DIVADELNÍ FLORA

3 > so17
9:30-17:30
Konvikt > šapitó & parkán > volný vstup
VINTAGE.MARKET – Flora special

Když máte dvanáct
minut na úvodník,
jde do tuhého. Na Konviktu nikde nikdo, jenom vrátní přešlapují za dveřmi.
Mlčení. Dneska a včera jsem držel na jevišti
prut s mikrofonem, takže jsem si konečně
pořádně vyzkoušel, co je to ta performance. A vy to, snad, už tušíte z našeho
slovníčku pojmů. Dnes se dozvíte, co se
skrývá pod pojmem site-specific. My jsme
site-specific měli možnost vidět včera
dopoledne na náměstí v podání divadla Vosto5. Seděli jsme na střeše radnice,
všechno se dělo mezi zlatou svatbou a vítáním občánků (business!), diváci fotili lidi
na náměstí, lidi na náměstí fotili diváky na
střeše a všichni byli nadšení.
Pak se oženil esesák, z kašny vyplaval
potápěč a taky tam byl vodník. Což mi
připomíná, že bych měl vytáhnout nějakou
vodnickou pohádku. Nechápete? Musíte
číst zpravodaj pozorně a dávat věci do kontextu. Tak dlouho se chodí s hrnečkem pro
duše, až se duše vyčerpá... Omlouvám se,
ale je už fakt pozdě.
V dnešním čísle si přečtěte rozhovor
s Jiřím Havelkou, kde mluví třeba o Ypsilonce a Jiřím Suchém, nebo nahlédněte do
světa tanečních performancí.
Jinak vás zdraví Jéňa a Dóďa. „Proniknutím do ženy vstupujete do labyrintu,
do jakéhosi jiného vnitřního světa. Zkoumat jej, to znamená proniknout do sfér
mateřského lůna.“ A tak dále, a tak dále...
Tohle tady visí v redakci na zdi. Sedíme
v Dramaturgickém a produkčním centru.
Dobrou.
Jan Plíhal

11:00 Wurmova 7 > freskový sál
WRESTLING ART WORKSHOP I.
Magdalena Tuka
15:00 Divadlo hudby
Michał Walczak
AMAZONIE
Moravské divadlo Olomouc
19:00 Konvikt > Divadlo K3
SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
Divadlo Vosto5
20:15 Konvikt > šapitó > volný vstup
THEATREMATCH
DF & Pastiche Filmz
22:00 Konvikt > šapitó > volný vstup
CIRKUS BUDE!
23:30 Konvikt > šapitó > volný vstup
DJ Voe

Když to přestane bejt živý,
přestane nás to živit
Divadlo Vosto5 si při pátečním dopoledni jakoby mimochodem podmanilo olomoucké Horní náměstí. Diváci sledovali
performanci ze stříšky radnice a režisér Jiří
Havelka nenápadně manipuloval dění zpoza mixpultu.
Bylo tohle představení první intervencí
Divadla Vosto5 do veřejného prostoru,
nebo už jste něco podobného někdy
zkusili?
Veřejný prostor jsme si již ošahali při před-

stavení Aviatici, které jsme hráli v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu. Kromě
veřejného prostoru byla cílená hlavně
na atakování lidí, kdežto tady šlo spíš
o happening.
Jak se taková věc vlastně zkouší?
Zkoušet se to pořádně nedá. Přijedeme na
místo, podíváme se, jak to tam vypadá a co
prostor nabízí. Potom zjistíme, kolik lidí se
ten den sejde, a z toho se rychle zkusí něco
vysoustružit.
>>
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vosto5 na floře

2006

2007

2008

Třeba Cihlář najednou zjistil, že nemůže,
takže jsme to rychle přeskládali. To víš, že to
mělo bejt úplně jiný. Chtěli jsme využít věž
(kostel sv. Mořice, pozn. red.), signál do
sluchátek šel krásně přes baráky, ale včera
jsme zjistili, že je zavřená, i když před tím
byla otevřená. Petr s Renatou tam měli začít
při troubení středověkého trumpeťáka. Věž
nám vlastně narušila příběh, ale pak jsme
to spustili, takže to bylo trochu divoký...
Ty to celé vlastně režíruješ naživo od mixpultu. Slyšíš pořád všechny, co říkají?
Tenhle pult mi to nedovolil, takže všechny
neslyším. Přivezli jsme si vysílačky, takže
s pěti z herců jsem byl v kontaktu. Vlastně
jsem jenom pozoroval, a když jsem viděl,
že se děje něco zajímavého, tak jsem řekl:
„Půjdeš do éteru.“ A šoupl jsem ho tam.
Takže jsi přesně nevěděl, co se zrovna
děje?
Měli jsme to domluvené, ale nevěděl jsem,
v které jsou zrovna fázi. Každá z dvojic
nebo jednotlivců má příběh, který má divák
postupně objevovat.

2010

2011

2013

Mě zaujala svatba. Ze začátku jsem
nevěděl, že je to ve hře. Došlo mi to až
v momentě, kdy kolega Macháček říkal,
že se žení SS-man.
Těch věcí, o kterých ze začátku nevíš, jestli tam patří nebo ne, tam mělo být víc, ale
tady se nám to úplně nepodařilo kvůli chaosu, když jsme měnili ten začátek. Třeba
příběh s Čitou měl mít vyvrcholení ještě po
střílečce, ale potom jsem na to zapomněl.
(smích)
Letos vaše divadlo slaví 18 let, stejně
jako Divadelní Flora. Pořád vás to baví?
Nemáte ponorku?
Baví. Jsme v takovým sebezábavným
průmyslu, kdy si ani nedokážu představit,
že bychom spolu něco nedělali. Snažíme se
ty věci oživovat, abychom měli nějaký posun. Ve chvíli, kdybychom cítili, že mlátíme
prázdnou slámu, tak to zrušíme. A občas
to i cítíme. Kabaret jsme třeba nehráli rok,

poprvé znovu tady, a čekáme, co to udělá.
Co všechno vostopětka vlastně dělá?
Za poslední tři roky jsme udělali pár větších
představení, Péráka, Dechovku, tam je dvacet hostů, nechali jsme se „oživit“ dalšími
spolupracovníky, třeba skupinou Sto zvířat,
Monikou Načevou, tím se nám daří „netočit“
pořád to samé. Můžeme to shrnout do tří
linií. Improvizace, nazkoušené věci a paradivadelní projekty, kde se střetává divadlo
s realitou.
A myslíš, že se to dá všechno dělat ještě
třeba v padesáti?
Stopro. Když nebudeš mít sám pocit, že
seš trapnej. Buď si to vzájemně uhlídáme,
nebo nám někdo řekne, že jsme trapný. Ale
třeba o to víc to budeme dělat. Jsou sklepáci trapný?
No...
To je nakonec všechno, co trvá dlouho.
A co třeba Suchý, Ypsilonka?
Je to těžký. Vynalezli styl, poetiku...
Která teď ale nerezonuje s dobou...
Semafor rezonuje jak blázen. Když jsme
se hlásili o Divadlo Na zábradlí, chtěli jsme
po Suchým podpis, a protože o nás nic
nevěděl, vydali jsme se za ním. A co z toho
člověka šlo za energii a důstojnost... Navíc
to bylo hrozně kontaktní představení. Jasně,
že publikum bylo starý, ale mezi jevištěm
a hledištěm to žilo, což zažiješ třeba v Dejvicích, ale u většiny „nových“ divadel ne. Je
to zaseknutý ve svý době, ale pořád cítíš tu
rezonanci. Přijde mi to smysluplný, u Ypsilonky mám větší otazník. Sám mám kolikrát
pocit, že už jsem něco použil, protože jsem
těch inscenací udělal už dost. Proto třeba
pozoruju, že ty poslední jsou beze slov.
Jde to někam, kde pro sebe objevuju nové
možnosti, a tak to máme všichni. Když to
přestane bejt živý, tak nás to přestane živit.
Rozhovor vedl Jan Plíhal
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hromadná choreografie připomínající
flash mob estetiku reklamy na pojištění
s veselými individui, kteří v jednom rytmu vrtí pánví a rozdávají štěstí náhodným kolemjdoucím. Později však tvůrci přitvrdí směrem k čistým
obrazovým opojnostem. Zdánlivě nevinné situace se promění
v epickou přestřelku. Policie si zapsala pistolníky v libovolném pořadí. Střílel svatební průvod, kterému vévodí ženich v uniformě SS; pár
(skoro kopulujících) naturistů parkujících s karavanem na náměstí
a řada dalších lidí. To celé sleduje vodník a náhodný potápěč
z kašny (domluvení) a zaražená babička (náhodná). Druhé město
je komplexním zamyšlením nad tím, jak skvělou pozici nad situací má člověk znalý všech jednotlivostí utvářejících její celek. Že se
pár lidí postřílí na náměstí, je již několik století naprostá banalita.
Právě povědomí o jednotlivostech, které se k onomu vyvrcholení
přibližují, je tím exkluzivním divadelním zenem.
Martin Macháček

Náměstí je v obci nejvíc ňuňu
VOSTO5 v koprodukci s Divadlem na cucky připravila nevšední
interpretaci myslí pomateného jedince, který má nepřetržitý paranoidní pocit: „že ONI všechno sledují“. Za jakousi nebeskou elitu (daleko přesahující pravomoci běžného rámce radnice), která
shlížela z jinak nepříliš často přístupné terasy radnice, tu byl
hlouček nadšeně výskající při velkolepé premiéře projektu Druhé
město. Diváci totiž díky sluchátkům měli dokonalý přehled o dění
v malých, zpočátku separovaných dějištích. Vše začalo tím, když se
přes náměstí prohnalo neurčité množství papírových osušek. Ohniska situací vycházela z bizarního nápadu, že centrum Olomouce
by mělo zaplavit mini-moře s mini-pláží. Po několika legračních lehkých výjevech na začátku (anketa cestovky Nekroman či chlapec
hledající čivavu i další miniatury) se postupně přidávaly další. Třeba

kompletní fotogalerii najdete na našem fb (divadelniflora)
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site-specific
Site-specific (site – prostor, místo; specific – specifický, zvláštní) je typ inscenace, která se realizuje v určitém konkrétním, původně
nedivadelním prostředí. Inscenátoři vyhledávají místa se specifickým geniem loci (např. zrušené továrny, hangáry, pozoruhodné
domy…), které souvisí se zvoleným textem nebo inscenovaným tématem a zároveň slouží jako inspirace. Inscenace bývají zpravidla interaktivnější; není výjimkou, že diváci nebývají usazeni, ale při představení stojí či přecházejí za herci (promenade theatre).
V dnešní době mnoho inscenací site-specific vnímáme jako něco inovativního. Zapomíname však, že první kamenná divadelní budova, Teatro Olimpico ve Vicenze, byla postavena až v 16. století! Site-specific neznamená vyvedení divadla z divadelní budovy, ale spjatost s konkrétním místem, se kterým je inscenace provázaná natolik, že by v jiném prostoru nemohla fungovat podle
původního záměru.
(barch)

O site-specific s Robertem Smolíkem (Handa Gote)
Co se týče site-specific, tak jsem spíš takový zhrzený milenec. Jako
student jsem ho chápal tak, že se jedná o idealistický pokus vstoupit
s divadlem i do sociálních nebo politických prostorů a skrze své
působení v místě “ “ je měnit. Z vlastní zkušenosti mnoha let práce
v Jičíně, kde žiji, vím, jak je to počínání náročné, vyčerpávající a nakonec zřejmě i marné. U současných projektů, které se zaklínají
site-specific, nevidím, že by z těchto ideálů zbylo něco jiného než
okrašlující kouzelnická formulka pro grantové žádosti a obhajoby diplomových prací, skrývající ve skutečnosti prázdné spektákly
parazitující v lepším případě na zajímavé budově, v horším na lidských tragédiích. Samozřejmě nevylučuji, že někde existuje taková
skupina lidí, která tímto způsobem pracuje, a výsledky má. Vlastně
v to plně doufám, jen jsem přesvědčen, že ji nenajdeme v grantových žádostech, festivalech a médiích.
Myslím si, že pokud má mít taková práce smysl, musí být pomalá,
dlouhodobá a naprosto pokorná, řekněme mnišská. No, a to dnes
někoho zajímá? Ha ha.
Dominika Široká
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Lidstvo je možná odsouzené k zániku
Na pomezí scénické epopeje, podnikatelského tai-chi i workoholického kungfu probíhala choreografie Spaces Translations. S její choreografkou jsem hovořil
v provizorních prostorách Konviktu, kde se
taneční produkce odehrávala.
Co je podle vás důsledek toho
multitaskingu?
Já myslím, že se už neklade takový důraz
na kvalitu celku, kterou vytěsňuje rychlost
všeho kolem.
A kvalitu čeho konkrétně myslíte?
Efektivity práce.
Vnímáte v současném umění nějakou
útržkovitost?
To úplně ne. My jsme se snažili vycházet
z jiného, nějakého přísněji strukturovaného
prostředí. A v umění si myslím, že to až tak
velkou roli nehraje, ten stres. Samozřejmě,
že grantové systémy a podobné záležitosti
na umělce nějaký tlak vyvíjí, protože
třeba musí udělat dvě premiéry ročně. Já
jsem tomuhle tlaku samozřejmě odmítla
podlehnout. Na každé představení si tak
nechávám minimálně dva roky.
A Spaces Translations jste tedy zkoušeli
jak dlouho?
Celé to vychází ze staršího projektu. Původně jsme to koncipovali pro tři

tanečníky. S tím tématem jsme hodně
intenzivně a dlouhodobě pracovali. Nakonec jsme se rozhodli to všechno, co jsme
nazkoušeli, přenést ven. Hlavně jsme si od
toho slibovali, že do divadla přivedeme
potenciální diváky, kteří o něj nezavadí,
a o to taneční zvlášť. S tímhle se rozrostla myšlenka, nároky na prostor i počet
tanečníků. V závěru jsme vybrali ideální lokaci – což byla Pařížská ulice v Praze.

ve společnosti –, má nějaké řešení?
Myslím si, že ne. Je to nenávratné, ale
rozhodně to není jakkoliv apokalyptické.
Skutečně záleží na každém z nás – stejně
jako na vás samotném –, individuální nastavení má takovou sílu. Rozhodně v tom
shledávám určité východisko, ale výsledkem si jistá nejsem. Lidstvo je možná odsouzené k zániku, i když tam nějaký zásadní
impulz proč být stále je.

Myslíte si, že ta situace – jakési naladění

Rozhovor vedl Martin Macháček

6

rozhovor

FIGHT, FIGHT, THAT´S ALL WE CAN DO

Potřebovaly jsme sílu,
abychom mohly pokračovat
Byl to dlouhý proces… Přišel moment, kdy
jsme cítily, že potřebujeme sílu, abychom
mohly pokračovat. Oběma nám je skoro
čtyřicet, a tak jsme začaly přemýšlet o nás
samých jako o performance; o tom, jak náš
věk souvisí s tím, co děláme na jevišti, co
se mění. Až pak jsme začaly téma válečnice
rozvíjet. Přišlo nám atraktivní uvádět to do
souvislosti se zábavou. A samozřejmě nás
bavila kombinace wrestlingu a tance.

Rozhovor s Magdalenou Tukou o tématu válečnice a bezpředmětnosti zápasení
s muži.
Jak jste se potkaly s Anitou? Kdy jste
začaly spolupracovat?
Poznaly jsme se na hodině ashtanga jógy,
kterou obě děláme. Naše první divadelní
spolupráce proběhla se slovinskou skupinou Via Negativa. Vybrali nás pro projekt
Casablanca Therapy – právě tady jsme spolu pracovaly poprvé.
Proč jste zvolily zrovna téma ženy-bojovnice?

Cítíš se jako válečnice?
Snažím se být upřímná. Myslím, že to je
to nejvíce válečnické. Občas naprosto
selhávám, ale právě proto se s tím musí
bojovat.
Stály na začátku zkoušení nějaké konkrétní situace?
Moc ne, spíš jsme sledovaly spousty
materiálů, například americký wrestling.
Začaly jsme pohráváním si s kostýmy a charaktery, které se v konečném tvaru objevují.
Jak se ten tvar vyvinul za rok, co Fight,
fight hrajete?
Nejvíce se vyvinul, co se týče našeho vztahu. Jde totiž hlavně o naši energii a její

kvalitu. V tom je ten největší vývoj – víc
a víc se navzájem vnímáme a víc o sobě
přemýšlíme jako o soupeřkách. Asi jsme
v tom i něco vyčistily a víc ctíme režii.
Texty, co zazní, jsou fixní?
Jsou, sice si s nimi trochu pohráváme, ale
jenom trošičku. Taky nějaké věci přidáváme
– záleží na konkrétním večeru. Fight, fight
hrajeme i v polštině – před pár dny jsme
hrály ve Vratislavi –, takže třeba tam je to
zase úplně jiné. Každopádně se snažíme,
aby to bylo stále svěží.
Fight, fight, that´s all we can do. – Can we
do anything else?
Obávám se, že ne.
Zápasila jsi někdy doopravdy se ženou?
A s mužem?
Samozřejmě; a vždycky jsem vyhrávala –
hlavně při zápasení s mladší a slabší sestrou. Ale zápasení s muži je bezpředmětné
a beznadějné.
Rozhovor vedla
Bára Chovancová
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Havla oslovujem zdrobnělinami
Minulý rok zasadol Petr Jeništa na Divadelní Flore k stolovníkom v provokativním Nenápadném půvabu buržoazie
Jana Mikuláška. Od začiatku aktuálnej sezóny už rozšíril
mančaft Divadla Na zábradlí, kde sa dostal k ponuke stvárniť
rolu Miloša Havla v inscenácii Velvet Havel.

tazie s přihlédnutím k vlastním možnostem.

Aká to bola skúsenosť ocitnúť sa pod vedením Jana Friče?
Nabídka mne potěšila, neboť jsem měl opět důvod ráno vstávat a těšit se do práce. Práce byla příjemná proto, že netrvala zbytečně dlouho, máme krásné dámy v souboru a režisér
Frič byl přiměřeně a inspirativně zlý.

Inscenácia sa zaoberá kultom Havlovej osobnosti. Bol aj
váš vzťah k Václavovi Havlovi obdivný?
Můj osobní vztah k osobě Václava Havla je kladný, po
několika setkáních s ním až obdivný. Ve svém mládí jsem
ho jako rockovou hvězdu nevnímal, vládli totiž komunisté
a kult osobnosti vzhlížel spíše k politickým důchodcům než
politickým vězňům. Hvězdou mého dětství byl král Ludvík II.
Bavorský.
Rozhovor vedla Dominika Široká

Aké bolo stvárňovať filmového magnáta Miloša Havla?
Při tvorbě jsem vycházel z režisérových připomínek, knihy
Krystyny Wanatowiczové Miloš Havel a potom z vlastní fan-

V roli Miloše Havla se snažím o realistickou stylizaci. Miloš
Havel byl strýcem Václava Havla. Vztah k Václavovi má hezký,
oslovuje ho různými zdrobnělinami.

bez ss-áka by to nebylo vono
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ne 18. 5.

WRESTLING ART WORKSHOP II.
Magdalena Tuka
13:00 Wurmova 7 > freskový sál
SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ
Divadlo Vosto5
15:00 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)
Václav Havel
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Národní divadlo Praha
18:00 Moravské divadlo
Kombinace „Václav Havel v Národním
divadle“ mohla v případě inscenace Zahradní slavnost dopadnout všelijak. Čestný
host Divadelní Flory, režisér, minimalista
a provokatér Dušan D. Pařízek, však z klasiky českého absurdního dramatu vytvořil
patosem odkazu nezatěžkanou inscenaci. Hugo Pludek se v Pařízkově vizi textu
také „vydává do světa na zkušenou“. Jenom jej na rozdíl od původní ideje nesemele
neprostupnost úřednických frází, ale mnohem komplexnější a současnější mechanismus. Hugo Martina Pechláta se nemění
z ustrašeného sekretáře ve vedoucího
kanceláře. Je od začátku agilním surfařem
v burzovních přehledech až se z něj nakonec
stane kapitán flotily kapitálu. Zpodobňuje

řadu vlastností, příznačných pro české
bezpáteřní finanční spekulanty, které vzbuzují zájem zahraničních investorů. Pouze
zájem, nikoliv jejich respekt. (macho)
SAYAT NOVA
Maldonado – Koenig – Beuter
20:30 Wurmova 7 > Divadlo na cucky
Světová premiéra společného projektu navazujícího na motivy filmu Sergeje
Paradžanova Sayat Nova (u nás známým
pod názvem Barva granátového jablka).
Filmy proslulého arménského režiséra prosluly mimo jiné vytříbenou obrazivostí,
příběh básníka a pěvce nyní převypráví trojice umělců pomocí vzájemně se prostupu-

jících médií. Mexická performerka Cristina
Maldonado umně kombinuje vlastní pohyb
s novými i starými médii, díky čemuž vytváří
experimentální konstrukce vyznačující se
jedinečným přístupem ke konceptu, koláži
a performanci obecně. Slovem i zpěvem
doplní obraz francouzská zpěvačka a vypravěčka Laureline Koenig, zvukovým hávem pak celou performanci zahalí německý
zvukový umělec Marcus Beuter zaměřující
se převážně na nahrávání živých zvuků
konkrétních míst.
SOUBOJ TITÁNKŮ
Divadlo Vosto5
22:00 Wurmova 7 > freskový sál
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