitu, dokumentární opera se spo-
jila s živým dokumentem.
Hostujete s touto inscenací na čes-
kých festivalech? Chystáte se do 
zahraničí?
Toto je náš čtvrtý festival. Byli jsme 
v Hradci, v Plzni, v Brně na festivalu 
Dokořán. Byli jsme v Nitře. Ještě do 
konce roku jedeme do Třebíče a na dvě 
představení na Smetanovu Litomyšl. 
A čeká nás první zahraniční zájezd kon-
cem srpna v Helsinkách. A pak máme 
pozvání na hostování v Barbican The-
atre v Londýně.
Na čem teď pracujete, co chystáte?
Zrovna předevčírem jsem začal zkou-
šet v ostravské Komorní scéně Aréna 
Strindbergovu Hru snů. A minulý měsíc 
jsem měl premiéru inscenace, která měla 
v úterý své poslední představení v této 
sezóně v brněnském Národním divadle, 
Juliette od Bohuslava Martinů.
Tvrdí se, že českému národu chybí 
hrdinové, souhlasíte s tím?
Já nevím, jestli chybí nebo nechybí. 
Jsou tady. Hrdinové jako Milada Horá-
ková byli zamlčováni, o řadě hrdinů 
– z druhé světové války například – 
se nemohlo ani hovořit. Komunisté se 

„Fabulovat nebo dopisovat by nebylo tak pravdivé“
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Vystudoval operní režii na pražské 
hudební fakultě AMU, kde se paralelně 
věnoval také divadelní dramaturgii. 
Spolu se scénografem Danielem Dvo-
řákem řídili Komorní operu v Praze 
(později Opera Mozart), než vyhráli 
v roce 1997 konkurz na vedení Státní 
opery Praha. Po roce zde Jiří Nekva-
sil začíná působit jako umělecký šéf, 

dramaturg a současně režisér. V roce 
2002 byl pak jmenován šéfem opery 
Národního divadla v Praze. 
Jiří Nekvasil zatím realizoval téměř 
půl stovky inscenací a jeho jméno se 
stalo symbolem současného hudeb-
ně-divadelního umění. Opery: Faust, 
Houslema do železa, Andy Warhol, 
Golem – extáze expresionismu, The 

Best of Mozart, Figaro? Figaro!, 
Play Magic Flute, Don Juan Bastien, 
Kouzelná f létna, Cosi fan tutte, La 
clemeza di Tito, Figarova svatba, Don 
Giovanni. Z činoherních představení: 
Černé masky (Leonid Andrejev), Smrt 
(Woody Allen), Urfaust (J. W. Goe-
the), a další.

Richard Chromeček

Jiří Nekvasil
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pokoušeli vytvářet si své vlastní, jako 
byl Julius Fučík. Nevím, kdo řekl, že 
„není lepší země, která má hrdiny, nýbrž 
ta, co je nepotřebuje“. Samozřejmě i to 
souvisí s českou povahou. Tím, jak se 
nám velké dějinné události svým způ-
sobem vyhýbaly obloukem. V celé 
Evropě zuřila druhá světová válka, 
kdežto tady byl klid. A bojeschopní 
chlapi se z velké míry zajímali o pa-
šování sádla. Já nevím, poměr hrdinů 
na počet obyvatel… Když se nad tím 
člověk zamyslí: co je země s hrdiny? 
Já bych to nebral za nějaký handycap 
nebo nějaké minus.
Letos slavíme 20 let od sametové 
revoluce. Bilancujete? 
Je to obrovský rozdíl, tehdy a teď. Spo-

lečnost jeví pokrok, ale neznamená to, že 
máme být spokojení. Vrátit se do doby 
před rokem 1989 je naprostý nesmysl. 
Navíc ani, jak někdo řekl, nebylo ani 
moc levněji. Nejlevněji v dějinách je 
teď, když to někdo přepočítává na mate-
riální věci. Ale samozřejmě množství 
svobody… Mě dodnes fascinují ote-
vřené hranice, teď už člověk nemusí 
ani ukazovat občanku. Závidím vám 
mladším, že můžete jít studovat kamko-
liv  a že ten svět a Evropa jsou otevřené, 
ale samozřejmě je tam to varování, že 
to není samozřejmost, demokracie je 
křehká a náchylnost k falešným pro-
rokům a ideám, které můžou působit 
sladce populisticky, je samozřejmě 
možná. Teď je společnost na takové 

Rozhovor s charismatickou hereč-
kou a operní zpěvačkou z časových 
důvodů proběhl velmi rychle. Paní 
Soňa spěchala, aby nezmeškala auto-
bus odvážející herce k nočnímu vlaku. 
Na roli Milady Horákové, za níž zís-
kala Cenu Alfréda Radoka za rok 2008, 
se ale dostalo.

Inscenaci Zítra se bude… hrajete 
obvykle v komorním prostoru Diva-
dla Kolowrat. Jak se vám hrálo ve 
zdejším divadle?
Výborně. Je to krásné divadlo. Před 
několik lety jsem tu hostovala v Dür-
renmattově Návštěvě staré dámy. Teď 
přijela ještě starší dáma…, a přesto se 
mi tam hrálo moc dobře. Publikum bylo 
báječné. 
V inscenaci ztvárňujete více rolí, 
zvláště ale Miladu Horákovou.
Já tento celý kus považuju vlastně za 
poslání. Nehoním se za slávou nebo 

za žebříčkem v kariéře, pro mě je to 
poslání. Když přijde hodně mladých 
lidí podívat se na příběh, o kterém 
nemají tušení, a poučí se nebo zain-
teresují, jsem moc ráda.
Je vůbec možné udržet si odstup od 
postavy a od látky, která se zakládá 
na skutečných událostech?
Nenosím svoje pocity na jeviště, vždy 
se na to dívám s odstupem.
Jaký máte vztah k moderní opeře 
a současné klasické hudbě?
Nejdřív jsem začala Verdim, resp. 
nejdřív Monterverdim. Pak jsem se 
přepracovala na Janáčka, který je 
„mého srdce skladatel“. Dále Alban 
Berg, Luigi Nono… A teď pro mě sklá-
dají skladatelé jednadvacátého století 
- Tomáš Hanzlík z Olomouce, Aleš Bře-
zina, Miloš Štědroň, Otomar Kvěch. K 
této hudbě mám velký vztah.
Ještě anketní otázka: Co jste dělala 
17. listopadu 1989?

To jsem hrála v Hamburku v představení 
Roberta Wilsona a bylo mně řečeno, že 
je „po válce“, takže jsem byla šťastná. 
Samozřejmě celou noc jsem se dívala 
na televizi a bylo to úžasné.

Martina Pavlunová

Rychlorozhovor se Soňou Červenou
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hraně konzumního klidu, protože je 
krize a stejně lidi utrácejí.     
Co jste dělal 17. listopadu 1989?
Já si nejsem jistý, jestli to bylo sedm-
náctého nebo osmnáctého listopadu. 
Vím, že jsme se tehdy sešli v klubu 
Národního divadla s Danielem Dvořá-
kem, že začneme pracovat na naší nové, 
nejpovrchnější opeře všech dob Andy 
Warhol, tehdy ještě pro Operu Furora. 
Jak jsme tam seděli, tak chodili kolem 
nás ty dějinné události. A my jsme samo-
zřejmě nenapsali nic, takže ta opera 
měla premiéru až na jaře 1990. Ale to 
bylo osmnáctého listopadu. A pak bylo 
večer to setkání v Realistickém diva-
dle. Ale sedmnáctého listopadu…to si 
teda nevzpomenu.

Martina Pavlunová

Narodila se 9. 9. 1925 v Praze. Do 
prvního operního angažmá nastoupila 
v Brně, vystupovala však také v čino-
herních a muzikálových představeních, 
zejména v Divadle Voskovce a We-
richa. V roce 1958 přijala angažmá 
v Berlíně, nejprve v opeře Unter den 
Linden a v roce 1962 v Deutsche Oper. 
Svou zkušenost z předchozích sedmi 
operních sezon v Brně rychle zúročila 
v nových úlohách – zejména v dílech C. 
Monteverdiho, G. F. Händela a Ch. W. 
Glucka, za jehož Orfea byla již v roce 

1961 vyznamenána titulem komorní 
pěvkyně. Hostovala v desítkách dalších 
úloh po celé západní Evropě – od Bar-
celony a Milána přes Paříž a Vídeň po 
Amsterdam a Glyndebourne – v USA 
pak od Los Angeles po Chicago. Sou-
stavný zájem o tvorbu dvacátého století 
ji však vedl ke stále častější interpre-
taci skladeb A. Berga. 
Po dovršení 2025 vystoupení ve 112 
operních rolích byla podruhé poctěna 
titulem komorní pěvkyně a rozhodla se 
operní scénu opustit. Do České repub-

liky se vrátila na jeviště Národního 
divadla v symbolické pantomimické 
roli Osudu ve Wilsonově inscenaci 
Janáčkovy opery Osud (2002). Dále 
se zde představila ve světové premiéře 
opery Tomáše Hanzlíka Slzy Alexan-
dra Velikého v roli Vypravěče (2007). 
Je stálým hostem opery Národního 
divadla. Za svůj výkon v opeře-pro-
cesu Zítra se bude… obdržela Cenu 
Alfréda Radoka.

Martina Pavlunová

Soňa Červená
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Jak kdysi, před naším věkem i věkem 
našich předků našich předků řekl v in-
terview J. L. Borges: „Zrcadla jsou 
zvláštní věc.“ Název nejobsáhlejšího 
výboru jeho Knih z písku snad mohl 
postihnout i tuto epizodu:
Nad celou, soudní síní i popravištěm 
Milady Horákové se vznáší ustrnutí 
našich tváří. Sartrovsky odcizená 
a stejně odsouzená postava, ovšem 
vlastní našim dějinám a paměti. 
Překročme nepopiratelné hodnoty 
zřídka kdy tak formálně sjednoce-
ného díla k pojetí, které pokračuje 
za něj.
Sledujeme zkratky temné mašinérie, 
jejíž herci (samotné postavy dění) utváří 
osud postavy a zdání jejíhož zmecha-
nizování žene dál jejich závratný pocit 
ovládání a moci. Jsme diváci celého 
procesu od (fabulované) minulosti 

k smrti. Plexisklová zeď (univerzální 
symbol uzavření) zastává mnohem 
důležitější funkci než jako podstata 
čistě scénografického využití. Jako 
zrcadlo představuje totiž publikum 
sobě samému, činí z něj herce sle-
dujícího sama sebe ve hře o vidění 
a slepotě přízračného udávání. 
Co lze v tomto představení ovšem 
považovat za překročení jeho vlast-
ních, tradičně pojatých strukturních 
mezí ( jak se ponejvíce snažilo dada 
i surrealismus), je okamžik, kdy herci 
po skončení hry neopouštějí své role. 
Neuskutečnilo se to, jakkoli s tím 
byl (vědomě i nevědomě) kdokoli 
srozuměn. Sbor, herci i dirigent- 
jako řídící celého procesu a symbol 
kolektivního (ne)vědomí - zůstali 
za skleněnou zdí,  uzavřeni scénou, 
v níž se ukláněli znovu a stále jako 

herci, kteří tuto proceduru nehod-
lají skoncovat.
Hlediště je totožně odříznutým svě-
tem dramatu stále živoucího a dokola 
aktualizovaného, který teď divadlo 
přeměňuje na „neukončený“ mýtus 
narcistické masy sledující svůj svět 
v odrazu svislé kaluže. 
Ponecháním ztotožněného diváka 
s prostorem fikčního světa a s rolí, 
kterou mu určil, se prohloubil pocit 
depresivity celé kauzy. „Každý má 
oděv takový, jaký si střihne.“ 

Poprava proběhla. Klapnutí zrcátka 
fotografa urazila kolík propadliště 
smrti. A „jakési malé zabití“ Bar-
thesovo dnes skutečně zavinilo smrt 
Milady Horákové. 

Richard Chromeček

Můcdárz trms: Proces-opera

Tanečná skupina VerTeDance, ktorá 
pôsobí na poli českého súčasného tanca 
od roku 2004, má troch stálych členov. 
Sú nimi tanečníčky a choreografky 
Veronika Kotlíková-Knytlová, Tereza 
Ondrová a svetelný dizajnér a tech-
nický šéf Divadla Ponec Pavel Kotlík. 
Spoločne vytvorili projekty: „Průzor 
hrdlem“ (2002), „Kruh II (2004)“, „Ticho-
mluva – Neočekávaný chod“ (2005), 

„Beneath the Silence“ (2005) v spo-
lupráci s CobosMikaCompany, „The 
Brave“ (2006), „Třiačtyřicet slunce 
západů“ (2007) a site-specific kavi-
arenský projekt Tour du café au lait 
(2008). Za choreografiu „Tichomluva 
– Neočekávaný chod“ získali VerTeD-
ance prestížnu Cenu Sazky za Objev 
roku 2005 v kategórii tanečné diva-
dlo. Ich domovskou scénou je Divadlo 

Ponec v Prahe, svoje predstavenia však 
pravidelne uvádzajú aj v iných českých 
či zahraničných divadlách. Tanečné 
združenie VerTeDance sa snaží pod-
porovať a rozvíjať  súčasnú tanečnú 
tvorbu a s ňou súvisiacich umeleckých 
žánrov. Okrem vlastnej umleckej tvorby 
sa VerTeDance zameriava hlavne na 
pôvodnú tvorbu domácich nezávis-
lých umelcov.

Lucia Lejková

VerTeDance
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S Terezou Ondrovou, Veronikou 
Kotlíkovou-Knytlovou a Helenou 
Arenbergerovou o vlkoch, líškach, 
psoch a jednom belgickom choreo-
grafovi.

Názov Dance of canis lupus znie 
trocha zložito. Čo to vlastne zna-
mená?
H: Přeloženo do češtiny je to tanec 
šedého vlka. Thomas Steyaert předtím 
dělal svůj sóloprojekt, který se jme-
noval Dance of Vulpes Vulpes, což 
znamená liška obecná (smích). Celé je 
to o třech lidech, cizincích v jednom 
prostoru, kteří se poznávají navzájem 
a zároveň poznávají sami sebe. Snaží 
se dojít k svým limitům. No a právě 
při tom jsme pracovaly s motivy zví-
řecího chování.

Aká bola k tomuto projektu inšpi-
rácia. Či už choreografova, alebo 
vaša osobná. Nachádzate v tom 
sami seba?
V: Je to vlastně o jednom člověku, 
který je rozdělený do tří osobností. 
Každý z nás má několik svých já. 
Jedno říká, že je to dobře, druhé že 
špatně. Navzájem se neznají a snaží 
se nějak poznat, dostat v jedno, k ně-
jakému konsenzu.
Chceli by sme sa opýtať na kontrasty 
medzi vami. Ste dve tmavovlásky, 
jedna blondína.
T: To je jenom sprej.
Máte teda prirodzene svetlé vlasy. 
Bol v tom nejaký zámer?
H: Tak jako Veronika říkala, že 
jsme vlastně jeden člověk rozdělen 
do tří částí, tak základní idea byla, 

abychom si byly co nejpodobnější. 
V našem konceptu zároveň ukazu-
jeme představení jakoby v nehotové 
formě. A to je právě důvod, proč si 
Tereza nabarví vlasy, ale Veronika už 
ne. Nedojde k vlastnímu dokončení. 
Je to jakoby divák přišel do divadla 
o několik hodin dřív a zastihl před-
stavení ve stádiu přípravy.
Ako sa vám spolupracovalo s chore-
ografom. Aktívne ste prispievali do 
procesu tvorby, alebo prišiel on už 
so svojou presnou koncepciou?
H: On přišel s konceptem, který 
vycházel se struktury jeho předcho-
zího sóla. Ale náplň jednotlivých částí 
jsme už vymýšlely spolu s ním, nebo 
samy. K tvořivé spolupráci určitě 
docházelo.
Margaréta Cvečková a Matej Moško

Tři ženy a vlk



4 5

Diváka vítajú prípravy. Upratovanie 
scény, aplikácia dekorácií, kostýmo-
vanie, spúšťanie projekcie, rozcvička. 
Divák teda veselo debatuje, usádza 
sa, dojedá, hľadá čo najlepšie miesto. 

Odrazu však tanečníčky zastanú, 
zaujmú svoju pózu a začínajú tan-
covať. V sále však nikto nezhasol 
a tak divák stále debatuje, dojedá, 
usádza sa a vtom si uvedomí, že 
divadlo sa už predsalen hrá, hoci 
osvetľovač asi zaspal...
Dance of canis lupus ponúka dve 
línie. Prvou je divadelná skúška. 
Divák vlastne prišiel do divadla 
predčasne a preto sa nedíva na uce-
lené predstavenie, ale na jednu z jeho 
zákulisných skúšok nedotiahnutých 
do detailov. Dôkazom sú nejednotné 
kostýmy a masky, zaseknutá projek-
cia,… Druhá línia predstavenia nás 
vťahuje už do konkrétnej inscenácie 
odohrávajúcej sa v hĺbkach ľudskej 
psychiky. 
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Predstavením v predstavení je príbeh 
o troch ľuďoch a jednom človeku. Jed-
nom človeku, z ktorého tri základné 
ľudské charaktery – sviňa, klamár 
a hlúpy šašo – robia zviera. Samo-

zrejme však tieto tri časti duše nežijú 
v harmonickej symbióze, ale snažia 
sa získať nadvládu a rozoštvať zvy-
šných dvoch proti sebe. Lebo kde 
sa dvaja bijú, tretí vyhráva. Keď sa 
už zdá, že jedna z osobností víťazí, 
zvyšné dve sa znova ako Fénix zro-
dia z  popola a hľadanie vlastného 
priestoru v tele a svete, ktoré oku-
pujú, začína odznova.
Konanie v rámci týchto dvoch línií 
však nie je striktne rozdelené a vi-
aceré situácie podporujú súčasne 
obe línie. Príkladným momentom 
je prestávka. V rámci divadelnej 
skúšky ide ozaj iba o prestávku, 
oddych a čakanie, no v konkrétnom 
predstavení je tento moment výme-
nou rolí s divákmi. Herci prestávajú 
hrať, sledujú a naopak. 

Javisko je rozdelené na dve časti 
samotnú hraciu plochu a  skúšobný 
choas okolo. Aj tu však dochádza 
k súladu a k hre smybolov pri-
čom neporiadok podporuje dojem 

skúšky, ale aj bordelu v duši, ktorá 
je neustálym bojiskom. Výrazným 
scénografickým prvkom predstave-
nia sú vrecúška visiace zo stropu. 
Ich funkcia sa mení od kyvadiel, 
cez pohrebnú hlinu až po životo-
darný popol. 
Divák je po celý čas nútený pozoro-
vať túto pitvu duše na svetle sveta. 
Inscenácia ho nechce nechať pasívne 
vnímať ukrytého v tme či dokonca 
v tejto tme tápať. Divák má byť plno-
hodnotným účastníkom diania a prežiť 
sondu do vlastného vnútra. 
V tanci sivého vlka, ako znie preklad 
názvu, sa teda my diváci ocitáme 
na (divadelnej) skúške. Na skúške 
z ľudskosti.

Lucia Lejková

My všichni sme vlk

Thomas Steyaert, belgický tanečník, 
choreograf a režisér, absolvoval High 
Insitute for Dance v Lier v Belgicku. 
Dnes je už bývalým členom legendár-
nej f lámskej tanečnej skupiny Ultima 
Vez, kde sa ako tanečník podieľal na 
predstaveniach a filme Blush alebo 
Sonic Boom. V rámci spolupráce 
s Ultima Vez tiež v roku 2005 vie-
dol semináre s africkými tanečníkmi 
v Kinshase. O rok neskôr zo skupiny 
odišiel a začal vlastnú sólovú kari-

éru choreografa. Z jeho dielne vyšli 
projekty Hidden Landscape, (vytvo-
rený pre český súbor DOT 504) a De 
Dans van Vulpes Vulpes, podľa ktorého 
vytvoril choreografiu pre tri taneč-
nice Dance of Canis Lupus. Súčasne 
pôsobí aj ako pedagóg a vedie hodiny 
súčasného tanca a improvizácie. Vo 
svojich prácach sa Thomas Steyaert 
stále pohybuje vo svete snov, nočných 
môr a fantázie, ale ponúka aj citlivé 
meditatívne momenty.

Lucia Lejková

Thomas Steyaert DIVADELNÍ FLORA 
V ČESKÉ TELEVIZI

Divadelní Flora 
bude společně s irským

hudebním
projektem JAPE 

hlavním tématem / hostem 
dnešní 

Noci s Andělem na ČT2.

Přímý přenos začíná ve 23.20 
hod. a končí v 00.50 hod.
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17. 5. / 23:30 / Horní náměstí
Décalages

Druhý projekt divadelního spolku 
Décalages měl premiéru 7. května 
2008 v prostoru Ruin městského 
divadla v Gliwicích v Polsku. Získal 
zde ocenění za nejlepší představení 
v rámci projektu Inspiracje 2008, který 
je součástí mezinárodního festivalu 
Gliwickie spotkanie Teatralne.
Námětem se stala japonská legenda 
Obasute a její následné literární zpraco-
vání. To se posléze stalo východiskem 
pro vznik dvou slavných filmů Balada 
o Narajemě (1958, 1983). 
Hlavní linii tvoří příběh staré ženy 
z chudé zapadlé vesnice Obasute, kde 
je zvykem, že staří lidé, kteří dovrší 
sedmdesátý rok věku, sami a dob-
rovolně odcházejí do hor, aby zde 
zemřeli. Na jejich poslední cestě na 
vrchol Narajamy, dubové hory, kde se 
shromažďují duše mrtvých, je dopro-
vázejí jejich děti. Tak musí učinit i ona 
stará žena.
Do popředí inscenace se dostávají 

17. 5. / 20:30 / Moravské divadlo
Divadlo v Dlouhé Praha

„Inscenace pražského Divadla v Dlouhé 
– Vějíř s broskvovými květy – je setká-
ním s neobyčejností a výjimečnou 
krásou,“ napsal ve své recenzi Vla-
dimír Hulec.
Milostný příběh mladého vzdělance 
jménem Chou a nankingské nevěstky 
Siang, přervaný válkou a společen-
skou destrukcí konce dynastie Ming, 
se odehrává v Číně v druhé polovině 
čtyřicátých let 17. století. Napsal ho 
přímý potomek Konfucia, Kchung 
Šang-žen. 
Pro Divadlo v Dlouhé text adaptoval 
Hubert Krejčí, jenž přitom vycházel 
z překladu Dany Kalvodové, naší 
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témata stáří a smrti, opuštěnosti, 
rezignace na snahu o lepší život. 
Hovoří se zde taktéž o necitlivostí 
„mladých“ poukazujících na neuži-
tečnost a zbytečnost „starých“ lidí ve 
společnosti (čímž se vyznačuje zejména 
„vyspělá“ západní, evropsko-severo-
americká kultura). O to zajímavější je 
porovnání fenoménu v rámci jiných 
tradic. Výraznou linii tvoří i odvěký 
nesoulad ve vztahu mezi matkou a je-
jími dětmi, přičemž chybují všichni, 
každý svým typickým způsobem. 
Prostorem inscenace je velmi styli-
zované okolí alegorického vozu. Na 
jevišti se využívá jedinečný vizuální 
styl vytvořený pomocí kombinace nej-
různějších výrazových prostředků 
(hudba, tanec, loutky, závěsná akro-
bacie), což je pro soubor Décalages 
typické. 
Dvojici zakládajících performerů 
souboru Seiline Vallée a Salviho 
Salvatore na jevišti doplňuje herečka 
Perla Kotmelová, v oblasti dramatur-
gicko-režijní s nimi spolupracovala 
Zoja Mikotová.  

Hana Svobodová

přední znalkyně orientálního diva-
dla, jejíž památce je celá inscenace 
věnována. Její překlad Vějíře s bros-
kvovými květy byl svého času prvním 
převodem tohoto klasického titulu čín-
ského divadla do západního jazyka 
a při setkání s profesorkou Kalvodo-
vou se tento text také poprvé dostal 
do ruky J. A. Pitínskému, který se 
pokusil o scénické uvedení na evrop-
ské půdě.
Inscenace staví na pohybových prvcích 
klasického čínského divadla. Velko-
rysé kostýmy, celoobličejové líčení 
a pozoruhodná scéna dávají tušit mimo-
řádný divadelní zážitek korunovaný 
soustředěnými hereckými výkony 
celého souboru oceňovaného Diva-
dla v Dlouhé.

Martina Pavlunová

TaBALADA

Vějíř s broskvovými květy

neděle 17. 5. 2009
9:30 | 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 manipulaci s lidskou 
osobností a myslí.
Režie: Jan Mikulášek 

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 

20:30 | Moravské divadlo 
Kchung Šang-žen 

VĚJÍŘ S BROSKVO-
VÝMI KVĚTY
Divadlo v Dlouhé Praha 
Výtvarně i herecky brilantně styli-
zovaný příběh lásky, vášní, intrik 
a mocenských rozbrojů na pozadí
společenské destrukce vládnoucí 
dynastie Ming, odehrávající se v Číně 
v první polovině 17. století.
Režie: J. A. Pitínský 

23:30 | Horní náměstí 

TaBALADA
Décalages / CZ & FR 
Pouliční představení česko-francouz-
ského ansámblu volně inspirované 
starou japonskou legendou Oba-
sute. 


