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DIVADELNÍ FLORA

20:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky

MLČENÍ Handa Gote & Divadlo na cucky

21:30 Konvikt > šapitó > volný vstup

BBBlaster

23:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

DJ Vercingetorix

Milí festivaloví návštevníci,

práve sa vám pod rukami ocitlo prvé vy-
danie festivalového denníku 18. Divadelní 
Flory, v ktorom sa vám oddnes až po po-
sledný festivalový deň bude každodenne 
prihovárať naša redakčná formácia. 
Nalistovať u nás budete môcť v prvom rade 
čerstvé rozhovory s hercami, režisérmi, 
choreografmi, či ďalšími hosťami festiva-
lu, ktorí budú za vami do Olomouca raziť 
kilometre z všetkých kútov višegrádskeho 
regiónu. Nedočkavým čitateľom sa tiež 
dostane vôbec prvých recenzií na pred-
stavenia inscenácií, ktoré sa na festivale 
dočkajú svojho premiérového uvedenia.

Ďalej pre vás šestka skúsených i mladých 
autorov pripravuje sériu článkov, ktoré sa 
vám v priebehu celého festivalu pokúsia 
obohatiť návštevu festivalového programu. 
Keďže si tohtoročná Flora pripomína od-
kaz osobnosti Václava Havla, rozhodli sme 
sa vám takto napríklad priblížiť jeho dra-
matickú tvorbu. K 18. narodeninám fes-
tivalu zas pre vás chystáme sériu retro-
spektívnych článkov, v ktorých si budete 
môcť pripomenúť minulé účinkovania 
obľúbených festivalových stálic. Novin- 
kou tiež bude rubrika POJMY NOVÉHO 
DIVADLA, kde vám bližšie predstavíme 
najaktuálnejšie tendencie višegrádskeho 
performančného umenia. Každý verný 
čitateľ tak už na konci olomouckej pre- 
hliadky bude môcť operovať termínmi 
ako divadelná performancia, data-based 
theatre či site-specific. Nebudú samo-
zrejme chýbať ani ankety, či programové 
prehľady s anotáciami pre lepšiu orientáciu 
v programe.

Nech sa vám tohtoročný festivalový den-
ník stane spoľahlivým sprievodcom, ktorý 
na vás bude čakať na všetkých festivalových 
miestach a obľúbených zastávkach (Café 
La fee, Bistrá kráva, Vertigo) počas potu-
liek festivalovým Olomoucom!

Dominika Široká

Jen žádné metafory!
Tak znie heslo Tomáša Procházku a Rober-
ta Smolíka, ktoré sa posledných niekoľko 
mesiacov neustále objavovalo na skúškach 
projektu MLČENÍ. Svetová premiéra au-
torskej inscenácie, na ktorej sa podieľala 
dvojica z pražskej umeleckej skupiny Han-
da Gote Research & Development spolu  
s olomouckým Divadlom na cucky, otvorí 
vo štvrtok večer 18. ročník festivalu Divadel-
ní Flora. Osobitý prístup k divadelnej tvorbe 
„kluků z Handa Gote“, ktorí dlhé roky pa-
tria k popredným predstaviteľom českej 
nezávislej scény, bol pre Olomoučákov 
v mnohom skúsenosťou práce na cel-
kom iných divadelných princípoch. Čo 
si pod divadlom á la Handa Gote možno 
predstaviť, približuje rozhovor so spomína-
nou dochádzajúcou dvojicou.

Ako sa český bábkoherec a scénograf 
dostanú k predvádzaniu konceptuálnych 
performancii?

Tomáš Procházka: Vždy jsme si říkali, že 
budeme dělat takové divadlo, na které by-
chom se rádi šli podívat. My jsme dělali 
a děláme i loutkové divadlo, i tanec, ale 
nejbližší je nám asi právě taková ta synté-
za všeho. 
Robert Smolík: Nejsem si jistý, že děláme 
konceptuální performance. Nestydím se 
mluvit o naší práci jako o divadle. Myslím, 
že hlavní bylo, přestat se bát dělat věci tak, 
jak opravdu chci, a ne tak, jak se to má.

V súvislosti so súčasnou scénickou tvor-
bou veľmi často deklarujete, že vás bežné 
divadelné produkcie nezaujímajú. Čo je 
pre vás na divadle iritujúce?
T: Na divadle mě irituje napodobování, 
taková ta pravděpodobná realita. Ve 
společnosti, které je spektákl vlastní, se 
vyrábí další malé spektákly, jako potvrzení 
doby, ve které žijeme. Divadlo podléhá své
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instituci a vyrábí opatrné kusy přitakávající 
současné popkultuře. 
R.: Musím říct, že už to vůbec nesleduji, 
takže těžko říct. Vždycky mě na něm nejvíc 
iritovalo, jak je líné a spokojí se s tím, aby 
se líbilo.

Čím dnes ešte divadlo môže byť 
zaujímavé?
T.: Osobním přístupem. Tím nemyslím 
ty různé „hry na pravdu”, ale nějaké po-
zvání do vlastního světa, zprostředkování 
vlastního vidění věcí. Pokoušením se  
o „opětovné zakouzlení světa.“ 
R.: Pro mě začíná být zajímavé, pokud se 
snaží mluvit s tím „nelidským” kolem nás.

V rámci vašich inscenácií radi kombinu-
jete užívanie technológií s rituálnymi prak-
tikami. Je toto spôsob, ako komunikovať 
s tým „neľudským“? Čo si od rituálnych 
praktík sľubujete?
T.: Dobrá je jakákoliv činnost, třeba štípání 
dříví. Má svůj účel, ale její průběh není 
přesně určen. Ideál je pro nás v divadle 
stav, kdy nemůžeš udělat chybu. 
R.: Ano, určitě je tam tato vrstva. Kromě 

této, řekněme, spirituální části mě rozhodně 
přitahuje to, že stejně jako štípání dřeva se 
rituál musí dělat naprosto vážně, jinak hrozí 
úraz. Divadlo se dá vždy nějak ošulit.

Pre Handa Gote je charakteristická 
špecifická tvorivá metóda, ktorú ste  
v priebehu rokov spoločne vyvinuli. Na 
čom spočíva a v čom sa odkláňa od tu-
zemskej činohernej tvorby či tradície 
českej alterny?
T.: My žádnou metodu nehledali, ale 
samozřejmě jsme, jako po jisté době 
každý, k nějaké došli. Je založená hlavně 
na našich specifických potřebách a pracuje 
především s rozsáhlým sběrem dat, s inspi-
rací teorií nových médií a také s využíváním 
náhodných prvků – metodou cut-up W. S. 
Burroughse nebo čínskou knihou proměn 
I-ťing.
R.: Snad bych doplnil, že jako největší roz-
díl vnímám důslednou rovnocenost všech 
„dat“ v průběhu práce.

Čo všetko sa dá považovať za dáta, ktoré 
môže tvorca využiť pri vzniku inscenácie?
T.: Skoro všechno. Především informa-

ce k tématu získané z rešerší, ale taky  
vzpomínky, sny, úryvky textů, nalezené ob-
jekty, barvy, tvary, rytmus, hudba, pohyb. 
Samozřejmě něco z toho budou „tvrdá 
data“ – nějakým způsobem ihned funkční 
na scéně – a něco bude nesourodý ma-
teriál vzpírající se zařazení a organizaci. 
Vždycky je taky hodně hlušiny, ale tak je to 
správné.

Príznačnou črtou vašich scénických pro-
jektov je absencia deja a rezignácia na 
scénickú ilúziu. Môže vôbec divák v prie-
behu vašich predstavení niečo tak pove-
diac nasledovať?
T.: Nás dlouhodobě zajímá práce s diváko-
vou percepcí, otevírání různých možností 
pro čtení představení. Poezie také není 
jednoznačná. V každém představení je 
spousta věcí k vnímání a sledování. Ryt-
mus, atmosféra, estetika, souvislosti. Místo 
interaktivity upřednostňujeme aktivitu divá-
ka. Iluze je v našich představeních přítomná 
téměř vždy, jenomže vždy je současně také 
odhalována. 
R.: Chceme, aby naše inscenace nabí-
zely možnost mnohavrstevného čtení  
s nejednoznačnou interpretací, a tak i ne-
pohodlný a náročný úkol pro diváka.

Vaša činnosť sa neobmedzuje len na di-
vadlo. Čomu ďalšiemu sa ešte venujete? 
Integrujete tieto svoje ďalšie aktivity  
v rámci divadelnej praxe?
T.: Dále se věnujeme především hudbě 
a výtvarnému umění. Samozřejmě z pozice 
poučených diletantů, naivně brojících pro-
ti „dusivé kultuře“. Všechny svoje aktivity in-
tegrujeme do naší divadelní praxe, jsou její 
součástí, překrývají se a navzájem inspiru-
jí. Vlastně je škoda, že člověk musí vždycky 
ten výstup onálepkovat jako divadlo nebo 
hudbu.
R.: Asi je načase důsledně přestat používat 
tyto ohrádky, prostě se ve volných chvílích 
věnujeme tvorbě. 

Keby ste však mohli divákom inscenáciu 
Mlčení predstaviť, akých 5 asociácii by ste 
zvolili?
T.: Cabin horor – Idioti – tajný spolek – záz-
nam – čekání. 
R.: Tak já pro změnu můžu poskytnout 
asociace, co jsem měl na začátku zkoušek: 
kartuziáni, srnka, práce s flexou, rybaření  
a spaní.

Za rozhovor ďakuje Dominika Široká

HANDA GOTE RESEARCH & DEVELOPMENT je umelecká skupina, ktorá v rámci svých scénických projektov prepája 

zvukové inštalácie, pohybové a taneční divadlo, živú hudbu, výskum na poli mediálnej archeologie, výtvarné divadlo a tech-

nologie. Okrem kombinovania spomínaných umeleckých druhov je pre inscenácie HG typický špecifický prístup k scéno-

grafii, ktorú spoločne s predmetmi bežného užitia spoluvytvára samotný priestor predstavenia a scénické jednanie. Formá-

cia označuje za svoj zásadný inšpiračný zdroj Desatero Jana Švankmajera, na tvorbe dánskeho filmárskeho hnutia Dogma 95 

ich zaujal prístup kladenia si prekážok a dobrovoľneho ombedzovania. Skupina tvoří pod spoločnou hlavičkou od roku 2005  

a k jej stabilným členom patria Tomáš Procházka (hudobník, zvukový designér), Vernonika Švábová (choreografka a ta-

nečníčka), Robert Smolík (scénograf, výtvarník, pedagóg KAL DAMU) a Jakub Hybler (špecialista na video, technológie, 

počítače a svetelný design). Olomouckí diváci mali v minulosti možnosť vidieť hosťujúce predstavenia projektov Metal music 

(Týden improvizace 2010) a Prales (2013).



Martin Macháček je notorickým návštěvníkem divadel-

ních festivalů a do zpravodaje Divadelní Flory přispívá 

již potřetí (hodlá prý pokračovat, dokud nevyčerpá 

zbytek životní pojistky na sojový guláš v Ponorce). 

Působí v Praze jako redaktor Českého rozhlasu Radia 

Wave, přispívá do Divadelních novin, RozRazilu Online 

a dalších divadelně orientovaných periodik. Je nevěřící  

a nejraději má, když mu v ponurých klubech říkají 

Miriam.
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Petr Pláteník. Všeobecně se o něm ví, že nemá rád divadlo 

a že vyznává film. V poslední době jej ale spolu-

práce na různých projektech paradoxně přivádí více 

do blízkosti divadla než filmu. Sázel po dva roky fes-

tivalový deník Divadelního světa, spolupracuje  

s Petrem René Půdařem Vlasákem na břeclavském pro-

jektu Divadelní neděle a v neposlední řadě je členem 

občanského sdružení Storytelling, což je vlastně taky ta-

kové „odpoutané” divadlo (Není!). Ve slabších chvílích 

uvažuje o konverzi...

POJMY NOVÉHO DIVADLA | PROFILY REDAKTORŮ

Jan Plíhal. Narodil se roku 1983 v Praze. Ab-

solvent FF UP, obor Teorie a dějiny dramati- 

ckých umění. V různých funkcích pracoval mj. pro PAF, 

AFO, DEF, LFŠ, Patiche Filmz, Divadelní Floru a Národ-

ní divadlo v Praze. Dlouhodobě spolupracuje s olo-

mouckým Divadlem na cucky, převážně jako autor hud-

by. Ve volném čase hraje na ukulele a nesnáší divadelní 

přestávku.

Jana Koutná je studentkou olomouckého gymnázia 

Hejčín. Zajímají ji knihy všeho druhu, filmy plné vášně 

a divadlo, které otřásá emocemi. V současné době 

svádí boj mezi těmito svými láskami a pilným studiem  

a snaží se o přijetí na zahraniční vysokou školu, 

takže spíše než do Kerouaca boří svůj nos do 

učebnic. Hodně píše, poslouchá rock’n’roll  

a ráda zajde na skleničku se svými přáteli.

je špecifická scénická forma, s ktorou sa na 18. Divadelnej Flore môžete stretnúť v 
rámci programovej línie Visegrad Performing Arts. Pre svoju hybridnú povahu, ktorá 
umožňuje ľubovoľne prepájať princípy divadla s vizuálnym umením, hudbou, tan-
com, videom, poéziou či filmom, je len ťažko definovateľným umeleckým tvarom. 
Netreba to však vnímať ako jej nevýhodu, skôr ako výsadu. Performancia je totiž cha-
rakteristická práve svojou schopnosťou stierať hranice medzi jednotlivými umenia-
mi, či dokonca medzi umením a reálnym životom, na čom si založila svoju atraktívnu 
multižánrovú estetiku.

Za najzásadnejší element divadelnej performancie možno označiť samotného 
umelca-performera. Ako všestranná osobnosť v sebe totiž prepája role autora, re-
alizátora predstavenia, ako aj samotného účinkujúceho. Performeri sa od hercov 
odlišujú predovšetkým tým, že sa nepokúšajú zreprodukovať žiaden príbeh ako 
predstavitelia určitej postavy, neusilujú ani o vytvorenie javiskovej ilúzie. V pred-
stavení vystupujú naopak zásadne v role seba samého, ich jednanie viac nie je 
predstierané, ale reálne, čo s obľubou zvýrazňujú napríklad experimentovaním  
s vlastnými fyzickými limitmi prostredníctvom vystavovania sa rôznym extrémnym si-
tuáciám (napr. hroziace nebezpečenstvo, veľká fyzická záťaž, násilné chovanie, na-
hota), ktoré u divákov a priori vyvolávajú silné reakcie. Ďalším typickým prvkom je 
tiež upozorňovanie na okamih plynutia času, čo je ďalšou stratégiou zvýraznenia vní-
mania performancie ako jedinečnej živej udalosti.

Performeri priebeh predstavenia utvárajú jednak svojou živou prítomnosťou  
a špecifickým jednaním s reálnym dopadom, ale aj živou interakciou s ostatnými 
objektmi na scéne či samotnými divákmi. Ostatným prítomným tak sprostredkúvajú 
zážitok celkom odlišnej kvality, ktorú nedokáže nahradiť žiadne iné umenie.

(doši)

Divadelná performancia

Princípy divadelnej performancie si osvojila aj 

česká režisérka Petra Tejnorová v inscenácii Edge 

(uvedeme 22. 5. od 17:00 v S-Cube). Účinkujúci 

aktéri tu nepredstavujú žiadne postavy, ale tzv. 

old-ageri tu vystupujúci sami za seba a pros-

tredníctvom rozprávania osobných príbehov sa  

s divákmi delia o vlastné skúsenosti s problémami 

starnutia.

Barbora Chovancová, rodačka z Olomouce, touží po 

kariéře profesionálního kavárenského povaleče. Pro 

případ, že by to nevyšlo, studuje divadelní dramatur-

gii na DIFA JAMU. Zásadně pije lungo s mlékem, miluje 

básně Petra Lébla a hry Mariuse von Mayenburga a Ro-

landa Schimmelpfenniga. Na čtení prózy se jí dostává 

tristně málo času. Nemyslí ve slovech, ale neúnavně se 

o to pokouší.

Dominika Široká je študentkou Teorie a dějin dramatick-

ých umění FF UP v Olomouci. Venuje sa písaniu kritík 

so zameraním na nezávislú scénu a nemeckojazyčnú 

oblasť. Prispieva tak do divadelných periodík (kød, 

Svět a divadlo) a serverov (RozRazil Online), v minu-

losti sa tiež ocitla v redakciách ďalších festivalových den-

níkov (Ost-ra-var, Divadelná Nitra). Spolupracuje tiež s 

olomouckým Divadlom na cucky. Po uplynulých dvoch 

ročníkoch sa tentokrát podelí o vedenie festivalového 

spravodaju Divadelní Flory s Honzom Plíhalom. 

kdo vás provede letošní florou?



šéfredaktoři: Jan Plíhal a Dominika Široká, redakce: Martin Macháček, Barbora Chovancová, Jana Koutná, 
korektury: Petr Pláteník, sazba: Zdeněk Vévoda

tisk: Tiskárna ČD, Nerudova 1, Olomouc, tel. 972 741 204, email: tiskarna@zc.cd.cz

4 PROGRAM | ANKETA | FESTIVALOVÝ HAVEL

DRUHÉ MĚSTO
Divadlo Vosto5 & Dnc & MDO
12:30 nádvoří radnice

Olomoucké Horní náměstí a kolemjdoucí 
v hlavní roli jedinečného projektu pražských 
improvizačních kutilů z Divadla Vosto5, 
kteří si tentokrát vzali na pomoc i místní 
borce. Jste zvědaví, jak se netradiční partě 
podaří ozvláštnit každodenní pouť Olo-
mouckých středem města a co všechno se 
na náměstí v objetí znásilněného genia loci 
zjeví? Pak neváhejte a přijďte nahlédnout 
vlastní město z neokoukané perspektivy. 
Doslova. Nevšední obraz všedního dne, 
do jehož středu stékají barvy reality i fikce, 
vám pomůže dokreslit i lehce manipulo-
vaný sluchátkový odposlech. Procházka 
po „horňáku“ pak už nikdy nebude stejná. 
Zveme na jedinečný uličnický happening 
završený pouličním happy endem! (plih)

SPACES TRANSLATIONS
Věra Ondrašíková
17:00 Horní náměstí

V rámci cyklu Visegrad Performing Arts 
se letos na Divadelní Floře utváří vlastní 
tematická linie, v níž tvůrci odhalují určitá 
témata, kterým se člověk v běžném životě 
vyhýbá ať již z nedostatku empatie, nebo 
času. S obdobnými podněty nakládají také 
tvůrci plenérového site-specific SPACES 
TRANSLATIONS. Sedm tanečníků se v čele 
s choreografkou Věrou Ondrašíkovou a ta-
nečníkem Jaro Ondrušem zamyslí v jádru 
města Olomouce, na Horním náměstí, nad 
úlohou multitaskingu při degeneraci kvality 
života a pozvolném trhání sociálních vazeb. 
Obecné úvahy skupiny však dostihly jed-
noho z účinkujících, když se dozvěděl, že 
kvůli zkoušení „nestihl“ před smrtí navštívit 
někoho z rodiny. Tragická zpráva dodává 
celému projektu ještě osobnější a hlubší 
kontext. (macho)

FIGHT, FIGHT THAT’S ALL WE CAN DO
Magdalena Tuka & Anita Wach
18:00 Divadlo K3

Co je skutečné? Kdy a kde jste opravdu 
živí? Živelná performance Magdaleny Tuky 
a Anity Wach se inspiruje zápasem a ar-
chetypem ženy-bojovnice. Nezkoumá však 
pouze zápas a boj, ale i vztah mezi soupeři, 
intimitu, jež mezi nimi vzniká, fyzičnost a vz-
tah k lásce. Při zápase se bojovník ocitá na 
hraně; hledá sílu duševní, aby byl schopen 
zmobilizovat sílu fyzickou. Příběh je zde 
vyprávěn pomocí pohybu, zvuku, textu a vi-
dea. Slovy jedné z postav: „Mnozí z nás se 
mě ptají, proč wrestling… Wrestling je mou 
písní lásky, písní svobody.“ (barch)

MLČENÍ
Handa Gote & Divadlo na cucky
20:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky

Byť pokope ešte automaticky nezna-
mená aj byť spolu. Ako možno medzi se-
bou nadviazať skutočný kontakt? Čím sme 
kedysi vypĺňali spoločné chvíle? Dá sa 
ešte obnoviť rozpadnuté spoločenstvo? 
Môže ešte zafungovať mágia starých 
spoločenských rituálov? Inscenácia 
MLČENÍ vznikla ako autorská koprodukcia 
Divadla na cucky s významnou pražskou 
umeleckou skupinou Handa Gote. Aktéri 
olomouckého divadla sa počas práce na 
projekte po prvýkrát podieľali na výsled-
nej podobe inscenácie z posilnenej pozície 
členov odhierarchizovanej tvorivej skupiny, 
novou skúsenosťou tiež bude vystupovanie 
v ľahko surreálnych, kontemplatívnych výja-
voch na tému mlčania. Nielenže štvrtková 
svetová premiéra zaháji 18. Divadelnú Flo-
ru, no hneď v druhý festivalový deň je na-
plánovaná aj prvá repríza. (doširo)

STAND´ARTNÍ KABARET
Divadlo Vosto5
21:30 Konvikt > šapitó

DANCE JAM SESSION
22:30 Konvikt > šapitó

PÁ 16. 5.
Chystáte se na 

letošní Divadelní 
Floru?

Na Divadelní Floru se letos  
v každém případě chystám, považuji 
ji za festival s velkým přesahem. 
Díky němu může zdejší divák vidět 
špičkové inscenace kvalitních divadel-
ních souborů z celé České republiky 
a já si pokaždé nějaká představení 
vyberu. Letos mě zaujalo havlovské 
téma, jsem zvědav například na pro-
jekt Velvet Havel a těším se i na in-
scenaci Sayat Nova. 

Martin Major, 
primátor města Olomouce

Flora je moje kojná. Na tu letošní 
se chystám v podstatě už od konce 
té minulé, ale obávám se, že z ní kvůli 
práci v divadle moc mít nebudu. Rád 
bych ale viděl všechna představení. 

Roman Vičík,
kytarista Nylon Jail

Na letošní Divadelní Floru se těším 
asi nejvíc ze všech, které si pamatu-
ju. Pravdou je, že jsem s plánováním 
na letošní ročník začala pozdě, takže 
jsem prošvihla možnost vidět jíž vy-
prodané představení Amadeus 
brněnské Husy na provázku. Chys-
tám se však vyrazit hlavně na koncer-
ty  Astronautalise, Kittchena a dalších.

Kateřina Pohlová,
studentka

Ani klEKÁnice nenosí 
semenec na půdu sama.

www.divadelniflora.cz > www.facebook.com/divadelniflora > www.twitter.com/divadelniflora


