
4 > ne18
DIVADELNÍ FLORA

13:00 Wurmova 7 > freskový sál

WRESTLING ART WORKSHOP II.

Magdalena Tuka

15:00 Konvikt > Divadlo K3

SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ

Divadlo Vosto5

18:00 Moravské divadlo

Václav Havel

ZAHRADNÍ SLAVNOST

20:30 Wurmova 7 > Divadlo na cucky

SAYAT NOVA

Maldonado - Koenig - Beuter

22:00 Wurmova 7 > freskový sál

SOUBOJ TITÁNKŮ

Divadlo Vosto5

Od nás pre vás
Pokiaľ ide o divadlo panuje predsudok, 

že kritici nedokážu nič než písať svoje „jí-
zlivé“ texty. Vynášanie nekompromisných 
rozsudkov v spravodajových recenziách, 
komentovanie úspechu či neúspechu 
režisérskych konceptov, či dokonca hlasné 
bezprostredné reakcie priamo z tmavého 
kútu hľadiska počas predstavenia, na to by 
nás bolo. 

Včera sa však na jeden večer Divadelní 
Flory strany obrátili. Kto sa nechal nalákať 
na svetlo horiacich kahancov na parkáne 
Konviktu a zavítal na večerný program 
až do festivalového šapitó, mal možnosť 
uvidieť redaktorov Dóďu s Máchom mihnúť 
sa v tradičnom Theatrematchi, Jéňa zas 
prísediacim zahral a zaspieval na to svoje 
povestné ukulele. Dokonca o kolegovi kolu-
jú chýri, že si kvôli festivalovému koncertu 
nechal znovu prepichnúť zarastenú ušnú 
dierku náušnicou z Vintage.Marketu, len 
aby sa náročnému diváctvu DF zapáčil. Ako 
sa vám inak pozdávalo včerajšie redakčné 
zábavné pásmo „od nás pre vás“? 

Uznávame, na estrádne čísla sú tu na Di-
vadelní Flore predsa aj iné esá. Touto ces-
tou by som chcela ešte v mene redakcie 
poblahoželať Divadlu Vosto5 k dovŕšeniu 
dospelosti! Fantastickej päťke, ktorá už 
dávno nekraľuje len Jiráskovým Hrono-
vom, sme na aktuálnom ročníku festivalu 
vďačný za už teraz pamätnú mestskú inter-
venciu Druhé mesto. S partičkou sa dnes 
ešte rozlúčime opätovným uvedením Slz 
ošlehaných mužů a nočným predstavením 
Souboje titánků.

Funkciu festivalového entertainera však 
nemožno zarovno s redakčnou prácou 
zastávať večne. Nechceme sa vám pred-
sa nechať prejesť! Dnes už bude redak-
cia pokračovať len v tom, od čoho sme 
na festivale povolaní. Napríklad aj v zos-
tavovaním rozširujúcich článkov k osob-
nosti Václava Havla, komu venovaná pro-
gramová sekcia Jak je důležité míti Havla 
začína dnes podvečer Zahradní slavností 
Národního divadla Praha.

Prajeme príjemnú divadelnú nedeľu s čí-
taním spravodaju!

Dominika Široká

Krakonoš na nás zatím  
hromy a blesky neposlal

S Ondarem a později Petarem z divad-
la Vosto5 jsem hovořil v závějích umělým 
sněhem zaváté podlahy. 

Tenhle příběh ( jak jsem zjistil díky Andy-
mu Fehu; osobní poznámka autora) byl 
zfilmovaný. Jsou Slzy ošlehaných mužů 
podle skutečné události?
Ondar: Jasně, jenom na rozdíl od té fil-
mové verze, která byla natočená v pade-
sátých letech a příliš zdůrazňuje úlohu 
češství, jsme vycházeli spíše z původního 
příběhu. Je drsnější, členitější a hlubší – 
ve filmu se třeba neobjevovala podstat-
ná linie německých zásluh a obecně téma 
vlastenectví.

Pojem „vlastenectví“ má v současnosti 
určitě jiný význam než tehdy. Jak jste  
s ním nakládali v případě této inscenace?
Ondar: Spíš je to námět k zapřemýšlení 
nad tím, co byli sportovci schopní ve jmé-
nu nějaké reprezentace obětovat, aniž by 
šlo o skutečné reprezentanty. Taky lyžaři 
byli jenom obyčejní kluci – Hanč i Rath sice 
v té době patřili k nejlepším v Evropě, ale 
sport jako takový se netěšil skoro žádné 
popularitě. Závody nesledovali prakticky 
žádní diváci a zprávy o vítězství patřily v no-
vinách k nejmenším notickám a nikoho moc 
nezajímaly. Takže „vlastenectví“ je v tomhle 
případě možná trochu přestřelené nadšení 

>>
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a nerozum. Naopak si nedovedu představit, 
že by dneska nějaký „velký vlastenec“ byl 
schopný kvůli takové blbosti jako vítězství 
v lyžařském závodě, riskovat život. S tímhle 
tématem si jinak pohráváme třeba v našich 
inscenacích Perák nebo Dechovka.

Jaký má na vás takhle poměrně formálně 
netypická inscenace vliv? Dá se to v rámci 
tvorby divadla nějak vydělit?
Ondar: Téma je ve zmiňovaných in-
scenacích v podstatě jedno, ale chodíme 
k němu z různých stran. Vyčlenění je v Sl- 
zách rozhodně dané žánrem. Tenhle 
kousek je vysoce stylizovaná, naivnímu 
ochotnickému herectví přiblížená cesta. 
Pro nás je taky otázka, jak to lidi vezmou. 

U improvizovaných kabaretů jsou diváci 
zvyklí se smát každé druhé replice, Decho-
vka a Pérák jsou naopak „velkolepé“ spek-
tákly pro dospěláky. Tady jedeme na naší 
původní linii jakýchsi naivnějších inscenací 
a zkoušíme, jestli se dají navzájem kom-
binovat. Je to taky záběr směrem k tomu, 
abychom nezapomínali na náš základní 
proud, zároveň neustále koumali nad tím, 
jestli třeba není vyčerpaný nebo nám hodí 
něco nového. Je to pokus v rovnoběžných 
liniích nacházet a zkoušet si něco nového. 

Loutkové divadlo, jehož principy jste 
tady hodně používali, je odpradávna 
symbolem pro české „ochotníky“. Má to 
nějakou další souvislost?

Ondar: Je to přesně tak. Zároveň to má 
stále spojitost s tím, jaký jsme měli pos- 
toj k divadlu. Jako divadelníci jsme se kri-
ticky vymezovali vůči jiným divadlům. Mnoh- 
dy nám přišla nejrůznější divadelní klišé 
srandovní a chtěli jsme přebít jejich hra-
nice. Aktuální obsazení, byť jsou to už ve 
většině profesionálové, je zčásti tvořené 
„amatéry“. Dá se to shrnout jako návrat  
k ochotníkům, kteří ve své době něco tvořili 
– jestli to bylo koukatelné nevím, ale zásad-
ní význam rozhodně sehráli. 

Celé se to propojuje – ten odstup k vlas-
tenectví i připomínky ochotnického di-
vadla. Myslím, že v tom důležitou část 
sehrává stylizace do herců jako prvore-
publikových filmů.
Ondar: To byla snaha nějak zdůraznit kon-
trast „tehdejšího“ se „současným“, protože 
o těch příbězích se skoro nepíše a nikdo  
o nich neví. Hanč a Vrbata jsou spojení s ly-
žováním, ale dneska není moc jasné proč, 
natož, aby někdo úplně pochopil symboli-
cký význam jejich oběti. 

Co na to Krakonoš?
Petar: Tomu se to zatím líbí a žádné hromy 
a blesky na nás neposlal.

Za rozhovor děkuje Martin Macháček

jAK byLO (A jE) DůLEžIté mÍtI hAVLA
Letos v listopadu uplyne čtvrt století od tzv. sametové re-

voluce. Výročí dvou dekád svobodného vývoje naší země po 
pádu komunismu reflektovala Divadelní Flora v roce 2009, 
kdy její hlavní dramaturgickou linii vymezovalo motto „Válka 
idejí“; aktuální festivalový ročník do svého programu zařadil 
vzpomínku na Václava Havla.

Havel byl dramatikem, esejistou, ke konci svého života  
i (vytouženým) filmovým režisérem, od začátku 60. let mi-
nulého století výraznou personou společenského života 
v socialistickém Československu, v polistopadové éře pak 
jednoznačně nejvýznamnějším (a také nejrespektovanějším) 
tuzemským politikem; jedním z mála politiků světového for-
mátu v našich novodobých dějinách. Z chemického laboran-
ta, kulisáka, zaměstnance pivovaru, neústupného disidenta 
a vězně Husákova normalizačního režimu se stal v prosinci 
1989 prezident, kterého do nejvyšší ústavní funkce v zemi 
jednomyslně zvolili poslanci komunistického parlamentu – 
titíž lidé, kteří o pár měsíců předtím schvalovali pendrekové 
zákony…

Peripetie Havlova života měly tedy stejně absurdní nádech 
jako jeho divadelní hry. Řada těchto textů, jimiž se prosla-

vil po celém světě, a jejichž premiéry exkluzivně uváděly 
přední zahraniční scény, mohla být u nás inscenována (s vý- 
jimkou Havlovy rané dramatické tvorby) teprve s odstupem 
mnoha let – přesto si zachovala svou životnost a aktuál-
nost. Činohra pražského Národního divadla loni nastudo-
vala alegorickou Zahradní slavnost (1963), královéhradecké 
Klicperovo divadlo barvitou gayovskou adaptaci Žebrácké 
opery (1972), soubor Spitfire Company a ostravští Bezruči 
se inspirovali realistickou jednoaktovkou Audience (1975); 
jen pár dnů před začátkem olomouckého přehlídky uvedla 
Havlova „domovská scéna“ – pražské Divadlo Na zábradlí – 
světovou premiéru inscenace Velvet Havel. Současný zájem 
o Havla-dramatika se nemohl nepromítnout do dramaturgie 
Divadelní Flory 2014. V rámci festivalového programu pro-
to nabízíme kolekci výše zmíněných titulů (některé z nich 
i vícekrát) a věříme, že si tato živá, nesentimentální forma 
připomínky Havlovy osobnosti a tvorby najde své publikum – 
otevřené a vnímavé diváky, kteří si společně s pořadateli 18. Di-
vadelní Flory budou moct znovupotvrdit, jak moc bylo – a stále 
je – důležité míti Havla…

Petr Nerušil



„Vlastně oba měli tak trochu pravdu a oba se tak trochu mýlili 
– nebo vlastně naopak: oba se mýlili a oba měli pravdu, ne? Asi 
ano, ne? Ano, také si myslím, že ne, i když si nemyslím, že ano.“ 
Tuto repliku pronáší hlavní protagonista Hugo Pludek v absurdním 
dramatu Zahradní slavnost, ve kterém se na vrcholu ocitá vždy ta 
postava, která nejlépe dokáže v dlouhých, frázovitých monolozích 
utopit svou osobnost. Hugo umění sebezapření ovládá bravurně  
a svou identitu popírá tak dokonale, že jej nakonec nepoznávají 
ani jeho blízcí. 

Téma adaptability a následné ztráty autenticity je hlavním mo-
tivem Zahradní slavnosti - hry, kterou se Havel poprvé vyšvihl  
k výšinám domácího i mezinárodního dramatického uznání - a jed-
nou z nití vinoucích se celým Havlovým dílem, jehož genialita se 
projevuje až žíravě konkrétním vyzněním zdánlivé abstrakce ab-
surdního dramatu. O první etapě své tvorby, podmíněné specifi-
ckým fluidem pražského Divadla Na Zábradlí, pro které psal Havel 
od počátku 60. let hry „na tělo“, sám hovořil jako o fázi rozpuku  
a naplnění myšlenkou.

Po roce 1968 se Havlův tvůrčí přístup ocitl na rozcestí. Jelikož  
v rámci revolučních hnutí Pražského jara aktivně vystupoval s kriti-
kou režimu, bylo mu znemožněno vydávání dalšího literárního díla 
a jevištní realizace her, navíc musel opustit genia loci své domovské 
scény. To vše mělo za následek komplikace v celém procesu tvor-

by. Najednou se musel vyrovnat se ztrátou osobního kontaktu se 
scénou a znemožněním konkrétní představy provedení hry.

Pod vlivem působení v disentu se pak Havel posunul k druhé 
fázi své tvorby. Nové okolnosti československé politiky si vyžádaly 
angažovanější přístup k literární činnosti. Jak Havel napsal v do-
slovu k jedné ze svých knih, již nebylo možné se pouze vysmívat, 
chtělo se spíše plakat. V této době vytvořil svá vrcholná díla jako 
například Audience, Largo desolato nebo Asanace, se kterými se 
ale mohlo kvůli zákazu seznámit pouze zahraniční publikum. Kri-
tiku režimu v nich Havel vykresluje pomocí bezvýchodnosti „za-
staveného času“ v odlidštěném molochu normalizační šedi.

Po převratu se Havel své dramatické činnosti vzdal ve prospěch 
politiky, ale tři roky po skončení prezidentského mandátu vydal 
(později zfilmované) Odcházení. Svou poslední hru Sanatorium již 
bohužel nestihl dokončit.

Havlova literární tvorba setrvává v očích veřejnosti ve stínu jeho 
politické činnosti. Mezinárodní uznání Havlových dramat však 
nemá původ v jeho aktivitách občanských či státnických. Jeho 
dílo bylo světově respektováno již dávno před zákazem činnosti  
a dodnes zůstává živé nejen v podobě knih, ale i na prknech 
světový divadel.

Jana Koutná

3témA

havel tvůrčí:  Absurdistán s hořkým ocáskem

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Národní divadlo Praha

NE 18. 5. 18:00 Moravské divadlo

VELVET HAVEL
Divadlo Na zábradlí Praha

PO 19. 5. & ÚT 20. 5. 17:00 S-Cube

ŽEBRÁCKÁ OPERA
Klicperovo divadlo Hradec Králové

ÚT 20. 5. 19:30 Moravské divadlo

ANTIWORDS
Spitfire Company

ST 21. 5. 16:00 Konvikt > Divadlo K3
ČT 22. 5. 22:00 Konvikt > Divadlo K3

AUDIENCE
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
ST 21. 5. 22:00 Konvikt > šapitó
PÁ 23. 5. 22:30 Konvikt > šapitó
SO 24. 5. 15:00 Konvikt > šapitó

kdy a kam na havla 
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Čo by bola Divadelní Flora bez predstavení 
Moravského divadla Olomouc! Už včera 
mal pritom festivalový divák príležitosť 
zhliadnuť prvú z dvojice reprezentatívnych 
inscenácii finišujúcej sezóny v MDO. Ko-
morná inscenácia Amazonie slovenského 
režiséra Michala Spišáka, kde sa umelecký 
rozpor stane príčinou rozpadu jedného 
vzťahu, pritom divákom v priestoroch Di-
vadla hudby približuje jeden z najväčších 
rozporov dnešnej hereckej brandže. 
Prikloniť sa s vidinou slušného zárobku na 
stranu komercie a prijať ponuku účinkovať 
v televíznom seriály, alebo za cenu ma-
teriálneho nedostatku ostať hľadať ume-
lecké hodnoty v alternatívnom divadle. Čo 
by urobili na mieste svojich postáv, spra-
vodaju prezradili herci Jarda Krejčí, Lenka 
Kočišová a Tomáš Krejčí.

Považujete sa skôr za zarytých vyznávačov 
divadelnej alternatívy alebo ste ochotní 
sa postaviť i pred kameru rýchlokvasnej 
seriálovej produkcie?
Jarda Krejčí: Jej, to je přesně to dilema! Je 
třeba si přiznat, že se dnes alternativním di-
vadlem vydělat nedá, zatímco seriál je pro 
herce častokrát jediná možnost, jak přijít  
k penězům. Samozřejmě, že člověka více 
uspokojuje divadlo než seriál. Ten se na roz-
díl od divadelního představení může zopa-
kovat několikrát a bývají to navíc mnohdy 
banální historky. Rozhodnout se pro jedno 
nebo druhé bych se ale neuměl.
Lenka Kočišová: Jsem v každém případě za 
dobré divadlo.  Ale pokud je seriál dobrý, 
tak proč ne.
Tomáš Krejčí: Za sebe to mám podobně 
jako moje postava - určitě bych se přiklonil 
na stranu alternativního divadla.

Odsudzujete potom, ak sa herec roz-
hodne účinkovať v seriály? Máte prí-
padne i osobné skúsenosti so seriálovými 
kamerami?
J: Hrál jsem jednou epizodní roličku – ta-
kového násilníka - v Ordinaci v růžové 
zahradě. V zásadě si ale nemyslím, že by 
byl tenhle seriál hloupý nebo béčkový.  
I když se na něm dnes podílí daleko více 
scenáristů než dřív, pořád přece jen může 
divákům něco dát.
L: I já jsem si střihla nějaké ty malé seriálové 
roličky. No musím přiznat, že mně práce na 

seriálu zvlášť neoslovuje.
T: Nemůžeme to ale jen tak odsoudit, 
když na to lidi koukají a baví je to. Jak se 
říká, každý pes jiná ves. Osobně nesjíždím 
žádnou tu Ulici nebo Ordinaci, ani jsem 
ještě neměl možnost účinkovat v jiném 
seriálu. Na podobné nabídky se ovšem 
málokdy říká ne.

Čo potom alternatívne divadlo?
T: Když jsem byl ještě v angažmá 
ostravského Divadla Petra Bezruče, měl 
jsem možnost podílet se na projektu 
Should i stay or should i go s režijní dvo-
jicí SKUTR. Jako herec jsem zatím neměl 
možnost se setkat s větší alternou.
Kočišová:  Měla jsem možnost si alterna-
tivní divadlo vyzkoušet během studií na 
JAMU při pokusech začínajících režisérů. 
Vždy mě to bavilo a nemám s tím pro-
blém. Taky alterna se však musí dělat do-
brým způsobem a za inscenací by měl stát 
šikovný člověk, který ví, co chce. Ne ta-
ková benevolence, jakou jsme to dneska 
předváděli.

Dilemu medzi alternatívnym divadlom 
neriešia len herci MDO ale aj režisér in-
scenácie. Čo z dvojice alterna-seriál 
uprednostňuje Michal Spišák?

M: Možno už z inscenácie bolo zrejmé to,
že sa neviem rozhodnúť. Ani v Amazonii  
sme sa spolu s ostatnými inscenátormi ne- 
snažili rozsúdiť, ktorý z týchto dvoch proti-
kladných svetov má väčší nárok na existen-
ciu, sú totiž rovnocenné. Tak ako sú ľudia roz- 
manití, aj tieto dva svety majú rôznu podo-
bu. Pokiaľ človek nežije v podvode, má po-
tom oprávnenie žiť v jednom aj  v druhom.

Vy máte u vás doma hneď dvoch 
seriálových hercov – aj manželka Len-
ka Barilíková aj syn Samuel Spišák 
patria na Slovensku k vychyteným 
seriálovým tváram. Ako sa pozeráte na 
ich účinkovanie v seriálovej produkcii?
M: Obdobne pikantnú situáciu, akú v Ama-
zonii prežíva potava Anety, zažívala v čase 
začiatku skúšok i moja manželka. Podari-
lo sa jej totiž po konkurze získať seriálovú 
rolu a pred prijatím ponuky  tiež veľmi 
zvažovala, či do toho nakoniec ísť. Aj 
keď som osobne výhradne divadelným 
režisérom, rešpektujem jej rozhodnutie. 
Človek sa v prvom rade pokúša nejako 
prežiť, no zachovať si za všetkých okolností 
svoju tvár. O tom je ostatne i Amazonie.

Za rozhovor ďakuje 
Dominika Široká

Každý pes jiná ves
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Když se déšť
mísí se slzami

Ani sobotní deštivo nezabránilo Floře naplnit město teatro-
fily ženoucími se za tím pravým, autentickým uměním. Toho 
si ažaž užili návštěvníci Divadla hudby, kde se od tří do šesti  
v džungli jménem Amazonie svářila pouť za syrovou divadel-
ní pravdou s výletem do pralesního „Disneylandu“ vzývajícího 
komerci a patos. Na jakém místě čekala pravá upřímnost je 
otázkou – v dusných ateliérech s umělou džunglí nebo v po-
kálené nádražní hale s předstíranou extázi při otevírání sed-
mi pečetí Janova zjevení? Samotná hra se s tímto dilematem 
vyrovnává právě tím, že nedává jasné odpovědi. Polský dra-
matik Michał Walczak zkrátka ví, jak na diváka.

Komu Amazonie nevzala odvahu vydat se na další inscena-
ci a kdo pokračoval do Divadla K3, kde se rozjel lyžařský 
závod o život, ten jistě nelitoval. Pro festivalové harcovníky 
stará známá Vosto5ka představením Slzy ošlehaných mužů 
dokázala, že divadlo jde dělat „jinak“ a při-tom s lehkostí 
krkonošského vánku. Princip loutkového divadla, intonace 
filmu pro pamětníky a mistrovské gagy donutili většinu obe-
censtva během celého představení setrvat v konstantním 
záchvatu smíchu, který ale vůbec neubíral na tragice silného 
příběhu nešťastného úmrtí kamarádů Hanče a Vrbaty. Plaka-
lo se smutkem a plakalo se smíchem. A venku samozřejmě 
lilo.

Komu se už přece jenom sledování divadla přejedlo, mohl 
si zasoutěžit v tradičním Theatrematchi a třeba vyhrát... jak 
jinak než vstupenky na další divadlo. Opravdové uvolnění se 
pak těm šťastnějším dostalo večer v podobě koncertu Cirkus 
bude!, a tak je možné, že budou zítra schopni k poledni vstát 
a aplikovat si další divadelní dávku. Ministerstvo zdravotnictví 
varuje: Flora způsobuje závislost.

Jana Koutná

včera jsem soutěžil v theatrematchi jak myslíte, že to dopadlo? . . .
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APROPOS
The Symptoms
15:00 Konvikt > Divadlo K3

Ďalšou z inscenácií, ktorá sa v rámci dra-
maturgickej línie Visegrad Performing Arts 
vyrovnáva s existenciálnou problematikou 
starnutia a blížiacej sa smrti, je choreografia 
I WILL BE ALL OF THESE THINGS ON ONE 
DAY. Tentokrát sa divákom Divadelní Flory 
naskytne jedinečná príležitosť konfrontovať 
vlastné obavy z prchavosti života tvárou  
v tvár enfant terrible maďarskej tanečnej 
scény, Réky Szabó. Ako si tanečníčka 
zrelého veku poradí s nástrojom vlastného 
tela, ktorý sa s plynutím času neustále trans-
formuje? Čo s pretlakom energie, ktorá sa 
pod vplyvom najrôznejších zlomových 
životných skúseností rokmi nahromaďuje 
v tele každého z nás? Aký dopad má život 
na psychiku a čo za výjavy si po rokoch ne-
sieme vo vlastnej hlave? Choreografka a in-
terpretka, ktorá dokázala pretaviť intímne 
otázky pribúdajúceho veku do sugestívne-
ho sóla, tak brnká na najcitlivejšiu strunu 
každého jedného z nás. (doši)

VELVET HAVEL
Divadlo Na zábradlí Praha
17:00 S-Cube

Autorský hudebně-divadelní projekt Miloše 
Orsona Štědroně v režii Jana Friče se volně 

inspiruje životem a tvorbou Václava Ha- 
vla a hledá i přesahy pro dnešní život a nás 
v něm. Libreto sleduje převážně jeho 
předrevoluční život a vrcholí sametovou 
revolucí. Nechybí nadhled a ironie. Leh-
ká kabaretní forma a kontroverzní detaily 
z Havlova života mu však mají být poc-
tou, nikoli dehonestací. Jde o příjemné 
odmýtičtění Havlova obrazu – divákům se 
představuje především jako člověk, nejen 
jako ikona druhé poloviny 20. století. 
(barch)

AMADEUS
Divadlo Husa na provázku Brno
19:00 Moravské divadlo

Mozartova nekonvenční genialita. Salieri-
ho utrpení plodící zločin. Amadeův proud 
mysli produkující božskou hudbu. Antoni-
ova těžkopádnost neschopná uměleckého 
vzletu. Inscenací Amadeus (tj. Milovaný Bo-
hem) provázejí všudypřítomné zneklidňující 
tóny Requiem, předpovídající tragedii. Di-
vadlo Husa na provázku ji věnovalo Miloši 
Formanovi, jehož proslulým filmem (a také 
dalšími myšlenkami, které po dohodě s pro-
ducenty v konečné verzi eliminoval) se in-
spirovali brněnští tvůrci. Generační rozměr 
hry navíc režisér a umělecký šéf divadla, 
Vladimír Morávek, zdůraznil obsazením 
Miroslava a Michala Donutilových do dvo-
jice hlavních rolí. ( jakou)

SAYAT NOVA
Maldonado – Koenig – Beuter
20:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky

Světová premiéra společného projektu 
navazujícího na motivy filmu Sergeje Para-
džanova Sayat Nova (u nás pod názvem 
Barva granátového jablka). Filmy význam-
ného arménského režiséra prosluly mimo 
jiné vytříbenou obrazivostí. Příběh básní-
ka a pěvce nyní trojice umělců převypráví 
pomocí vzájemně se prostupujících médií. 
Mexická performerka Cristina Maldonado 
vyniká v kombinaci vlastního pohybu s no- 
vými 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 vypra- 
věčka Laureline Koenig, zvukovým hávem 
pak celou performanci zahalí německý umě- 
lec Marcus Beuter zaměřující se převážně na  
nahrávání živých zvuků konkrétních míst. 
(plih)

Dj Sestra
23:00 Jazz Tibet Club > volný vstup
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chyť zajíce, ať ho máš!

v. h., zahradní slavnost


