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15:00 Konvikt > Divadlo K3
I WILL BE ALL OF THESE
THINGS ONE DAY (APROPOS)
The Symptoms

Hlaď samet, ať se máš
Je symbolické, že se 18. Divadelní Flora „rozloučila s Havelkou a pozvolna vítá
Havla“.

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

Rovnou (i když v rámci autorovy bohaté obrazotvornosti spíš „švihlou“) nohou
byla zahájena procházka po garden party
Václava Havla na letošní Divadelní Floře.
Kultovní inscenace Dušana D. Pařízka textu
Zahradní slavnost ze Stavovského divadla
potvrdila její neotřesitelný status a pro mě
osobně patřila k nejlepším reprízám tohoto kusu. Proto bychom vás rádi (nejen
za zpravodaj, ale také festival) pozvali na
další výraznou, byť ne přímo Havlovu hru,
ale spíše variaci na autorův život nazvanou
VELVET HAVEL, v nastudování pražského
Divadla Na zábradlí. Ačkoliv je to k nevíře
– výsledek je velmi překvapivý a zásadně
mění, polidšťuje i problematizuje jeho osobnost zejména v osobních souvislostech.
A připomínat, že Divadlo Na zábradlí v současnosti patří k nejvíce progresivním scénám v Praze, už vůbec není třeba. Je to
zkrátka jasné. Neváhejte tedy využít nabídky a vrhněte se na lístky.
A pokud existuje něco jako olomoucký
genius loci (a nejsou to pouze domácí
chipsy v Jazz Tibet Clubu, jak připomíná
šéfredaktorka Široká – Plíhal to sleduje
z úkrytu), je to rozhodně stísňující perspektivní zužování potemnělých uliček.
Martin Macháček

19:00 Moravské divadlo
Peter Shaffer
AMADEUS
Divadlo Husa na provázku Brno
20:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky
SAYAT NOVA
Maldonado - Koenig - Beuter
21:15 Jazz Tibet Club
Astronautalis
23:00 Jazz Tibet Club > volný vstup
DJ Sestra

Pražáci nás šikanujou!
S herci Vladimírem Javorským (Ferda Plzák)
a Martinem Pechlátem (Hugo Pludek) jsme
se sešli po představení Zahradní slavnost.
Na Floru ji přivezlo Národní divadlo z Prahy. Oba herce jsme vytáhli z divadelního
klubu, kde zrovna běžel hokej, jeden pil
pivo a druhý spokojeně chroupal čekanku.
Dobrou chuť. Koukal jsem, že Zahradní slavnost jste si vyzkoušel už
v devadesátých letech v Divadle Husa na
provázku.
Javorský: Bylo to těsně po revoluci, v té

inscenaci ještě rezonovala předrevoluční
doba, spoustu věcí jsme najednou mohli
pojmenovat. Ačkoliv, bůhví, co tam rezonovalo...
Tenkrát jste hrál postavu Huga, dnes hrajete zahajovače Ferdu Plzáka.
Javorský: Vlastně jsem zjistil, že už jsem
v Zahradní slavnosti hrál snad všechny pánské role. Na Provázku jsem kromě Huga alternoval i postavu otce. Takže tatu jsem
hrál, Huga, teď Plzáka...
>>
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Pechlát: Tajemníka jsi nehrál, ne?
Javorský: A jo, tajemníka jsem nehrál,
děkuju. Tak vidíte, jak jsem nafoukaný.
A neměl jste tendenci kolegovi třeba radit, jak by měl Huga hrát?
Pechlát: Pořád mi radil a říkal: „Tohle děláš
špatně, prosímtě...“
Javorský: To bych si nikdy nedovolil.
Pechlát: Furt jsem ho měl v zádech...
Javorský: Tam byl spíš Dušan Pařízek, ne?
Pechlát: Ten se tomu spíš nestačil divit...
Ale pak jsme Vláďu trochu zkrotili a už to
bylo v pohodě.
Musím se přiznat, že jsem si vás dnes objevil i v komické poloze.
Javorský: Snažil jsem se to vždycky tajit. Ta
role tak vyšla, nelamme si s tím hlavu. Martine, ty máš nějakou oblíbenou hereckou
polohu?
Pechlát: Sním o filmové roli, ve které bych
neřekl ani slovo. A pořád bych se jenom tak
procházel.
To se vám tedy v tomto případě asi nevyplní. Jak se vám učil tak specifický text,
kde se stále opakují některé fráze?

Pechlát: Je to od pana Havla pro herce trochu za trest. Když jsem Zahradní slavnost
poprvé přečetl, tak jsem se zděsil, ale pak
se to učilo poměrně dobře a nebylo to tak
hrozné.
Javorský: On je to paradoxně vlastně velmi logický, úporně logický text, takže se to
nakonec i zapamatuje. Když si člověk zvykne na ten styl stavění vět, tak je to docela
pěkné, jako básnička. Je to skoro veršované.
Martine, před dvěma roky jste tu byl ještě
s Divadlem Komedie, které mělo na Floře
v posledních chvílích své existence rozsáhlou retrospektivu. Letos už jste tu jako
člen činohry Národního divadla. Je to
velká změna?
Pechlát: Veliká, protože to jsou dvě naprosto odlišná divadla. Z malého, téměř rodinného divadla přejdete do velké instituce,
kde k sobě lidi logicky nemají tak blízko.
Někteří herci ze souboru spolu nepracují
klidně třeba pět, šest let, v Komedii jsme se
pořád točili dokola. V tomhle směru je to
jiné, ale jsem tam rád a líbí se mi tam.
Vladimíre, vy jste původně z Ostravy, potom jste byl v Brně a pak v hlavním městě.

Projeví se nějak, když přijde Moravák do
Národního divadla v Praze?
Pechlát: V tomhle směru je tam šikana těch
Moraváků. Že jo, Vláďo...
Javorský: No, hodně nás šikanujou, tady
Pražáci...
Ale on je tam jako Pražák zase nový, tak
můžete šikanovat spíš vy jeho, ne?
Pechlát: No, ale on už je tam jenom jako
host, takže je vlastně šikanovanej v divadle
nejvíc.
Javorský: Ne, já už jsem jako host, protože
jsem vždycky nejvíc šikanoval.
Rozhovor vedl Jan Plíhal

Vladimír Javorský (1962)
Narodil se v Ostravě, herectví na
JAMU absolvoval v roce 1986. Poté
do roku 1991 působil v Divadle Husa
na provázku. Léta 1993–96 strávil
v pražském Činoherním klubu, v roce
1999 se stal členem činohry Národního divadla. V roce 2009 se rozhodl
své angažmá v Národním divadle
ukončit, nadále zde však hostuje.

Martin Pechlát (1974)
Narodil se v Praze, absolvoval Katedru alternativního a loutkového divadla na pražské DAMU roku 2005.
Poté působil v Klicperově divadle
v Hradci Králové a do roku 2012
v Divadle Komedie. V současnosti je
členem činohry Národního divadla
v Praze.
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Video-sochárstvo Christiny Maldonado

Návštevníkom Divadelní Flory sa včera naskytla príležitosť uvidieť
ďalšiu svetovú premiéru. Treťou a poslednou v tohtoročnom poradí bolo včerajšie uvedenie najnovšej performancie Christiny
Maldonado, Sayat Nova. Aj keď sa inscenácia vopred prezentovala predovšetkým ako scénická adaptácia najznámejšieho snímku Sergeja Paradžanova Farba granátového jablka, v žiadnom prípade nebola obyčajnou parafrázou či adaptovaním filmového
spracovania divadelnému jazyku. Film sa totiž inscenácii stal len
jedným z materiálov k rozvinutiu suverénnej scénickej básne s osobitou poetikou.
Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch premiér, v ktorých šlo
zakaždým o spoluprácu miestneho súboru Divadla na cucky
s niektorou z popredných osobností českej nezávislej scény (Handa Gote, Divadlo Vosto5), v prípade Sayat Novy olomoucká scéna
poslúžila vznikajúcej inscenácii už len ako pohostinský rezidenčný
priestor. Síce ústredná postava projektu, mexická performerka
Christina Maldonado, pôsobí s veľkou odozvou práve na území
Českej republiky, divadelná verzia Sayat Novy prekračuje výraznou
participáciou francúzskej speváčky Laureline Koenig a nemeckého zvukového umelca Marca Beutera lokálny i národný charakter. Olomoucký festival tak i tento rok pokračuje v podpore vzniku
nových počinov z oblasti performančného umenia, ku ktorým v minulosti patrili napríklad festivalové premiéry Youwilldieandyou2
Charlotty Öfverholm, alebo spolupráca višegrádskych tanečných
umelcov na projekte Power Power Dance.
K Paradžanovmu filmu a k príbehu arménskeho duchovného
Sayata Novu performerka našťastie nepristupuje pietne, pre inscenáciu ani nemá najpodstatnejšiu pozíciu. Maldonado hľadá
prostredníctvom filmu svoj osobitý estetický výraz a poslúžil jej
predovšetkým ako materiál pre štúdiu potenciálu živej javiskovej
animácie. Film sa tu premieta na rôzne projekčné plochy (plátno

či papiere rôznych formátov), s ktorými performerka v priebehu
predstavenia manipuluje, alebo ich rovno deformuje nožničkami,
či prekrýva látkami rôznych vzorov. Zábery z filmu sa na plátne
prelínajú s intervenciami samotnej snímanej Maldonado, čím
sa duchovný film stáva súčasťou obrazu v štýle brakovej estetiky
domáceho videa. Skutočne zaujímavým sa však stáva moment,
kedy začne performerka prostredníctvom odhaľovania, prekrývania, krčenia či modelovania vrstiev jednotlivých projekčných plôch
ako video-sochárka modelovať javiskový priestor do mimoriadne
plastického tvaru. Okrem sledovania procesu vzniku spomínaných
animácií, popiera a obohacuje dvojrozmernú filmovú estetiku o tretí rozmer.
Premiérovaný projekt Sayat Nova je teda k predovšetkým formálnou štúdiou, kde si Maldonado doslova ohmatáva rôzne prístupy
k práce s médiami a necháva divákov fascinovať sa predovšetkým
netušenými vizuálnymi kompozíciami.
Dominika Široká
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Multimédia
Někdo využití multimédií označuje za studený formalismus. Naopak jména těch, kteří je berou jako přirozenou součást divadelního výrazu a nebojí se s nimi experimentovat, většinou v historii nezanikají a zásadně posunují inscenační trendy.
Divadlo do sebe od pradávna přirozeně pohlcuje nejrůznější lidské vynálezy (např. oheň). Zřejmě každou výraznou divadelní estetiku ovlivňují konkrétní výdobytky dané epochy. V tomto ohledu podobu divadla v současném i minulém století zásadně ovlivnil
nástup kinematografie. První experimenty s promítáním filmů na jevišti na sebe nenechaly dlouho čekat (ačkoliv používat cameru
obscuru nebylo ničím výjimečným ani „předtím“). Úsvitem multimediálního divadla v českém kontextu byly alespoň ve dvacátém
století inscenace Emila Františka Buriana a později Alfréda Radoka. Zapojení dotáček poté v roce 1958 v Bruselu divákům vyrazilo
dech. Bratři Radokové organicky propojili video s živou akcí. Symbióza, která na jevišti vznikla, je nejlepším příkladem, jak může
„staré umění“ vzájemně souznít s „moderními postupy“, aniž by jedno přebíjelo druhé.
(macho)

V Olomouci jsme měli otevřené dveře
Mexická performerka Christina Maldonado o roli multimédií v současném divadle, překvapených reakcích publika a svém
zvláštním smyslu pro humor.
Proč jste si pro performanci zvolili zrovna film Sergeje Paradžanova Sayat Nova
(česky Barva granátového jablka)?
Hlavně kvůli formě, ale i příběhu. Už před
lety jsem na něj narazila v Mexiku v undergroundovém prostředí. Mou pozornost
upoutal svou kompozicí, pohybem… A taky
mě přivedl k Arménii, zajímal mě ten kontext. Fascinuje mě sám režisér a jeho svět,
přemýšlení o obrazech; jeho přístup mi
přijde velmi choreografický.

Jakou pro vás hraje roli práce s filmem
a multimédii v současném divadle?
Byl to proces – jak se vztáhnout k tomu,
co tu není, s virtuálnem, a využít potenciál
našeho kontaktu s ním. Snaha materializovat to. Já osobně ale nepřemýšlím o práci
s multimédii, přemýšlím o práci s tím, co
je reálné tady a teď. Jde mi o pokus o jiné
vyjádření, ne o média jako taková, ačkoli
rozhodně patří k současnému divadlu.
Pomáhá mi to propojit se s ostatními na
jiných úrovních.
Jaké bývají reakce publika, jak vaše performance přijímají?
Většinou říkají, že nikdy nic takového

neviděli – někoho takto pracovat s videem.
Myslím, že je to proto, že vycházím z tance
a dotýkám se věcí, hledám si k nim vztah.
Je to asi celkem unikátní prvek v přístupu.
Například v Olomouci, kde jsme v minulosti vystoupili třeba s What she does, byly
naše performance velmi dobře přijaty,
měli jsme tu otevřené dveře. V téhle performanci je hodně humoru, který můžeme
sdílet. Někdy totiž dělám věci, které jsou
vtipné pro mě, ale pro publikum ne (asi
mám zvláštní smysl pro humor…). Ale tady
slyším, jak lidi reagují, jak se smějí, což je
velmi příjemné.
Za rozhovor děkuje
Bára Chovancová
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... stejně jako neusmažíš žabinec bez brčka
V nedělní odpoledne na prkna Moravského divadla zavítalo Národní divadlo s inscenací Dušana D. Pařízka Zahradní slavnost. První
představení z cyklu Jak je důležité míti Havla připomněla Flořanům
bývalého hosta, zaniklé Divadlo Komedie – představitel hlavní úlohy Huga Pludka Martin Pechlát, skladatel hudby a Hugův bratr Roman Zach nebo kostymérka Kamila Polívková a režisér sám byli
totiž základními kameny úspěšné scény. Ani inscenace Národního divadla neupustila od režisérova přístupu k divadlu – minimalistická scéna s typickou pařízkovskou krychlí, temný a mrazivý nádech a interakce s obecenstvem. V té vedl především
představitel zahajovače Plzáka Vladimír Javorský, který vykreslil roli
trapně vtíravého baviče dokonale – nejeden z diváků si nebyl jist,
jak při jeho manipulaci jednat, a sálem se tak se ozýval stydlivý, ale
poddajný zpěv kánonu a tleskot. Herci si diváky doslova omotali rolemi papíru. Holt, jak by řekl Jaroš, žabinec bez brčka neusmažíš.

nedočkal se – jak tomu u multimediálu někdy bývá – intelektuální nudy, nýbrž silného příběhu plného emocionálního vypětí v
podání tří umělců z Mexika, Německa a Francie. Interpretace kultovního artového filmu zobrazujícího život arménského básníka 18.
století ukázala umění koláže, práce s vizuálem i úžasným využitím
hlasu jako nástroje. Představení trochu zvýhodňovalo diváky mluvící francouzsky, ale i beze slov to byla hodina luxusního zážitku.
Poslední akcí nedělního dne byla ve Freskovém sále se odehrávající
schůzka bohů Olympu v podání souboru Vosto5 Souboj titánků.
Přirozená disciplína souboru – improvizace – se hodila v prvních
minutách, kdy došlo k technickým problémům s notebookem.
Dále se za nepřetržitého smíchu diváků hodovalo, kontrolovala se
božská prezenčka, lidé okusili Diův hněv a nakonec se se zlatým
sprejem v plicích vydali po vínem zbrocené podlaze do víru města
a domovů, aby nabrali sílu na pondělní várku divadla.

Kdo se po konci představení přesunul na Wurmovku ke zhlédnutí světové premiéry multimediálního představení Sayat Nova,

slyšel jsem, že vám ještě nikdo
nezahájil ten festival....

no tak jsem tady!

Jana Koutná

a nyní už zvu na pódium pana ředitele...
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út 20. 5.

I WILL BE ALL OF THESE THINGS ON
ONE DAY (APROPOS)
The Symptoms
15:00 Konvikt > Divadlo K3

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

Ďalšou z inscenácii, ktoré sa v rámci dramaturgickej 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 postaviť
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, ktoré s plynutím času neustále transformuje? 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 nesieme vo vlastnej hlave? Choreografka a interpretka, ktorá dokázala pretaviť intímne
otázky pribúdajúceho veku do sugestívneho sóla, tak brnká na najcitlivejšiu strunu
každého jedného z nás. (doši)

Autorský hudebně-divadelní projekt Miloše
Orsona Štědroně v režii Jana Friče se
volně inspiruje životem a tvorbou Václava
Havla 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. Lehká kabaretní forma a kontroverzní detaily z Havlova života mu však mají být poctou, nikoli
dehonestací. Jde o příjemné odmýtičtění
Havlova obrazu – divákům se představuje
především jako člověk, nejen jako ikona
druhé poloviny 20. století. (barch)
Václav Havel
ŽEBRÁCKÁ OPERA
Klicperovo divadlo Hradec Králové
19:30 Moravské divadlo
Havlův dráždivý text v provokativní režii
Daniela Špinara je časovanou bombou na
letošní Divadelní Floře. Budete i vy přítomni

explozi boje mafiánských gangů, špinavých
podvodů, zaprodané lásky a rozpadu svérázné morálky podsvětí? Žebrácká opera
poněkud vystupuje z řady Havlových her –
sám autor o ní láskyplně mluvil jako o hře
nadmíru živé, která se mu psala uvolněně
a s chutí, ačkoliv s konstrukcí zbytku svých
her se spíše trápil. Také inscenace avizovaná
jako „zběsilá jízda americkým kabrioletem
na vlně českého absurdního humoru“ se
vymyká z tradice provádění Havlových her
a působí dojmem tarantinovské grotesky.
( jakou)
Kittchen
22:00 Konvikt > šapitó
Aid Kid DJ set
23:30 Konvikt > šapitó > volný vstup

kdo ví, kde má čmelák žihadlo,
tomu nejsou žádné kalhoty krátké!
v. h., zahradní slavnost
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