
11 > ne25
DIVADELNÍ FLORA

11:00 S-Cube

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

14:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

NÁMOŘNÍCI

Spolu Olomouc

15:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

BEZRUČI!!!

beseda

16:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky 

> volný vstup 

INSIDE OUT Anna Réti 

& LYNN Charlotta Öfverholm

18:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

BIG BAND ŽEROTÍN  

– BUNNY KLUB  

– JAMR‘S

festivalová afterparty

Ešte naposledy Havel
Pri písaní záverečného úvodníku som sa 

len utvrdila v tohtoročnom zistení, že spra-
vodaj sa dá písať prakticky za akýchkoľvek 
pionierskych podmienok. So svojím či cu-
dzím počítačom pod prstami, v kancli Pas-
tiche Filmz, vo foyeri Divadla na cucky,  
v konšpiračnom byte na Ostružnické, ale aj 
pred sálom Divadla K3 na Konvikte. Ako tu 
tak na zemi posedávam v tureckom sede, 
zatiaľ ku mne spoza rohu dolieha hurónsky 
smiech a spev z redakčného hniezda, kde 
sa už spojili ostatní redaktori spolu s chlap-
cami od techniky. Prehrávajú sa natočené 
videá z redakčných večierkov, kolega šéf-
redaktor vyťahuje ukulele, Macho typické 
gestické pozdravy. Korektor-nováčik si tiež 
pochvaľuje a s úsmevom opakuje, že sa tu 
hlavne tento rok zišla dobrá parta. Ako to 
už býva, eufória vrcholí zarovno s festiva-
lom. Aj Sládek by z nás mal určite radosť.

V záverečnom vydaní vždy radi tak tro-
chu rekapitulujeme, a tak v 11-ke nechýba 
ani tradičná best of anketa ani fotošpeciál 
výrazných momentov. Na čo budú z tohto 
ročníku najradšej spomínať diváci či čle-
novia štábu? Osobne považujem za najvý-
raznejšie Zahradní slavnost, Velvet Havel 
a Antiwords. Musím totiž súhlasiť s riadite-
ľom festivalu Petrom Nerušilom, ktorý sa už 
v minulom čísle vyjadril, že na 18. Floru pri-
šli spolu s Havlom zásadné témy vo výraz-
ných inscenačných prevedeniach. Havel sa 
tento rok stal tak výraznou linkou, že sme 
ju museli dychtivo nasledovať počas ce-
lých jedenástich festivalových dní. Prečo je 
teda ešte dnes dôležité mať Havla? Možno 
to má čo-to spoločného s poznámkou, kto-
rá zaznela počas záverečného ceremoniá-
lu festivalu a ja si ju dovolím skromne zo-
pakovať: 

Naše země nevzkvétá!
Dominika Široká

TOM A AMY JSOU BLÍZCÍ ASI VŠEM
Ondřej Brett, představitel Toma v Mém ro-
mantickém příběhu, říká, že chce rozhod-
ně ještě zůstat Bezručům věrný. Bavili jsme 
se o jeho práci s Danielem Špinarem, ob-
měnách v souboru a dalších projektech, na 
které se můžeme v nebližší době těšit…

Jaké cesty vás po studiu na JAMU přived-
ly k Bezručům?
Po JAMU, kde jsem byl v ateliéru Evy Jelín-
kové, Romana Grossmana a Lukáše Riege-
ra, jsem nastoupil do divadla v Šumperku. 
Tady jsem měl to štěstí, že Martin Františák 

– tehdejší šéf Bezručů – napsal hru Eskymo 
je Welzl a mě obsadil do role Eskyma. Asi 
půl roku po této spolupráci mi nabídl an-
gažmá u Bezručů, což je nabídka, která se 
neodmítá. Tak jsem přijal a nastoupil. 

Soubor se momentálně dost obměňuje. 
Jak ty změny vnímáte?
Ještě moc ne. Je pravda, že nám odchá-
zejí čtyři lidi. Myslím, že to jsou zrovna ta-
houni souboru – třeba Terka Vilišová nebo
Tomáš Dastlík. Měli jsme už možnost spolu-
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pracovat se dvěma novými kolegy ve Sca-
pinových šibalstvích, což jsou taky studen-
ti JAMU. Myslím, že jsou fajn, jak lidsky, tak 
na tom jevišti taky něco předvedli. Takže se 
všichni těšíme. 

Je vám postava Toma blízká, i když ještě 
nejste třicátník?
Myslím si, že postavy Toma a Amy jsou blíz-
ké asi všem, protože to tak dnes už bohu-
žel asi je. 

Daniel Špinar se tématem Mého roman-
tického příběhu evidentně trefil do čer-
ného. Znáte něco podobného ze svého 
okolí?
Mám, dokonce i ten extrém s těhotenstvím. 
Můj blízký kamarád to teď řeší a sám neví, 
jak z toho ven. Je to tedy opravdu jako ze 
života. 

Jak se vám se Špinarem pracovalo?
Daniel je ráznější, ale musím říct, že když 
nám donesl texty na první čtenou, měl ab-
solutní vizi, od které jsme se ani o milimetr 
neodchýlili. Bylo fajn, vidět postup zkouše-
ní, jak se postupně prohluboval, a nakonec 
tam nebylo nic jinak, než on původně chtěl. 
Je pravda, že občas používal i dost bolavé 
metody, abychom k tomu dospěli. Ale to je 

prostě práce a výsledek je, takže podle mě 
odvedl výbornou práci. 

Dostali jste jako herci dost prostoru?
To ano, ale jak sami vidíte, je to zinsceno-
vané tak, že tam není místo pro improviza-
ci. Ty věty jsou krátké, musí to mít tah, švih, 
tempo, takže to byl spíš dril, až tělocvik. 
Dokonce jsme si luskali a muselo to šlapat 
přesně na drátkách, jak to je napsané. 

Jaký chystáte další projekt? Zůstanete 
věrný Bezručům?
Já jo, určitě! Teď u nás budeme zkoušet 
překlad nové hry Klub outsiderů v režii Jiří-
ho Honzírka a v létě budu dělat Jak se vám 
líbí v rámci ostravských Letních shakespea-
rovských slavností. 

Za rozhovor děkuje 
Bára Chovancová
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kláda a záhul
Keď sme na Petra Kubesa po predstavení Hamleta čakali pred 
šatňou Moravského divadla, musel ešte odbehnúť na javisko 
zachrániť svoj meč. Vyrobili mu ho priamo pre rolu, keďže sa 
pod vedením režiséra Michaela Taranta musel predviesť v nie-
koľkých šermiarskych číslach. Ako nám tak s hrdosťou pred-
vádzal svojho nazdobeného rapíra, komentuje, že si v tom-
to momente pripadá ako hokejista, ktorý musí bezprostred-
ne po zápase celý spotení odpovedať na novinárske otázky. 
Skúsiť si totiž Hamleta vo svojom veku prirovnáva k výstupu 
na Mount Everest.

Dostať možnosť zhostiť sa role Hamleta býva medzi her-
cami chápané ako zásadná kariérna šanca. Bolo to tak aj  
v tvojom prípade? Nejde predsa v prvom rade o režijne ve-
denie?
Vždy tě ovlivní, s jakým režisérem pracuješ, ale toto je tak krás-
ná hra, že bych to klidně zkoušel podruhé i potřetí. To už ale 
ve čtyřiceti sotva stihnu.

Včera jsme na Floře viděli ještě jednoho Hamleta v podaní 
Švandovho divadla v Prahe. Bol si sa naň pozrieť?
Včera už jsem tuto druhou inscenaci Dana Špinara viděl po-
druhé. Nemám ale nikdy potřebu srovnávat nějaké dvě insce-
nace téhož textu. Spíš mám radost, že nějaký dramatický text 
inspiruje k více ztvárnění. Hamlet je navíc tak velká hra, že sne-
se množství pojetí.

(Spoza kamery sa ozýva Zdeněk Vévoda so svojou otázkou na 
Petra.) Dokážeš si predstaviť seba, že by si sa vo veku Patri-
ka Děrgela sám ocitol v Špinarovej odvážnej koncepcii? Sa-
mozrejme vrátane záveru, kde Děrgel zhadzuje celý kostým 
a stojí nahý otočený chrbtom k divákom.
Musím přiznat, že Patrika velmi obdivuji. Když si představím 
sebe ve dvaceti, byl jsem hrozné dřevo a určitě bych to nedal. 
Hamlet je totiž strašná kláda. Když jsem tu roli přijímal, ještě 
jsem vůbec netušil, co za výstup to bude znamenat. Určitě by 
ale i Patrik potvrdil, že při Hamletovi jsi v první řadě rád, že jseš 
na vrcholu, a je ti úplně jedno, jestli máš umrznutý jeden, dva 
či tři prsty. Vždy je ale zajímavé si to zkusit. Je to nejen fyzická, 
ale i psychická zátěž, předříkat „být, či nebýt“ před lidmi, kteří 
to znají... Dopřál bych Patrikovi, aby si to ještě vyzkoušel poz-
ději v těch čtyřiceti, aby zjistil, jaký je to fyzický záhul.

Najznámejší monológ „být, či nebýt“ je už nespočetnými 
prevedeniami a paródiami značne prefláknutý. Zděnka by 
teda ešte zaujímalo, či je ešte vôbec možné deklarovať ho 
tak, aby to ešte dokázalo seriózne zafungovať.
My jsme se nakonec dohodli na tom, že ho nebudeme zkou-
šet, a myslím, že je to takhle nejlepší. Je to velmi intimní záleži-
tost, která nakonec vyplyne z celého představení. Konec-kon-
ců, kdo to z nás ví, zda být, či nebýt. Já také neznám odpověď. 
Ostatně, nebýt by znamenalo nehrát Hamleta.

Za rozhovor ďakujú Dominika Široká a Zdeněk Vévoda
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Je málo inscenací, které by dokázaly evo-
kovat ztrátu (případně pomalý rozpad) ně-
koho blízkého, jako Petrželkové snová di-
vadelní transformace románu Borise Via-
na Pěna dní. Tento krátký, metodologicky 
problematický, zato oslavný text je vzkazem 
všem pomlouvačům, kteří z mnoha důvodů 
opovrhují křehkými vizemi. Navíc – kdo by 
se k tomu nepřiznal, když končí festival, kte-
rý vzal krásný čas, prostor a hlavně povědo-
mí o heslu k pracovnímu e-mailu.

Anna Petrželková totiž velmi rafinova-
ně strukturuje jemně poetický až „umanu-
tě precizní“ (na Floře přítomná autorská li-
cence beze zbytku) obraz, který se v závě-
ru proměňuje v akční malbu krví. Abstrakt-
ní představy o uzavírání krásného příběhu 
se pozvolna převalují jako spokojený fakír, 
jehož záda na konci každého vystoupení 
ohaví řady krvavých stop nebo popálenin. 
Všechno probíhá jaksi samozřejmě, podvě-
domě přítomně jako pocity tonoucího. Čím 
hlouběji se vztah Colina a Chloé propadá, 
tím otevřenější je dojem z bezednosti vany. 
Každý se v ní utopí. 

Něco tak banálního jako sprcha po práci, 
případně pěkné umytí od bryndzy či pro-

hnání čelistí mezizubní nití nenahradí ci-
tové vyžití při pořádné koupeli. Pěna dní  
v tomto symbolizuje monstrózní lázeň v mi-
niaturní vaně. Ve své první polovině prou-
dí samospádem. Výtečník Jean-Sol Parter je 
nutným zpestřením obrazivého světa, kde 
se intelektuální konstrukty stávají předmě-
tem divoké poptávky. Postavy chodí do ka-
váren, povídají si o ledě a Myška to sledu-
je z úkrytu. Ústřední pár je najednou po-
hlednicí z lepšího ostrova, kde se jinak nud-
ná korza mění v láskyplnou ironii, skutečný 
hluboký cit. 

V druhé polovině (po rekordních 45 mi-
nutách!!!) se poté kapitoly ve vyprávění 
poněkud zamíchají. J. S. P. není ikonickým 
smyslem života, ale ďáblem k vyříkání. Dě-
sivou podstatou tohoto kusu je vyvolat po-
cit KONCE. 

Někdy je ve vaně Havel, jinde Plevel nebo 
Kekel – pořád však platí, že Vaněk v pivova-
ru přikuluje, ale Colin valí. Na druhou stra-
nu – jak by dopadl příběh Pěny dní, kdyby 
se Chloé koupala v pivu podobně jako paní 
pivovarnická v Postřižnách?

Aulin

Ve vaně není VaněkDIVÁKŮM

Těžko ty inscenace srovnávat, ale 
budu si pamatovat Zahradní slavnost 
a Pěnu dní, kterou teď vyvažuje Můj 
romantický příběh. Takže Bezruči  
a Národní divadlo. 

Jiří

Antiwords. Ne, blbost, Pěna dní.
Lenka

Mně se nejvíc líbí ten velký výběr,  
i když jsem teprve na druhém před-
stavení. 

Petra

Pro mě byl jednoznačně nejlepší Vel-
vet Havel.

Věra

Já nevím, jestli to můžu posoudit, ale 
byla jsem na Amadeovi, který se mi lí-
bil, a taky dnešní dopolední Pěna dní. 

Radka

Já jsem tady byl jenom o víkendech, 
jak to mám hodnotit, ty vole...

Petr Jakšík, architekt

A orgANIZÁTorŮM

Líbilo se mi tady dost, akorát jsem 
měl hodně práce, protože jsem ještě 
něco svítil, a měli jsme tři představe-
ní Audience, takže jsem kromě Kon-
viktu, Eska a stanu toho moc neviděl. 
Teda dneska hokej. A hokej blbý, ale 
to je hokej.

Jirka Müller,  
herec a osvětlovač, Bezruči

Letošní ročník proběhl, řekl bych, cel-
kem hladce a myslím, že letos je nej-
víc nadprůměrné půlnoční startování 
zábavy, která končí brzo ráno a v do-
poledních hodinách – a v této fázi si 
myslím, že jsme letos oproti posled-
ním letům udělali obrovský kus prá-
ce, včetně mě, a vůbec se nemusíme 
stydět za to, jak to proběhlo.

Martin Hamouz, technik

Jak se líbil festival 
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