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Je Seasoning původní inscenace, 
nebo ji přenášíte z místa na místo  
a měníte jednotlivosti podle konkrétního 
prostředí?
Lucie Petrušová: Koncept Seasoning je 
nový, nicméně jsme předtím měli projekt 
Lust for life, kde spolupracujeme s daleko 
větším počtem umělců všech žánrů 
(výtvarníků, hudebníků a lidí, co se pohybují 

kolem tance). Seasoning je poprvé udělaný 
právě pro prostor, který nám byl nabídnutý.

Jak se hraje v takové zimě?
LP: Zas taková zima nebyla. Neprší, což je 
moc dobře. Dá se to, protože bývají ještě 
daleko horší podmínky. Například, když je 
silný vítr, což dneska nebyl.

POKRAČOVÁNÍ NA STR. 2 >>

Je späť!
Kto sa včera prechádzal okolo pol-
noci na treťom poschodí Konviktu  
a počul z redakcie festivalového spra-
vodaju znieť starý song Milana Chladi-
la Marína, ten už vie. Tóny šlágru, ktorý 
po minuloročnom speváckom výkone 
Jiřího Štrébla v predstavení Hrdinové 
jako my redakčné jadro jednoducho 
miluje, prehlušuje len typicky hlučné 
búšenie do klávesov počítača. To už je 
ale zvuk istoty - je späť! Vrátil sa zdra-
vo schudnutý a ostrihaný, po ceste vla-
kom z Čierneho lesa už stihol chytiť aj 
správnu festivalovú náladu. Vojto Varyši, 
vitaj!
Konečne kompletná zostava redak-
cie včera najprv pospílala na Poliakov 
a potom si zašla popozerať pod sukne 
Holanďanom z United-C. Predstavenie 
Seasoning krvou veľkolepo pokrstilo 
nové sídlo Divadla na cucky a s ním aj 
celý kultúrny areál Wurmovky. Tak nech 
sa tam odteraz dejú len veľké veci!
Dnes sa s kolegom Macháčkom tešíme 
na posledný živý kúsok z kultu Divad-
la Komedie – do Olomouca prichá-
dza SAM. Na formáciu Pražského ko-
morního divadla spolu nostalgicky 
spomíname pri sledovaní televíznych 
záznamov na Wurmovke, kde sa pre 
dobré divadlo nechávame masochis-
ticky rozožierať replikami dramatikov 
chladnej nemeckojazyčnej školy. Ma-
cho, tak pozdrav odo mňa pri rozho-
vore Rodena!
Redakcia spravodaju sa už nemôže 
dočkať druhej polovice festivalu a to nie 
len pre výživný program. Spolu nám to 
skrátka píše lepšie!

Dominika Široká

Zas taková 
Zima nebyla
Po premiéře Seasoning jsem přepadl promrzlé performery a položil jim řadu všetečných 
otázek. Jaro, léto, podzim i zima žurnalistiky se potkaly v rozvolněné atmosféře po hraní 
v poněkud nepřívětivých klimatických podmínkách.  
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Vítr?
Je příšerná zima. A když máte na scéně 
nějakou konstrukci, hýbá se o to víc.

Kov je asi taky ledový…
LP: Jo. A hlavně bojujete s přírodním 
živlem, se kterým zároveň jdete. To  
v divadle nemáte, protože je to uzavřená 
kostka. Venku je to nepřetržitý souboj, kde 
musíte vyprodukovat mnohem víc energie.

A co prostor Wurmovky? Je mystický? Dá 
se z něj vycházet?
LP: Určitě! Tyhle obrazy, co jsme dneska 
vytvořili, byly myslím sestavené v souladu  
s duší prostoru. Pro každý prostor 
vytváříme nebo adaptujeme něco jiného – 
jiné rozpoložení, muziku, osvětlení, kostým, 
zpracování. Je velmi důležité pracovat  
s lokací jako nutnou součástí projektu. 

Když to člověk přenáší, nemusí se vždycky 
spojit tělo a duch.

Je rozdíl být nahý v takovém prostoru 
jako centrum Wurmovka a třeba nějaké 
„postmoderní“ budově?
LP: Myslím, že je ještě v takovém typu 
budovy daleko hlubší. Ale v takovém 
„postmoderním“ baráku je to neosobní. 
Je to jenom studená hromada cihel 
a cementu. Wurmovka má za sebou 
neskutečně dlouhou historii i energii. 
Tanečník ji cítí také a přes nahotu tento 
pocit může nějak znázornit. 

S nahotou jsme pracovali decentně, nic 
vulgárního. Občas se lidi svléknou na jevišti 
a nemá to v sobě nic hlubšího. Snažili jsme 
se, aby ta nahota nebyla jenom prvoplán.

Nepřijde vám ten vtip s endoskopickou 
kamerou snímající stydké pysky dost 
hluboký?
LP: Tuhle část naštěstí nehraju. Já sama 
bych to nezvládla. Samozřejmě je to 
provokativní, ale pořád se snažíme přinést 
něco víc než pohled lékaře. A to je hlavní, 
co chtěl Maarten touhle choreografií říct. 

Jaké to bylo?
Yonel Castilla Serrano: Bylo to perfektní. 

Co je vaše nejoblíbenější část Seasoning?
YCS: Ta, jak jsme nazí.

A máte i nějaké předešlé zkušenosti  
s nahotou na jevišti?
YCS: Od začátku. Celý život chodím nahý 
(smích).

A jak jste se cítil v tomhle prostoru?
YCS: No, já pocházím z Kuby. Řeknete 

si: „Hmmm, z Kuby“. Jsme tam dost zvyklí 
na různé míchání kultur i umění. A tady, 
možná je to náhoda, že Kuba a Česko byly 
kdysi dávno dost propojené, připomíná 
mi to spoustu věcí, co znám. Významů, 
co nacházím u nás doma. Co jsem vnímal 
nejvíc bylo to, že takovou architekturu, 
kterou tady máte, máme stejně hojně 
i doma. I když jsem v České republice, 
mám pocit, že jsem doma. A to je pro mě 
snad nejdůležitější. Dalším pocitem, který 
tady mám, je soudržnost. Všechno to, co 
se kolem děje, kultura i historie člověka, 
vytváří společnost. Je to o potkávání.  
O potkávání na festivalech, i když tanec se 
dělá celý rok. A to je ten smysl. Objevovat 
prostory, společenství v nich a konfrontovat 
zkušenosti.

Děkuji za rozhovory,
Martin Macháček
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Seasoning – pár bludných Holanďanů ve 
Wurmovce. On člověk nemusí být kraso-
duch, aby si řek´: budova je to pěkná, holky 
krásný a nahý, tak co chtít ještě víc?
Vážněji: skupina tanečníků osídlila nádvoří 
Wurmovy 7, plně užívala možností 
zchátralého prostoru a světelného parku, 
který tam měla k dispozici. Hudbu - poklid-
nou, leč rytmickou, obstarává skupina 
Mindpark. Občas byla náladová muzi-
ka to nejzajímavější, co se na „jevišti“, jež 
pro tuhle chvíli simuloval jeden zaprášený 
dvůr, dělo. Nikam se nespěchalo – byla 
to taková poklidná dekadentní medi- 
tace. Zamyšlená, ne nutně hravá: nebylo 
to sice úplně superseriózní představení, 
ale humor v zásadě absentoval. Nizo-
zemská partička United-C pod vedením 
choreografky Pauline Roelants a režiséra 
Maartena van der Puta oživovala prostory 
Wurmovky na objednávku olomouckého 
Divadla na cucky. O čem se uvažovalo?  
O těle, jeho podstatě a vztahu k jiným tělům 
– poněkud oduševněle. K tomu hudba jako 
rezignovaný „němý“ svědek. 

Pro méně vnímavého diváka to mohlo mít 
i prozaičtější momenty - tak třeba chvilky 

napětí: dvě nahé ženy ve freskovém sále, 
zády k divákům, ruční kamerou sníma-
jí přední části svého těla, jež se promítá 
před ně na plátno. Zní hudba. Je pološero. 
Přílišná pozornost pro oči, nosní dírky, 
našpulené rty. Bude něco dál? Přijde to, di-
váci si oddechnou. Mohou přemítat o tom, 
že se toho sice spoustu nakecá o duševní 
prázdnotě člověka, skutečným klíčem k lid-
ským touhám však není duše, ale tělo. Tady 
ho vidíme intimně.

Pak se přesuneme o kus dál, na trávě na 
improvizovaném pódiu leží nahá, naole-
jovaná žena mezi prázdnými sklenicemi. 
Nepije z nich, není co, jen se o ně rozbíjí. 
Hra svalů, nikoli kompletní, ale výběrová 
depilace, nalité prsy. Je to erotické, snad  
i vzrušující - svádí to myšlenky jinam. Má to 
tak být? Kalkuluje se s tím?

Má se divák cítit zahanbeně, protože 
sleduje nahé ženské tělo a to se mu navíc 
líbí? Když tyto myšlenky před jedním vy- 
vstávají jako bublinky ve sklenici minerálky, 
napadne ho i to, že je to vlastně, právě 
díky prvoplánovému útoky na smysly, 
nejfilozofičtější podívaná, která klade otáz-

ky úplně mimoděk. V historickém prostředí 
s podmanivou a pestrou atmosférou se 
navíc o některých věcech přemýšlí daleko 
snadněji.

Později se hlavní dění odehrává přímo 
před diváky na nádvoří, jde už ale o stan-
dardní taneční variaci na téma žena/muž, 
ovládání/svoboda, láska/nenávist; a jako 
finále přijde polévání barvou na ochozu. 
Vidět se to dá, performeři jsou talentovaní 
a věci oddaní, jen je to – ve světle ostatních 
silných momentů a pracně budovaných 
obrazů, nadbytečné.

Seasoning je příkladem toho, že site-spe-
cific může mít i širší smysl než jen využít 
nepoužívaný a půvabný prostor a že na-
hota, aniž by byla samoúčelná, může být 
sama hlavním tématem. Nosná je na to 
dost - vzato kolem a kolem, potěší i pár 
nahuláčů ve studeném večeru. Když to 
hraje. V rámci Flory budou ještě dvě šance 
Seasoning vidět.

Vojtěch Varyš

nahá jsi krásná
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irad maZliah:

Poľsku chýba vedúca tanečná osobnosť
So zmenou titulu poľského Teatra Tańza Zawirowania priviedol súbor spolu s inscenáciou Navigation Song BD303 aj 

hosťujúceho izraelského choreografa . Prečo sa Žid s poľskými koreňmi vrátil tvoriť späť do krajiny, z ktorej musela jeho 
rodina kedysi utiecť?

Je to jednoduché. Zamiloval som sa skrát-
ka do Poľky, nebol v tom žiaden zámer. 
Keď som sa teda pred niekoľkými me- 
siacmi presťahoval do Poľska za svojou te-
hotnou ženou, bol som stratený v krajine, 
v ktorej pred druhou svetovou vojnou 
vyrastala moja babička. Rozhodol som sa 
však preskúmať túto novú zónu, nové te-
ritórium. ešte stále však neviem, či chcem  
v Poľsku ostať. Záleží na tom, či to odo mňa 
poľské publikum bude chcieť. 

A zatiaľ chce?
Pomaly sa začína črtať robota aj v Poľsku. 
Po polročnej práci s amatérskymi súbormi 
som bol vyzvaný k spolupráci so skupinou 
Teátr Tanza Zawirowania. 

Aká bola vaša pozícia na izraelskej 
tanečnej scéne?
V oblasti tanca pôsobím už 12 rokov  
a som umelecký šéf jedného z najväčších 
tanečných festivalov v Izraeli, pôsobil som 
aj ako tanečník a herec. V Izraeli som ale 

úplne ešte neskončil. Budúci týždeň sa  
zhodou okolností vraciam do Izraela, kde 
ma čaká ďalšia premiéra. Nechal som si pre 
istotu niekoľko otvorených dverí. 

Viete porovnať situáciu v Izraeli a v Poľsku 
v oblasti tanca?
Je tu veľa spoločného, ale aj rozdielneho.  
V Izraeli máme tzv. „hlavných“ umel-
cov akou bola v Nemecku napríklad Pina 
Bausch či Jiří Kylián v Holandsku, ktorí po-
stavili národný tanec na nohy. Poľsko túto 
vedúcu osobnosť nemá a je priťahované 
netanečnými konceptuálnymi formami 
príbuznými k performance. Na roz- 
diel od Izraela sa v Poľsku netrénuje až tak 
veľmi fyzicky, preto si miestni tanečníci ešte 
potrebujú vytvoriť osobitý tanečný jazyk. 

Tradícia súčasného tanca však v Poľsku nie 
je až tak veľká.
V období, kedy môže človek nájsť všetko 
na internete, už argument tradície nie je 
relevantný. 

V čom je potom ale Poľsko výnimočné?
Krása poľského tanečného prostre-
dia spočíva v množstve malých centier  
s nespočtom malých tvorcov. Sú tam tony 
choreografov. Tí však ale pre nedostatok 
peňazí robia väčšinou len sóla.

V čom ale vidíte najväčší problém 
súčasného tanca?
V dnešnej dobe je, ako hovorí postmo-
derna, každý človek umelcom. To je nuda! 
Tanec preto stráca publikum, v hľadisku 
ostávajú len ďalší tanečníci. Potrebujeme 
tzv. umelca umelcov, od ktorého by sa os-
tatní mohli učiť. Chýbajú mi skrátka časy, 
kedy bolo umenie dôležité. A o tom je aj 
táto inscenácia. Keď má divák potrebu vstať  
a odísť, dvere má otvorené. Diváci akoby 
zabudli, že existuje i táto možnosť.

Za rozhovor ďakuje
Dominika Široká
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Polský soubor Teatr Tańca Zawirowania 
v rámci visegradského tanečního obzoru 
představil inscenaci Navigation song. Nejis-
té čekání před oficiálním prohlášením, že 
původně uváděný Closeness se na Floře 
více neotevře, se protahovalo k samotnému 
zahájení jaksi samovolně a odevzdaně. 
Choreograf Irrad Mazlah se rozhodl, že 
se s triem tanečníků vyřádí na tradičních 
formách klasického tance. V tematicky ex-
tensivní, spíše nekonkrétní ( jestli vůbec 
nějak tematicky koncentrované) choreo-
grafii rozhýbali aktéři prostor ke stagnaci, 
k nijak vzrušivému konstatování – „inu ta-
nec“. Průvodní pamflet obsahující řady vět 
stejně neměl s viděným žádnou souvislost. 
A pokud měl být výchozím bodem pro re- 

alizaci celého projektu příběh nebo 
vyprávění jakéhosi neznámého a zbyte-
čného člověka, nenacházelo se v inscenaci 
z jeho lidského či jiného obsahu vůbec nic. 

Možná baletizol. A ten vskutku člověka 
příliš nedotváří, pokud v něm není zrovna 
zabalený při vlastním pohřbu. Navigation 
song byl také nejistým průvodcem hudební 
dramaturgií. Byť všechny ze skladeb patřily 
asi k nějakému vznešenému muzikologi- 
ckému étosu, v inscenaci se povalovaly jako 
magnetky na podlaze a poskládat z nich 
při jejich vlastní energetické nepřitažlivosti 
nějaký souvislý tvar zkrátka příliš nešlo. 

Snaha zkomponovat píseň písní  
o směřování současného tance se (asi) 
dostalo do kategorie neřešitelnosti. Přímé 
směřování bylo rozprášeno kolem vod 
magnetické hory, která poblázní všechny 
přístroje námořníků. Choreograf si tak 
zřejmě popletl vlastní funkci majáku právě 
s horou, o kterou se roztříští úplně všichni. 
Ne, že by sami aktéři postrádali jistotu  
v pohybech, ale jejich umělecký vedoucí 
pozapomněl, že by místo odvádění po-
zornosti samoúčelnými pohyby mohl její 
případný umělecký potenciál nějak využít. 

Choreografie tak působí maximálně až 
totálně banálně. Jediný obraz, který v sobě 
ukrývá nějaké (de facto jakékoliv) divadel-
ní kouzlo, je hra s deskou a kvádrovým  
soklem. Tanečníci se rafinovaně přesouvají 
po sobě i cestách tvořených kromě objektů  

i těly. Korina Kordová plynule pokračuje 
po soustavách lávek pro ni připravovaných  
z ohnutých zad a nejrůzněji překlápěných 
objektů. Neuchopitelná podivnost – „inu 
tanec“.

Nutno dodat, že problém choreografie 
byl zejména v jejím stylovém neukotvení. 
Chtěná údernost kontrastů nového tance 
a klasických forem nevytvořila dostatečnou 
plochu pro jiskření (klidně i k nesnesení) 
a zůstala samonosně povislá jako pre-
fabrikát, výběrový katalog nedovařených, 
nedůsledně dokrášlených pochutin. Shluk 
pohybů bez vnitřní síly i logiky. „Inu tanec“.

Martin Macháček

GPsong lásky a magnetová hora



občas 
vyhraje 

ješitnost
V pondělí jsme měli možnost potkat 
se s divadlem VOSTO5 hned dvakrát – 
odpolední Košičan 3 tematizoval noční 
rozhlasové pořady a večer se v šapitó 
rozjel improvizovaný Stand´artní kabaret 
ve složení Ondar, Tomina, Petar a Kurt. 
Až na prvního jmenovaného, který nebyl 
k nalezení, jsme je vytáhli po představení 
na rozhovor.
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Jste pravidelnou a neoddělitelnou součástí 
programu Divadelní Flory. Připravujete si 
témata speciálně pro Olomouc?
Petar: Nepřipravujeme si je na žádné pub-
likum, ani na olomoucké, ani na jiné. Je to 
postavené na improvizaci z nuly. Nějaká 
příprava by to spíš hatila, to jsme kdysi 
zkoušeli. Máme pár oblíbených měst, kam 
jezdíme rádi a tradičně – Olomouc, Hradec 
Králové, ale nedá se říct, že bychom se jak-
koliv připravovali.
Tomina: Je pravda, že se občas stane, když 
např. hrajeme v Olomouci, tak se nám 
tam dostanou nějaké věci z tohoto města 
nebo zmíníme místní fotbalový klub při im-
provizaci, ale přípravu ne.
Kurt: Já se ale připravuju. Já se soustředím.
Petar: Na Olomouc? Tys měl ty syrečky, ne?
Kurt: Jo, já se soustředím na ty syrečky.

Improvizujete spolu už několik let. 
Překvapujete se ještě navzájem svými 
nápady?
P:  Skoro furt, kdyby to tam nebylo, tak 
už by to byla nuda. Kdyby se to přestalo 
stávat, tak už by to bylo na úvahu, jestli 
to dělat dál. Myslím, že dneska se to stalo 
mnohokrát. Aspoň pro mě.

Dokážete upozadit svůj nápad pro dobro 
improvizace a příběhu?
T: Tak by to mělo být, ale občas ješitnost 
vyhraje. V podstatě si myslím, že se tím 
řídíme, zřejmě s chybami, ale snažíme se.
K: Je třeba dodat, že jsme parta, která je 
schopna si dát přednost. 

Pociťujete nějak boom divadelní im-
provizace, který se i díky jejím novým for-
mám a televizní verzi v poslední době 

rozmohl? 
P: Samozřejmě to pociťujeme, je to dnes-
ka módní a populární. Pro tento žánr je to 
dobře. My to děláme od roku 2003, začali 
jsme dávno předtím, než to byla nějaká 
móda, troufám si říct, že máme svůj styl, 
který je snad originální. Takže pro nás 
to není žádná konkurence. My jsme se 
několikrát snažili tu improvizaci přetavit na 
nějaký televizní formát, ale doteď se nám to 
nepodařilo.
T: To, co si myslím , že se nám snad daří 
(nebo diváci si to myslí) na jevišti, tak  
v televizi nám to ne úplně fungovalo – v té 
improvizační poloze.

Je pro vás tedy živé publikum náboj? In-
spiruje vás?
T: Je to důležitý. Když se lidi smějí, reagu-
jí, tak to člověka nakopne, dostane 
sebevědomí a troufne si víc. Ale tematicky 
asi ne. Spíš jsme napojený na sebe.
K: Nereagujeme přímo na lidi ani na 
podněty od nich.
P: Ale na druhou stranu bez lidí to vůbec 
nejde. Na sucho je to hrozně těžký a ty lidi 
dělají zpětnou vazbu. To, co začne fungo-
vat, rozvíjíme dál – necílíme to přímo do 
nich, ale podvědomě to děláme.

Existují témata, kterým se vyhýbáte ve 
vašem kabaretu?
P: Každý z nás má jinak nastavenou citli-
vost na některé, třeba košilatější fóry, 
někomu z nás to třeba vadí, někomu míň, 
takže se snažíme některý věci tam úplně 
nezdůrazňovat, nebýt za každou cenu 

obhroublý, to nám ani není úplně vlastní, 
ale občas takový fór udělá každý. My jsme 
nekorektní ve všech směrech a záměrně si 
nedáváme žádné hranice, ani v tématech, 
ani ve formě.

Ještě se vrátím k představení Košičan 3, 
které už hrajete od r. 2004. Jak moc se za 
tu dobu proměnilo?
P: Ono se to vyvíjí trochu pořád, ale ni-
jak zásadně. Ty figury – moderátora  
a špatného herce – teď využíváme i v jiných 
talk show. Děláme to pravidelně v kavárně 
v Praze, máme tam i skutečné hosty. Za tu 
dobu s námi postavy srostly, jsou to naše al-
ter ega. Ale je tam prostor pro improvizaci, 
která vzniká v tu chvíli.

Košičan je postaven na klišé různých 
pořadů. Sledujete ještě nějaké (rozhlas, 
TV)?
P: Ano, to je ta inspirace – např. herecké 
pořady, které jsme s Ondřejem zmínili. 
Noční cesty někam, kde si člověk naladí 
regionální rádio, kde přesně nějaký herec 
vypráví historky, jak to bylo voňavý, když 
někde byl. Dodnes, když někdo z nás něco 
takovýho zaslechne, tak těm ostatním píše, 
ať si to zapne, protože to je nekončící in-
spirace. Takže jo, právě proto to člověk 
sleduje.

A jeli jste Košičanem?
P: Jasně, že jo.

Za rozhovor děkuje
Iva Najďonovová
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Teenka VV: Tuhle mě napadlo, že bych se 
během představení normálně svlíkla…

Teenka MM: Možná si stačí vzít kameru 
a detailně promítat ty nejlepší kousky na 
stěnu.

Teenka VV: I u toho ale musíš bejt nahá.

Teenka MM: Pravda.

Teenka VV: V Americe teď jede 
antimasturbační hnutí.

Teenka MM: Chlapy to učí sebenkontrole.

Teenka VV: Hlavně v tom, jak vydržet dýl 
bez masturbace.

Teenka MM: Když se soustředěj dostatečně 
na to, aby moc často nemasturbovali, ne-
myslej na jiný blbosti.

Teenka VV: Třeba na umění.

Teenka MM: Nebo na nahotu v umění.

Petr Dvořák: Hrozný.

Teenka MM: Když se člověk osvobodí od 
uměleckých i tělesných nutkání, má touhu 
se jen tak proběhnout.

Teenka VV: Výsknout si.

Teenka MM: Dát se dohromady s fajn lidma 
a pěstovat…

Neznámý němý trumpetista: Jen si tak tro-
chu písknout.

Teenka VV: Nebo si třeba zarecitovat 
nějakou báseň.

Teenka MM: Chcípněte, chcípněte, vy bílý 
imperialistický svině!

(po chvíli)

Teenka MM: Tohle jste chtěli slyšet?

Macháček ve studiu,  
Varyš ve vlaku – jídelní vůz

Hrozný! Mám lepší...Pojď na skleničku, námořníku.

Jistoty  
a prosperita

Jsou v životě člověka jistoty, které 
rytmizují jeho rok jistěji než stále 
náladovější roční období. Napadlo 
mě to někde u skladu vojenské tech-
niky u Přelouče, že touhle dobou 
vyjíždím do Olomouce už pěkných 
pár let a že je to pěkná tradice. Prav-
da, letos jsem si to poněkud okořenil, 
neb jsem si shodou různých okol-
ností v předvečer cesty četl v sou-
pisu železničních nehod v dějinách 
Československa – netrpím žádnými 
dopravními fobiemi, ale uznávám, že 
to nebyl ten nejlepší nápad. Když už 
člověk dorazí do cíle, jsou další jisto-
ty, minimálně ve festivalovém štábu 
a v redakci zpravodaje, které za ten 
každoroční výlet i to už poněkud 
nucené oblékání červených kalhot  
a nasazování slamáku stojí. Odměnou 
pak člověku může být nejen sporná 
večeře v ještě spornějším čínském 
bistru, ale především zážitky více či 
méně teatrální, například nahota.  
A jsou jistoty, které si s Olomoucí po 
létech už spojuji jaksi automaticky. 
Třeba kmínku, protože je to kdysi 
vyhledávaná, dnes bohužel poza-
pomenutá, lihovina, která je zrov-
na v tomto městě k dostání hned  
v několika podnicích. V Praze znám 
sotva jeden; jsem jeho pravidel-
ným návštěvníkem. Onehdá jsem  
v blízkém příhraničí při pití piva ob-
jevil v jednom hostinci lákavý nápoj 
Helbing Hamburg´s Feiner Kümmel. 
Byla to ona, ale – trocha vlastenectví 
– s tou naší se to srovnat nedá. S tím 
v těle se i divadlo vnímá lépe.

č. 4

Lehkou chůzí…



st 15. 5.

PETROLEJOVÉ LAMPY 
15:00 Wurmova 7 / Divadlo na cucky
PROJeKCe ZRUŠeNA!

ARTEMIS V ZRCADLE 
17:00 Konvikt / Divadlo K3

SAM
19:00 S-Cube

SEASONING
21:15 Wurmova 7

STAND’ARTNÍ KABARET
22:30 Konvikt / šapitó

HAuSAGGREGAT DJS
23:30 Konvikt / šapitó

út 14. 5.

NADVÁHA, NeDŮLeŽITÉ: 
NeFOReMNOST
15:00 Wurmova 7 / Divadlo na cucky
TV záznam inscenace Pražského komorního 

divadla (prem. 18. 1. 2008).

ANIMAL INSIDe  
Jaro Viňarský          
17:00 Konvikt / Divadlo K3
Tvorbu choreografa Jara Viňarského si 

dlhoročný divák Divadelnej Flory určite stihol 

všimnúť. Oba jeho zatiaľ najúspešnejšie minulé 

projekty Nikdy nezaliaty čaj (2003) a Posledný 

krok pred (2004) už Viňarský na olomouckej 

prehliadke prezentoval. V najnovšej choreografii 

Animal Inside vychádza tento špičkový slovenský 

choreograf z rovnomennej knihy maďarského 

spisovateľa Lászla Krásznahorkaia, ktorého 

umeleckou čistotou bol unesený hneď od 

prvého okamihu. Spisovateľovo apokalyptické 

skúmanie ľudského druhu a zvieracích foriem 

v človeku, doplnené sugestívnymi obrazmi 

nemeckého maliara Maxa Neumanna, neskôr 

Viňarský pretransformoval do telesnosti, pohybu 

a tanca v pôsobivom fyzickom due s Marekom 

Menšíkom.

(doširoka)

SAM
Studio Hrdinů & Pražské komorní divadlo
19:00 S-Cube
Užíváte si svůj život? Máte partnera? Tak se 

ptá diváků Karel Roden v rozverné fázi jako 

umělec, který se sám nechá zavřít do klece, 

aby rok strávil v izolaci. Co to s ním udělá? Hru 

Kathariny Schmitt režírovala v české premiéře 

Kamila Polívková;  jedna z posledních premiér 

Pražského komorního divadla se od podzimu 

hrála v nově otevřeném Studiu Hrdinů. 

Znamenitý Karel Roden, dojemný zpěv 

a nečekané otázky. Umělecké experimenty 

mohou i měnit život – filozofující komedie 

je nenápadným, ale o to rafinovanějším 

zamyšlením. Podobně jako Pět překážek  

v parádní části s videodotáčkami určitě inspiraci 

slavným kouskem Perfektní člověk Jørgena Letha 

nepřehlédne. Ale je toho tu mnohem víc. Třeba 

vaření čaje.

(vv)

SeASONING
united–C eindhoven & Divadlo na cucky
21:30 Wurmova 7
Seasoning je další z řady projektů, který je 

připravený přímo pro Divadelní Floru. Tentokrát 

oslovilo Divadlo na cucky nizozemský soubor 

United-C. Ten byl po minulém hostování přímo 

okouzlený barokním prostorem a pokusí se  

v novém projektu využít co nejvíce z potenciálu 

bývalé kanovnické rezidence na Wurmově ulici 

7. Choreografie Pauline Roelants v kombinaci 

pro ni typických kreacích naplněných intimitou 

a citlivostí s hudbou dánské psychedelické 

kapely Mindpark a projekcemi endoskopicky 

zachycených částí těla vytvoří komplexní obraz, 

který zároveň prezentuje samotné umění 

jinak, než je obvyklé. V tomto labyrintu při 

sebevědomém rejdění tak diváci narazí např. 

na Performanci skla – v níž se bude tanečnice 

pohybovat mezi pěti sty rozbitými pivními 

sklenicemi či Performanci krve – kde se tanečníci 

navzájem malují krví.

(macho)

STAND’ARTNÍ KABAReT
Divadlo Vosto5
22:45 Konvikt / šapitó
Divadelně-hudební večer improvizačních klasiků

Jury, Ondara, Petara, Tominy a Kurta.
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