DIVADELNÍ FLORA

Montana a Katana
Mackie Messer v běloskvoucím obleku,
který nápadným sedmdesátkovým střihem
připomínal nepřekonatelný outfit kokainového krále Tonyho Montany z mafiánského
eposu Scarface Briana De Palmy, rozťal
Floru v půl. O povaze úderu lze přemýšlet
v intencích havlovských inspirací, zda šlo
především o překuchání, přeseknutí nebo
zkrátka o sprosté přeříznutí. „Tak dlouho se
chodí s čepelí pro maso, až se slezina utrhne, že…“
Zároveň jsem si uvědomil, že jsme letos ve zpravodaji velmi seriózní i přesto, že
různorodá témata provokují. Představme si
třeba na červeno natřený granát uprostřed
kolejiště, do kterého vjíždí několik tramvají plných chrčících dětí. Na tento smutný
fakt, že jsme letos v redakci příliš usebraní
a slušní, upozornila šéfredaktorka. Byl jsem
tedy požádán, abych s tím něco udělal
a zavzpomínal na dekadentní jízdy
loňského roku.
Když je festival vpravdě nejdelší v Čechách, může člověk rozmýšlet nad řadou
věcí. Dělal to Vašek Havlůj za dlouhých
večerů ve vězení, činí to i světlonoš dlouho
sedící na Slunci, stejně jako celofestivalový
divák. Kdo je smutný na začátku, skončí po
deseti dnech v depresích. Kdo si naopak
do Olomouce zabalil kus toho takříkajíc
vtipného koblihu, musí při závěrečném
večírku podstoupit plastiku, aby mu z obličeje zmizel „štěstím křečovitý úsměv“. Divadelní Flora má však ten dar(k) s emocemi jejích účastníků hrát ty nejparadoxnější
špumprnágle. Po temném kusu jednoho
napadne přejmenovat tradiční součást
festivalové atmosféry – šapitó na Konviktu – na „Chlastan“, jiný zase po třeskutě
komické podívané prohlásí, že „chce fair
trade kokain“.
Zpět do reality. Dnešek bude opět rezonovat havlovskými inspiracemi. V rámci
této programové linie se představí variace
na tentýž text hned dvakrát! Jaké štěstí, že
ano! Antiwords renomované skupiny Spitfire Company a původní Audience v interpretaci ostravských Bezručů.
Jedno doznání. Schválně jsem si včera na
VELVET HAVEL zašel podruhé a viděl jsem
tutéž skvělou inscenaci jako napoprvé. Je
to hit.
Martin Macháček

7 > st21
16:00 Konvikt > Divadlo K3
ANTIWORDS
Spitfire Company
17:30 S-Cube
PLOVÁRNA
(bra)Tři v tricku
19:30 Moravské divadlo
LABUTÍ JEZERO
Klicperovo divadlo Hradec Králové
22:00 Konvikt > šapitó
Václav Havel
AUDIENCE
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
23:15 Konvikt > šapitó > volný vstup
Jazz/funk party

DŮLEŽITÁ JE
LÁSKA, HRAVOST, MOTIVACE
říká Daniel Špinar, jeden z nejtalentovanějších režisérů mladší střední generace.
Ročně se na jeho kontě objeví i přes pět
velkých inscenací. Na letošní Divadelní
Floře se divákům představí ve svém miniprofilu s tituly Žebrácká opera, Hamlet
a Můj romantický příběh. Při této příležitosti
jsme mu položili několik otázek.
Původně jste vystudoval na DAMU herectví, ale už v průběhu studií jste se rozhodl, že si své znalosti rozšíříte ještě
o obor činoherní režie. Co Vás k tomu
vlastně vedlo?
Když jsem studoval herectví, moje maminka vždycky říkala, že jsem spíš režisér.

Dlouho jsem se tomu vzpíral, ale kolem
třeťáku jsem najednou začal zjišťovat, že
mě baví všechno okolo divadla víc než ten
můj herecký part. Mí kolegové – studenti
režie, ze mě byli po čase trochu nervózní,
protože jsem se zajímal víc o hudbu, světla,
kostýmy, celkovou misanscénu a nějak jsem
přestával hrát. Herectví mi zkrátka začalo
být těsné. A tak nezbývalo, než si nějakou
režii zkusit na vlastní kůži. Ve čtvrťáku jsem
se pustil do dramatizace Nebezpečných
známostí od Laclose a s velkým nasazením
to zrežíroval. No a už nebylo cesty zpět.
Hned jsem si podal přihlášku na režii a vyšlo to.
>>
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rozhovor

fantazie, moje osobnost, moje estetika
a moje zkušenost. Dalo by se říci, že skrze
inscenaci zhmotňuji svoje sny.
Nepoložil jste si někdy otázku, co by si
o Vašich inscenacích mysleli autoři divadelních her?
Ne. Vnímám to jako dvě různé disciplíny.
Buď píšu, nebo režíruju. Pokud autor svůj
text pokorně nepředá režisérovi ke zpracování, měl by si jej patrně režírovat sám.
Neuvažoval jste, že se k herectví vrátíte?
Nejspíš ne. Ztratil jsem ten zvláštní druh
exhibice. Necítím se na jevišti před diváky dobře. Navíc si všechno vlastně zahraju během zkoušení, takže se vyřádím
dostatečně. Jsem asi špatný herec, ale
výborně předehrávám... (smích)
Před třemi lety, když bylo na DF uváděno
kladenské představení Racek, tak jste
zaskakoval za indisponovaného Jana
Potměšila. Jak se v takových okamžicích
cítíte? Mění se nějak Váš vztah k ostatním
hercům, se kterými jste najednou tzv. na
jedné lodi?
Jsou to noční můry, jsem hodně nervózní
a výkon to bývá většinou dost příšerný. Můj
vztah k hercům se ale nijak nemění. Mám
za sebou hereckou průpravu, takže už dávno vím, jaké to je. Své herce mám rád a jejich práce si velmi vážím.
Své herce rozhodně nešetříte. Jak po
stránce emocionální, tak fyzické. Např.
výkony Terezy Vilišové a Ondřeje Bretta v Mém romantickém příběhu jsou
srovnatelné s výkony vrcholových
sportovců…
Důležitá je láska, hravost a motivace. To,
co investujete do herců během zkoušení
se přece musí odrazit na jejich výkonech.
Myslím, že příměr k vrcholovému sportu je
naprosto přesný – každý vrcholový sportovec musí mít skvělého trenéra. Snažím
se tedy být chápajícím, ale velmi tvrdým
trenérem.
Velmi často se obracíte ke klasice, kterou ale rozhodně nezpracováváte klasickým způsobem. Jaký je Váš recept
k rozšifrování textů a jejich přiblížení
současným divákům?
Buď ve mě text rezonuje, nebo ne. Je
to spíše instinkt. Vycítím jistý potenciál
a snažím se drama rozšifrovat skrze svůj
pohled na svět. Vždy budu texty interpretovat, vnímám dramatický text jako základ,
ale je to polotovar... To „maso“ vytváří moje

Nedávno se objevila zpráva, že se od
příští sezony stanete posilou souboru
činohry Národního divadla. Jak vlastně
došlo k Vašim „námluvám“ a co od spolupráce očekáváte?
Toužil jsem už delší dobu po soustředěnější
divadelní práci. Po čtyřech letech
„kočování“ jsem se chtěl usadit a pracovat
se stálým souborem ve stálém prostředí.
Takže, když mi umělecký šéf činohry Michal
Dočekal tuto práci nabídl, zahrál přesně na
moji strunu. Jistě bylo také velmi důležité,
že se s celým dramaturgickým týmem znám
poměrně dlouhou dobu a cítím, že s nimi
dokážu umělecky velmi dobře komunikovat
a že tato komunikace nás vzájemně obohacuje – pracovně i lidsky. Taky jsem se při
zkoušení setkal už s více než půlkou místních herců. Vážím si jich a mám je moc rád.
Navíc opravdu miluju veliké divadelní prostory, kde si člověk může dovolit všechna ta
silná gesta, expresionistické emoce a mo-

numentální obrazy. A pak si taky myslím, že
takové nabídky se prostě neodmítají!
V Národním divadle momentálně
zkoušíte hru bratří Čapků Ze života
hmyzu. Nač se mohou diváci těšit? Jak
bude téměř sto let starý text promlouvat
k dnešním divákům?
Především to nebude pohádka o broučcích.
Tahle hra bratří Čapků je nesmírně krutou groteskou, která dost nevybíravým
způsobem
popisuje
fungování
lidské společnosti. A přestože je už téměř
devadesát let stará, neztratila nic, ze své aktuálnosti. Jinými slovy – prostředky se mění,
člověk sám nikoliv. Vypráví o tom, že nuda,
přemíra nevázaného sexu, hromadění
a hrabivost vedou k destrukci a válce. A je
to věčný koloběh. Pak je asi taky potřeba
říct, že, přestože je to ostrá moralita, která
nemilosrdně rozkrývá podstatu člověka, je
to také průzračná, schematická, nepsychologická komedie. Pro mě je to až taková
zběsilá kabaretní revue. Myslím, že divák
s otevřenou myslí se pobaví. Především
sám nad sebou.
Za rozhovor děkuje
Pavla Bergmannová

Daniel Špinar (1979)
Vystudoval činoherní herectví a obor činoherní režie na pražské DAMU. Od roku 2007 režíruje
v předních českých divadlech (Národní divadlo Praha, Klicperovo divadlo Hradec Králové,
Divadlo F. X. Šaldy Liberec, Divadlo Petra Bezruče Ostrava, Středočeské divadlo Kladno,
Divadlo Letí), pozornost zaujaly také jeho komorní inscenace v pražském divadle A studio
Rubín. Od sezóny 2008/2009 dva roky působil jako kmenový režisér v Divadle na Vinohradech
(2009: Vojcek, 2010: Marie Stuartovna), od roku 2010 je na volné noze. V poslední době se
zaměřuje zejména na moderní inscenování klasických textů, mj. Heda Gablerová (Švandovo
divadlo Praha, 2010), Racek (Městské divadlo Kladno, 2010), Být, či nebýt (Národní divadlo Praha, 2011), Zkrocení zlé ženy (Letní shakespearovské slavnosti Praha, 2011), Valmont
(Reduta Brno, 2012), Anna Karenina a Kabaret Kafka (obě Reduta Brno, 2012). Pro Daniela Špinara byl pak nesmírně úspěšný rok 2013 s tituly Žebrácká opera (Klicperovo divadlo
Hradec Králové), Miláček (Středočeské divadlo Kladno), Můj romantický příběh (Divadlo Petra Bezruče Ostrava), Salome Brut (La Fabrika Praha) a Hamlet (Švandovo divadlo Praha) –
většinou provokativními interpretacemi klasických textů.
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Ferdinand Vaněk, zaměstnanec pivovaru, přichází za
Sládkem do kanceláře. Sládek je roztrpčen, když host odmítá nabízené pivo. Jejich konverzace je plná zacyklených
obratů a působí značně nuceně. Sládek ji navíc zastane
téměř celou sám – Vaněk jen zdvořile odpovídá. Sládkovi
spisovatel imponuje; uvědomuje si, že sám není nic než
člověk, který se přizpůsobil. Zničehonic nabízí Vaňkovi
povýšení – práci ve skladu. Přiznává, že o něm každý
týden musí podávat hlášení StB, a nabízí výměnu – za
pozici ve skladu chce, aby Vaněk psal tato hlášení sám.
Ten rezolutně odmítá. Když Sládek v podroušení usnul,
Vaněk odchází; za chvíli však opět klepe na dveře a Sládek
ho přijímá, jako by u něj předtím vůbec nebyl. Situace se
ale obrací – Vaněk okamžitě přijímá nabízené pivo a na
Sládkovu otázku „jak se má?“ odpovídá Sládkovou frází:
„Je to všechno na hovno…“
Havel svou Audiencí nastavuje zrcadlo době plné lidí
pokřivených charakterů. Sládek je postava skrz naskrz
bezpáteřní – chová se jako přítel, který Vaňkovi pomáhá,

přitom na něj sám donáší. Tato hra je jednou ze tří Havlových „vaňkovek“ (Audience, Vernisáž, Protest), her
spojených postavou zakázaného spisovatele Ferdinanda Vaňka. První prezentace hry proběhla roku 1975 na
Hrádečku formou veřejného čtení v podání samotného
autora. Havel však nenapsal Vaňka jako autobiografickou
figuru, ale jako dramatický princip – již svou existencí na
scéně nutí Vaněk své okolí se vyjevit; jedná se tedy o hry
o světě, který je s Vaňkem konfrontován.
Roku 1978 vznikla neoficiální audionahrávka v režii
Luboše Pistoria, kterou namlouvali Václav Havel a Pavel
Landovský. Soukromá premiéra hry se uskutečnila s amatérskými herci Divadla Na tahu roku 1976 (režie Andrej
Krob). První oficiální uvedení hry však proběhlo až ve
vídeňském Burgtheateru téhož roku. Snad nejslavnějším
provedením Audience u nás je inscenace Jiřího Menzela
v Činoherním klubu v hlavních rolích s Pavlem Landovským a Josefem Abrhámem.
Bára Chovancová
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Jak vnímáte osobnost Václava Havla?
Havel byl jeden z našich nejlepších
prezidentů vůbec, protože nastartoval velkou změnu ve společnosti.
Nám teď nic jiného nezbývá, než posunout dál jeho ideu „pravda a láska
musí zvítězit nad lží a nenávistí“.
p. Dvořák,
na představení s rodinou
představitele hlavní role
Václava Havla si vážím a myslím, že
je velká škoda, že tu s námi není,
protože po jeho odchodu tady již
nezůstalo mnoho politiků jako on.
My bychom je teď ale skutečně
potřebovali!
Student Hynek,
zprvu doufající v anonymitu ankety
Pořád pro nás zůstává jediným polistopadovým prezidentem.
Vyjádření skupinky debatujících
před klubem S-Cube

Po zhlédnutí netradiční inscenace Havlovy Žebrácké opery v podání souboru
Klicperova divadla jsem v zákulisí zastihla představitele obou hlavních rolí. Z interkomu se zrovna ozývalo hlášení, že autobus souboru za půl hodiny odjíždí, když
jsem na rušné chodbě chytila první rybu
– představitele Peachuma Jiřího Zapletala
(a také kolem procházejícího představitele
policejního ředitele Lockita, Františka
Staňka).
Hrál jste před Žebráckou operou v jiných
Havlových hrách?
J: Hrál jsem. My jsme dělali s panem
režisérem Krobem ( jeho Žebrácká opera,
poprvé v roce 1975, měla za následek velký
zátah StB, pozn. red.) pár věcí, ale já vám
to neřeknu... Franto, co jsme to dělali? (Ptá
se Františka Staňka.)
F: Pokoušení, Odcházení a ještě... hmm
a ještě Vyrozumění.
Režisér hru stylizoval do éry 70. let,
do Žebrácké opery dodal písně, které
v Havlově textu chybí. Co na toto provedení říkáte?
J: Nám se to líbí. Já vlastně můžu mluvit jen za sebe, ale myslím, že i zbytek
souboru cítí, že se nám to dělalo s Danielem Špinarem dobře. Myslím si, že hru
rozklíčoval věrohodně a ta stylizace to spíš

Člověk se domnívá,
že si moc nezahraje
obohacuje, než že by to nějak degradovala.
Jaké to je hrát v Havlových hrách, učit se
všechen ten text?
J: To je trošku složitější, protože ten text je
Havlův, což znamená složitej, těžce komponovanej – vkládaný věty, souvětí rozvitý, košatý a člověk musí udržovat neustále
kontakt s tou myšlenkou, jinak je ztracen.

tiky ve Špinarově inscenaci?
J: No tak to je skvělý, protože se Danovi
podařilo přijít na to, jak se ty povětšinou
těžký Havlovy texty dají přednést publiku
tak, aby z toho mělo víc než intelektuální
zážitek, aby je to i bavilo, no...
Jak se vám učil text?
J: Strašně špatně.

Na letošní Floře je Havel hlavním tématem, jaký máte vztah k jeho hrám?
J: No, víte, upřímně si myslím, že pro herce jsou i lepší příležitosti. Samozřejmě ale
pokud člověk autora a ten text ctí, tak si
myslím, že si tam pro sebe nalezne nějaký
herecký prostor. Ono je to u Havla udělaný
tak trošku schematicky, je to vystavěný tak,
že si člověk myslí, že si moc nezahraje.
Když ale potom uvěří tý filosofii, tak se ta
příležitost vyloupne.

A jak se cítíte v roli svůdce?
J: Když se to člověk jednou naučí, tak to potom jde. Ale než jsem na to přišel, tak to
taky chvilku trvalo, protože se jím normálně
být necítím.

Představitele mafiánského svůdce žen Macheatha, Jana Sklenáře, jsem zachytila
v průběhu převlékání, a tak musel odpovídat jen tak do půl těla.

Jak se vám role hraje? Je velmi pohybově
náročná, zpíváte v ní...
J: No, makali jsme na tom hodně a člověk
to musel dostat pořádně do sebe. Já mám
zpěv strašně rád, normálně vystupuju
i v různých hudebních produkcích, takže
mě tenhleten žánr vyhovuje – dá se tomu
říct snad i zpěvohra –, mám to rád, no...

Zahrál jste si dříve v jiných Havlových
hrách?
J: Hrál jsem. Ve Vyrozumění jsem hrál a to
je asi všechno.
Co říkáte využití specifické filmové este-

(Kameraman Andy se ptá.)
Máte nějaké vlastní triky na ženy?
J: Vlastní triky, to nevím... Úsměvy, penis.
Normální běžný triky. Jinak nemám žádnou
adekvátní radu.

Za oba rozhovory děkuje
Jana Koutná
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Můj fotr si staví hradby z vypitýho chlastu
nepřehánět. Měl mrtvici, na koncertě seděl na vozíku... Kladl jsem
mu na srdce, ať se nebojí, že to není primárně o něm, ale když se
tam někde pozná, tak je to v pořádku.

Na Kittchena jsem se těšil. Nebudu zastírat, je to moje srdcovka.
Písničkář v masce, co svojí hudební i textovou suverenitou může
strčit do kapsy všechny, co se právě zkoušejí etablovat na tuzemské nezávislé scéně. Spoustě lidem bylo líto zaplatit vstup za koncert, když je v šapitó... Jděte do háje, připravili jste se o jedinečný
hudební zážitek.

No, ale není těžký před otcem na vozíku začínat písničku slovy
„můj fotr si staví hradby z vypitýho chlastu“?
Tak vzhledem k tomu, že zrovna ten verš je relativně pravdivej,
těžký to bylo... Ale upozornil jsem ho na to předtím a nakonec to
docela dal. Musím ale říct, že Kittchena nemá moc rád...

Kolik koncertních poloh má Kittchen?
Většinou hrávám sám, protože Tomáš je hodně zaměstnanej. Ale
i když hrajeme spolu, máme varianty, Tomáš ovládá různé nástroje.
Poloh je moc, každý koncert je jiný. Děláme to schválně, abychom
byli ve střehu a překvapovali se navzájem. Občas se to rozpadne
a je dobrodružství se spojit. Dneska jsme se spojili, tak jsem rád.

Takže do jaké míry je to autobiografie?
Na to si dávám pozor. Nepřijde mi fér, že by to měly být čistě autobiografické věci. Texty jsou kompilát věcí, co chytám ze světa.
Ale nedávno jsem procházel docela těžkým obdobím, rekapituloval jsem a u toho si pouštěl svou první desku, protože jsem se ty
písničky potřeboval naučit. A velmi mě překvapilo, že ty věci reflektovaly období, v kterým jsem se tenkrát nacházel daleko přesněji,
než jsem si byl vědomej.

Jsme na divadelním festivalu, takže se musím zeptat i na tvoji
masku. Nosíš ji třeba i kvůli tomu, že tvoje písničky jsou hodně
osobní?
Vlastně jsi to docela hezky pojmenoval. Původně jsem si natáčel
věci sám pro sebe s tím, že o tom z mých blízkých nikdo nevěděl
a k Vánocům jsem jim chtěl dát natočenou desku. Ale najednou
začaly chodit nabídky na koncerty, a abych udržel anonymitu, tak
jsem začal používat masku. Je fakt, že díky ní jsem si mohl dovolit
mnohem víc než s odkrytým obličejem.

Mně ty tvoje alba přijdou občas hodně ponurý. Takže nemáš
ponurej život?
Hele, když na sobě nemám masku, tak jsem vlastně velmi extrovertní a veselej člověk. Maska je moje introvertnější poloha a díky
ní mám možnost si odfiltrovat spoustu věcí, který jsou pro mě
náročný, a pak se jimi nemusím zabejvat. Třeba kamarádi kvůli
tomu objevili moje temné já.
Rozhovor vedl Jan Plíhal

Musí to být těžký se na pódiu takhle vyndat...
Občas. Třeba vysvětlit mýmu tátovi, že písnička Fotr není čistě
o něm... Jsou v ní zážitky, který s ním mám, ale snažím se to
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Lokální versus globální:
Jak se daří scénickým uměním
mimo centra?
14:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky >
volný vstup
EDGE
Sgt. Tejnorová & The Commando
17:00 S-Cube
V projektu Edge zkoumá režisérka Petra Tejnorová různé podoby „okrajů“. Jedny z hlavních, které ji v mezinárodně obsazené inscenaci zajímají, jsou proměny těla
i myšlení ve stáří. S několika divadelníky
v „neproduktivním věku“ rozkrývá tabu,
která se se stárnutím pojí. Spolu s nimi metodou kolektivní improvizace vytváří obraz
demytizující některé stereotypy spojené
s pozdním věkem. Výpovědi umělců kombinuje režisérka s vyjádřeními odborníků,
kteří se těmito fyziologickými i psychologickými změnami zabývají. Celý Edge lze vnímat jako rozsvícenou pochodeň vrženou
do temnoty propasti, za kterou stáří běžně
považujeme. (macho)

STRÝČEK VÁŇA
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
19:00 Moravské divadlo
Strýček Váňa (aneb „Veselá tragédie
s příchutí vodky“), v pořadí druhá uvedená hra v rámci aktuální Roztoužené
sezóny ostravského Divadla Petra Bezruče,
je prvním setkáním souboru s novým
uměleckým šéfem Štěpánem Páclem.
Hra je klasicky čechovovsky plná skepse
a hořkosti, na druhou stranu však i humoru
a poezie. Pácl v inscenaci vyzdvihuje právě
střet žánrů (od grotesky po tragické situace) a svým jasně čitelným autorským rukopisem přibližuje hru divákům posunem
k ironii, komičnu až grotesce, aniž by jakkoli
porušil smysl textu. Herci jeho požadavky
beze zbytku naplňují – i olomouckému publiku jsou již známí svým precizním herectvím a kolektivní souhrou. (barch)
ANTIWORDS
Spitfire Company
22:00 Konvikt > Divadlo K3

Režisér Petr Boháč k Havlově Audienci přistupuje intuitivně a se svébytností
jemu vlastní. Obě ústřední postavy zobrazuje jako dvě hrozné hlavy (Jindřiška
Skřivánková a Miřenka Čechová). Boháč
redukuje dialog na fyzické znaky odrážející
motivy původního textu a občasné zvukové
koláže, které odkazují ke kultovní inscenaci Činoherního klubu s Pavlem Landovským
a Josefem Abrhámem. Ačkoliv Boháč Havla
transformuje do abstraktnějšího jazyka,
dostává se k esenci nesmyslného počínání
opíjejícího se Sládka. V závěru tak snaha
mermomocí vtlačit disidenta Vaňka do bizarní pozice, aby na sebe psal sám hlášení
pro StB, vypovídá mimo jiné i o tom, že
„kdo nepije, není Čech“. (macho)
DJ Johana
22:10 Konvikt > šapitó > volný vstup

Kdo neví, že slouží,
slouží vždycky nejlíp!
v. h., žebrácká opera
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