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Divadelní Flora se pozvolna přelila 
do své druhé části, která se v pro-
dukční hantýrce, nutno podotknout, 
že ne zcela právem, nazývá termí-
nem off-program. Program zbylých 
dní festivalu však určitě nelze brát 
pouze jako „doprovodný“, ačkoliv na 
sobě nese stigma věci, která se nabízí 
zadarmo. A když je něco zadarmo, 
určitě na tom něco nehraje. Nemusí 
to však platit vždy a ti, co navštívili 
bývalý dormitář jezuitských mnichů, 
pastelovými barvami zrekonstruovaný 
Konvikt, mě jistě podpoří.
Ať jste již měli, nebo neměli možnost 
vidět včerejší představení, energeticky 
rezonující T. +Bernadette či rozevlátý 
Láhor/soundystém (o exkluzivním 
hudebním zážitku v podobě JAPE 
ani nemluvě), určitě nepropásněte 
ani další z nabízených „kulturních 
lahůdek“, kterých je v Olomouci za 
normálních okolností pomálu. 

Za zmínku bezpochyby stojí výstup 
workshopu studentů DAMU, který 
si dal za úkol oživit zapomenutá či 
každodenně míjená místa Olomouce. 
Divadelní škatulka slynoucí na první 
pohled pro mnohé možná nesrozumitel-
ným názvem „site-specific“ vám totiž 
otevře oči víc, než leckterá propagační 
kampaň, a přiblíží vám město způso-
bem, který byste v záplavě každodenní 
nepozornosti způsobené stavbou, zev-
lujícími individui či naposledy zvonící 
mládeží nečekali.
Kromě toho si můžete zpříjemnit 
den tanečními divadly, filmovými 
projekcemi či koncertním zážitkem, 
který možná přijede rozpustit poli-
cejní hlídka. Ono je toho totiž moc 
– zadarmo od rána až do noci. A za 
to se platí.

Jan Plíhal

Jo, je to zadara...
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úterý 19. 5. 2009
11:00 / Konvikt / filmový sál

THX 1138
USA 1971 / rež. George Lucas
Antiutopická vize zmechanizované 
společnosti.

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 / O. Vávra
Působivé historické podobenství
mapující inkviziční procesy 17. st.

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 pocitech 
marnosti, nesnášenlivosti a nemož-
nosti vzájemného porozumění.

22:00 / Konvikt / nádvoří

GUSTAV
koncert
Živé představení mediální umělkyně 
Evy Jantschitsch, ověnčené rakouskou
hudební cenou Amadeus.
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Rozhovor s Lucií Petrušovou, taneč-
nicí souboru T.R.A.S.H,. mimo jiné 
o síle publika a subjektivních emo-
cích zhmotňovaných na jevišti.

Jak se cítíte těsně po představení?
Přijde na to. Když se představení povede 
dobře a dojde k výměně energie mezi 
divákem a performerem, je to takový 
kruh. Energii dáte a energii dostanete 
zpátky, o nic moc nepřijdete. Když 
vidíte, že se publikum zajímá a je kon-
centrované, třeba jen jeden člověk, 
který vás bedlivě sleduje, všechno 
se vám vrátí.
Dneska se kruh spojil?
Určitě. Dnes se cítím dobře a myslím, 
že se budu cítit dobře.
Představení jste vytvářeli speciálně 
pro Open Konvikt. Kde jste brali 
inspiraci, nebo jste měli od organi-
zátorů nějaké zadání?
Byli jsme osloveni olomouckým festiva-
lem, kterému jsme nabídli představení 
pro čtyři tanečníky. Bohužel ale bylo 
finančně náročnější, takže jsme museli 
hledat jinou cestu, jak bychom situ-
aci vyřešili. S holandskou ambasádou 
jsme se domluvili na finančních pro-
středcích, díky nimž jsme nakonec 
zařídili představení pro dva taneč-
níky a jednu hudebnici. 
Inspirovali jsme se nejen příběhem 
Bernadette, což je dívka, které se zje-
vila Panna Marie, ale i smrtí. V názvu 
je T + Bernadette, tedy křížek, o kte-
rém nevíte, jestli je to plus, nebo smrt. 
Takový balanc mezi ďáblem a andě-
lem.
Inscenační postupy skupiny T.R.A.S.H. 
syrovostí a extrémním výrazem při-
pomínají práce Ultima Vez nebo 
Vandekeybuse. Navazujete ve své práci 

na nějaký vývojový směr tanečního 
divadla nebo nějakou školu?
Nenavazujeme vůbec na nikoho, naše 
práce jsou dané souborem a nápady cho-
reografky Kristel van Issum, která má 
velice bujnou fantazii, vidí věci v obra-
zech a zaměřuje se na detail se světlem, 
hudbou, kostýmem. V našich insce-
nacích využíváme extrémní a syrové 
prostředky, které ale musí jít hlouběji. 
Můžu se na scéně „plácat“ nahoru a dolů 
tisíckrát, ale pokud bych neměla pod-
nět zevnitř nebo bych se neztotožnila 
s postavou a idejí inscenace, nikdy by 
představení zcela nevyznělo. Není to 
pouze o fyzičnu, ale také o duši postavy, 
kterou na sebe vezmu. Určitá linie, kte-
rou máme danou na začátku se neustále 
vyvíjí, v postavách čerpáme z našich 
životů, rodin nebo fantazie. Snažíme 
se o upřímnost a pravdivost.
K tomu vám určitě pomáhá i mezi-
národní a multikulturální složení 
souboru. Jak se vám v takovém pro-
středí pracuje?

Je to báječné. Každý jsme z jiné země, 
máme jinou kulturu i kořeny, což je 
podle mého názoru důležité. Každý 
přináší určitou identitu a tradice, 
jazyk. Zjišťujeme, že věci, které jsou 
pro nás absurdní a neetické, mohou 
být v jiné kultuře svaté. Vše se tak 
propojuje, vznikají paradoxy, kultury 
se kříží a ve výsledku vznikají spe-
cifické věci. 
V projektu PORK jste pracovali s vi-
deozáznamem. Je dance for camera 
směr, kterým byste se chtěli dále 
ubírat?
Nemůžu říct nic bližšího, ale minulý 
týden jsme natáčeli nový film, kterým 
jsme se snažili posunout opět o stupeň 
nahoru. Užíváme v něm interiéry i ex-
teriéry, pracujeme s vodou a ostatními 
živly. Před natáčením jsme měli pauzu, 
abychom si vše ujasnili. Neustále se 
snažíme vyvíjet a jít kupředu.

Za rozhovor děkuje Jan Plíhal

Na nikoho nenavazujeme
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Jackson Pollock 
taneční performance

Multikulturní tanečně-divadelní usku-
pení, zrozené z undergroundové rockové 
scény T.R.A.S.H., formuje divoké per-
formance vykreslující chaotické palety 
extrémů. Jádro nizozemského souboru 
je od roku 2004 ztělesňováno choreo-
grafkou Kristel van Issum, hudebním 
skladatelem Arthurem van der Kuipem 

a scénografem Paulem van Weertem. 
Dohromady komponují energické koláže 
živé polyfonní hudby, syrových taneč-
ně-emocionálních výstupů a přímé 
jevištní scénografie. Hudba i obraz 
si úzkostlivě protiřečí, ostře kon-
trastní forma symbolizuje disonanci 
mezi tělem a duší. Kristel van Issum 
chápe tanečníky jako skořápku, která 
je řízena kombinací energie, zvuku 
a instinktu. Taneční duo složené z Lu-

cie Petrušové a Giullerhmeho Miotta 
tvoří drze neohroženou dvojici s li-
bostí v primitivní krutosti a explosivní 
brutálnosti. Pojmenování T.R.A.S.H. 
je čistou aluzí ke kultuře na jedno 
použití a plýtvání, ale také k nové 
rekonstrukci, a stává se synonymem 
pro extrémní taneční styl vysokého 
tempa, jež charakterizuje chaos a agre-
sivitu dnešního světa.

Ester Nagyová

T.R.A.S.H.
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Rozhovor s Petrem  Markem s příspěv-
kem Marty Pilařové a ozvukem davu 
herců o tajném názvu, improvizova-
ném divadle a výhodách žánrových 
poloh. 

Jak vzniknul váš název a co vlastně 
znamená?
Petr: Láhor/soundsystem vzniknul 
díky jedné lidové písni, ale nechceme 
moc prozrazovat, co se za ním skrývá. 
Vlastně znamená, že je nás hodně a že 
máme určité vlastnosti a že jsme rádi, 
když spolu hrajeme. To je ale vlastně 
úplná blbost, co jsem teď řekl…
To ale v tom názvu nejde vysle-
dovat.
Petr: Ne. Ten je jenom záměrně matoucí. 
Líbí se nám, že si lidé myslí, že je to 
hudební skupina a už jsme v tom směru 
zažili z publika určitá zklamání.
A co ten Láhor?
Petr: Ten souvisí s lidovou písní, ale 
význam si vystopujte sami.
Ve vašem souboru se setkala spousta 
lidí z různých divadel. Jak se v tako-
vém ovzduší pracuje, neponechávají 
si různí členové různé poetiky? 
Petr: Dali jsme se dohromady na 
jednom divadelním festivalu, ve Valaš-
ském Meziříčí, kde jsme se potkávali 
navzájem a sami sobě jsme se líbili. 
Nakonec jsme festival ochudili asi o šest 
souborů, protože jsme se scvrkli do 
jednoho. Naše poetiky se postupně 
vytratily a vznikla kompromisní 
poetika čistého realismu, která byla 
vlastní například divadlu XXXHOX 
nebo Divadlu v soukolí. Vytratila se 
třeba poetika divadla Beruška a diva-
dla Dno, v jehož stanu jsme a jejímž 
členem je třeba tady Johana (Švar-
cová, pozn, red.), a poetika divadla 
Vichr z hor, které jsem vlastně nikdy 
neviděl.

A kdo ten galimatyáš řídí? Řekl bys 
o sobě, že jsi režisér?
Petr: Ano, řekl bych, že jsem režisér, 
ale my tomu říkáme šofér.
Tvoje kmenové divadlo je Beruška. 
Jak moc se liší od Láhoru?
Petr: Divadlo Beruška bylo vždycky 
na sto procent improvizované, bez 
tématu a beze všeho. Tak tomu bylo 
na začátku i v Láhoru, ale zjistili jsme, 
že ve dvanácti lidech si musíme dát 
vždycky nějaký záchytný bod, ales-
poň kdo jsme. Poté jsme zjistili, že se 
nám jedno představení, 100 procent 
alibi, zalíbilo natolik, že bychom ho 
rádi zopakovali ještě jednou a dokonce 
nás s ním začínali různě zvát. Nuceně 
jsme ho opakovali i přes nevůli někte-
rých členů souboru, kteří tvrdili, že už 
to není improvizace. Na tomhle prin-
cipu hrajeme i teď. Představení jsou 
na začátku improvizovaná,  poté si 
uděláme bodový scénář, takže víme, 
odkud kam jdeme, Když hrajeme tak 
se třeba mění repliky, ale nemění se 
vyznění celé hry.
Jak často a kde hrajete? Nemáte 
nějaký vlastní prostor?
Petr: Objíždíme různé přehlídky 
a místa, kam nás pozvou. 
Marta: Stálé místo nemáme, pro-
tože jsme rozprostření od Ústí po 
Ostravu, taková osa zla, Ústí – Brno 
- Ostrava. Sejdeme se jednou za čas 
na přehlídkách a zkoušíme předsta-
vení až na pódiu.
Petr: Ano, jindy se nescházíme. 
Jsme sice velcí kamarádi, ale jindy 
se nescházíme.
Z anotací a textů, které se o vás dají 
vyhledat, to může vypadat, že expe-
rimentujete i s žánrovými polohami. 
Takové divadlo se ale od improvi-
začního dost liší.
Petr: Názvy volím z komerčních 

důvodů záměrně chytlavě, aby odka-
zovaly k žánrům, které porušujeme. 
Napsal jsem třeba porno/disko/opera 
s názvem V bikinách jdeme tmou, ale 
nemyslel jsem tím nic.
Měli jste třeba horor.
Petr: Píšu na plakáty horor, protože 
chci přilákat diváky... (smích)
Marta: Když máme nahlásit název, 
dost často nevíme, co budeme hrát, 
takže třeba název Diskrétní den může 
znamenat cokoliv.
Petr: Francouzská nová vlna v první 
fázi, třeba Godard, aby přilákal diváky, 
dělal pouze pseudožánrové filmy tak, 
aby v nich byla zbraň, krásná dívka 
a podobně.
Marta: Ale my jsme tam tentokrát 
neměli sex a líbilo se to.
Petr: No ale líbali jsme se a bylo to 
jazykem.
Z davu: A zase jsme chlastali a mlá-
tili se.
Petr: Ale tohle není žánrovka.

Za rozhovor děkuje Jan Plíhal

Tohle není žánrovka
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Kolektivní jevištní úderka LÁHOR/
soundsystem vznikla spojením 
členů divadelních seskupení Lidové 
divadlo Ostravské pánve, Deka-
dentní divadlo Beruška z Hranic na 
Moravě (Jiří Nezhyba), V Soukolí 
z Havířova (Marta Pilařová), XXX-
H´XXOˇXXOXX z Ostravy (např. Jiří 
Najvert), královéhradeckého divadla 
DNO (Johana Švarcová), pražského 

souboru Vichr z hor (Radek Rubáš). 
Dále zde vystupují či vystupovali také 
členové uskupení Divadlo Margaret 
Thatcherové, Kašel miminka a Jednota. 
LÁHOR/soundsystem vznikl v 2. 
polovině 90. let při příležitosti kraj-
ské přehlídky malých jevištních forem 
a experimentálního divadla Setkání 
divadel ve Valašském Meziříčí, kde se 
zmíněné soubory, jejichž tvorba vychá-

zela z improvizace, poprvé setkaly. 
All-stars band má (včetně hudebníků) 
13 členů a občas zve ke spolupráci 
tvůrce a umělce podobného ladění. 
Divadelní metodou zůstala improvi-
zace, jejímž východiskem jsou předem 
domluvené postavy, následnost děje 
a prostředí, v němž se příběh ode-
hrává. 

red

LÁHOR/soundsystem
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Nizozemští T.R.A.S.H., národnostně 
pestrý soubor s kořeny v undergroundu 
a se zálibou v popkultuře, vytvořili 
komorní taneční duet oplývající 
neobyčejnou energií s kulminují-
cí atmosférou vytvářenou počtem 
diváků v sále.
Divadelní prostor značí uzavřený, 
ostře kontrastní čtverec, jehož kon-
tury jsou zesíleny plným svícením 
v chladným barvách. Dvojice taneč-
níků je zprvu osamocena. 
Bílý baletizol naznačuje prostor, ze 
kterého se herci mohou kdykoli vzdá-
lit, separace mezi tančící dvojicí je ale 
pro ní samou únosná jen v krátkých 
intervalech. Pro maximální interakci 
herce s hudebním doprovodem je sou-
částí mizanscény také violončelistka, 
která společně s herci vytváří sym-
biotický inscenační tvar. Ze zvuků 
a zneklidňujících ruchů akustické hudby 
se rodí elegantní podklad souznící 

s emocemi tanečníků. Specifická 
práce se zvukem, živé nahrávání 
a následné variace výkřiků zesilu-
jících intenzitu diváckého prožitku, 
stejně jako práce s mulitkulturalitou 
v podobě útržků z různých jazyků 
jsou pro soubor T.R.A.S.H. typické. 
Dalším symptomatickým vyjadřova-
cím prostředkem skupiny T.R.A.S.H. 
je stylizovaná agresivita.
Na jevišti se vedle sebe zmítá muž-
ské a ženské tělo, která každou 
chvíli ožívají a s destruktivní suro-
vostí ref lektují své niterné prožitky. 
Tanečníci se jeden druhému odcizují, 
ale zároveň se nebojí na sobě parazi-
tovat, nebo vzdávat se tomu druhému 
a snášet exploze teroru. Nepolapi-
telnost střídá osamocenost, divoké 
kompozice se mění v záblesky touhy 
po něze.
Tanec jako adrenalinový sport, vidi-
telná krutost a extrémní dávka energie 

je pro T.R.A.S.H. určující a jejich 
neohroženost a drzost působí jako 
nabíjející směs neurvalosti a emo-
cionální plnosti. Expresivita hudby, 
tance, hereckých výkonů a čistota scé-
nografie jsou divákům inspirativním 
impulsem pro metainterpretační pod-
něty, které mohou rezonovat v nitru 
každého z nich ještě dlouho po skon-
čení představení. 
Promluvy o významové rovině 
inscenace, vyjadřování vlastních 
prožitků ani pokus interpretovat T. 
Bernadette však nenahradí osobní 
diváckou zkušenost a ohromující 
fascinaci dokonalým souzněním 
těl s hudbou, proto nabízí Diva-
delní Flora možnost tohoto zážitku 
ještě jednou. Úzkostlivost zrozená 
z tempa a povrchnosti doby dnes 
ve 13. hodin. 

Ester Nagyová

Jackson Pollock tanečního divadla

Fuck the system! – oscilace mezi 
frází a přesvědčením je hlavní tema-
tickou linkou Diskrétního dne, zatím 
posledního setkání členů nejrozto-
divnějších improvizačních souborů 
tvořících uskupení LÁHOR/sound-
system. 
Divadelní Flora, řeklo by se, nechala 
pondělkem kravatu doma a první pro-
dukcí na parkánu Uměleckého centra 
UP zašla poněkud dále. Oblékla roztr-
hané džíny, červené tkaničky, pyramidy 
a levná bavlněná trička s názvy kapel 
vyhraněného postoje. Diváci, já, sta-
nové tyče, stanové švy, bar Vertigo 
za polního chodu, kaštany Bezručo-
vých sadů – my všichni jsme zhlédli 
představení plné vyhaslých ideálů, 
burizonů, kýchání nad prachem vzpo-
mínek, rozlitého piva a hesel, kterým 
málokdo věří, ale které se tolik líbí 
rtům. Diskrétní den vypráví příběh 
„prvního moravského squatu s we-
bovou stránkou“ a jeho obyvatel. 
Co dělat, když od focení na první 
občanku uběhlo jednou tolik let a vý-
křiky nad stereotypy střední třídy 
vystřídaly teplé večeře, jogurt v led-
ničce, ranní budík, falešná zvědavost 
na třídním srazu, válka s ukazatelem 
stavu nádrže, zaměstnanecké výhody, 

stravenky a ohmatané madlo šuplíku 
v pracovním stole. Do dávno vyhaslé 
aury revolty se vrací bývalý squater 
Jürgen a stará parta se cítí zavázána 
pro jeden den vrátit svým okoralým 
životním postojům život. Jürgen je 
přeci stále aktivní a nic ze staré 
školy nezapomněl. Žije v Holandsku 
a s přednáškami středostavovské kri-
tiky projíždí Evropou. Věc se má ale 
jinak. Setkání po sedmi letech končí 
divadlem před druhými, divadlem 
před zrcadlem. Jürgen dávno není 
celou duší zaangažovaný boxer společ-
nosti – jednou takhle začal pracovat 
a prostě zbohatnul – a parta dávno 
není smlouvou několika lidí, kteří 
ze společnosti vybírají jen to dobré 
a ostatní v okamžiku odsuzují. 
Diskrétní den je poloimprovizovaný 
koncept s načrtnutým dějem a lin-
kami postav, vedený - někdy svižně, 
někdy ztěžka – volnou hereckou akcí. 
Přináší témata anarchie, nezávislosti 
a svobody z jedné strany na druhou. 
Při představení jsem měl ale trochu 
pocit, že téma přesahuje i do samotného 
chodu představení. Soubor s dvou-
místným číslem obsazení chvílemi 
svádí s vyprávěním souboj, chví-
lemi nechává diváka v natahovaném 

očekávání další situace (vítání Jür-
gena). Improvizace ale samozřejmě 
není vyhřátá šatna, inspice a čekání 
na nástup kolegy herce do světla. 
Improvizace v takovém počtu je 
výkon, ke kterému „rozvolněná“ 
místa zcela patří. Herecký soubor 
LÁHOR/soundsystému však oplývá 
schopností rychle a vtipně reagovat. 
Diskrétním dnem provází Petr Marek 
s hereckou inteligencí a značnou impro-
vizační zkušeností. Další v podílu 
větší prostor se nabízí Jiřímu Naj-
vertovi, sousedovi shora pro jeden 
večer pasovanému na člena non-
konformistického dua Konformisti, 
a navrátivšímu se Jürgenovi v podání 
Radka Rubáše. Jednotlivcům squa-
terského ansámblu se v „davové roli“ 
pochopitelně prosazuje hůře.  Tento 
handicap nejvýrazněji překračují čle-
nové originálního improvizačního 
souboru Radio Ivo Johana Švar-
cová a Marián Moštík. 
Diskrétní den v podání LÁHOR/
soundsystemu byl pro mě dnes večer 
příjemným diváckým zážitkem s nad-
hledem, bilancujícím komentářem, 
pohotovostí a vkusným humorem.  

Matyáš Dlab

Vy nevíte, jaký to je, mít prachy!
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Jape
Jape (alias sólo projekt Richieho Egana) 
přivezli do Olomouce dávku osobitého 
irského „písničkářství“ značně odliš-
ného od zaběhnutých modelů, které 
ukazuje, že Irsko není jen Glen Han-
sard a Damien Rice. 
Základní popis hudby Jape by zněl asi 
takto: písničkářství řízlé indierockem 
a elektronikou, což pro hrubou představu 
stačí. Tedy stačilo by, ale ne v případě 
poslední desky Ritual, která předsta-
vuje Jape v nové podobě, Písničkářství 
zde ustupuje do pozadí a zůstává víc 
indietronic (indie+electronic). Typický 
zvuk alba pak představuje píseň Floa-
ting, první singl míchající oboje výše 
zmíněné dohromady v ideálním poměru 
50:50, který přinesl průlom v Irsku a ná-
sledně i ve světě (zajímavý fakt č. 1: The 
Raconteurs, superband Jacka Whitea 
z The White Stripes, hraje coververzi 
téhle písně na koncertech).
Jednotlivé songy Jape jsou místy až 
taneční, což poznali návštěvníci kon-
certu velmi dobře. 
„Do you want more beats?“ prohlásil 

Richie Egan a prolomil tak počáteční 
stud publika a nastartoval vzájemnou 
interakci mezi ním a pódiem. 
Obecenstvo bylo v moci malého čiper-
ného kudrnatého Ira od začátku, ale 
definitivně si je získal až skrze malou 
Elišku, holčičku tančící pod pódiem, 
která mu ochotně odpovídala na mikro-
fon. Muzikant a komik, prostě typický 
Ir (kdo zná Hansardovy koncerty, ví 
o čem je řeč).  
Mnoho lidí mohlo zarazit, jak radikálně 
se někdy měnil styl hudby. Málokdy 
jdete na koncert, který by se tak pro-
měňoval. Zatímco jedna poloha Jape je 
roztančený rozverný indierock s elektro-
nikou (odehrané Streetwise nebo Strike 
Me Down), druhá odkazuje do nála-
dových, intimně atmosférických balad 
s výrazným hlasem (At The Heart Of 
All Of This Strangeness) – k něčemu, 
co se v poslední době u nás začíná usta-
novovat jako „irský zvuk“. 
Náladovost skladeb a celková proměn-
livost hudby Jape má možná své kořeny 
i v jiném irském hudebním projektu. 
Zajímavý fakt č.2: Egan je totiž záro-

veň i členem The Redneck Manifesto, 
irské math rockové kapely, což je na jeho 
sólovém projektu cítit. Spíš než husté 
zvukové plochy používá jemné kyta-
rové vyhrávky a repetitivní momenty, 
typické pro tento žánr. Ostatně vliv na 
tom může mít i Matthew Bolger, který 
Egana doprovází (zajímavý fakt č. 3: 
Bolger taktéž hraje v TRM) a nechyběl 
ani v Olomouci (ten si získal publikum 
pro změnu tím, že ve Streetwise zpíval 
digitálně zkresleným hlasem).  
Zajímavý fakt č. 4: Jape tu nebyli 
poprvé. Mihnuli se Olomoucí před 
pár lety těsně před vánoci a už tehdy 
měl Egan možnost předvést, co v něm 
je. Láska k českému pivu mu zůstala, 
stejně tak jeho švihlá dětská rozvernost 
a hravost. Vystupoval tehdy v divadel-
ním sále na konviktu, což byl pro jeho 
hudbu poměrně intimní prostor. Včerejší 
koncert však ukázal, že větší podium, 
jaké nabídlo nádvoří Konviktu, svědčí 
Jape mnohem víc. Na tuhle hudbu se 
nedá jen sedět. Zkrátka včera to byla 
povedená akce.

Ondřej „Andrew“ Malý

(Bea)ty a já

10:00 / Konvikt / filmový sál
Čína, USA / režie Ang Lee / 2007 / film
Ang Lee situoval svůj zatím poslední 
snímek do historie východní Asie, 
konkrétně do Šanghaje období druhé 
světové války. Členové odboje naplá-

nují vraždu japonského kolaboranta Yee, 
aby pomstili jeho vlastizradu a provi-
nění se proti lidskosti. Vykonavatelkou 
má být mladičká a nezkušená Wang. 
Mezi oběma postavami se však zrodí 
citové pouto. Období, které Ang Lee 

Touha, opatrnost
zpracovává, nebylo dosud zfilmováno, 
protože je pro komunistickou vládu Číny 
choulostivým úsekem, k jehož odkazu 
se nerada hlásí, ani ve školách se dané 
období nevyučuje. 

KaS

17:30 / Konvikt / filmový sál
Polsko / režie A. Wajda / 2007 / film
Wajdova Katyň zpracovává skutečné 
události druhé světové války v Polsku 
– v roce 1939 při společném sovětsko-
-německém napadnutí Polska, padlo do 
sovětského zajetí okolo dvaceti tisíc 
polských důstojníků. Sovětská armáda 
se rozhodla nepohodlných osob zba-

vit, všechny převezla k obci Katyň, 
popravila je střelou do týla a pohřbila 
v masovém hrobě. Němci v roce 1943 
hromadné pohřebiště na udání míst-
ních obyvatel odhalili a sbírali důkazy, 
aby usvědčili pravého viníka. Německá 
armáda obviňovala sovětskou, sovět-
ská německou. Až za Gorbačovovy 
politické oblevy přijal Sovětský svaz 

Katyň
zodpovědnost za spáchaný masakr a od-
halil archivované dokumenty. Do té 
doby, především v období po válce, byli 
pozůstalí po zastřelených důstojnících 
pronásledováni a perzekuováni reži-
mem, aby nevyzradili nežádoucí pravdu 
o katyňských událostech, které měly 
zůstat zapomenuty.

KaS

14:30 / Konvikt / filmový sál 
HK, Čína, Jižní Korea, Japonsko
/ režie Chi Leung Cheung / 2006 / film
Symbolický příběh o relativitě hod-
not je situován do čtvrtého století před 
Kristem, kdy byla Čína rozdrobena na 
množství městských států a kmeno-
vých uskupení, mezi nimiž probíhaly 

boje o nadvládu a podrobení si ostat-
ních. Král jednoho z městských států 
hledá řešení, jak ubránit svoje území 
a lid před mnohonásobnou přesilou, až 
přijde na mistra filozofického směru 
Mozi. Tento duchovní směr je zamě-
řen na univerzální, všelidskou lásku 
a zahrnuje i dokonalou strategickou tak-

Válka rozumu a cti
tiku, využitelnou ovšem pouze k obraně. 
Jenomže postupně se do hry připlétá 
stále více osobních zájmů a strategií, 
zaměřených na privátní profit. Ukáže 
se, že mír nebo válka nejsou objektivně 
vymezitelnými hodnotami, nýbrž sou-
stavou politických rozhodnutí, dohod 
a preferencí.

KaS
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středa 20. 5. 2009
10:00 / Konvikt / filmový sál 

TOUHA, OPATRNOST
Čína, USA 2007 / rež. Ang Lee
Stylově vybroušené drama nenaplně-
ného milostného vzplanutí na pozadí 
krvavé japonské okupace Číny.

14:30 / Konvikt / filmový sál 

VÁLKA ROZUMU 
A CTI
Hong Kong, Čína, Jižní Korea, 
Japonsko 2006
rež. Chi Leung Cheung 
Výpravná freska odehrávající se ve 
válkami zmítané starověké Číně. 

17:30 / Konvikt / filmový sál 

KATYŇ
Polsko 2007 / rež. Andrzej Wajda
Bolestná rekonstrukce traumatické
události polských novodobých dějin.
 
20:00 / Konvikt / divadelní sál 

BASTA COSÍ!
Klári Pataky / HUN 
Emocionálně výrazná taneční kreace 
jedné z nejcitlivějších představitelek 
současné maďarské choreografie.

21:15 / Bezručovy sady
pod Konviktem 

MALÁ SMRT
Adéla Laštovková-Stodolová 
& SKUTR
Tři muži, tři ženy, láska, vůně a ži-
vočišné jiskření na zemi, ve vodě 
i v korunách stromů... Originální-
propojení křehké divadelní optiky 
tanečnice Adély Stodolové a své-
bytného režijního vidění Martina 
Kukučky a Lukáše Trpišovského.

22:30 / Konvikt / nádvoří 

MARIA PESZEK
PL / koncert 
Exkluzivní vystoupení charismatické 
herečky a zpěvačky považované za 
jednu z nejvýraznějších osobností 
současné polské hudební scény.

Klári Pataky
20:00 / Konvikt / divadelní sál 
Tanečnice Arany Cirát a Dányi Viktória 
se společně se svým mužským kolegou 
Grecsó Zoltánem vzpouzí fungujícími 
systému.  V choreografii Klári Pataky, 
za použití výrazných světelných kon-

trastů, jazykem těla vyjdřují těžkosti 
spojené s narušením stereotypů a se 
zrodem změny. Obrazy lidského bytí 
tvoří mozaiku sestávající se z kon-
centrovaného pohybu a intenzivního 
hudebního materiálu.

Ester Nagyová

Basta Cosí

Adéla Laštovková Stodolová & SKUTR
21:15 / Bezručovy sady
pod Konviktem
Malou smrtí se označuje orgasmus 
a divadelně-taneční performance se 
točí okolo tří párů, které se scházejí a 
rozcházejí, spojují a rozpojují v kolo-
běhu citu, vášně, chtíče a partnerské 
(ne)zodpovědnosti. 
Inscenaci charakterizuje minimum 

Malá smrt

22:30 / Konvikt / nádvoří 
Herečka Maria Peszek je v současnosti 
strmě stoupající hvězda polské scény. 
Coby talentovaná divadelní a filmová 
herečka ze známé herecké rodiny vkro-
čila v roce 2005 i na hudební scénu, 
když vydala desku Miasto mania. Ta 
obdržela celou řadu cen a stala se 
polskou senzací. Deska se stala pla-
tinovou a stejný osud postihl i druhou 
desku, nazvanou Maria Awaria. Toto 
koncepčně pojaté album rozčeřilo sto-
jaté vody ochránců morálky, neboť se 

Maria Peszek

Upozornění!
Ve středu 20. 5. ve 20:00 
uvidí návštěvníci Flory 
představení Basta Cosí 

maďarské tanečnice Klári Pataki, 
které mělo původně 

proběhnout ve 13:00.

Původně avizované představení 
Baga Basta se ruší 

kvůli zranění člena souboru.

Ve 13:00 nebude 
probíhat žádný program.

Děkujeme za pochopení.

slov a kombinace propracovaných 
pohybů se specifickými kvalitami 
prostoru.
Jedná se o site-specific, která původně 
existovala v plenéru na pražském 
Vyšehradě, na zimu se přestěhovala 
do industriální haly v La Fabrice a 
na divadelní Flóře se protne s po-
klidným prostředím olomouckých 
Bezručových sadů.

KaS

věnuje s šokující rozevřeností těles-
nému vztahu mezi mužem a ženou, 
nicméně album je to chytré a provo-
kativní na úrovni, smyslné i rozverné, 
hravé i dravé, jásavé i drásavé. Výcho-
zím bodem pro kontroverzní album byl 
zpěvaččin intimní deník Bezwstyd-
nik (Nestydář). Hudebně se na albu 
podílel i známý hudebník a producent 
Andrzej Smolik, který spolupracoval 
mimo jiné s Myslowitz nebo polskou 
zpěvačkou, Kasiou Nosowskou. 

Zdeněk Blaha

Květen(a) Olomouc – program:

úterý 19. 5.
15:00 / okolí říčního ramene 

v Bezručových sadech
KRIMINÁLKA ŠOLTÉS
15:30 / park pod Konviktem 

u sousoší čtyř Atlasů
PÁTÝ - ODHALENÍ
16:00 / Horní náměstí

ČASOSBĚR A ČAJOSBĚR
17:00 / Palackého nám. – parkoviště

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ
21:30 / park pod Konviktem 

u sousoší čtyř Atlasů
PÁTÝ - SLITÍ


