
Dobrá voda břehy mele

MARTIN MACHÁČEK

Na letošní Divadelní Floře, tedy v roce 
2017, mluvíme o Tekuté Evropě. Co to 
znamená pro festival, Olomouc i celý 
starý kontinent, se dozvíte v krátkém 
rozhovoru s ředitelem festivalu Petrem 
Nerušilem.

Co to ale znamená pro nás – redak-
ci? To je jednoduché. Necelých deset 
dní se s vámi – diváky a příležitostnými 
čtenáři našeho bulletinu budeme dě-
lit o bezvýchodné myšlenky, deprese, 
poslední zbytky optimismu. Řeč jistě 
přijde na vratké vyhlídky, které se kva-
pem přibližují k nepříjemným historic-
kým paralelám i tomu, proč je v typo-
grafii letošního ročníku slovo „Evropa“ 
nakrájené žiletkou a rozšlehané jako 
pěna posledních dní.

Celé téma letošní Divadelní Flory – 
Tekutá Evropa přinese kromě zneklid-
nění určitě nadmíru zábavné momen-
ty – když konec světa, tak pořádně.  
Na Floře je taková kombinace mi-
mochodem obvyklá a paradoxy při-
tahuje. Pesimismus je zde tématem, 
pohledem do minulosti, příležitostí  
k analýze současnosti i vyrovnáním 
s tím, co může nastat v budoucnosti. 
Kdyby se nic nedělo, tak není důvod 
dělat divadlo, že jo.

Ale jak zní motto kultovního Večer-
níčku O Kubovi a Stázině: „Každá voda 
ale nakonec steče dolů a Stázina se 
dostane Kubovi za ženu...“ Tudíž bych 
se nebál, že nás v Olomouci všechny 
něco odplaví. Naopak, aspoň pro dne-
šek bych nebyl tak pesimistický a zů-
stal bych příjemně nažhavený na to, 
čím mě Flora polije a zchladí. Zkrátka 
– co tě nespláchne, to tě posílí.

Za team (jehož specifikace naleznete 
dále)

Macho

Pitínský ve zhruba šedesát let starém libretu, které je 
samo o sobě velmi aktuální, znovuobjevuje zakoušení 
osobní odpovědnosti. Hovory o krizi a rozštěpenosti 

Evropy evokují mimo jiné katalyzátor spousty  
jedovatých nálad a vnější síly – masivní migrace.

MARTIN MACHÁČEK
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Pred rokmi sa Divadelní Flora vzdala ústred-

ného festivalového motta, ktoré, podľa tvo-

jich vlastných slov, okliešťovalo programový 

výber. Čo ťa tento rok viedlo k jeho návratu?

Už loni jsme uvažovali o uvedení jedné z nej-

velkorysejších divadelních koprodukcí, které 

u nás po Listopadu vznikly – Pařízkovy Kau-

zy Schwejk Studia Hrdinů a Theater Bremen, 

premiérované v rámci prestižního festiva-

lu Wiener Festwochen – ale nakonec jsme,  

z logistických i finančních důvodů, prefero-

vali kompaktní blok složený výhradně z reži-

sérových vídeňských představení. Když jsem 

pak v červenci v Mnichově, společně s tebou 

a Simonou Vičarovou, viděl Frljićovu politic-

kou inscenaci Balkan macht frei s úžasným 

Franzem Pätzoldem a následně přemýšlel 

o uvedení berlínské The Situation, bylo jas-

né, že tahle německojazyčná linka obsaho-

vě spřízněných titulů si přímo říká o nějaké 

silné pojmenování. Vznikl tak nápad vrátit se 

po letech k údernému leitmotivu, s nímž by 

většina hostujících činoherních představe-

ní otevřeně komunikovala – včetně nejno-

vějších inscenací pražského Studia Hrdinů, 

jehož několikadenní profil jsme plánovali již 

na konci minulého ročníku Flory.

Čo pre teba osobne znamená „Tekutá Evropa“?

Spousta lidí v tom festivalovém mottu cítí 

přímý odkaz na migrační vlnu a fakt je, že 

zvuk příboje, který utne neuměle hranou 

českou hymnu ve festivalovém spotu, ten-

hle kontext dost silně vypichuje. Aktuální 

demografické proměny Evropy však zdale-

ka nebudou jediným tématem, které během 

Flory na jevištích, doufám, zarezonuje. Ad-

jektivum „tekutá“ vyvolává jistě spoustu 

spojení. Ve mně osobně asociuje pocit per-

manentní, někdy pozvolné, jindy překotněj-

ší proměny, posunu, foneticky mi pak slo-

vo „tekutá“ připomíná výraz „tektonická“.  

V současné Evropě na sebe naráží spous-

ta názorových proudů a idejí, ale i čistě uti-

litárních zájmů. Tahle situace není úplně 

nová, pro většinu z nás je ovšem složité zo-

rientovat se v ní. Flora chce tenhle nepře-

hledný terén uměleckým způsobem mapo-

vat – naznačit, kde jsou v něm slepé cesty, 

kde už jsme v minulosti narazili na močál, 

kde je třeba půdu zušlechťovat, kde je tře-

ba se oprávněně bát, kde se naopak může-

me pohybovat sebevědomě a beze strachu…

Ako sa bude tohtoročné motto odrážať  

v konkrétnych programových tituloch?

Většinu titulů spojuje silně autorský náhled 

na události, postoje a myšlení, jež v mo-

derních dějinách formovaly, a dosud bez-

prostředně formují, tvář současné Evropy. 

Charakteristická je pro něj potřeba tyhle 

přelomové i méně exponované dějinné situ-

ace komentovat a zaznamenat jejich dopad 

na osudy konkrétních lidí. V The Situation 

Yael Ronen se tematizují ozvuky blízkový-

chodního konfliktu v reáliích evropského 

„KONTURY EVROPY SE ROZVOLŇUJÍ...“

DOMINIKA ŠIROKÁ

Petr Nerušil sa tento rok zdráhal na rozhovor s Festivalovým zpravodajom. Nechce byť príliš 

exponovaný na festivale, ktorý vedie. Tentokrát ale urobil výnimku. Bolo totiž čo vysvetľo-

vať. Divadelní Flora sa po rokoch vrátila k festivalovému mottu a tohtoročný program spre-

vádza úderný podtitul. Petr, prečo práve „Tekutá Evropa“?

SO 13. 5.

9:30 Dolní nám. 42

Za hranou / Over the Edge

Mezinárodní konference věnovaná participa-

tivnímu divadlu a inovativní práci s publikem.

10:30 a 16:15 S-klub

Anna Saavedra

OLGA (Horrory z hrádečku)

Divadlo LETÍ

Nesentimentální „obrazy ze života“ impo-

zantní osobnosti – sebeironické a neokázalé 

první dámy českého disentu i polistopadové 

společenské scény.

13:45 Konvikt / šapitó

MOMOTARÓ

KALD DAMU Praha

Pohádka o chlapečkovi co se narodil z broskve.

13:45, 17:00 a 21:00

Divadlo na cucky / Freskový sál

Kašiarová – Šavel – Vtípil

EAU DE VIE (Mo)mentální tanec

Dva tanečníci, jeden hudebník a skupinka 

vnímavých diváků na cestě skrze ostatní  

k sobě a od sebe k ostatním…

15:00 Divadlo na cucky

Dániel Szász

LOOP

The Symptoms

Maďarský tanečník, mířící do „říše instinktů“, 

objevuje temná zákoutí lidské psychiky.  

První uvedení sólového projektu mimo  

budapešťskou domovskou scénu.

19:30 Konvikt / Divadlo K3

Jija Sohn

GEISHA´S MIRACLE

Tři mladé japonské tanečnice hravě konfron-

tují „světy dvou odlišných kontinentů“  

v představení plném exotiky, bizarních  

i důvěrně známých detailů.

21:15 Kaštanová 7

Jan Mocek – Táňa Švehlová

ZÁŘÍCÍ MĚSTO

Tři zvukové stopy, tři videa, příběhy tří herců  

v reálném prostředí panelové zástavby & frag-

menty textů Le Corbusiera a Heinera Müllera.

22:30 Konvikt / šapitó

TEKUTÝ KABARET

Divadlo Vosto5

Stand‘artní kabaret v podání klasiků.

23:45 Konvikt / šapitó

Djs Vosto5
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Po loňském dramaturgickém risku a následném úspěchu se vloni na 

Floře zjevila opera. Modernistický traktát Jana Antonína Pitínského 

Pád antikrista, Divadelními novinami oceněný kus roku ve své 

kategorii, překvapil asi všechny. Brady spadly těm, co o inscenaci 

slyšeli a chtěli ji vidět a spodní patra svěsila i lidem, co se na 

démonické opeře nachomýtli náhodou.

Opera Řecké pašije Bohuslava Martinů je další operou na pro-

gramu Divadelní Flory v řadě. Je to také Pitínský, výrazné obrazy 

„guaranteed“, očekávání vysoká. Na začátku je třeba zdůraznit, že 

Řecké pašije nejsou taková bulvy vybíjející show jako Pád antikrista, 

nicméně do tematického celku letošního ročníku zapadaly víc 

než výsostně. Pitínský ve zhruba šedesát let starém libretu, které 

je samo o sobě velmi aktuální, znovuobjevuje zakoušení osobní 

odpovědnosti. Hovory o krizi a rozštěpenosti Evropy evokují mimo 

jiné katalyzátor spousty jedovatých nálad a vnější síly – masivní 

migrace. Ovlivňuje domácí i zahraniční politické klima a nepříjemně 

všemu nastavuje zrcadlo – znalosti historie, schopnosti empatie  

a víc než o Syřanech vypovídá o Evropanech.

Do řecké vesnice Lykovrissi, kde se opera odehrává, přichází 

zbídačená skupina vedená patriarchou Fotisem. Souvislost 

náhodná! Pitínský ji místy předělává na Idomeni, proslulé jedním 

z největších evropských uprchlických táborů. Scéna, v níž hlavní 

hrdina Manolios (budoucí a znovu ukřižovaný Ježíš) připravuje 

jídlo do polystyrenových boxů a Kateřina připravuje deky, patřila 

k nejsilnějším. Navíc Pitínský s jistým kalkulem obsadil výraznější 

sólisty i členky/členy sboru právě do uprchlického křídla než mezi 

obyvatele vesnice. Představitel otce Fotise Jiří Přibyl patřil vůbec  

k nejvýraznějším artefaktům a jeho charisma zářilo jako psychotický 

diamant. V celé monstrózní koncepci pěvci občas zanikali, 

protože Pitínský do popředí předsunul monumentální scénografii.  

K momentům, kdy naopak ze stínu vystupovali, patřily všechny 

chvíle, kdy se monstrózní dav octnul v kožíškových kostýmech. 

Úplně jsem jim záviděl. Fakt. Chtěl jsem se také stát jedním  

z chemlonových jehňátek.

BŮH (DVOJTEČKA) VÍRA K NEVÍŘE,  
ŘECKO POŘEŠENÉ, KRIZE ZAŽEHNÁNA

MARTIN MACHÁČEK

velkoměsta, Dušan Pařízek ve Švejkovi ak-

centuje neschopnost komunikace v mno-

honárodnostním celku, Oliver Frljić v Bal-

kan macht frei obnažuje stigmata nedávné 

německé historie, Pitínský v Řeckých paši-

jích otevřeně poukazuje na naši intoleran-

ci vůči lidem bez domova, Miloš Horanský 

se v Mundstockovi ohlíží za největší trage-

dií dvacátého století, Martina Schlegelová 

v Olze zkoumá integritu silné osobnosti ve 

víru společenských změn, Ivan Buraj v Ná-

měsíčnících komentuje rozpad starého svě-

tového řádu, Kamila Polívková se Standou 

Majerem se zamýšlejí nad smyslem národ-

ní identity, Jirka Havelka zkoumá v Elitách 

estébáckou minulost lidí, kteří dnes fakticky 

ovládají obě země bývalého Československa 

a jeho inscenace bude jistě, s ohledem na 

momentální politické dění, dost výbušnou 

výpovědí. O odrazu festivalového motta  

v konkrétních inscenacích bychom se mohli 

bavit dlouho, ale nechal bych spíš na divá-

kovi, jaká témata ho zaujmou a jak intenziv-

ně je bude vnímat. Je skvělé, že s letošním 

leitmotivem implicitně komunikuje i velmi 

reprezentativní taneční sekce Pestré Nizo-

zemsko. Půjde o historicky největší přehlíd-

ku tamního současného tance a performing 

arts v České republice, přitom ani pod jed-

ním z těch mnoha exkluzivních představe-

ní, které Honza Žůrek letos do programu vy-

bral, není podepsán holandský tvůrce…

Bude tohtoročná Divadelní Flora výsostne 

politickým festivalom? 

Určitě ne. Takovou ambici jsme nikdy nemě-

li. V Čechách ostatně nevzniká dost kvalit-

ních inscenací s univerzálnějším přesahem, 

které by tenhle parametr naplnily. Navíc si 

myslím, že by nás čekalo deset poměrně 

úmorných a depresivních dnů. Chceme jen 

poukázat na elementární fakt, že jsme všich-

ni aktivními obyvateli prostoru, jehož tvář se 

v poslední době rychle mění. Kontury jeho 

starých hranic se rozvolňují a jeho mentál-

ní pilíře rezivějí. Evropa zkrátka nutně po-

třebuje redefinovat své hodnotové priority  

a je jen a jen na nás, zda náš kontinent bude  

v budoucnu vstřícným místem pro lidsky 

slušný, důstojný život, anebo smetištěm in-

tolerance, za něž se budeme stydět. Myslím, 

že mezinárodní festival, na nějž dorazí diva-

delníci z dvaceti zemí, a který navštíví něko-

lik tisícovek diváků, je ideální platformou pro 

hlubší reflexi světa kolem nás i neodvratných 

změn, jejichž další směřování máme, více 

než kdykoli jindy, ve svých rukou.

ACHTUNG!!!

Rádi bychom divákům připoměli již avizovanou změnu  

titulu. V pondělí 15. 5. uvedeme na místo Pana Theodora 

Mundstocka nejnovější inscenaci Studia hrdinů Mimo zápis. 

Tato změna nevznikla vinou pořadatele. Za vzniklé kompli-

kace se omlouváme.



Jak vznikl koncept Zářícího města? 

Už jsem dělal spoustu věcí se sluchátky.  

A pak nás oslovila Plechárna, tedy Praha 14 

kulturní, která působí na sídlišti Černý most 

– jednom z největších sídlišť v Čechách. 

Oslovili nás s tím, že by chtěli udělat něco 

do paneláku. A tak jsme náš nápad se slu-

chátky přenesli právě tam. Z toho se vlastně 

vynořil hrubý koncept. To znamená, že tro-

je sluchátka jsou tři králové. Všechno se vy-

dělilo třemi a mezi tím se začaly stavět růz-

né vztahy. Nápad se sluchátky mám ze silent 

disco, jde vlastně o stejný princip přenesený 

do divadla. 

Nakolik pracujete s principem náhody, po-

tažmo s improvizací?

V Zářícím městě jsou v podstatě dvě roviny. 

Tedy definované tematické a motivické cel-

ky, mezi nimiž jsou určité vztahy. Je nějakých 

šest základních situací, které se jistým způ-

sobem komentují a vztahují k sobě. Někdy 

stojí v kontrastu, někdy ti lidé mluví o tom 

samém… To je ta první rovina, ta připravená. 

Co se týče té druhé – herci mají samozřej-

mě definovaná témata, o kterých mají mlu-

vit, definované situace, ale jak to řeknou, jak 

se k tomu dostanou, to už je na nich. Divá-

ci mají stejnou možnost vytvářet vlastní vý-

znamy tím, že si přepínají kanály na sluchát-

kách. Vznikají náhodná spojení a náhodné 

situace. Každý divák má příběh úplně jiný. 

Když se vám něco nelíbí, přepnete na jiný 

kanál. Máte možnost volby. 

Jaký byl přesun Zářícího města z Černého 

mostu do Olomouce? 

Překvapivě to ani nebylo moc náročné, ten-

to panelák je dobrý. Má dobrou chodbu – 

vždycky potřebujete chodbu, kde se to dá 

hrát. My bychom samozřejmě rádi hráli v by-

tech, ale to je prostě nemyslitelné. Původně 

jsme chtěli pracovat i s lidmi, kteří tu žijí, ale 

nepodařilo se to. Jen je škoda ten rozdíl – 

pražská a ta větší sídliště jsou opravdu ma-

sová. Žije tam 30 000 lidí najednou, to je pak 

opravdu betonový zážitek. Tady jsou jenom 

tři baráky… V Praze k tomu ještě přidáváme 

procházku s antropologem sídlišť, takže jde 

nakonec o kompletní celek. I když z něj sly-

šíte jen třetinu.

„KDYŽ SE VÁM NĚCO NELÍBÍ,

PŘEPNETE NA JINÝ KANÁL“

BARBORA CHOVANCOVÁ

S režisérem Janem Mockem jsme po betonovém zážitku Zářícího města diskutovali na po-

temnělé chodbě zaměnitelného olomouckého paneláku – někde mezi kilometry kabelů  

a správným kanálem na sluchátkách, od silent disco po to, že každý divák je svým vlastním 

režisérem této události. 

JAN MOCEK

Je jedním z tvůrců konceptu Zářícího města (spo-

lu s Táňou Švehlovou). Výrazně se zapsal inscena-

cí Wir tanzen in Quadrat se skupinou FKK, které  

na festivalu …příští vlna/next wave… získalo ocenění 

Projekt roku. S Táňou Švehlovou pak spolupracovali  

na videowalku Play Undergroud v garážích Ná-

rodního divadla, který byl uveden mj. na pražském 

Quadriennale či na festivalu Divadlo v Plzni. 
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CO ŘÍKÁTE  

NA ZÁŘÍCÍ MĚSTO?

Přesně ten panelák, jímž je vyjádřeno 

to, že se vlastně všichni známe, ale ve 

skutečnosti o sobě nic nevíme.

Max ze Slovenska

Je to o tom, že má každý svou vlast-

ní pravdu a neumí se navzájem po-

slouchat. O tom, jak jsou tvrdohla-

ví a často vlastně i malicherní. Totéž 

odráží i samotný koncept inscena-

ce. Skutečnost, že si každý odnáší-

me trochu něco jiného, znamená, že 

máme každý svou pravdu a svou vlast-

ní interpretaci. 

Vendula, teatroložka z Brna

Divadlo je vlastně jeden velký obraz, 

který však nepoužívá techniky střihu 

vlastní filmu. Jako divák si vždy vybí-

rám kousíčky, které sleduji. Například 

když se soustředím na jednoho herce, 

zbytek nevnímám. V této performan-

ci se proto necítím svobodněji než 

v normálním divadle. Je to pro mě je-

nom jiný druh zážitku. Rozhodně se 

nevnímám jako režisér, protože vybí-

rám z něčeho, co už je připravené.

zkrátka Nina

Vzhledem k tomu, že momentálně 

také bydlím v paneláku, se mě téma 

performance dotýká docela hodně. 

Našla jsem si tam svá témata. Jako 

třeba, že když bydlím v šestém patře, 

tak se pravděpodobně vyhnu povodni. 

Přesně o tom jsem už také uvažovala.  

Kateřina z paneláku

Je skvělé, když lidé tvoří takové věci. 

Osvěžující.

krátce a výstižně Rodan 

Přišlo mi to jako zpráva jednak o di-

vadle a umění a jednak o tom, jak se 

víra vyrovnává s plytkostí každodenní-

ho života. 

Otto, dramaturg z divadla Feste

Já bych si hrozně přála, abych se tak-

to mohla napojit na sluchátka lidem 

v MHD a ukázat jim místa, která mám 

ráda já. 

Soňa studující JAMU



S DĚTMI DO 

DIVADLA

MOMOTARÓ
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Co se skrývá pod názvem Loop?

Několik věcí. Především ale neustálé návraty 

a opakování věcí, ze kterých nakonec zeší-

líš. Když se věci totiž neustále opakují, na-

konec ztratí svůj původní smysl. Jako když 

si myslíme, že jdeme stále kupředu za ně-

čím, ale nakonec se dostaneme k bodu, kde 

jsme začínali.

Jakou pozici má Loop v tvé dosavadní tvor-

bě? Jak to vypadalo před tímto sólem a jak 

to vypadá nyní?

Tím vším se navracím k jedné docela ne-

šťastné události, kdy jsem se vážně zranil 

během jednoho představení. Tohle zranění 

a posléze léčba vedla k šesti měsícům reha-

bilitací. Toto sólo je něco jako její důsledek 

a také rozhodnutí, že chci pokračovat s tan-

cem. Tentokrát se ale chci dostat opravdu 

do jeho hloubky, k jeho jádru.

Tanečním jazykem stojíš na hranici mezi fy-

zickým divadlem a tancem. Jaké elementy  

z každého žánru jsou pro tvoje osobní vyjá-

dření důležité?

Prostředky fyzického divadla jsou stejně dů-

ležité jako prostředky tance. Hlavním zámě-

rem je jejich vzájemná rovnováha a jejich 

spojením vytvořit něco nového. Avšak, do-

konce i ve scéně, kde dojde k proměně těla 

a kde výrazně hraji s mimikou, jde o formu 

tance, i když realizovanou skrze obličej.

Hraješ roli, vciťuješ se, či jde o gesto?

Neřekl bych, že hraji roli, ale rozhodně je 

to specifický stav existence. Zajímá mě, co 

může pohyb ve mně odstartovat, jde o re-

flexi sebe sama, která vede k tomuto stavu, 

který je velmi těžké definovat.

Jaké to je být sám sobě choreografem, když 

pracuješ s materiálem svého vlastního těla?

Rozhodně složité, ale zároveň docela napí-

navé. V určitou chvíli dosáhneš toho určité-

ho bodu osamění, kdy se neustále pokoušíš 

naplnit očekávání společnosti a očekávání 

vůbec.

Spolupracoval jsi s někým? Se skladatelem 

jistě. Jak tato spolupráce probíhala?

To je trochu podobné tomu, jak se kompo-

nuje hudba pro film. Skladatel se podívá na 

hotovou choreografii a poté k ní složí hud-

bu. Podle toho, co viděl. Ale samozřejmě 

je v tom obsažena i jistá míra improvizace. 

Můj skladatel Balász Barna vytvořil hudební 

smyčku živě během premiéry a teprve poté 

byla hudba nahrána.

A co dramaturg? Měl jsi na Loopu člověka, 

který by ti pomohl najít odstup?

U této choreografie nebyl žádný dramaturg, 

ale dva pozorovatelé, kteří zprostředková-

vali tzv. oči zvenčí. To ale až od posledního 

týdne před premiérou. Tvůrčího procesu se 

účastnili až v jeho poslední fázi.

Máš v současnosti nějaká témata, která bys 

chtěl v budoucnosti realizovat?

Ano, mám v hlavě pár myšlenek a ještě cí-

tím, že by mohly mít aspekt sóla. Možná se 

na ně zaměřím a půjdu víc do jejich detailů. 

Je tu ještě hodně věcí k promýšlení.

Co je pro tebe důležité říci tancem, když 

tvoříš choreografie?

Máme v sobě něco jako stvůry, které jsou 

založeny na našem vnitřním instinktu. Ří-

kám jim monstra. Ta se neztratí skrze půso-

bení společnosti nebo její formu. Zkoušíme 

je potlačit hlouběji do našeho nitra, aby-

chom se přesvědčili, že neexistují. Zkouší-

me je v nás schovat. Což vede vlastně k více 

válkám ve světě. Smyčka. (smích)

Co pro tebe znamená tanec?

To je vlastně otázka, kterou se právě za-

bývám. Ještě stále se na ni snažím najít 

odpověď.

DÁNIEL SZÁSZ

(*1975) je maďarský tanečník, performer a cho-

reograf. Divadlem se začal zabývat v letech 1993–

1997 ve skupině 7mirror Studio Theatre. V soubo-

ru KOMPmANIA, jehož členem je od roku 1996, 

se začal zaměřovat zejména na současný tanec.  

V jeho pohybovém slovníku jsou patrné vlivy tech-

niky japonského butó dance, kterou studoval u mi-

stra Tadashiho Enda. V současné době je členem 

tanečné platformy The Symptoms.

6

„MÁME V SOBĚ MONSTRA“
BARBORA KAŠPAROVÁ

Na dvanácti metrech čtverečních se během třiceti minut odehraje proměna člověka, tanečníka, performera skrze jeho vlastní vnitřní „mon-

stra“. Vědomě s nimi experimentuje. Nechává je působit na své vlastní tělo. Perspektiva malého prostoru jeviště a vydaná energie ho dělá 

takřka nelidským. Během rozhovoru překládala manažerka skupiny The Symptoms Flóra Kovács.

Letošní výstava ve foy-

eru S-klubu bude věno-

vaná loňské sekci „Re-

gie: Dušan David Pařízek, 

Wien“.  Chcete si připo-

menout hostování vídeň-

ských souborů Burgthea-

ter a Volkstheater, které 

zachytili festivaloví fo-

tografové Lukáš Horký  

a Ondřej Hruška? Výstava 

pro vás zůstává k vidění 

po celou dobu festivalu.



Na nové kulturní centrum
v Olomouci jste už přispěli
440 490 Kč. Děkujeme!
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DOMINIKA ŠIROKÁ

Tento rok dokončuje štúdi-

um divadelnej vedy na Mní-

chovskej univerzite. Bolo 

to dlhé, no neľutuje ani se-

mester. A čo potom? Na 

začiatok sa skrátka nechá unášať prúdom.  

Na Flore opäť napozerá, čo cez rok zameškala  

z českého divadla. Z medzinárodných peciek 

odporúča The Situation divadla Maxim Gorki 

Theater. Na javisku sa tu stretávajú prisťaho-

valci zo znepriatelených krajín Blízkeho vý-

chodu a glosujú svoje spolužitie na pôde eu-

rópskeho veľkomesta. Áno, i z tohto mohla 

vzniknúť silná komédia!

MARTIN MACHÁČEK

Redaktor Radia Wave, kon-

krétně divadelní rubriky Ty-

játr, kterou obhospodařuje 

již čtvrtou sezonu. Jak dlou-

ho tam ještě bude bloko-

vat místo mladším a talentovanějším kolegům, 

neví. Jeho jméno je také spojeno se serverem 

Taneční zóna nebo dvěma posledními roční-

ky showcasu Česká taneční platforma, kde byl 

součástí dramaturgické rady. Těkavé portfolio 

rozšiřuje Česká televize, kde působí v produk-

ci pořadu Studio 6 na kanále ČT24. Rád nahlí-

ží do třináctých komnat českého divadla a tím 

pádem mu nezbývá moc času sledovat divadlo 

zahraniční. Se zpravodajem Divadelní Flory ko-

ketuje po několikáté. Nekouří a má rád plyšo-

vé ručníky.  

BARBORA CHOVANCOVÁ

se po několikaměsíčním 

pobytu v polském Krakově 

vrátila studovat na brněn-

skou JAMU činoherní režii. 

A z Brna se zas vrací do Olo-

mouce, oficiálního „domů“, aby se vrhla do ná-

ručí olomouckých divadelních vírů. Už téměř 

nespí nedočkavostí na Frljićovu inscenaci Bal-

kan macht frei (už proto, jak to /ne/dopadlo  

s jeho plánovanou inscenací ve Starem Teatr-

ze v Krakově…). A těší se na skandál. Jakýkoli! 

BARBORA FORKOVIČOVÁ

Hoci momentálne väčšinu 

svojho času okupuje mies-

to v hľadiskách svätostán-

kov ľubľanskej nezávislej 

kultúry, oficiálne je stále 

študentkou Katedry teorie a kritiky pražskej 

DAMU. Do Divadelní Flory sa zamilovala mi-

nulého roku a je zvedavá, či tento vzťah pre-

žije aj naďalej. Búrlivé to určite bude počas 

Balkan macht frei Olivera Frljića, pre ktoré-

ho má redaktorka značnú slabosť. Ako sa to 

celé vyvinie, môžete sledovať aj na stranách 

tohto spravodaja...

BARBORA KAŠPAROVÁ

Píše zejména o tanci a po-

hybovém divadle coby re-

daktorka internetové Ta-

neční zóny a přispěvatelka 

kritické platformy KriTh 

Katedry divadelních studií v Brně. K hlub-

šímu poznání (nejen) divadla jí slouží dru-

hý obor germanistika, která jí otevřela cestu  

k Tanztheateru Piny Bausch (to bylo zásadní 

v porozumění divadlu vůbec a u Bc. práce). 

Je zvědavá na inscenace dovezené z naše-

ho západního sousedství a její osobní zále-

žitostí jsou všechny hraniční divadelní, ta-

neční, audiovizuální a site-specific projekty 

vytrhující ze všední životní zkušenosti.

KATARÍNA CVEČKOVÁ

Divadelná kritička, kto-

rá občas laškuje s drama-

turgiou. Stále miesto má 

ako redaktorka v časopise 

kød - konkrétne o divadle 

a v online magazíne mloki.sk. Svoje služby 

však pravidelne prepožičiava aj iným médi-

ám (printu, webu aj rádiu) či festivalom (na-

jintenzívnejšie martinským Dotykom a spo-

jeniam). Na festival Divadelní Flora sa vracia 

po dlhých troch rokoch. Z lásky k divadel-

nému a performatívnemu umeniu ako osob-

ný tip vyberá programovú sekciu VISEGRAD 

PERFORMING ARTS. 

DANIELA HEKELOVÁ

Rozená Olomoučačka, stále 

věrná svému městu. Studu-

je zde filmovou vědu a čes-

kou filologii. Letos se bude 

opět v bezesných nocích 

pokoušet o korektury a do toho zdárně zvlá-

dat všechny zkoušky, takže jí klidně držte pal-

ce. S divadlem má sice jen divácký vztah, ale 

vzájemně si to nevyčítají. Těší se na osobitá, vi-

zuálně atraktivní a kontroverzní díla předních 

světových choreografů z oblasti performativ-

ního umění. Z programu tedy rozhodně nevy-

nechá inscenace ze sekce Pestré Nizozemsko. 

PETR PLÁTENÍK

žije v Břeclavi. Svou pevnost 

osamění opouští jen jednou 

ročně, a to když mu zavolá 

Petr Nerušil, že je ho třeba 

v redakci na Floře. K diva-

dlu nemá vztah. Maximálně jen komplikovaný, 

jak se říká na Facebooku. Nejvíce divadelních 

představení zná z líčení kolegy Macháčka při 

nočních pracích na zpravodajích divadelních 

festivalů. Ve volném čase se živí opravováním 

textů a domáckou stravou. Ze všech věcí na 

světě na malém městě nejvíc postrádá poboč-

ku McDonald’s. Programový tip: Jednoznačně 

Pařízkův Schwejk, protože se tam o poločase 

prý podává guláš (hlívový) a vůbec je to takový 

výživný středoevropský vývar jako knižní před-

loha, která neprávem bývá souzena jako obraz 

jádrového češství.

ZDENĚK VÉVODA

Domácí jistota - olomouc-

ký kreativec v roli sazeče, 

který každý rok čeká, až se 

mu redaktoři vrátí ze světa  

a on bude mít zase co sázet. 

Lákají ho tituly vzbuzující u diváků rozpaky už 

po přečtení názvu či anotace. Letos tak určitě 

nevynechá představení BOMBYX MORI nebo 

D3US/X\M4CHIN4. Těší se na Olgu, Elity, Dílo 

a jako milovník Berkeleyho filmových choreo-

grafií si taky rád zajde na The Dry Piece.

TEKUTÁ REDAKCE FESTIVALOVÉHO ZPRAVODAJE

První festivalový víkend v Olomouci otevře 

svůj kočovný obchůdek knihkupectví Pro-

spero, které se zaměřuje na divadelní litera-

turu. Jedinečné množství divadelních her, 

časopisů, nebo teoretických sborníků na-

leznete v sobotu na Dolním nám. 42 a v ne-

děli na Konviktu před Divadlem K3.



Rezervace vstupenek propadá 15 min  

před začátkem, 30 min před produkcí  

probíhá doprodej vstupenek.

/divadelniflora

NE 14. 5.

9:30 Konvikt / filmový sál

Za hranou / Over the Edge

Mezinárodní konference věnovaná participativ-

nímu divadlu a inovativní práci s publikem.

11:00, 14:00, 21:00

Divadlo na cucky / Freskový sál

Kašiarová – Šavel – Vtípil

EAU DE VIE (Mo)mentální tanec

Dva tanečníci, jeden hudebník a skupinka vní-

mavých diváků na cestě skrze ostatní k sobě  

a od sebe k ostatním… 

13:00 Divadlo na cucky

Dániel Szász

LOOP

The Symptoms

Maďarský tanečník, mířící do „říše instinktů“, 

objevuje temná zákoutí lidské psychiky.

14:00 Konvikt / šapitó

DOMA JE DOMA

Divadlo LOPOTA / DC 90 Topolany

Eruptivní road movie s nebojácnou posádkou 

dobrodruhů.

14:30 Konvikt / šapitó

ROZSVIŤ

Spolu Olomouc

Myslíte si, že pracovat v divadle je legrace? – 

Přijďte se přesvědčit! 

15:00 Konvikt / šapitó

otevřená dílna se členy souboru Spolu

15:30 Konvikt / Divadlo K3

Jija Sohn

GEISHA´S MIRACLE

Tři mladé japonské tanečnice hravě konfrontují 

„světy dvou odlišných kontinentů“ v představení pl-

ném exotiky, bizarních i důvěrně známých detailů.

17:00 S-klub

Ola Maciejewska

BOMBYX MORI

Výrazně stylizovaný kostým a lidské tělo v hlav-

ní roli taneční performance pro tři účinkují-

cí, inspirované postupy legendární průkopnice 

moderního tance Loïe Fuller.

19:00 Moravské divadlo

Yael Ronen & Ensemble

THE SITUATION

Maxim Gorki Theater Berlin

Ozvuky blízkovýchodního konfliktu v reáli-

ích současného Berlína pobaví vybroušeným 

slovním vtipem a osloví autentickými příběhy 

protagonistů. Německojazyčná Hra roku 2016 

izraelské režisérky Yael Ronen je aktuálně oz-

dobou předních evropských festivalů! 

Představení bude uvedeno s českými titulky. 

 

po představení debata s MGT Berlín

22:00 klub Vertigo

Djs Flora

21. Divadelní Flora je realizována s podporou Ministerstva kultury

České republiky, Olomouckého kraje, Statutárního města Olomouce,

Česko-německého fondu budoucnosti, Goethe-Institutu v Praze,

The Performig Arts Fund NL, grantu z Islandu, Lichtenštejnska

a Norska, Státního fondu kultury ČR, Velvyslanectví Nizozemského

království a Moravského divadla Olomouc;

hlavním mediálním partnerem je Česká televize.

Pořadatelem festivalu, který se koná pod záštitou ministra kultury

Daniela Hermana, je DW7, o.p.s.

Hlavní programová linie TEKUTÁ EVROPA je součástí

Česko-německého kulturního jara 2017.
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