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DRUHÉ MĚSTO
Divadlo Vosto5 & Dnc & MDO

I plnoletá je náladová
Olomouc, případně Divadelní Flora,
se občas chová nepředvídatelně, je plná
záhadných odstínů. Jenom málo přehlídek
se honosí přívlastkem „plačtivá“, ale snad
se objeví nějaký plnoletý a plnokrevný kavalír s monstr kapesníkem, co by uplakané
čerstvě plnoleté lady zatlačil slzy. Start
letošního ročníku kromě zarytého Mlčení
(světové premiéry společného projektu
divadel Handa Gote a Na cucky) provází
silné deště. Proto bych rozhodně neváhal
a před krůpějemi temných slz se schoval v bezpečném přítmí nějakého divadla – městem se šíří senzační zpráva, že
na některá festivalová představení stále
zůstává neurčitý počet vstupenek.

17:00 Horní náměstí > volný vstup
Věra Ondrašíková SPACE TRANSLATIONS
18:00 Konvikt > Divadlo K3
FIGHT, FIGHT THAT’S ALL WE CAN DO
Magdalena Tuka & Anita Wach
20:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky
MLČENÍ Handa Gote & Divadlo na cucky
21:30 Konvikt > šapitó
STAND’ARTNÍ KABARET
Divadlo Vosto5
22:30 Konvikt > šapitó > volný vstup
DANCE JAM SESSION

Editorial by měl také suplovat funkci
„teplého slova“, tedy proslovu, který snad
pobaví, potěší a zejména zahřeje. Začíná
druhý den, což je příslib měkkého rozjezdu
bez rizika tvrdého dopadu. Užívejte první
dny s námi a potkáme se na parkáně –
alespoň pod deštníkem.
Martin Macháček

Mlčení: Dortík a disco pro jednoho
O Mlčení, čerstvě odpremiérované inscenaci Divadla na cucky a Handa Gote,
s účinkující Adélou Nesrstovou.

Jak a kdy vznikl nápad spolupracovat
s Handa Gote?
Nápad údajně vzešel z hlavy Báry Voráčové
(dramaturgyně Divadla na cucky a ředitelka sdružení Storytelling, pozn. redakce), která se ale procesu vzniku nakonec

paradoxně ani neúčastnila. Já jsem se k tomu všemu dostala až někdy v lednu, kdy mi
o chystaném projektu řekl Honza Žůrek.
Každopádně je to tak půl nebo tři čtvrtě
roku…
Jak se inscenace takového typu tvoří?
Začínáte u stolu vymýšlením, nebo
všechno vzniká až v prostoru?
Hrozně dlouho jsme seděli právě u stolu.

Vždycky jsme se sešli, někdy v neděli, někdy
v sobotu, vykládali si různé věci na základě
slova mlčení a došli jsme k hrozně divným
a bizarním asociacím. Vlastně nás bavilo
jezdit si pokecat, bylo to hrozně zábavný,
bolely nás břicha, pusy. Měli jsme tabuli s
lepicími papírky, kde jsme měli zapsané
myšlenky. Ty jsme pak přemisťovali a z toho
slepili to, co jste dnes viděli.
>>
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Co říkáte bezdějové inscenaci?
Když jsme dospěli k tomu, že materiálu už
máme dost, rozhodli jsme se jít na plac.
Tento typ inscenací je divácky poměrně
náročný. Jaké je pro tebe to hlavní téma,
sdělení, proč zrovna tohle chcete předat
divákovi?
Myslím, že téma mlčení je dobré, no,
během zkoušek otevřelo plno dalších věcí.
Primárně je to však o tom, že lidé dnes moc
neumí vzájemně komunikovat. Měli jsme
představu hospody s jedním člověkem
u každého stolečku. Ti lidé vlastně nemluví
a mají problém jít na rande. Na tom rande
neví, co si mají vykládat, a tak je to vlastně
tiché rande. Člověk si udělá sám pro sebe
dortík, protože ho nemá s kým sdílet. Silent disco je vlastně taky diskotéka, kterou
člověk sdílí jen sám se sebou.
Jak se ti pracovalo a zkoušelo bez textu,
když fakticky na scéně padne jen jedna
věta?
Moc dobře; člověk není ve stresu, že neumí
text. A když by nevěděl, kam jít a co dělat,

tak by si mohl případně napsat tahák, ale
my jsme ten problém neměli. Za sebe
můžu říct, že to bylo celkem v pohodě, dokud mi nerupla žárovka v lampičce. Do té
doby jsem si byla jistá, co mám dělat. Tady
totiž není pevná režie – když se něco pokazí, tak se to prostě zahraje jinak, v čemž
je ta inscenace dobrá. Tento druh divadla
mi proto přijde skvělý, že hraje s náhodou,
případně chybou.
Jaká pro tebe byla spolupráce s Handa
Gote?
Myslím, že to šlo, nebylo to nepříjemné,
naopak. Naladili jsme se na sebe, hlavně
jsme se tam povětšinou mezi sebou znali,
a pak tam byli ještě kluci z Handa Gote. Teď
jsme se právě bavili, že to byly příjemné víkendy (protože všichni pracujeme, tak jsme
nemohli zkoušet v týdnu). Po premiéře
jsme čekali, že budou lidé rozpačití, ale já
už z toho rozpačitá nejsem. Jsem spokojená
a doufám, že zítra bude lampička fungovat.

Po otevíracím představení Mlčení
jsme se ptali diváků, jak se vypořádali s divadlem bez dějové linky.
Působí to na mě jako velká terapie.
Maria
U těchto představení mám problém nehledat myšlenku, která to
představení pojí, protože ji hledám,
i když tam není. Pak se mi vaří mozek
a nedokážu úplně pojmout poetiku
těch obrazů. Tohle mě ale tak pohltilo, že jsem se od přemýšlení oprostila, což se mi moc často nestává…
Veronika
Mně bylo už na začátku řečeno
„nehledej příběh“, tak jsem se nad
to pokusila povznést a neměla jsem
s tím problém, celkový dojem mám
velmi dobrý.
Barbora

Za rozhovor děkuje Bára Chovancová

Havel byl pro mě pohádkovým hrdinou
Na úvod budúceho týždňa čaká návštevníkov Divadelní Flory
rock´n´rollova vízia života Václava Havla. Olomoucu známy Jan
Frič (Někdo příde, Kabaret Hašek, Červená Karkulka) ho spracoval
pre Divadlo Na Zábradlí na základe libreta a hudby Miloša Orsona
Štědroňa. Ako vníma kult bývalého prezidenta režisér inscenácie
VELVET HAVEL?
Aká bola pre vás práca na inscenácii Velvet Havel? Potešila vás
ponuka sa na projekte podieľať?
Potěšila, práce v Divadle Na zábradlí je vždycky radostná, neboť
zde panuje kolektivní nadšení sahající až k technickým složkám divadla, což vůbec není obvyklé, vlastně je to rarita, a zároveň je to
podstata Zábradlí.
Z čoho ste pri jej tvorbe vychádzali? Možno od vás opäť očakávať
zbesilú kabaretnú podívanú?
Ke spolupráci mě přizval Miloš Orson Štědroň, a z toho jsem také
vycházel: jedná se o hudebně-dramatické dílo, k němuž složil hudbu, ale také napsal libreto, takže já jsem dostal „hotový“ text. Ten
se samozřejmě během zkoušení nějak vyvíjel, ale směr byl docela
pevně daný. Oproti Kabaretu Hašek, se kterým jsme hostovali na
jednom z předchozích ročníků olomouckého festivalu, je nynější inscenace myslím mnohem umírněnější. Je to jasné vzhledem k tomu,
že ta předchozí inscenace byla poctou dadaistické straně Haškova
díla, kdežto Velvet Havel je něco jako „anglická konverzačka se
zpěvy a hlavní postavou jménem Václav Havel“. Neznamená to,
doufám, že by to bylo nějak nudné. Těšte se především na scénu
s Poláky. Očekávat můžete leccos, ale především opět hudební
čísla s živou kapelou.

Aký máte osobne vzťah k Havlovej osobnosti?
Vzhledem k tomu, kolik mi je, nejintenzivněji jsem osobu Václava
Havla vnímal v době sametové revoluce, ještě však dětskou optikou (bylo mi asi sedm), cítil jsem, že kolem mě jsou ohňostroje
naděje, svobody, radosti, smysluplnosti a že tenhle pán s tím nějak
souvisí. Ta jeho opatrná dikce mě fascinovala, takže pro mě v tom
dětství byl vlastně až takovou pohádkovou postavičkou, něco jako
Gandalf. Myslím, že osobnost jako Václav Havel dnes v politice chybí, líbilo se mi, jak kdysi znejisťoval její podstatu tím svým filozofováním. Další stránka je Havlova dramatika, kerá mě jednu dobu
hodně bavila.
Havel je v inscenácii predstavovaný priam ako rocková hviezda. Čo hovoríte na Havlov kult? Patril v mladosti tiež k vašim
idolom?
Celá inscenace je postavena na ironickém komentování „kultu Havla“. To zbožštění, přivlastnění si osobnosti Václava Havla českým
národem, to, že je dneska spíš věcí, symbolem, než člověkem
s nějakým životem, to je nějaké téma v pozadí celé inscenace. Už
název míří k symbolu největšímu, tedy k pojmenování „sametová“
revoluce. V našem podání je Havel samozřejmě velká superstár. Jinak, jako teenager jsem měl za idoly asi především „Kérouacka“,
Máchu, Kraftwerk a britské producenty alternativní elektronické
hudby.
Za rozhovor ďakuje Dominika Široká
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Záchvat ticha lapače zvuku
Tvůrčí kolektiv Handa Gote, který si
odskočil z pražské divadelní laboratoře do
Olomouce ke skupině Na cucky, opět ulítl
všem konvencím, jednoznačně uchopitelnému tvaru i interpretaci. Výše jmenované
jsou pro jejich tvorbu již klasické, charakteristické znaky, ale přesto bylo na spolupráci
s olomouckým divadlem v inscenaci Mlčení
„cosi“ odlišného.

nizuje trampskou filosofii. Tiché obrazy připomínají výjevy cestopisů a navozují nejrůznější výletnické rituály. Skupina mlčenlivých vrchovatě nabalených cestovatelů
přichází do zájezdního záchytného bodu,
kde překvapivě také nikdo neřekne ani
slovo.

Mimo všechny obvyklé podivuhodné efekty jako inscenační schválnosti, posměch
kdečemu a velkolepé mozek matoucí meditace totiž Handa Gote ulítli především sami
sobě. Skoro to vypadá, že štítové označení
„koprodukční projekt“ lze brát spíše jako
naprostý rébus. Inscenace totiž opouští
většinu určujících prvků jejich dalších
produkcí.

Na první pohled drsná obsluha, za barem
však mýtné vybírající šerpa či celnice mezi
životem a smrtí (Adéla Nesrstová) zkasíruje skupinu o peníze a telefony (trochu
to evokuje nedávné prohlášení českobudějovického restauratéra: „WIFI nemáme,
bavte se spolu.“). Samotné provokativní
ticho i nejasný smysl situace i celé inscenace však vyvažuje tradiční ironické poznámky Handa Gote k přesahům mezi realitou
a skutečností na jevišti.

Minimalistická freska, která by se klidně
mohla odehrávat při špacíru sekty hluchoněmých při vodním tripu po rozvodněné
Moravě, rozehrává celou řadu situací a iro-

Výjev s vařením jídla, nejblíže připomínající show zpravodaje a eskamotéra českého
kulinářství Jardy Hrušky, je příkladem
špičkového souznění absurdní, nesdělné –

přesto vrcholně poetické atmosféry. Není
důležité, PROČ Nesrstová v mikrovlnce
připravuje bábovku a celá společnost poté
se zaujetím sleduje, jak ji Simona Vičarová
s viditelným postupným odporem jí. Podstatný je vizuální až perverzní náboj výjevu,
v němž se přinejmenším nevalně vypadající
dezert převaluje mezi škraněmi bezmocné herečky. Zní cinkání lžičky – melodie
obludně fascinující hymny baťužkářů, jinak
běžně řečeného „čundrbordelu“.
Tiché zamyšlení nad odstřižením od zvukového smogu, od zahlušené houště přes
sebe jdoucích radiových stanic uvízlo mezi
rozhodnutím rozpálit na jevišti orgie imaginace anebo si zkrátka něco zkusit. Stále
však platí, že nejen tichý svědek němých
svědectví vší všednosti, Jan Plíhal ( jehož
postava by klidně mohla být vnímána jako
vypravěč vodnických pohádek), v tichu vidí
pravdu, ale protože nemluví – nestihne ji
sdělit publiku.
Martin Macháček

data-based theatre
Pojem data-based theatre nejde pravděpodobně chápat striktně akademicky či jako oborově etablovaný. Pokus o jeho definici
by v tomto případě měl čtenářům pomoci především s uchopením inscenace Mlčení, kterou připravilo Divadlo na cucky ve spolupráci se souborem Handa Gote.
Inscenaci Mlčení můžeme zařadit do škatulky postdramatického divadla, které se vyznačuje mimo jiné tím, že dominantní
složkou inscenačního procesu není dramatický text, ale jeho ústřední pozici nahrazuje autorem zvolené téma. K tomu, aby bylo
možné jej na jevišti nějakým způsobem koncepčně rozvinout, slouží právě sběr materiálu, osobní rešerše. Na prvních zkouškách
performeři často ani nevstanou ze židle. Při společných diskusích k tématu (při výzkumu) se postupně vynořují nápady, osobní
příběhy, zkušenosti, artefakty, média, záznamy, sny, objekty... Jakákoliv data jsou důležitá. Teprve na základě jejich sběru začíná
krystalizovat inscenační tvar. Nečekaná data se mohou autorům zjevit i v průběhu samotného scénování. Nelze čekat metafory ani
efekty. Budík s vrtulkou je budík s vrtulkou, a ačkoliv může působit absurdně, na jeviště se dostal proto, že se zjevil při sběru dat,
měl konkrétní význam.
Pokud chce, může se divák takto pojatého divadla stát svědkem tvůrčího procesu, alchymického okamžiku vzniku, vnitřního
obnažení pěti lidí... Doporučujeme přijít s hlavou otevřenou.
(plih)
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so 17. 5.

VINTAGE.MARKET – Flora special
9:30-17:30
Konvikt > šapitó & parkán > volný vstup
WRESTLING ART WORKSHOP I.
Magdalena Tuka
11:00 Wurmova 7 > freskový sál
AMAZONIE
Moravské divadlo Olomouc
15:00 Divadlo hudby
V centru boje umění proti pragmatičnosti
se na své cestě za úspěchem ocitá mladý
varšavský pár. Začínající herec Mundek,
který usiluje o naplnění ideálu velkého
a pravdivého divadla, je nucen ke konfrontaci s realitou, když jeho přítelkyně přijímá
roli v komerční soap-opeře Amazonie. Letos pětatřicetiletý nadějný polský dramatik Michał Walczak své postavy v partnerské krizi ani trochu nešetří. Inscenace

o střetu dvou krajních postojů k umění
byla v Moravském divadle Olomouc nastudována slovenským režisérem Michalem
Spišákem v hlavních rolích s Tomášem
Krejčím a Lenkou Kočišovou. ( jakou)
SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
Divadlo Vosto5
19:00 Konvikt > Divadlo K3
Veľký príbeh o sile športového ducha
a pute kamarátstva z vojny. Chlapcov z Divadla Vosto5 pri naplňovaní línie hrdinských
príbehov (Pérák) tentokrát zasiahol tragický
koniec priekopníka českého lyžovania Bohumila Hanče a jeho verného priateľa Václava
Vrbatu, ktorí našli svoju smrť na úpätí Zlatého návrší počas nešťastného lyžiarskeho
závodu. Čo sa vtedy v krkonošských horách
vlastne stalo? Ostane v Divadle K3 po SLZÁCH OŠLEHANÝCH MUŽŮ jedno oko
suché? Režisér Ondřej Cihlář nachádza

pre spracovanie záhadnej udalosti neotrelé
riešenie - divákom Divadelní Flory ho totiž
ponúkne v podobe barokového bábkového
divadla. (doširo)
THEATREMATCH DF & Pastiche Filmz
20:15 Konvikt > šapitó > volný vstup
CIRKUS BUDE!
22:00 Konvikt > šapitó > volný vstup
DJ Voe
23:30 Konvikt > šapitó > volný vstup

Bez topůrka ani věrtel nezakopeš!
v. h.

Hmm
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