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Hovorí sa, že život je boj. Bojujeme s ča-
som, s nedostatkom inšpirácie, sami so 
sebou, so životom samým. Tohtoročná 
Flora je tematicky zastrešovaná hes-
lom Válka idejí. Od začiatku festivalu 
vedieme vojnu s časom, keď sa presú-
vame z predstavenia na predstavenie, 
bojujeme s limitmi vlastného chápania 
a vnímania, keď na javiskách vidíme 
veci, ktorým nerozumieme. Bojujeme 
s jazykom, menšími a väčšími roz-
dielmi medzi slovenčinou/češtinou. 
A bojujeme aj s inscenáciami a zážit-
kami, ktorých jazyk nie je verbálny 
a o to ťažšie dešifrovateľný. Bojujeme 
s témami, ktoré sa nás bytostne dotý-
kajú a nevieme si to priznať. Bojujeme 

s históriou spoločnou aj pre Čechov 
aj pre Slovákov a bojujeme sami so 
sebou, keď sa snažíme s touto his-
tóriou vyrovnať. Najmä v takých 
mometoch, akými bola klaňačka 
Zítra se bude… Videli sme samých 
seba v zrkadle na scéne a samým sebe 
sme nadšene tlieskali. Po predstavení 
sme hromadne bojovali s depresiou. 
Dnes nás čaká boj s terorom ideoló-
gie v 1984, Osobní anamnéza, Vějíř 
s broskvovými květy a TaBalada. Aj 
potom, čo festival skončí, nás čaká 
boj so spomienkami a vlastnou, osob-
nou históriou.

Margareta Cvečková

Bojujeme…
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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 1984.
Režie: Jan Mikulášek 

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 

20:30 | 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 v Číně 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.

Ú
V
O
D
N
Í
K



2 3

Česko-polské (skoro)povídání si s „e-
migranty“ Witoldem Mazurkiewiczem 
(režisér), Jaroslawem Tomicou a Mi-
chalem Zgietem (herci), kteří se svými 
Teatr Provisorium & Kompania Teatr 
sice kočují z jedné země do druhé, avšak 
doma se stále cítí v Polsku, kde divadlu 
srdce pulsuje, ale krvi se nedostává 
potřebných finančních injekcí, a kde 
lidé mají příliš krátkou paměť.   

Jak probíhal proces aktualizace Mroż-
kova textu pro vaši inscenaci?
M: Použili jsme stejný text, jaký před 
třiceti lety Mrożek napsal. Snažili jsme 
se jej obohatit hlavně v rovině jevištní 
– o situace převzaté z dnešní doby. 
Snažíme se v tuto chvíli zabývat emi-
grací nejenom ve smyslu odchodu/útěku 
do zahraničí, ale také emigrací člo-
věka ve  své hlavě, jež znamená víc než 
„pouhý“ výjezd za hranice země. 
Text jsme rozšířili především využitím 
videoprojekcí, které jsou založeny na 
podkladu polské kultury a současných 
médií, ale ve své podstatě je princip 
jejich vzniku přenositelný - myslím si, 
že například po několika dnech strá-
vených v Česku bychom byli schopni 
podobný typ videa zpracovat tak, aby 
pro vás působil aktuálně. 
Divadelní Flory v Olomouci jste se 
zúčastnili i před dvěma lety. Co se 
od té doby u Vás změnilo?
M: Tenkrát jsme sem přivezli inscenaci 
Ferdydurke a zážitek jsme si odnesli 
příjemný – všichni jsme se shodli na 
tom, že návštěvy v Olomouci bývají 
rozhodně zajímavé. (smích)
Nic moc se toho u nás nezměnilo, kromě 
toho, že jsme o dva roky starší. Nevím, 
jak to vnímáte tady, ale v Polsku na nás 
pomalu, ale jistě dopadá postupující 
ekonomická krize. Hlavně v kultuře 
a v divadle, kde musíme počítat každý 

groš. To na optimismu nepřidá, ale za 
další dva roky zase rádi přijedeme.
Mluvíte-li o plánech do budoucna, 
jaké projekty připravujete v nej-
bližší době?
M: Chtěli bychom zpracovat Bílé 
manželství od  Tadeusze Rozewicze 
– text, který už disponuje jakousi his-
torií, způsobem interpretace. My se 
ho pokusíme „přečíst“ trošku jinak. 
Dále připravujeme Testosteron Anjy 
Salomonowitze. Také bych rád vytvo-
řil inscenaci, ve které se bude hovořit 
o ženách a o našem (mužském) pří-
stupu k nim. 
Nemohu se nezeptat na Vaše vzpo-
mínky na revoluční události před 
dvaceti lety a jak je dnes s odstu-
pem času vnímáte?
Z: Před dvaceti lety jsem pracoval už 
pátým rokem v divadle pro děti, ještě 
neexistovalo Kompania Teatr. Pamatuji 
si vývoj situace, jak se revoluce pře-
lévala přes nás, pak Čechy a končila 
pádem berlínské zdi. A pokračování 
dnes? Naše současná politická situ-
ace nevypadá příznivě. Škoda, že 

lidi, kteří zlikvidovali komunismus, 
se dnes mezi sebou nejsou schopni 
rozumně domluvit. 
T: Osmdesátý devátý rok byl přelom, 
o kterém by deset let předtím nikdo 
nemohl přemýšlet - kdyby mi někdo 
v devětasedmdesátém řekl, že se stane, 
co se stalo, tak bych ho doporučil na 
vyšetření u psychiatra. „To se nikdy 
nemůže přihodit!“ Ale událo se tak 
a bylo to fantastické! Náhle přestaly 
existovat hranice (což my jako kočov-
níci vnímáme ještě silněji), můžu sedět 
v té nebo v jiné zemi, nemusím chodit 
na policii a říkat s kým se potkávám, 
o čem s ním mluvím. Svět se kom-
pletně změnil. Bohužel dnes hrozně 
rychle zapomínáme, jak ten svět před 
dvaceti lety vypadal.

Hanka Svobodová děkuje 
za rozhovor, Jakubu Vedralovi 

za pomoc s porozuměním polštině 
a Ester Nagyové za inspiraci 

při vytváření otázek.

Bohužel příliš rychle zapomínáme
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V roce 1987 absolvoval studium divadla 
na PWST (Państwowa Wyższa Szkoła 
Teatralna) v Bialystoku. Od r. 1988 
působil jako herec v Divadle loutek 
(Teatr Lalki) a v divadle H. Ch. Ander-
sena v Lublině, kde se spolupodílel na 
několika představeních pro děti.
Dva roky pracoval jako televizní 
žurnalista a v roce 1994 založil stu-

dio filmové reklamy Kontakt. 
V roce 1995 založil Mazurkiewicz 
Kompania teater a stal se jeho umě-
leckým ředitelem. O rok později začalo 
divadlo stálou spolupráci s Januszem 
Oprýnskim a souborem Teatrum pro-
visorium, jejichž prvním společným 
projektem se stalo představení Koniec 
wieku. Za hru Do piachu (V písku) 

získali v roce 2003 oba režiséři Cenu 
ministra kultury za přínos současnému 
polskému umění. 
V roce 2005 režírovali s Opryńskim 
představení Trans Atlantik, jež zís-
kalo ocenění doma i v zahraničí. Na 
festivalu Divadelní f lora se můžeme 
těšit na nové nastudování Mrožkovy 
hry Emigranti.

Richard Chromeček

Witold Mazurkiewicz
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S režisérom Janom Mikuláškom na 
témy štylizácia, pastelové farby, veľký 
tlstý chlap a žena. 

Ako ste sa dostali k inscenovaniu 
Orwellovho románu 1984, a prečo ste 
sa rozhodli vytvoriť svoju vlastnú 
dramatizáciu?
S tím nápadem přišla naše bývalá 
dramaturgyně. Já jsem tehdy román 
neznal. Četl jsem jenom jeho britskou 
dramatizaci, která se mi nelíbila a z níž 
jsem na román vyvodil svůj názor. Na 
nějakou dobu jsem tedy nápad pustil 
k ledu, dokud se mi do rukou nedo-
stala Orwellova kniha. Zjistil jsem, že 
dramatizace ukazovala jenom pohled 
toho britského autora a že je možnost, 
jak se na věci podívat jinak.
Už ste celkom známy vyjadrova-
ním sa cez štylizáciu. Prečo ste sa 
tak rozhodol aj pri tejto inscenácii 
a prečo takýmto spôsobom?
Je to můj vyjadřovací jazyk, i když ne 
u všech inscenací. Nemám rád divadlo, 
které jenom nějakým způsobem ilu-
struje realitu. Myslím si, že stylizace 
svým jednoduchým rámcem odkazuje 
na zásadnější věci, než na černobílé 
nazíraní. Je to jazyk, se kterým pra-
cuji v Divadle Petra Bezruče. Herci 
už na mě slyší a nemusíme ztrácet 
čas se základními otázkami, jak se 
dívat na divadlo. Můžeme o důleži-
tých věcech přemýšlet hlouběji.
Orwellov román je pochmúrny až 
mrazivý, prečo ste vo svojej insce-
nácii použili upokojujúce pastelové 
farby?
Tato otázka je spíš na scénografa 
Marka Cpina. V zásadě ale nemáme 
rádi inscenace, kde autoři trhají svoje 
vnitřnosti a ukazují svou nezměrnou 
bolest. Ironie nám přijde rafinovanější. 

V těch nejdepresivnějších scénách jsme 
chtěli zachovat jakousi divadelní leh-
kost. Odkazujeme na to nejenom ve 
scénografii, která spíš poukazuje na 
normalizační dobu u nás,  i postavou 
moderátora, kterého hraje Tomáš Dast-
lík. Ten odlehčuje i ty nejbrutálnější 
komunistické skladby, které máme 
zažity v jiném kontextu. 
Aký ste mali dôvod na obsadenie 
Kateřiny Krejčí, teda ženy, do roly 
O‘Briena?
Říkal jsem si, jak na divadle uká-
zat zvláštní perverzní povahu toho 
člověka. Napadlo mě, že kdyby to 
hrála křehká, inteligentní žena, 
jakou Kateřina je, mohlo by v kon-
trastu s postavou vzniknout zvláštní 
napětí. Náš O‘Brien je nepojmeno-
vatelný hermafrodit, ze kterého jde 
větší strach než z nějakého tlustého 
brutálního chlapa.
V inscenácii sa pýtate ľudí, kedy 
sa im žilo lepšie. Kedy sa lepšie 

žilo vám? Pred revolúciou, alebo 
teraz po nej?
Jednoznačně teď. Jsem z rodiny, která 
byla poměrně tvrdě perzekuována. 
Můj dědeček byl básník, který byl 
od šedesátého osmého zakázaný. Měl 
napíchnutý telefon a jistým hravým 
způsobem se s tou situací vyrovnával. 
Ale cítili jsme to každý den. 

Lucia Lejková, Matej Moško

Ironie nám přijde rafinovanější
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Režisér Jan Mikulášek, potomok 
moravského básnika Oldřicha Miku-
láška, pochádza zo Zlína. Ako dieťa 
z hereckej rodiny si svoju cestu k di-
vadlu našiel pomerne skoro. Napriek 
nedokončenému štúdiu na JAMU sa 
úspešne uchytil v praxi, lebo - ako 
sám tvrdí - v umení ide o talent „a ne 
že máte papír s razítkem.“ Dnes patrí 

k najzaujímavejším osobnostiam čes-
kej divadelnej scény a na svojom konte 
má viacero kvalitných inscenácií napr. 
Caligula Alberta Camusa, Heda Gable-
rová (Narodní divadlo moravskoslezské), 
Hamlet (Husa na provázku), Tři sestry 
(Divadlo Petra Bezruče) či inscenáciu 
A.S. Puškina Evžen Oněgin (Divadlo 
Petra Bezruče), za ktorú získal výroční 

cenu Nadace Českého literárního fondu 
za divadelní a rozhlasovou tvorbu, cenu 
Českého literárního fondu a víťazstvo 
v Divácké anketě Bezruč sobě 2008. 
Na tohtoročnom olomouckom festivale 
sa predstaví dramatizáciou alegoric-
kého románu 1984, ktorú naštudoval 
opäť s umeleckým súborom Divadla 
Petra Bezruče.

Lucia Lejková

Jan Mikulášek
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Aleš Janák, herec souboru Teatr 
Novogo Fronta.

Už skoro pravidlom festivalu je, že 
názov predstavenia nie je divákom 
veľmi jasný. Čo teda Doppelgänger 
znamená?
V preklade z nemčiny ide o dvojníka, 
niekoho kto kráča spolu s vami. Je 
to váš tieň, ktorý vás neustále pre-
nasleduje. 
Čo sa  skrýva za podtitulom predsta-
venia Hermetisches Theaterkabinett 
II?
Predstavenie je druhou časťou trilógie 
Hermetického divadelného kabinetu, 
ktorý vlastne teraz tvoríme. (pozn.red. 
Prvou časťou bola inscenácia Zwis-
chenmensch.)  
V materiáloch k inscenácii sa mi 
nepodarilo nájsť meno režiséra. 
Má inscenácia nejakého, alebo ide 
o kolektívnu prácu?
Režisér je možno človek, ktorý má 
v súbore posledné slovo. Veci však 
v súbore tvoríme spoločne, ide vlastne 
o kolektívne dielo. Je to spoločná 
práca technikov, dizajnérov, zvuká-
rov a hercov.  Máme človeka, ktorý je 
zodpovedný za to, ako bude výsledné 
predstavenie vyzerať. Nie je to však 
režisér v takom tom pravom zmysle.
Prečo práve táto téma, ktorá vychádza 
z Biblie, ale v podstate nie je bib-
lická?
Neviem. na koľko mali dopad moje 
dva ruské monológy, ktoré vychád-
zali z Biblie a nakoľko mali dopad 
obrazy, v ktorých vlastne vznikol 
človek a jeho prvá láska. Boh sa tu 
vlastne snaží stvoriť dokonalý svet, 
a tak stvorí dokonalú ženu Lilith. Medzi 
ňou a Adamom však dochádza k mno-
hým rozporom. Lilith teda odchádza 

s tromi anjelmi a z Adama je stvorená 
Eva. Toto je prvá téma, ktorú rozo-
beráme. Druhou témou je proroctvo 
o príchode spasiteľa a význam vzkrie-
senia Lazara. 
Diváci neznalí ruského jazyka mali 
určite s týmito monológmi problém. 
Nerozmýšľali ste ich aspoň otitul-
kovať?
Tak to ma nikdy nenapadlo. Já som 
vždy rád, keď to nie je úplne zachytené. 
Divák sa musí snažiť tomu rozumieť. 
Keď človek žije tak v troch až v šty-
roch jazykoch, a ruština mi je koreňmi 
najbližšia, je rád že diváci nezachytia 
všetko.  Aby som vás úplne upokojil, 
v Nemecku alebo v Anglicku sú tieto 
monológy v taliančine.  Nieje v tom 
teda nič patriotické.
Predstavenie je plné zaujímavého 
materiálu a živlov. Používate v ňom 
napríklad oheň. Vždy sa koná v ex-
teriérových priestoroch?
Nie. Predstavenie sa hrá normálne 
vo vnútri, akurát tam toho ohňa nie 
je toľko. 
Vo vašom spektákule sa objavia aj 
veľmi zaujímavé masky a kostýmy. 
Odkiaľ ich beriete?
Väčšinu vecí, ako napríklad masky 
veľkých očí si robíme sami. Niečo sa 
prípadne kúpi a dotvorí.
A čo hudba? Robíte na nej tiež 
sami, alebo máte niekoho kto vám 
ju komponuje?
Jasné, mali sme tam Šostakoviča, ten 
pre nás píše s malým oneskorením, 
a bol tam aj Beethoven. Tým už nemu-
síme platiť autorské práva. (smiech) 
Ale nie. Samozrejme máme niekoľko 
skladateľov, ktorí s nami spolupracujú. 
Som veľmi rád, že tam sú citácie zná-
mych autorov, pretože v postmoderne 
sa vždy jedná o citácie. Vlastne v celom 

Hermetickom divadelnom kabinete je 
veľké množstvo citácií. Človek, ktorý 
sa orientuje v istých kultových dielach, 
tie citácie pozná. Preto používame aj 
hudobné citácie, ktoré sú prepraco-
vané, ako napríklad Óda na radosť 
s bicími. 
Máte zvláštny herecký súbor. Všetci 
vaši herci sú tanečníci? 
Človek, ktorý hral Adama, Achil-
leas Xariskos z Grécka, začínal ako 
pouličný herec. Ostatní máme vyso-
koškolské vzdelanie ako tanečníci. 
Myslím však, že to nie je to najpod-
statnejšie pri výbere či ten ktorý 
človek bude s nami hrať v súbore. 
Väčšinou ide skôr o to či je ochotný 
spolupracovať a či si nájde svoje 
miesto v súbore.
Takže súbor funguje ako jedná 
veľká rodina?
Myslím, že ako rodina nie. Je to skôr 
organizmus, ktorý určitým spôsobom 
existuje. Ak by chcel s nami niekto 
spolupracovať nech príde a možno si 
to svoje miesto nájde.  

Gabriel Žifčák

Boh chcel dokonalý svet, a tak stvoril ženu

Divadelní společnost byla založena 
v roce 1993 v St. Petěrburgu Irinou 
Anreevou a Alešem Janákem, kteří v sou-
boru působí dodnes.  První inscenace 
se jmenovala Vremja Dujak (Hloupý 
čas, 1994). Po prvním, velmi úspěš-
ném, zahraničním turné se skupina 
definitivně usadila v Praze. TNF fasci-
nuje již od jejich začátků práce s tělem 

a jeho interakcí s různým prostorem 
- pohyb jako univerzální sdělovací 
prostředek. TNF je divadlem fyzic-
kým v jeho nejvyhrocenější podobě.  
Experimentuje s různým prostorem 
i prostředky, často používá oheň, 
nikoliv demonstrativně, ale v jeho plné 
síle a živočišnosti.  Performeři zpro-
středkovávají intimní zážitek a jejich 

totální nasazení se v plné míře pře-
náší i na diváky. Mezinárodní soubor 
slova nepotřebuje, pohyb je intenziv-
nější a univerzálnější. Jejich cílem je 
vytvořit show bohatou na symboly 
a asociativní proudy. Jejich často poli-
ticky angažované inscenace vycházejí 
z ruské kultury, která je silně ovliv-
něna mytologií a náboženstvím.

HeK

Teatr Novogo Fronta
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O tom, ako sa ubrániť pred Veľkým 
bratom. Pohľad protagonistu Jana 
Vlasa a herečky vo vedľajšej úlohe 
Terezy Vilišovej.

Čítali ste Orwellov román?
JV: Já jsem ho četl kdysi dávno, teď 
jsem si jenom dohledával konkrétní 
věci, které jsme zkoušeli.
TV: Ano, několikrát.
Inscenácia je značne komplikovaná. 
Prišiel režisér už s hotovou koncep-
ciou, alebo ste ju dotvárali počas 
skúšok?
JV: Jednoznačně bych řekl, že tohle 
je hlavně Honzova práce. Protože on 
z celého románu v podstatě „vymách-
nul“ to, co tam bylo nejdůležitější.
Jan Mikulášek používa štylizáciu 
pomerne často (Evžen Oněgin, Hedda 
Gablerová...).  Ako sa vám pracovalo 
konkrétne v tejto jej forme?
JV: Myslím, že každý režisér používá 
určité prostředky. Přes tuto stylizaci je 

inscenace poněkud zábavnější a více 
působí na diváka, než kdyby se hrálo 
úplně realisticky. V opačném případe 
by bylo představení úplně neúnosná 
věc a mohlo by působit hloupě.
TV: Mně se ta koncepce líbí moc, 
protože hrajeme s jistým odstupem. 
Inscenace nabízí širší pohled na svět 
kolem. Poukazuje nejen na mezinárodní, 
ale také na českou společnost.
Postava Winstona môže svojím spô-
sobom vyvolávať u ľudí súcit. Stáva 
sa vám, že by vás ľudia niekedy ľuto-
vali? Aké sú vôbec reakcie ľudí na 
túto inscenáciu?
JV: Podle mě nejde o to, aby lidé Win-
stona litovali. Je to spíš člověk, kterého 
semelou okolnosti. Je typickým vzorem 
člověka, kterých je hodně v Číně nebo 
Rusku. Určitě si myslím, že je strašně 
důležité dělat takovýhle typ divadla. 
Hlavně teď, když někteří politici, mlu-
vím konkrétně o panu Rathovi, úplně 
nestydatě porušují zákony.  Orwell 

ukazuje právě na to, co by se mohlo 
stát, kdybychom si manýry takových 
lidí neuhlídali.
TV: Jako diváci se na tomhle představení 
už vystřídali všichni od patnáctiletých 
puberťáků po padesátileté lidi. Báli 
jsme se, co na představení budou říkat 
mladí. Jestli pro ně nebude dlouhé, 
náročné nebo nejednoznačné. Nakonec 
na něj máme moc pěkné reakce.
Počas predstavenia padla otázka, 
kedy sa žilo lepšie, pred rokom 89, 
alebo po ňom. Ako je to s vami?
TV: Já jsem ročník osmdesát jedna, 
takže stejně jak praví v našich ukáz-
kách jedna slečna, byl jsem ještě dítě. 
Určitě ale vnímám to, že svoboda nebyla 
vždycky samozřejmá. V dnešní době 
máme neskutečné možnosti výběru, 
názoru.
Je aj teraz, v dnešnej dobe, všade-
prítomný Veľký brat?
TV: Je všude, ale záleží na nás, nako-
lik mu dovolíme, aby byl velký.

Lucia Lejková, Matej Moško

Nakolik mu dovolíme, aby byl velký?

Píše sa rok 2009 a my, diváci, sa 
pomocou časostroja divadla Petra Bez-
ruče presúvame o 25 rokov späť. Do 
časov a udalostí slávneho antiutopic-
kého románu alebo do zašlej reality? 
Táto otázka po celý čas predstavenia 
vŕta hlavou časopriestorových turis-
tov. Odrazu sa ocitáme v telocvični, 
symbole dodnes fungujúcej drezúry 
a totality. Tu miestni obyvatelia pod 
dohľadom Veľkého brata rovnako orga-
nizovane vykonávajú rannú rozcvičku 
či prechádzajú ulicou.
Odohráva sa tu aj dej prvej polovice 
predstavenia. Telocvičňa sa mení podľa 
potreby na jedáleň, pracovňu, byt, 
ulicu, podkrovie starožitníctva... Tak 
ako sa nedočkáme výraznej premeny 
priestorov nedočkáme sa ani rekvi-
zít. Režisér si totiž uvedomuje, že by 
svojou bezvýznamnosťou skôr zavad-
zali. Namiesto toho stavia na výrazne 
štylizované herectvo, ktoré dokazuje 
kvalitu súboru a režisérovu práce 
s hercom. Štylizáciu naviac dotvára 
maskovanie tvárí vytvárajúce úžasnú 
metaforu ukrývania skutočných poci-
tov a myšlienok. 
Aj preto sú Winston a Júlia jediní, kto 
si túto masku na čas zložia, no po „pre-
výchove“ na ministerstve lásky si ju 

znova nasadia naznačujúc zlomenie vlast-
nej osobnosti a zaradenie sa do davu. 
Masku, podobne ako Winston a Júlia, 
nemá ani O’Brien, ktorý ju narozdiel 
od nich nepotrebuje. On totiž vie čo 
je správne, pretože jeho jediný pocit je 
láska k Veľkému bratovi a tá sa skrý-
vať nemusí. Mikuláškov O’Brien však 
nie je iba zákerný a slizký chlap. Je to 
žena. Tento inscenačný posun v po-
stave O’Briena akcentuje perverznosť 
a robí z neho hermafrodita.
„Bezručovská“ inscenácia vytvára 
zaujímavú mozaiku príbehu antiu-
topického románu prerušovaného 
reflexiami časov prítomných a minu-
lých. V mnohom však bohužiaľ zaostáva 
za literárnou predlohou, ktorej uberá 
hlavne atmosféru - základný a nosný 
princíp románu. Ako inscenátori sami 
tvrdia, išlo im o nadhľad. Je ale tento 
nadhľad funkčný? 
Samozrejme je sympatické, že sa 
tvorcovia snažili pojať scénu z iného 
konca ako iba sucho napodobniť ponuré 
a nechutné obrazy sveta Oceánie. Pas-
telovými farbami si však pod kolená 
hodili veľké poleno, pretože v tomto 
priestore nedokázali v divákovi vyvo-
lať strach a potrebu úniku. Stelesnením 
nadhľadu je aj rozprávač, ktorý nás 

vtipne uvedie do deja, vysvetlí prečo si 
treba vypnúť telefóny či dokonca oko-
mentuje prípravu predstavenia („... my 
jsme to zbouchali za čtyři týdny.“) Jeho 
postava síce dodáva iný podhľad, na 
druhej strane však pôsobí prvoplánovo 
a namiesto plusov prináša mínusy.
Inscenácia využíva v podstate hlavnú 
dejovú líniu knihy bez rôznych odbočiek, 
ktoré sa ale bojím nazvať nepotreb-
nými. Práve tieto opisy a „menšie“ 
dejové obrazy totiž dodávajú Orwel-
lovej knihe to, čo Mikuláškovej 
inscenácii tak veľmi chýba. Orwell 
dáva čitateľovi nádej. Dáva mu nádej 
na zmenu, presviedča ho, že Winston 
sa nakoniec spojí s proletármi, zorga-
nizuje revolúciu a zvrhne diktatúru. 
Mikulášek nechá Winstona spomenúť 
proletárov iba raz. Na nádej to určite 
nestačí. Záver príbehu a zlomenie 
jedného človeka tak vyznieva takmer 
predvídateľne. Je očakávaťelný.
Po návrate do roku 2009 mi z inscená-
cie Divadla Petra Bezruče (podobne ako 
z filmového spracovania z roku 1984) 
vyvstala otázka, nakoľko je román 1984 
možné preniesť na javisko či plátno. 
Nie je tu práve snaha o jeho vizualizá-
ciu základným kameňom úrazu?

Lucia Lejková

Na trase 2009 – 1984 a späť
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Několik nejnadšenějších z nás přece 
jen vstalo a na desátou hodinu ranní 
dorazilo na sobotní polské představení 
Emigrantů v režii Witolda Mazurkiewicze. 
My jsme sice vstali, ale na jevišti se 
po příchodu diváků stále ještě spalo; 
nebyl to však ani v nejmenším klidný 
spánek zdravého člověka. Jeho neklid 
nebyl způsoben - jak bychom se zprvu 
mohli domnívat - chladem potemnělého 
studeného prostoru sklepního bytu, ani 
mrazivě modravým světlem produko-
vaným zrnícími obrazovkami televizí. 
Byl to neklid alkoholika, kterého pro-
bouzí z halucinantního, třaslavého 
spánku potřeba těla a mozku doplnit 
několika mocnými doušky špiritusu 
hladinu nejdůležitějšího životabu-
diče. Po několika okamžicích se trochu 
zklidňuje horečka a pocit děsu z panic-
kého probuzení. V tuto chvíli vchází 
na jeviště společník, druhá a poslední 
postava celé hry. 
V anotaci k představení byla předzna-
menána úloha mediálního šumu (kulisa 
neustávajících televizních obrazů), 
reprezentujícího „světovou kulturu“ 
a současnost. Ten vytváří jakési simu-

lakrum, každodenní prostředí života dvou 
emigrantů. Tato nekonečná salva elek-
trického světla je jejich jediným pojítkem 
s cizím světem, do kterého se v jednom 
případě postava nemůže nebo v druhém 
naopak nechce zařadit. Stejně tak jako 
se oba - každý z jiného důvodu - nemo-
hou vrátit do své rodné země. 
Filozof a spisovatel (X-představuje Jaro-
slaw Tomica) nemůže domů z politických 
důvodů a jeho partner (Y-Michal Zgiet) 
potřebuje ještě vydělat víc peněz, aby 
mohl zabezpečit svoji rodinu. Neprav-
děpodobnost návratu je u obou postav 
téměř totožná, i když za ní stojí zcela 
odlišné důvody. Své vlastní tragické 
životy a omezení si postavy vyjevují 
jako v zrcadle jeden v druhém navzá-
jem. 
Při pitce na oslavu nového roku (sku-
tečnost, že je Silvestr zjistí X a Y 
z televizního přenosu nějaké oslavy) 
si vzájemně odhalují dosud nevyřčené 
myšlenky a postoje k sobě i světu kolem 
nich. Intelektuální spisovatel X prozrazuje, 
že se chystá napsat studii o nemožnosti 
dosáhnout lidské svobody, a prototyp 
člověka neschopného zbavit se svého 

otroctví nalézá právě v osobě svého 
prostoduchého společníka Y. 
Jakoby oba odcizovala i jejich vlastní 
řeč; cizí slovník a myšlenkové pochody 
téměř delirických fantazií filozofa nejsou 
srozumitelné obyčejnému dělníkovi 
z venkova, jehož hlavní cíl - totiž šet-
řit peníze- naopak není pochopitelný 
pro zpitého filozofa. Proto mu X odha-
luje svoji představu o jeho otrockém 
vědomí a vykresluje bludný kruh, který 
oba uzavírá do temnoty jejich nešťast-
ného bytí. 
Pro jednoduššího Y nejsou filozofovy 
myšlenky nepochopitelné, ale jeho 
život určují jiné hodnoty a v postavě 
X spatřuje prokletou existenci. Přece 
jen se u konce hry nechá strhnout prou-
dem jeho obvinění a odvažuje se zničit 
veškeré výsledky svého „nesmyslného“ 
úsilí a života.
Na okamžik tak ukáže sebedestruktivní, 
ale svobodomyslné vzepětí vlastního 
ducha. Tím zničí i hypotézy filozofie 
X a oba se ocitají opět na začátku slepé 
a absurdní ulice. 

Richard Chromeček

Emigranti - člověk člověku

Jedinou plenérovou inscenaci přivezl 
do Olomouce mezinárodní soubor Teatr 
Novogo Fronta.  Doppelgänger , v pře-
kladu dvojník, někdo kdo nás neustále 
pronásleduje, je název druhého dílu tri-
logie Hermetický divadelní kabinet. 
Okultní představení přetékalo symboly 
a živočišným, skoro hmatatelným pohy-
bem. Čtvercové jeviště bylo z jedné 
strany od diváků obehnáno ostnatým 
drátem – jeviště bylo jen pro zasvěcené. 
Naproti divákům se tyčil oltář s hepta-
gramem a ztemnělou noční atmosférou 
zněly neidentifikovatelné ruchy a šumy 
snímané jakoby z tunelu. Nad oltářem 
poletuje osvětlená koule.
Z oltáře na scénu svítí reflektor, který 
na dlažbě vytvořil růžový kruh – místo 
pro rituály. Bůh přijíždí v drahém autě 
i s černými anděly, aby vdechl Adamovi 
život. Adamovo zrození pozoruje z po-
vzdálí dítě, jež mu pomůže i při prvním 
probuzení. Dítě má svoji vlastní víru 
– bílý balónek, který mu ale uletí při 
okoukávání Adama. Příběh se tady noří 
do hlubin a vyplouvá prazvláštní „tanec 
očí“. Do tance dvou se přidá i třetí zvět-

šená bulva a po obtančení rituálního kruhu 
se Boží všudypřítomné oči zase ztrácí. 
Adam vstává až při příchodu zkostna-
tělých robotických Židů a tančí s nimi 
na „zpopularizovaný“ klezmer. Pomalé 
synchronní tance se střídají s artistic-
kými sóly. Židé odcházejí z temnoty 
a Adama zachrání Lilith – první žena, 
která byla stvořena ještě před Evou. 
Přináší papírovou sfingu plnou bílého 
prášku. Adam Lilith podlehne a oba 
se válí po zemi v sexuálním opojení. 
Lilith je kvůli své divoké povaze od 
Adama odehnána, chycena v pavučině 
gumového heptagramu a na oltáři a po-
zoruje zrození Evy. Další mezihra je 
poskládaná z úryvků známých skla-
deb vážné hudby. Óda na radost střídá 
úryvek z Labutího jezera. Vracející se 
motivy jsou v závěru mezihry spojeny 
v absurdní grotesku o usmrcení Žida 
v batmanovském obleku ďábla. Jeho 
usmažení na elektrickém křesle na 
chvíli ochromí techniku. Po smrti, 
pokropen baletkou živou vodou, zase 
ožívá – jako Lazar v druhé části show. 
Teatr Novogo Fronta se ani v této bib-

licky motivované inscenaci nevyhnul 
narážkám na neuspokojivou ruskou 
politiku. V jedné z meziher se čer-
vená vlajka vítězství stane pláštěnkou 
sloužící k dráždění býka. 
Druhá část inscenace připomíná stře-
dověké mysterium o příchodu spasitele. 
Muž v bílém rouchu vypráví biblický 
příběh o Lazarovi. Oponka na železné 
konstrukci mění jeviště v hlediště a na-
opak. Jsme nejistí, protože nevíme, na 
jaké straně vlastně stojíme. 
Kokainový Bůh zapadl mezi „zlatou 
mládež“ a jeho moc se přepočítává na 
peníze. Kolem sebe střádá bodygu-
ardy – černé anděly. Z drogy vzniká 
i prvotní opojení Adama – Lilithina papí-
rová sfinga je jí plná. Bůh je dokonce 
smrtelný a po jeho náhodném smrtel-
ném postřelení ho vystřídá jiný bůh, 
jiná víra. Balón z vrcholu oltáře odlétá 
a stane se jednou z hvězd na obloze. 
Je těžké uchopit všechny se prolína-
jící linie příběhu, ale více než o ně jde 
o vynikající podívanou, plnou emocí 
a drásavého prožitku.   

Helena Kunčarová

Rituál tanců 
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10:00 / Konvikt / filmový sál
NSR, Fr., Pol., Jug. / režie Volker 
Schlöndorff / 1979 / film

Groteskní obraz ztráty důstojnosti, 
morálky a soudnosti, které postihly 
lidstvo za druhé světové války. Film 
Volkera Schlöndorfa podle románu 
Güntera Grasse o životě a osudech 
Oscara Matzeratha, geniálního a dě-
sivého dítěte, které se rozhodlo nikdy 

nevyrůst, aby tak vyjádřilo svůj odpor 
ke světu dospělých.
Ve shodě s Grassovým literárním sty-
lem ponechal Schlöndorff velký prostor 
hrdinovým promluvám a kometářům, 
v nichž se kříží dětské uvažování s do-
spělým a jimiž doprovází obraz, který 
by jinak mohl vyznívat nedůležitě.
Celý film pak formuje působivě ambi-
valentní pocit, protože malý Oscar 
sice není přizpůsobivá ovce stáda, 

Plechový bubínek
ale jeho osobnost nevykazuje nijak 
sympatické rysy. To je způsobováno 
právě tím, že v něm existuje zároveň 
dětská umanutost, bezprostřednost 
a neschopnost dohlédnout následky 
jednání spolu s vyzrálou životní zku-
šeností a vědomostmi o chodu světa. 
Volker Schlöndorff díky němu postavil 
výhružný pomník morální měkkosti, 
jehož aktuálnost nedokáže zastarat.

KaS

13:00 / Konvikt / filmový sál
USA / režie Martin Scorsese / 1973 
/ film

První skutečně autorský film Martina 
Scorseseho z prostředí italské mafie 
v Americe o osobních morálních dile-
matech mezi výdělkem a ctí.
Martin Scorsese zde s autobiografic-
kými zkušenostmi mapuje komunitu 
první generace potomstva italských 
novousedlíků v Americe.

Účinek filmu do značné míry stojí na 
hereckých výkonech dvou dvorních 
Scorseseho protagonistů, Harveyho 
Keitela a Roberta de Nira. Vytvořili 
vnitřně nesourodou dvojici, spojenou 
příbuzenstvím a vzájemným přátel-
stvím, které svými pravidly fungování 
ohrožuje bezpečnost uprostřed vnitř-
ních pravidel mafie. Zatímco Keitelův 
Charlie bojuje s nejistotou  a snaží se 
dostát, byť pochybenému, tak přís-
nému kodexu cti, De Nirův Johnny se 

Špinavé ulice
dopouští kriminálních přečinů z či-
rého puzení k zábavě a adrenalinovým 
zážitkům a utápí se v nedůstojných 
závislostech alkoholismu a gambler-
ství. Jejich typově přesné herectví spolu 
se Scorseseho důkladnou znalostí pro-
středí a citem pro jeho zachycení bez 
piety nebo mravokárnosti činí ze Špi-
navých ulic významné dílo éry tzv. 
nového Hollywoodu.

KaS

15:30 / Konvikt / filmový sál
Polsko / režie Ryszard Bugajski / 
1982 / film

Jímavý osobní příběh statečnosti a dů-
stojnosti na pozadí velkých politických 
procesů éry stalinismu.
Bugajski vypráví příběh lehkomyslné 

kabaretní zpěvačky Tonky, která si 
užívá života, o politické souvislosti se 
nezajímá a je spokojená s požitky, které 
ji může přinést každý den. O to tvrdší 
zlom nastane, když je unesena dvěma 
muži, zavřena a soustavně podrobo-
vána nelidskému výslechu a týrání. 
Jsou jí podsouvána falešná přiznání, 

Výslech
má se stát falešným svědkem v procesu 
s nepohodlnou osobou, kromě nátlaku 
fyzického a přímého mučení, zmani-
pulují vyšetřovatelé obratně i jejího 
manžela, aby se s ní rozvedl. Zůstane 
jí něco z důstojnosti a hrdosti, nebo 
vykoná špinavou povinnost, kterou jí 
ukládají?  KaS

18. 5. / 23:30 / Konvikt / nádvoří
Koncert

Inspirativní irský rockový písničkář, 
kytarista, zpěvák, experimentátor 
a „zvukový čarostřelec ze zeleného 
ostrova“ Richie Egan dal před časem 

dohromady sólový projekt, který odráží 
jeho experimentální vztah k hudbě 
a v němž se s uhrančivou samozřej-
mostí potkávají folk s elektronikou. 
Muzikant, jenž patří k nezajímavěj-
ším zjevům současné irské hudební 
scény a jehož tvorba by se dala při-

JAPE
rovnat ke „svěžímu větru ve smogem 
zahuštěném Dublinu“, představí v Olo-
mouci své nejnovější album Ritual, za 
které letos získal prestižní cenu Cho-
ice Music Awards i nominaci na ceny 
Meteor Awards. red
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pondělí 18. 5. 2009
10:00 | Konvikt | filmový sál 

PLECHOVÝ 
BUBÍNEK
rež. Volker Schlöndorff 
NSR, Francie, Polsko, Jugoslávie 1979
Fascinující oscarová adaptace slav-
ného románu Güntera Grasse.

13:00 | konvikt | filmový sál 

ŠPINAVÉ ULICE
rež. Martin Scorsese / USA 1973
Autorská ref lexe autentického pro-
středí newyorské mafiánské čtvrti 
Little Italy.

15:30 | Konvikt | filmový sál 

VÝSLECH
rež. Ryszard Bugajski 
Polsko 1982
Strhující příběh osobní statečnosti 
situovaný do dusivé atmosféry sta-
linistických procesů. 

18:00 | Konvikt | divadelní sál 

T. BERNADETTE
T.R.A.S.H. / NL 
Intenzivní taneční duet kmenových 
členů (Lucie Petrušová  a Guilherme 
Miotto) světově proslulé taneční 
skupiny T.R.A.S.H. v nejnovější 
inscenaci choreografky Kristel 
van Issum, připravené speciálně 
pro olomoucký festival. Premié-
rové uvedení v rámci DF! 

20:30 | Konvikt | parkán | šapitó 

DISKRÉTNÍ DEN
LÁHOR/soundsystem 
All-stars band moravských impro-
vizačních divadel (mj. Divadlo 
V Soukolí, XXXH, Dekadentní 
divadlo Beruška, Vichr z hor, Radio 
Ivo či DNO) v „existenciální mak-
rokomedii“ ze života třicetiletých 
squaterů...
 
21:30 | Konvikt | nádvoří 

JAPE 
koncert 
Sólový projekt písničkáře, kytaristy, 
zpěváka a zvukového experimentá-
tora Richieho Egana, oceněného za 
poslední album „Ritual“ prestižní 
cenou Choice Music Awards.

Skupina studentů a pedagogů

KALD DAMU
Vás zve na prezentaci 
otevřeného projektu

KVĚTEN(A) 
OLOMOUC

17.05. v 18:35
v Bílé noře,

kde klíčí myšlenky, které chtějí 
vykvést ve městě Olomouc.

18. 5. / 20:30 / Konvikt / parkán / šapitó
LÁHOR/soundsystem

   Festivalové dění se přesouvá pod 
Open Konvikt a hned první den off-
-programu Divadelní Flory se představí 
„All-stars band moravských improvi-
začních divadel“ LÁHOR/soundsystem. 
Parkán Uměleckého centra Univerzity 
Palackého pohostí nejnovější počin této 
třináctičlenné skupiny divadelníků, 
Diskrétní den. LÁHOR/soundsystem 
stvořilo setkávání improvizačních sou-
borů zejména při krajské přehlídce ve 
Valašském Meziříčí. Soubor tvoří čle-
nové Lidového divadla Ostravské pánve, 
divadla Beruška Hranice na Moravě, 

havířovského divadla V Soukolí, XXX-
H´XXO´XXOXX z Ostravy, Radia Iva, 
Vichru z hor, Divadla Margaret Tha-
tcherové, Kašel miminka či Jednoty. Od 
roku 2002 dosud LÁHOR/soundsystem 
připravil na deset poloimprovizova-
ných konceptů : V Bikinách/Jdem 
tmou, Vyhledat a zneškodnit, Pákis-
tán, Valmez subverz, Disko!, 100% 
alibi, Sborovna, Nic proti ničemu, My 
všichni bychom rádi a „existenciální 
makrokomedie z vyhaslého prostředí 
pojednávající o angažovaných třicátní-
cích“ Diskrétní den. Očekávejte svěží 
divadelní setkání s improvizací pro-
třelých performerů!

Matyáš Dlab

DISKRÉTNÍ DEN

18. 5. / 18:00 / Konvikt / divadelní sál
T.R.A.S.H.

Taneční performance T. Bernadette, 
pojatá jako mohutné scénické usku-
pení,  stojí na elegantním a subtilním 
pohybovém výrazu. Lucie Petrušová 
a Guillerhme Miotto tvoří symbiotickou 
dvojici, ve které se probouzí chtíč po 
rozdělení a vlastní identitě. Tělo mučené 
výbušností duše se vzpouzí, rozkladné 
tendence ventiluje skrze násilí, jímž záro-
veň vyslovuje svou suverenitu. Taneční 
duet odkrývající primitivní brutalitu, 
extrémní násilí s přerodem v extázi 

agresivity je aktuálním odkazem na 
neurvalost popkultury. Choreografie 
vyznačující se explozivní prudkostí, 
disonancí uhlazeného povrchu a su-
rovostí duševního napětí se pohybuje 
mnohdy až za hranicí únosné hrubosti. 
Neschopnost vnímat okolní svět zin-
scenuje nizozemský soubor T.R.A.S.H. 
v napjatém balení absurdnosti poznání. 
T. Bernadette představuje divákům 
Divadelní Flory nonkonformní pojetí 
identity v osamocenosti lidských bytostí 
v premiéře vytvořené speciálně pro olo-
moucký divadelní festival. 

Ester Nagyová

T. BERNADETTE

Giving cities a magnificence...
...since 10000BC

Generální partner projektu Květen(a)Olomouc
FANDÍME DIVADLU!

INZERCE


