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A je dobojované! Teda aspoň na sloven-
skom fronte. S radosťou oznamujeme, 
že sme prežili bez väčších fyzických 
zranení. Psychika je na tom horšie. 
Sme vyšťavení, mierne dezoriento-
vaní, ale zato inšpirovaní, divadelne 
nadšení a nabudení. S našim pôsobe-
ním sa končí aj prvá polovica ideovej 
vojny, ktorú vedieme už šesť dní, a za-
čína sa festivalový off program Open 
Konvikt. Tak teda užívajte, nasávajte, 
vzdelávajte, rasťte (áno, aj nám sa zdá 
to slovo čudné)...  Prišli sme, videli 
sme, snáď sme aj zvíťazili (minimálne 

sami nad sebou), ale hlavne zdoku-
mentovali sme a nesieme domov pekne 
tučný spis! 
Je ťažké povedať či s úsmevom na 
perách alebo naopak so slzou na kra-
jíčku skladáme zbrane. Nie sme v tom 
však sami. Spolu s nami (konečne!) 
dvihli bielu vlajku aj prírodné živly 
a my sme sa stretli tam, kde niet tem-
noty. 

Lúčia sa s vami kriticky ozbrojené sily 
Slovenskej republiky. Česť!

Lucia Lejková

Na západe niečo nové
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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 reflexe z prostředí newyor-
ské 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 v choreogra-
fii proslulé Kristel van Issum.

20:30 | Konvikt | parkán | šapitó 

DISKRÉTNÍ DEN
LÁHOR/soundsystem 
All-stars band moravských impro-
vizačních divadel.
 
21:30 | Konvikt | nádvoří 

JAPE 
koncert 
Sólový projekt písničkáře, kytaristy, 
zpěváka a zvukového experimentá-
tora Richieho Egana.
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Rozhovor s Petrou Tejnorovou (1984) 
o vzpomínkách na minulost,  ejich jevišt-
ním zpracování a novodobé totalitě.

Jakým způsobem jste nacházeli 
výsledný tvar vašeho předsta-
vení?
Hledali jsme formu pro téma, které 
jsme si zvolili a shodou okolností jsme 
četli knihy od pana Vaňka (Doc. Mi-
roslav Vaněk, Centrum orální historie 
při AVČR, pozn. red.) a tak jsme se 
seznámili s orální historií. Přes ni 
jsme se dostali dále k dokumentu. 
Chceme jít přes osobní příběhy kaž-
dého z nás. Při schůzkách s herci 
jsme zjistili, že o tom nikdo z nich 
moc neví a nedokázali jsme zaujmout 
jasný postoj. Tak jsem si řekla dobře, 
tohle bude základní pozice, ze které 
vyjdeme. Pak když jsem se bavila 
s panem Vaňkem, tak jsem objevila 
dvě možné linie interpretace. Jedna 
byla, že herce vyzpovídáme formou 
rozhovoru a pak oni sami, inspirováni 
touto zkušeností, natočí rozhovory se 
svými rodiči. Každý z herců objevil 
své osobní téma, které v představení 
rozvíjel. 
Píše se o vás v souvislosti s postmo-
derním divadlem. Souhlasíte s tím, že 
vytváříte postmoderní divadlo? 
Pokud by se tak dalo nazvat, postmo-
derní je v tom smyslu, že využívám 
různé žánry a narušuji klasickou dra-
matickou stavbu, narativnost, lineárnost 
atd. Sama o svém divadle nemluvím 
jako o postmoderním, vadí mi nálep-
kování. 
Spolupracujete na projektu Cirkus 
totality. Můžete nám přiblížit, o co 
přesně jde?
Jsme součástí projektu, který má něko-
lik úrovní a je zaměřen především na 
střední školy. Měl by vzniknout určitý 
konceptuální areál. Divák při vstupu 
do něj dostane imaginární rodný list 
a projde si trenažérem totality, to zna-
mená, že si okusí život v totalitním 
režimu. Dále tam bude výstava a její 
součástí divadelní představení. Na 
výstavách spolupracuje také Kryštof 
Kyntera. Diváci nejdříve uvidí naše 
představení a potom výstavu. Měl by 
se vytvořit kompaktní dojem. 
V roce 1989 Vám bylo pět let.  Obna-
žila jste všechny herce, jaké jsou ale 
Vaše vzpomínky?

Doopravdy si pamatuji jen na jednu 
konkrétní věc. Jednou přišla moje máma 
vyděšená, protože jí někde vyčítali, 
že zapomněla vyvěsit ruskou vlajku. 
Tak jsme ji hledali a rychle vyvěsili 
do okna. 
Pracujete vždy s mladými herci nebo 
máte zkušenost i s jinou generací? 
Jaký je rozdíl v jejich vedení?
Pracovala jsem s herci ve věku mých 
rodičů, kteří zpětně komentovali můj 
neústupný přístup. Chtěla jsem po nich 
například, aby vylezli po žebříku do 
třímetrové výšky. Jedna z hereček 
například při přípravách nevěřila, že 
to někdy zvládne, ale nakonec byla 
jediná, která tam vylezla. Je to jiné 
hlavně v tom, že mají určité konvence 
v systému zkoušení. Buď se jim prostě 
přizpůsobíte, nebo s nimi půjdete do 
konfliktu a riskujete, že vám budou 
chodit na zkoušku naštvaní. Tady se 
to naštěstí nestalo. 
Vy tedy upřednostňujete druhý kon-
cept – jít proti nim?
Určitě. Jinak by to pro mě znamenalo 
udělat nějaké ústupky v tom, jak má 
divadlo vznikat.  V tomto jsem naivní 
a nikdy jsem žádný ústupek neudělala 
a nehodlám ho někdy dělat. 
Máte vždycky jasnou koncepci, jak 
má představení vypadat?
Ne koncepci, ale systém zkoušek. 
Existují dvě cesty. První, například 
v Titovi Andronicovi, kde byla kon-
cepce jasná a tím pádem se hledalo 
řešení daných situací. A pak ta druhá, 
autorské divadlo, když herci jako spo-
luautoři jsou součástí celého procesu. 

Jsou dány určité oblasti, možnosti 
a prostě zkoumáme téma interak-
tivní metodou. 
Takže každý se podílel i na chore-
ografii?
Určitě. Dost často herci improvizují 
a pak hledáme nějaký klíč, který 
rozvíjíme. K tomu jsme si přizvali 
choreografku Lucii Kašiarovou, která 
všechen pohyb dokáže sjednotit. 
V představení zazněla myšlenka, že 
naší mentalitě komunistický režim 
vyhovoval nebo imponoval. Nešlo by 
se na tento problém podívat z opačné 
strany? Že tento postoj vůči komu-
nismu je jen zvyk a pohodlnost. 
Tyto znaky a fenomény můžeme sle-
dovat v postkomunistických státech 
zvláště u starší generace. Zjistili jsme 
to například i u našich rodičů, kteří 
ke svobodě, jež jim byla poskytnuta, 
přistupují velmi pasivně. 
Může být stav dnešní západní demo-
kracie považován za jinou formu 
totalitního systému?
Myslím si, že v jistém ohledu určitě 
ano. Například mám velkou nedůvěru 
k justici, protože určití politici jsou 
napojeni na mafii, a mám pocit, že 
demokracie tady nefunguje. Stejně tak 
jako svoboda slova v podstatě neexis-
tuje. Jsou určité případy, když řeknete 
něco otevřeně a nesete za to následky. 
Nemluvě o mediální „masírce“.

Za rozhovor děkují 
Richard Chromeček, 

Helena Kunčarová 

Zprostředkovaná minulost
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Rozhovor se zakladateli a kmeno-
vými členy Décalages Seiline Vallée 
a Salvi Salvatore. Poetický divadelní 
jazyk mezinárodního souboru sídlí-
cího v Praze kombinuje nový cirkus, 
akrobacii, pouliční, fyzické, loutkové 
i klasické činoherní divadlo v osobité 
jevištní tvary. V inscenaci TaBALADA, 
jež získala „ocenění za nejlepší před-
stavení“ v rámci projektu Inspiracje 
2008 v polských Gliwicích, vedle stá-
lého dua vystupuje Perla Kotmelová, 
režijně a dramaturgicky se na insce-
naci podílela Zoja Mikotová.

Dnes máme zvláštní večer. Před-
stavení TaBALADA předcházel 
Vějíř s broskvovými květy z Di-
vadla v Dlouhé, které inspirovala 
klasická čínská hra. Vás inspiro-
vala japonská balada. Proč právě 
orientální látka?
Seiline: Inspirovala nás stará japonská 
legenda Obasute a tradice s ní spojená. 
Je to patnáct let, co jsem viděla film 
Balada o Narajamě (režie Šohéi Ima-
mura, pozn. red.), který o této tradici 
vypráví. Před deseti lety jsme sice 
připravili scénář, ale projekt jsme 
odložili. Nosili jsme si to téma s se-
bou, až se někdy loni vrátilo. Tradici 
jsme chtěli převyprávět vlastním diva-
delním jazykem.
Inspirovalo vás spíše literární zpra-
cování nebo film?
Salvi: Spíš nás inspirovala legenda 
jako taková. Tradice, o které vyprá-
víme skutečně existovala. Staří lidé 
se podle legendy Obasute vydávali 
na vrchol Narajamy zemřít. Jako my 
dáváme staré lidi do domova důchodců, 
staré Japonsko posílalo své důchodce 
na horu. 

Seilene: Ale jako první nás k této 
tradici přivedl film. Potom jsme se 
o téma začali zajímat hlouběji. Je to 
sice japonská legenda, ale nějakým 
způsobem v nás rezonuje. 
K inscenaci TaBALADA, třetímu 
projektu Décalages, jste k režijní spo-
lupráci přizvali Zoju Mikotovou. Jak 
spolupráce probíhala?
Salvi: Hledali jsme ke spolupráci 
vhodného režiséra a Zojku jsme oslo-
vili protože se známe již dlouho a její 
práce nás zajímá. Zojka spolupracovala 
jak dramaturgicky, tak režijně. 
V současnosti vzniká v pořadí čtvrtá 
inscenace s názvem Bez Země. Pro 
Décalages to znamená čtyři různé pro-
jekty, čtyři režisérské osobnosti. 
Seiline: Pro nás je to velice zajímavé 
pracovat s různými režiséry, poznávat 
nové věci. Je to hodně obohacující.
Salvi: Teď to vlastně vypadá, že 
postupujeme z východu na západ. 
Inscenaci posedlost režírovala Irina 
Andreevna z Ruska, z Teatr Novogo 
Fronta. Inscenaci TaBALADA režíro-
vala Zojka, která působí v Brně a na 
právě vznikající inscenaci Bez Země 

spolupracuje Véronic Joly z Paříže. 
Takže se možná v příštím projektu 
dostaneme až za oceán. 
Souvisí nějak název Bez Země se 
vzdušnou akrobacií, kterou Déca-
lages hojně používá? 
Seilene: Souvisí. Jak prostředkem, tak 
tématem. Inspirujeme se příběhem Petra 
Pana z knihy Jamese Barrieho. Pří-
během chlapce, který nechce vyrůst 
a vytváří si vlastní imaginativní světy. 
Jeho vzdušnou fantazii jsme pojmeno-
vali Bez Země, vyšli jsme z anglického 
Neverland. Vzdušnou akrobacii zde 
používáme jako spojení vztahu země-
-vzduch. 
Na začátku května proběhl v diva-
dle Alfréd ve dvoře váš workshop 
akrobacie na visuté hrazdě. Při jaké 
další příležitosti se mohou zájemci 
seznámit s vaší prací blíže?
Seilene: Další dílna bude probíhat 
v rámci festivalu Letní Letná na konci 
srpna, kde bychom měli strávit dva 
dny. Dílna v divadle Alfréd ve dvoře 
byla velice zajímavá, potkali se tam 
šikovní lidé, dobrý kolektiv. 

Za rozhovor děkuje Matyáš Dlab

Japonská tradice divadelní řečí česko-francouzského 
ansámblu Décalages
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„Odchylky, posunutí, vybočení ze shody 
a reality“ – všechny tyto významy se 
skrývají ve jméně nového divadelního 
spolku Décalages, jenž vznikl roku 
2007 a v podtitulu nese označení „diva-
dlo v pohybu“. U zrodu souboru stála 
francouzsko-česká dvojice herců Sei-
line Vallée a Salvi Salvatore (Libor 
Kubeš), kteří spolupracovali již několik 
let v rámci projektů Divadla Continuo. 

V paměti diváků zůstává především 
úspěšná a všeobecně vysoko hodno-
cená inscenace Letokruhy (premiéra 
2004).
Oba zakládající umělce spojuje přede-
vším osobité pojetí tématu vyrůstající 
z použití nejrůznějších výrazových pro-
středků, s nimiž se během profesního 
života setkali – principy nového cir-
kusu (akrobacie, klauniády), tance, 

loutkového, pouličního, fyzického 
i klasického divadla. Náměty insce-
nací vycházejí ze situací skutečného 
života, ale výrazným vizuálním pro-
vedením (důraz na scénografii, hudbu, 
rozmanité pohybové i činoherní ztvár-
nění) vzniká specifický, nezaměnitelný 
komunikační jazyk s diváky. ˝

Hanka Svobodová

DÉCALAGES
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Moje meno je Gabo, bývam v Tatran-
ských Matliaroch a v roku 1989 som 
mal tri roky. Moja mama je servírka 
a otec, okrem toho, že maľoval steny, 
bol členom komunistickej strany. Som 
preto zlý človek? Po tom, čo nám v pred-
stavení „Osmdesátdevět“ ukázali, ako 
vyzeral komunizmus tí, čo ho zažili, 
svoj pohľad nám dnes prezentovali 
mladí ľudia, o ktorých kožu sa len obt-
rel. V roku 1989 mali okolo päť rokov 
a to je akurát čas začať si pamätať 
aspoň niečo so svojho života. 
Na javisku počujeme rozprávanie 
siedmich hercov, medzi nimi aj jed-
nej herečky zo Slovenska a jednej 
z Poľska.  Hovoria niečo z toho, čo si 
pamätajú z oných čias. Nejde tu o roz-
právanie príbehu, skôr o akúsi formu 
vlastného dokumentu, ktorá je šikovne 
popreplietaná pohybovým divadlom. 
Predstavenie osloví hlavne mladých 
ľudí, ktorý zažili to čo herci. Rozde-
liť  sa dá do dvoch častí. V prvej sa 
s hercami vrátime do detstva, kedy 
sme sa hrali na vojakov a skladali 
sme lego. Len tak letmo sme vo svo-
jom vyrastaní zaregistrovali, že okolo 
nás je nejaký komunizmus, a stáli sme 
s mamou v nekonečnej rade na banány. 
Všetko sa pritom odohráva takým pri-
rodzeným spôsobom, že divák má chuť 
sa posadiť vedľa nich na starý rozkla-
dací gauč za drevený stôl s kovovými 
nôžkami a porozprávať aj svoju prí-
hodu z detstva.
Neskôr nám brat či kamarátka roz-
právali o tom, ako ich kedysi vyhnali 
zo školy na námestie štrngať kľúčmi 
a ani nevedeli prečo. Tu sa dostávame 
k druhej časti inscenácie. V nej sú pre-
zentované prostredníctvom krátkych 
video či audiozáznamov spomienky ich 
rodičov a starých rodičov. Popri tom 

sme pohlcovaný množstvom otázok. 
Aké to vlastne bolo? Môžeme komu-
nizmus objektívne posúdiť, keď sme 
ho nezažili? Čo by som robil v týchto 
časoch bezmocnosti? Emigroval by 
som? Čo vlastne o komunizme vieme? 
Veď túto kapitolu blízkych svetových 
aj domácich dejin sme akosi v učive 
na strednej škole preskočili. Ako nás 
teda ovplyvnil a čo zanechal v našich 
životoch až doteraz?   
V živej a hravej inscenácii je s ľah-
kou komikou prezentovaný názor detí 
osemdesiatych rokov na totalitu. Na 
časy kedy sme poznali len vône pitra-
lonu, indulony, solviny a alpy.  Kedy 
sme s babkou piekli koláčiky a s de-
dom, ktorý bol možno ŠTBák, sme 
čosi montovali v dielni. Bezstarostné 

detstvo bežalo ďalej aj po osemdesia-
tomdeviatom, ale bolo o čosi iné. O čosi 
voňavejšie.  O čo, to sme pochopili až 
neskôr. Nakoniec si všetci spoločne 
položíme otázku, aké by to bolo, keby 
nežná revolúcia nebola nežná, alebo 
by sme našli spôsob ako by fungoval 
socializmus s ľudskou tvárou.
Volám sa Gabo. Môj otec bol komu-
nista a nikdy som mu to nemal za zlé. 
Neviem totiž povedať, či by som ním 
nebol tiež. A možno by som bol medzi 
prvými, ktorých by za totality zastre-
lili. Otec chcel len, aby sme sa mali 
lepšie. Aby som tiež mohol nosiť žlté 
pančuchy, modré podkolienky a čer-
vené traky.

Gabriel Žifčák

Kto nepozná vlastnú minulosť, je odsúdený opakovať
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Opona o.p.s. je zoskupenie mladých 
ľudí z Čiech, Slovenska a Poľska, ktorý 
chcú dôstojne pripomenúť a osláviť 
udalosť, ktorá významne ovplyvnila 
vývoj celej Európy. V roku 2009 uply-
nie dvadsať rokov od pádu železnej 
opony. Rozpad východného bloku 
a ukončenie studenej vojny zrušilo 
bipolárne rozdelenie sveta.  Cieľom 
skupiny je informovať mladú generáciu 

o udalostiach počas minulého režimu. 
Poukázať chcú na hrozbu totality v sú-
časnom svete a upozorniť na to, že 
život v slobodnej spoločnosti nie je 
v niektorých štátoch samozrejmosťou 
ani dnes. Počas roku 2009 organizujú 
niekoľko kultúrnych a spoločenských 
akcií, ktorými chcú dosiahnuť dialóg.  
Dialóg medzi občanmi, ktorý by mal 
pripomenúť  nedávne udalosti pádu 

zvráteného režimu.  Z ich zaujímavej 
činnosti spomenieme ešte happening 
z projektu Nezapomeňte.cz na tému 
Branné cvičenie, alebo koncert s ná-
zvom „5 let bez hranic, 20 let bez 
opony“, kde sa v nových aranžmá 
hrali piesne od totalitou zakazova-
ných autorov.

Gabriel Žifčák

Opona o.p.s.
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Odcházet z divadla před dvanáctou 
hodinou noční je opojné jako vůně 
magnólií a konejšivé jako šumění větru 
v jejich korunách. Ne, neusnula jsem. 
Byla jsem snově okouzlena inscenací 
Divadla v Dlouhé a dlouho jsem se 
vzpamatovávala. Můžu si dovolit 
psát recenzi?
Projekce houpající se postavy pro-
mítaná na rezivějící bílou konstrukci 
s balkonem začíná tříhodinový epický 
opus. Přejde do záběru na tekoucí 
řeku. Vypravěč představuje postavy 
a v několika větách shrne děj. Tři sta 
let stará hra čínského autora Kchung 
Šang-žena Vějíř s broskvovými květy 
měla v Pitínského režii před půlro-
kem svou českou i středoevropskou 
premiéru. 
Milostný příběh mladého učence 
Choua (Miloslav König) a konku-
bíny Siang (Helena Dvořáková) na 
pozadí dramatických událostí první 
poloviny 17. století v Číně byl pro mě 
v něčem nesrozumitelný (změť postav, 
peripetie) a v něčem nepochopitelný 
(námluvy, motivace postav, závěr). 
Přisuzuji to odlišnosti kultur a odleh-
losti látky, jež historickou čínskou hru 
v evropském kontextu vinou nezna-
losti čínských dějin mění v tragédii 
(sebevraždy a vraždy většiny postav, 
kladných i záporných) či hru o spasení, 
tj. komedii (milenci se v závěru hry 
rozcházejí a vstupují do kláštera). 
Režisér J. A. Pitínský se důsledně opřel 
o tradiční inscenační praxi čínského 
divadla. Tyto zákonitosti – vějíř jako 
proměňující se znak, k postavě při-
náležející gesta a projev, proxemika 
podpořená mizanscénami, dějová a pro-
storová zkratka – jsou přesto čitelné. 

Živou hudbu produkovanou na dvou 
perkusních soupravách nadto doplňuje 
(pro Evropana) emocionálně čitelnější 
reprodukovaná hudba. 
Odlišnost divadelních tradic asijského 
divadla aplikovaná na evropské diva-
dlo vzbuzuje jak úžas, tak úsměv. 
Jazykově vybroušený překlad Dany 
Kalvodové ostatně humor obsahuje – 
vedle vtipných přísloví („Způsobíš-li 
dobrý skutek, čeká na tě velký smu-
tek.“) a slovních paradoxů („Včera šli 
spát dneska ráno.“) nese i řadu zvu-
kových homonym (scéna s prvním 
Císařem; Císař: „Jaká vládne nálada 
ve vládním vojsku?“, Generál: „Jejich 
věrnost je nezlomná.“, Císař: „Zlomte 
mu vaz.“). 
Humornou úlohu zastává postava Vypra-
věče, který není vypravěčem-šaškem, 
nýbrž elegantním ironickým glosáto-
rem, jenž do vyprávění projektuje 
mimodějové skutečnosti. Jan Von-
dráček se s postavou šťastně našel 
a myslím, že nejen mně svým impro-
vizovaným vstupem připomněl svou 
roli Lelia v Goldoniho Lháři:„Ještě se 
nenudíte, moji olomoučtí tvarůžci? Dřív 
se to hrálo i tři dny!“ Rovněž předsta-
vování postav při jejich první replice 
se nese ve veselém duchu („Zahraji 
padoucha podle příručky pro začínající 
herce s lehkým nádechem humoru.“). 
Ale dosti citování.
Herecký projev se zaměřuje na dokonalé 
ztvárnění postav po stránce gestické, 
mimické, pohybové i hlasové. Co čín-
ští herci studují od dětství několik let, 
museli ti čeští zvládnout během něko-
lika týdnů. Pitínský je svěřil do péče 
odborníků na přednes (Jiří Adámek) 
i gestiku (Igor Dostálek). Dobře vole-

ným akcentováním jedné ze složek 
projevu pak dochází k dokonalé iluzi 
asijského divadla, atmosféře východu. 
Není to „hra na asijské divadlo“, ani 
snaha po bezmezné přesnosti.  
Hlasový projev míří k intonačnímu 
experimentu připodobnit výslovnost 
originálu (důsledné dodržení délek při-
pomene časoměrnou poezii, zrychlené 
tempo řeči evokuje scat). Deklamace 
replik probíhá do publika, jak si to 
vynucuje forma, a dodržuje se i při 
zpěvu písní.
Kostýmní rej (Michaela Hořejší) rámcují 
variace na tradici s moderními prvky – 
paruky, kimona, tradiční vzory vedle 
vojenských kabátců či kožených bund 
s řetězy. Navozené kouzlo nepomíjí, 
ani když se obličejové líčení po třech 
hodinách na tvářích herců začne poně-
kud rozpouštět. A má proč. Herci ve 
vrstvených výpravných kostýmech hrají 
s maximálním nasazením, ale nepře-
hrávají, udržují koncepci. Někteří 
musejí zvládnout i několik rolí s pře-
vleky, jiní akrobatická čísla. Celý 
soubor podává vynikající výkony, což 
je o to cennější, že šlo o jistý herecký 
i režisérský experiment. Koncepce 
by se při slabině v obsazení či vět-
ším zaváhání rozbila, jak to naznačilo 
herecké zaváhání Vlastimila Zavřela 
(Císař I.–III.).    
Viděla jsem výjimečné, podmanivé 
představení s jasnou vizí, odehrané 
s nadšením a zapálením. Uvažovat nad 
krácením textu, i když za cenu ještě 
většího zploštění jedné ze dvou linií 
hry (válečná a milostná-rodinná), je 
legitimní. Stejně jako nedopustit, aby 
se festivalový program lahůdek slil do 
jednoho gulášového hrnce.

Martina Pavlunová

Jako mávnutí vějíře…

Divadelní režisér, dramatik a vášnivý 
čtenář se narodil jako Zdeněk Petr-
želka roku 1955 ve Zlíně. Od poloviny 
90. let je výraznou postavou české 
divadelní kultury. Jeho hry Pokojí-
ček, Buldočina nebo sociální drama 
Matka patří k nejvýraznějším textům 
polistopadové dramatiky. Zaměřuje se 
na režii světové i české klasiky, sou-
časných her a autorských dramatizací. 
Pro jeho imaginativní styl jej kritika 

nazývá „básníkem jeviště“.
Jeho inscenace se každoročně umis-
ťují v úzkých nominacích na prestižní 
ceny, několikrát obdržel Cenu Alfréda 
Radoka: Sestra úzkost (Divadlo v Dlouhé, 
1995), Job (HaDivadlo, 1996), Diva-
delník (Divadlo na zábradlí, 1999), 
Nora (Divadlo v 7 a půl, 2004). Pra-
videlně hostuje na předních českých 
scénách, např. v Národním divadle Praha 
(Naši furianti, 2004), Slováckém diva-

dle (Liška Bystrouška – Příběhy krve, 
2004; Divá Bára, 2007), v Městském 
divadle Zlín (Smrt Hippodamie, 2006), 
v Národním divadle Brno (Rosmel-
sholm, 2005), HaDivadle (Pařeniště, 
2008) nebo v Huse na provázku (Bet-
lém, Evangelium sv. Lukáše). Dcera 
Anna jde v „jeho stopách“, studuje 
režii na VŠMU Bratislava.

Martina Pavlunová

Jan Antonín Pitínský
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Matka. Matka dávající život, potravu 
i vědomosti. Matka milující, vycho-
vávající, starostlivá i přísná. Matka 
doufající. Matka určená ke smrti v za-
vržení a samotě. 
Matka stojí v centru veškerého dění 
inscenace TaBALADA. Uprostřed 
nevelkého jeviště se tyčí do výšky, 
odolává větrům a bouřím, řídí život 
kolem sebe, je pevná a klidná. Stejně 
jako hora, která se stane jejím osu-
dem, protože proti běhu času nezvítězí 
žádný z nás. Jednoho dne ztratí své 
privilegium a zůstane jen stará nepo-
třebná žena překážející vlastním dětem 
– upíjející vodu, ujídající pokrm, spotře-
bovávající vzduch na dýchání, zabírající 
postel v domě. Nastane okamžik, kdy jí 
potomci vydají napospas smrti, i když 
u počátku všeho byl život. 
Vyklubal se ze šálových zámotků 
a hned se měl k světu – dokonce ve 
dvojím provedení. Chlapec i dívka se 
pod maminčiným bedlivým okem (z je-
jího piedestalu by šlo jen těžko něco 
přehlédnout) nejdřív učili chodit, mlu-
vit a myslet. Později přišly na řadu hry 
i boj o místo na světě i v srdci matky 
(hlupáci, vždyť přeci miluje oba dva 
stejně), sexuální zážitky, odcizení 
a bezcitnost. Nevyhnutelnost pře-
dem zpečetěného osudu – děti chtějí 
žít, matka musí pryč. 
Tak nějak se inscenace tváří, že by měla 
a chtěla vyznít. Snaží se o to všemi 
silami. Často ale silná tematika naráží 

na formu provedení, která svou snahou 
o rozmanitost, bohatost a specifičnost 
upozorňuje sama na sebe a ne na sdělení 
ukryté za ní. Décalages tradičně pou-
žili směsici nejrůznějších divadelních 
principů „vyprávění“. Pevnou kostru 
(i f lexibilní mantinel, od kterého se 
jakékoliv vybočení poklidně odrazí zpět 
do správných frekvencí) tvoří pohy-
bové divadlo – u Seiline Vallée a Salvi 
Salvatoreho (děti) tanec na zemi i na 
šálách ve vzduchu, u Perly Kotmelové 
(matka) minimalismus pohybu rukou 
a hlavy, jelikož umístění ve vyvýšené 
konstrukci hory-sukně, do které byla po 
celou dobu zasazena, žádné výraznější 
vyjádření tělem neumožňuje. Ozvlášt-
ňujícím dojmem pak působily občasné 
matčiny naříkavé zpěvy a recitace veršů 
či použití dřevěné loutky a škrabo-
šek. Ozvláštňujícím, ne příliš dějově 
dynamizujícím. Slova pouze opako-
vala to, co divák dávno věděl z úvodní 
česko-francouzské nahrávky (sdělili 
nám námět a stručný obsah) a při 
hře s loutkou se předváděly motivy 
a myšlenky už jednou divákům zcela 
srozumitelně sdělené. Esteticky půso-
bivé, ale samoúčelné. Podobně vyzněly 
i některé akrobaticko-taneční výstupy 
na šálách – zejména ze začátku postrá-
daly jakýkoliv hlubší důvod pro svou 
existenci než ten, aby performeři uká-
zali, co umějí, či aby si vyzkoušeli 
pevnost závěsné konstrukce. Nač pak 
zkoušky? 

I přes takovéto exhibicionistické pokul-
hávání se naštěstí příběh v inscenaci 
zcela neztratil. Prolínání prostorů 
matčina lůna - jádra hory – domovu 
loutky s tím  „okolo“, tedy svébyt-
ným životem dětí, naznačuje věčnou 
rodovou provázanost a návraty, samo-
statnost a odloučení. Vedle působivé 
hudby vdechující inscenaci specific-
kou atmosféru vynikají také kostýmy. 
Kontrasty červené, černé a bílé odka-
zují na prazákladní symboliku těchto 
barev. Červená, která se snaží matku 
zachytit, ale marně, jako život, krev, 
láska, touha.  Vítězí černá smrt, zaha-
lená do obvazů jako mumie a matku 
odívá do bezmocného bílého rubáše, 
v němž bude donesena na horu a po-
hřbena.
Působivé zakončení, kde vše najednou 
funguje v rámci celku a ne jednotli-
vostí, zlepšuje celkový divákův dojem, 
nejprve dosti rozpačitý. Syn-smrt při 
cestě na horu bere na svá bedra nej-
prve sestru-život, jež má na rameni 
položenou loutku-matku. Ta se ve své 
fyzické podstatě (živá herečka) pro-
padá do nitra hory-kobky. Bipolarita 
muže-ženy, života-smrti, hloubky-
-výšky pulsuje závěrečnou scénou 
jako srdce po běhu na dva kilome-
try a rozvádí energii a sílu do všech 
zákoutí inscenace, jež se na svém 
konci vrací k začátku.

Hanka Svobodová

Když je matka stará, musí pryč

SPITFIRE COMPANY

Jedno z předních tuzemských alter-
nativních uskupení Spitfire Company 
nechá olomouckému publiku splynout 
brilantní fyzické divadlo, hudbu a akční 
malbu v jedinečný divácký zážitek. 
Svět odsouzencův je nádechem surrea-
listické poetiky rámovaný příběh malíře 
Jiřího Jarkovského. Pocity marnosti, 
nesvobody a nesnášenlivosti krysta-
lizují v intenzivním setkání herecké 

akce, jevištního světla a hudby, přičemž 
při každém představení vznikne jeden 
originální obraz malíře Jana Mika. Pod 
programem „plastického divadla“ sou-
boru Spitfire Company dosud vzniklo 
pět inscenací „imaginativní sounále-
žitosti mezi všemi aktéry umělecké 
události“ – Hlas Anny Frankové (2007), 
Černý smích medúzy (2008), Ženský 
divadelní improvizační punk (2008), 
Svět odsouzencův (2008) a Chaplinův 
proces (2009). 

Svět odsouzencův

Přijďte se do divadelního sálu Umě-
leckého centra UP nechat unést 
neopakovatelným (slovo neopakova-
telný zde překračuje anotační klišé, 
Svět odsouzencův je díky výtvarnému 
pojetí vždy jedinečný inscenační tvar, 
který s časem představení zmizí a re-
prízovaný je vždy zcela originálně) 
podáním mladého progresivního sou-
boru Spitfire Copany!

Matyáš Dlab  
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18:00 / Konvikt / filmový sál
USA / režie Lexi Alexandr / 2005
film

Lexi Alexander coby žena-režisérka 
přináší k tématu řádění skalních fotba-
lových fanoušků zajímavý alternativní 

pohled, protože tato doména je tradičně 
spojována s muži a maskulinním typem 
chování. Členové hooligans  chápou 
svoje chování jako poslání a jednají, 
jakoby kolem nich zuřila válka a oni 
byli nuceni nasazovat zdraví a životy 
za obranu domova či rodové cti. Ale-

Hooligans
xander zkoumá psychologii tohoto 
patologického jevu bez tendenčnosti 
nebo stranění, všem dovolí, aby vyjád-
řili své motivace, aby vysvětlili, co je 
vede k násilí a nenávisti, a zobrazuje 
i okolní, související hlediska.

KaS

15:30 / Konvikt / filmový sál 
Československo
režie Otakar Vávra / 1969 / film

Václav Kaplický napsal svůj histo-
rický román, aby zmapoval inkviziční 
procesy 17. století na Šumpersku. 
Otakar Vávra při svém velkolepém 

historickém podobenství nevychá-
zel jen z této literární předlohy, ale 
i z nebeletristických pramenů, docho-
vaných dobových písemností, svědectví 
a dalších archiválií. Tento přístup se 
odrazil i na výsledné podobě filmu, 
který má výrazně rozmáchlý epický 
ráz. Mnohost postav získává každá 

Kladivo na čarodějnice
svůj rovnocenný prostor, předání 
informací probíhá chladným, nezú-
častněným způsobem. Vávra vytváří 
rozsáhlou kroniku historických udá-
lostí, jimž ale upírá konkrétní dějinný 
význam a pozvedá je k alegorii o zne-
užití moci a bezmoci nevinných.

KaS

11:00 / Konvikt / filmový sál
USA / režie George Lucas / 1971 / film

Autorský projekt George Lucase, situo-
vaný do postapokalyptické budoucnosti 
25.století, navazuje na linii varovných 
antiutopií, které v nadsázce pouka-

zují na reálná společenská nebezpečí. 
V daleké budoucnosti žije unifikovaná 
lidská společnost, kde se jedinci od sebe 
neliší, podléhají vševědoucímu a vše-
mohoucímu systému. který neovládá 
jen jednání a chování svých obyvatel, 
ale i jejich myšlení a cítění. Jednoho 

THX 1138
dne se najde někdo, kdo si touží vzpo-
menout na potlačené instinkty, tajně 
přestane brát tlumící prostředky a nej-
průkaznějším ukazatelem, že se v něm 
probudilo zakázané, je láska. 

KaS

22:00 / Konvikt / nádvoří
koncert

Pod mužským jménem se ukrývající 
projekt rakouské multiinstrumentalistky 
Evy Jantschitsch, která – v doprovodu 
Olivera Stotze a Elise Mory – zaujme 
nejen svou hrou na řadu nástrojů jako 
xylofon, kytara, klavír, f létna či 
akordeon, ale především vokálem ne 

nepodobným islandské megahvězdě 
Björk. Trio GUSTAV nabízí živé před-
stavení v duchu umělecké performance 
– s prvky odkazujícími k tvorbě vídeň-
ských akcionistů, šansonu, Kabaret 
Voltaire i pouliční agitaci. 
Eva Jantschitsch bývá přezdívána 
„písničkářkou s laptopem“ i proto, 
že její tvorba výrazně navazuje na 
éru protestsongů z období 60. a 70. 

Gustav
let. Místo tónů akustických kytar 
hraje ovšem GUSTAV čistě autorský 
a velmi zručně zvládnutý electropop, 
jenž kráčí ve šlépějích interpretů jako 
Peaches či Kraftwerk a současně při-
náší konfrontaci zdánlivě odlehčené 
poslechové hudby a inteligentních 
konceptuálních textů.

KaS
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úterý 19. 5. 2009
11:00 / Konvikt / filmový sál

THX 1138
USA 1971 / rež. George Lucas
Antiutopická vize zmechanizované 
společnosti, navazující na apelativní 
poselství Orwellova 1984.

13:00 | Konvikt | divadelní sál 

T. BERNADETTE
T.R.A.S.H. / NL 
Intenzivní taneční duet v choreogra-
fii proslulé Kristel van Issum.

15:30 / Konvikt / filmový sál

KLADIVO 
NA ČARODĚJNICE
Československo 1969
Otakar Vávra
Působivé historické podobenství
mapující inkviziční procesy 17. sto-
letí.

18:00 / Konvikt / filmový sál

HOOLIGANS
Velká Británie 2005
rež. Lexi Alexander
Civilní sonda do života a chování 
anglických fotbalových rowdies.

20:30 / Konvikt / divadelní sál

SVĚT 
ODSOUZENCŮV
Spitfire Company
Tanečně výtvarná freska o po-
citech marnosti, nesnášenlivosti 
a nemožnosti vzájemného porozu-
mění. Propojení fyzického divadla, 
hudby a akční malby v podání jed-
noho z nejprogresivnějších tuzemských 
divadelních souborů.

22:00 / Konvikt / nádvoří

Gustav
koncert
Živé představení mediální umělkyně 
Evy Jantschitsch, ověnčené rakouskou
hudební cenou Amadeus – hudební 
performance odkazující k tvorbě vídeň-
ských akcionistů, šansonu, Cabaretu 
Voltaire i pouliční agitaci.

První projekty typu site specific začaly 
vznikat v 70. letech v západní Evropě, 
tedy docela nedávno. Při site speci-
fic je divadlo chápáno jako specifický 
sociální akt, navázaný na konkrétní 
místo či prostor. 
Projekt Květen(a) Olomouc je první 
část z cyklu 4 krát jinak (www.4x-
jinak.com) připraveného studenty 
KALD DAMU a jejich pedagogy. 
Projekt je rozdělen na čtyři roční 
období, každé s jiným přívlastkem 
– urbánní jaro (které uvidíme v Olo-

mouci), rurální léto, sakrální podzim 
a industriální zima.

Hledáme pamětníka – výzva:
Pátráme po pamětníkovi, který by 
byl ochoten 19. 5. 2009 v 17:00 na 
Palachově náměstí ochoten promluvit 
v rámci projektu site specific o vyho-
ření staré židovské synagogy, která 
na náměstí stála.
Případní zájemci se mohou ozvat Tereze 
Koníčkové (studentka DAMU).
tel: +420 728 029 730

Květen(a) Olomouc

KVĚTEN(A)OLOMOUC
(KALD DAMU Praha)

19/05/2009

Andrej Šoltés/ Karel Czech

KRIMINÁLKA ŠOLTÉS
V 15:00 bude v okolí říčního ramene v Bezručových sadech probíhat 
policejní akce zaměřená na podezřelé, kteří se dlouhodobě ukrývali 
v temných vodách. Vyzýváme občany, aby přišli pomoci s objasněním 
důkazů.

Linda Dušková/ Tereza Benešová

PÁTÝ
Vrátí se, aby připomněl
Přijďte s ním oslavit legendární podmořský život Olomouce
a slijte se
V 15:30 v parku pod Konviktem u soch čtyř Atlasů
Přijde
Přijďte i vy! (Odhalení v 15:30, Slití v 21:30)

Apolena Vanišová/ Marianna Mikolajek

ČASOSBĚR A ČAJOSBĚR
V odpoledních hodinách se na Horním náměstí naskytne jedinečná 
příležitost sledovat dosavadní růst města Olomouce. V 16:00 bude zahájen 
veřejný piknikový obřad, který nám umožní věštit budoucí vzhled města.

Tereza Koníčková/Anna Novotná

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
V 17:00 se na  Palackého náměstí na parkovišti koná poslední rozloučení s 
židovskou synagogou. Jste srdečně zváni na obřad.
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