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...but I’m a 90‘s bitch!
BABSI & LUSY

Milá čitateľka, milý čitateľ!
Britney Spears, Jennifer Lopez,
Whitney Houston, Mariah Carey,
Gwen Stefani, Christina Aguilera,
Céline Dion, Sporty Spice, Scary Spice, Ginger Spice, Baby Spice, Posh Spice... To sú hrdinky
popkultúry 90. rokov! Pri vytváraní
nášho fenomenálneho hudobného setu sme sa riadili ich nekonečnou energiou a prirodzenou ženskosťou. Nie náhodou je podtitulom
nášho DJského dua „Deti deväťdesiatok, ženy prítomnosti.“ Inšpiráciu
z minulosti konfrontujeme s naším
momentálnym životným rozpoložením. Pretavujeme ich do eklektickej hudobnej tvorby za účelom
pobaviť masy a zároveň sa túžime
dotknúť krehkej duše každého jednotlivca na tanečnom parkete. Na
epicentrum vašich citov útočíme ultramódnymi vizuálnymi prvkami. Aj
v tomto smere nasledujeme príklady týchto výnimočných ženských
ikon. Thanks to them we know we
are BEAUTIFUL and we will keep
on SURVIVIN‘. We will SPICE UP
YOUR LIFE and OUR HEARTS
WILL GO ON for you. Ako ony, tak
aj my chceme do sveta prinášať radosť. Ženská energia od dávnych
vekov buble v spoločnosti a semtam sa na povrch dostane v podobe gejzíru emancipácie, tvorivosti
a bytostnej krásy.

Myslím si, že v podtextu je: „všichni muži jsou stejní“.
JIŘÍ PŘIBYL, OPERNÍ PĚVEC

ROZHOVOR: WWW

#followwomen #powerpuffgirls
#thefutureisfemale

s. 4

S Kubom?
Jo. Z toho, co jsme udělali v Personách, se nedá
snižovat. Neznamená to ale, že je to jenom příjemné. Do civilu si to netahám.
Takže žiadna Persona.
Ne, žádné „herectví“. Taky nemám ráda to české
slovo „hérečka“. V poslední době preferuji spíš
termín hráčka.
Bergman mal toto presne naopak. S väčšinou svojich herečiek i žil. Ako vlastne vnímaš
vzťah Bergmana k ženám?
Klasika. To je jeden z tvůrců, u něhož to hraničí s šílenstvím a v civilu bych ho asi nesnášela.
S Tarantinem bych taky ku příkladu sice chtěla
točit, ale ne pařit. Občas si říkám, že bych některé kolegy v civilu raději ani nechtěla potkat,
abych si jich nemusela přestat vážit. Líbí se
mi oddělovat práci a soukromí. Jsem pak ráda
sama nebo s lidmi z úplně jiného oboru.

Zajímá mě Hamlet, ne Ofélie
DOMINIKA ŠIROKÁ

Petra Bučková našla v Persónach niečo výnimočné – pravú hereckú lásku. Je ňou divadelný manžel Jakub Žáček, s ktorým sa v „bergmanovskej“ koláži vozí na sinusoidách jedného pokročilého
vzťahu. Je však niečo, čo v divadle ešte stále hľadá?
Vaša spoločná scéna s Kubom Žáčkom je
tak trochu srdcom inscenácie Persony. Niet
divu. V diskusii si spomínala, že si v Kubovi
našla výnimočného hereckého partnera. Ako
sa to spozná?
Vůbec jsem to nečekala, ale to, co s Kubou mezi
sebou máme, není běžné. Nezbývá mi nic jiného
než to adorovat. Myslím, že jsem to v minulosti
už zažila, ale teď je to ještě intenzivnější. Naše
scény nejsou „nalajnovaný“. Zůstává to mezi
námi otevřené a pokaždé cítím, že pnutí stále
vzniká. Je to chemie. Myslím tím hlavně hereckou práci. V civilu se moc nevídáme.
Panuje podobná dynamika aj medzi tebou
a režisérom Janom Mikuláškom? Spolupracujete spolu relatívne často...
Je pravda, že jsme s Honzou udělali už hodně
představení, ale vídáme se přibližně jednou za
rok. Myslím, že si vzájemně vyhovujeme. Očekává ode mě, že mu nabídnu vlastní nápady.
Po premiéře Person mi například řekl, že potřebuje herce, kteří se umí ztrapnit. Je v tom
lidskost. To je mi dost blízké. Souvisí to i s tím,
že jsem dvanáct let nebyla jenom herečkou ale
i klaunkou. Naučila jsem se nebrat se vážně,
nebo brát se vážně natolik, až je to směšné.
Mám ráda, když ženská na jevišti nevypadá jen
výstavně. Nebo když vypadá výstavně, ale na-
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konec z ní na povrch vylezou nechutnosti. Líbí
se mi, když po čistých kostýmech začnou stékat sliny a krev.
To máte potom s Bergmanom spoločné.
U něho je to ještě výraznější. V Šepotech a výkřicích spolu manželé nejdříve usednou ke stolu
a pak se ona začne řezat žiletkou, zatímco její
tvář zůstává bez hnutí.
Keď už spomínaš zábery tvárí, ako sa vám
darilo prenášať Bergmanov filmový štýl extrémnych close-upov do divadelnej podoby?
Každá dvojice zkoušela s Honzou samostatně
a v každém případě z toho „vylezlo“ něco naprosto odlišného. My reprezentujeme „italský
Švédsko“, což mi funguje velmi přirozeně.
Hovorila si, že si v Kubovi našla skvelého hereckého partnera. Je niečo v divadle, na čo
ešte stále čakáš?
Teprve nedávno jsem si uvědomila, že nejde
o to „co“ ale „kdo“. Vlastně je úplně jedno, jaká
to bude role. Závisí na režisérovi nebo kolegovi
a na tom, kam mě pak pustí nebo rozehrají. Teď
je mi ale čtyřicet a dovedu si představit, že bych
utáhla i monodrama. Láká mě možnost stát si za
celým tvarem a přebírat za něj zodpovědnost.
Ještě předtím ale třeba přijde duo.

Potrebovali ste sa i v rámci skúšania voči
Bergmanovi vymedziť?
Od začátku! Říkali jsme si: „Pojďme si hledat
vlastního Bergmana.“ V našich scénách s Kubou jsme se v něm pokoušeli najít každodennost
života. U Honzi Mikuláška je to v zásadě vždy
o vztazích a mám pocit, že chce čím dál tím víc
vidět na jevišti živé lidi.
Kedysi si na Flore hosťovala ako Raňevská
s Mikuláškovým Višňovým sadom. To bola
tiež celkom temná rola.
Ano, Raněvská byla žena na pokraji sebevraždy...
Nebylo to jednoduché. Po Personách se dokážu
zregenerovat poměrně jednoduše. Po „Višňáku“
to tak nebylo. Všeobecně nerada hraji slabé ženské, což byl však přesně případ Raněvské. Vůbec
od začátku své kariéry hraju oběti, „jednodušší“
holky a ženy, které závisí na mužích. To mě nebaví. Stalo se mi to ku příkladu s rolí Lady Macbeth.
Bavil mě Shakespeare a jeho jazyk, ale mnohem víc mě zajímalo, co řeší Macbeth než jeho
žena. Nebo mě vždy mnohem více zajímalo, co
řeší Hamlet nebo Claudius než to, čím se zabývají
Ofélie nebo Gertruda. Jde tam o mocenské boje,
„power“. Mým dlouhodobým snem bylo zahrát si
šílenství Jokera. A vůbec – nehrát to, co si společnost myslí, že ženy řeší. V Personách je to jinak.
Tady jde o duo a můžu jsi tu povolit opasek. Dovolili mi to. A to je dobře.

Petra Bučková

Pochádza z Brna, kde absolvovala JAMU a po angažmáne v miestnych divadlách Polárka, HaDivadlo, Husa
na Provázku, Reduta – NDB a Divadlo U stolu sa
v roku 2018 usadila v Divadle Na zábradlí. S režisérom
Janom Mikuláškom spolupracuje pravidelne a objavila
sa napríklad v jeho inscenáciách Elementární částice,
Zlatá šedesátá aneb Deníky Pavla J., Buržoazie
alebo Višňový sad.

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ

Dříve měli lidé vycvičenější sluch
EMA ŠLECHTOVÁ

Radoslava Müller a Jiří Přibyl jsou operními pěvci Moravského divadla. V Mozartově opeře
Così fan tutte, v režii Andrey Hlinkové, ztvárňují postavy Dorabelly a Alfonsa. Così fan tutte je
na letošní Divadelní Floře první inscenací domácího Moravského divadla.
Opera Così fan tutte letos slaví 230 let od svého vzniku, v čem vnímáte její živost?
Radoslava Müller: Je to pre mňa dôkaz toho,
že Mozartove dielo je nadčasové, a sú na svete
stále ľudia, ktorí počúvajú jeho hudbu. Keď sa to
hralo prvýkrát, ľudia pri tom pili a jedli a samotnú
operu mali ako zábavu.
Jiří Přibyl: Já si myslím, že především libreto
Lorenza da Ponte je nadčasové. Vypovídá o nás,
o tom, jací jsme. Nejsme jiní, než byli lidé před
dvě stě lety. Jediný rozdíl, který spatřuji mezi dnes
a tehdy, spočívá v tom, kolik měli lidé času. Nebyli ničím rozptylováni. My jsme dnes přehlceni
hlukem, zvukem, který není lahodný pro uši. Tato
hudba je ušlechtilá a je vrcholem kultivovanosti. Tenkrát neexistovaly televize, média ani velké
a hlučné open air koncerty. Tehdejší posluchači měli vycvičenější sluch a byli vůči opeře
vnímavější.

Hovoříte o náročnosti. Existuje konkrétní pasáž, se kterou jste během zkoušení bojovali
nejvíce?
J. P.: Pro Fiordiligi a Dorabellu je myslím náročné uzpívat duet v pleťových maskách na obličeji. To není každá operní diva ochotná podstoupit.

V čem konkrétně je pro vás tato adaptace přitažlivá a co vám z ní nejvíce vyvstává?
R. M.: V prvom rade je treba podotknúť, že všetky spevácke party sú naozaj náročné a režisérka Andrea Hlinková nám to vôbec neuľahčila.
Máme tam množstvo hereckých akcií a do toho
historizujúce kostýmy, reálne korzety… Pre diváka je to určite zaujímavé, pretože sa má stále na
čo pozerať, pre nás je to však veľmi náročné.

Dnes jste vystupovali v rámci Divadelní Flory, což je především činoherní a částečně i taneční festival. Jak vnímáte pozici opery vedle
činoherního divadla?
J. P.: Kdysi se opera a činohra rozlišovaly.
Dnes se však obě sféry propojují. Režiséři, kteří se věnují činohře, přicházejí režírovat operu.
Tento proces probíhá asi dvacet let a po operních pěvcích se čím dál tím více chce, aby zpívali a zároveň na jevišti fungovali jako činoherní herci. Myslím si, že to je dobře. Samozřejmě
existují opery, které vznikaly jako přehlídka
zpěvu a diváci byli zvyklí chodit na výkon, ale
ten trend už je pryč. Opera bude vždycky operou – nejdůležitějšími prvky zůstanou hudba
a hlas – ale propojením s činoherními principy
došlo k jejímu obohacení.

Současnost je již velmi ovlivněna různými
feministickými hnutími. Samotný význam
titulu jde však proti tomuto smýšlení. Vnímáte v tomto případě rozpor, nebo je třeba operu vnímat v kontextu doby, ve které vznikla?
R. M.: Celé je to treba brať s veľkou nadsázkou.
Element ženskosti je v tejto inscenácii ešte vytiahnutý do popredia.
J. P.: Myslím si, že v podtextu je: „všichni muži
jsou stejní“. O to režisérce šlo, že nejen ony, ale
i oni jsou stejní.

PÁTEK 24. 5.
14:00–15:50 | Konvikt | filmový sál
PODZIMNÍ SONÁTA
(Švédsko, Německo 1978 | režie: Ingmar Bergman)
Komplikované setkání i fatální míjení matky a dcery
v jedinečné souhře hereckých ikon skandinávské
kinematografie – Ingrid Bergman a Liv Ullmann.
16:30–18:10 | Divadlo hudby
I. Bergman – L. Trmíková – J. Nebeský
SOUKROMÉ ROZHOVORY
Divadelní spolek Jedl
Drsně i vtipně exponované etudy manželského soužití, odrážející vedle peripetií vztahu Bergmanových
rodičů také ústřední témata jeho tvorby – nevěru,
osamělost, strach a úzkost. Scénograficky strohá
adaptace režiséra Jana Nebeského s hvězdným
hereckým obsazením a inteligentními, trpkostí
i emocemi nabitými dialogy.
19:00–21:15 | Moravské divadlo
Choderlos de Laclos
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI
Moravské divadlo Olomouc
Manipulace a intriky v bezostyšně vedeném
souboji libertinských šlechticů – v hédonických
reáliích současného wellness centra...
Milostná dobrodružství a nebezpečná hra
s mezilidskými vztahy s neodvolatelnými důsledky
– v úpravě a režii Davida Šiktance.
Derniéra. Po představení následuje BESEDA.
22:45–23:45 | Konvikt | Divadlo K3
R. Bersch – J. Motzet – F. Pätzold – J. Zezula
SCHREIE UND FLÜSTERN | ŠEPOTY A VÝKŘIKY
Fritz Cavallo München
Ozvěny politických převratů a krizí tváří v tvář
mračnům, stahujícím se nad současnou Evropou.
Proud asociativních obrazů a drásavé
poezie v předpůlnoční performanci plnokrevné
hvězdy současného německého divadla i předloňské Flory (Balkan macht frei) Franze Pätzolda.
První uvedení. V německém znění s českým
průvodním textem.
23:45–03:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup | DJ set
Tasun + Wnchnz (Popular DJs)

Radoslava Müller

Studovala na bratislavské státní konzervatoři a následně
na VŠMU pod vedením profesorky Podkamenské-Bezačinské. Debutovala v roce 2009 v roli Pierotta v opeře
Linda di Chamounix v Bánské Bystrici. Na Slovensku
působila jak v Národním divadle v Bratislavě, tak
například v Košicích. V Olomouci se poprvé představila
v roce 2015 v inscenaci Rytíř Modrovous.

Jiří Přibyl

Zpěv studoval soukromě u Václava Zítka. Jeho první
rolí byl Banco v Macbethovi v Divadle F.X. Šaldy
v Liberci. Momentálně je sólistou Moravského divadla,
ale pravidelně hostuje po celé republice. V roce 2014
obdržel prestižní Cenu Thálie za Falstaffa
ve stejnojmenné Verdiho opeře.

23. DIVADELNÍ FLORA
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Čert vem, jestli jsem u mikrofonu
za tisíc korun nebo za padesát!
LUKÁŠ HORKÝ, JAN DOLEŽEL

S Ondřejem Anděrou ze skupiny WWW jsme se bavili o jeho hudebních kořenech a vzorech.
Ptali jsme se, jak probíhá spolupráce s výtvarníkem, a především dvorním textařem uskupení
Lubomírem Typltem nebo na to, jak probíhá proces vzniku jednotlivých nahrávek.
Jaké byly tvoje inspirační začátky? Cítím
v nich velký vliv EBM – poslouchal si něco
takového?
Hlavně EBM. Ještě před tím, než se zjevil rap a
hip-hop, jsme měli s Ondřejem Ježkem Electronic
body kapelu. Moje úloha byla dělat EBM spodky
a Ondřej dodával psychedelic kytary. Ani jsem
nevěděl, co to psychedelic rock znamená, jenom
se mi líbilo, jak to zní. Zvuk elektronické hudby
mě rozsvítil, fascinovala mě abstrakce a tajemno. Líbil se mi i Jean-Michel Jarre, což vedlo až k
Dead Kennedys a Miku Oldfieldovi a všem, kterých se dotýkala práce se syntezátorem.
Spolupráce s Lubomírem Typltem je velmi
častá, a to jak na textové, tak vizuální stránce. Cítím správně, že je pro vás muzika, text
i vizuál stejně důležitý?
Pro mě není muzika bez sdělení, takže text má
důležitou roli. Ale i samostatná hudba má pro
mě svoje sdělení, zároveň formalisticky pracovat

neumím. I když dělám volnou kompozici, tak se
snažím dodržovat téma. V momentě, kdy naše
práce spadne do formalistních hrátek, nemám
problém ji vyhodit a chvilku počkat. S tím se samozřejmě pojí stav, kdy si připadám, že mi nic
nejde. Protože mě baví pracovat se slovem, tak
má text dominantní roli a spojení s hudbou je alchymie. Nás s Lubomírem moc nebaví šablony
– bicí, basa, i když se jim někdy nevyhneme. Vidím v tom trochu tradiční rozložení hudby, ale přináší to zároveň něco hlubokého. S tímto vědomím se pak snažíme vyhýbat žánrům a našim
inspiračním zdrojům. V těchto momentech skládáme hudbu tak, aby i nás samotné překvapovala, jsme si sami sobě diváky. Pak dochází k malému zázraku.
Dá se tedy říct, že remixuješ text?
To spojení vzniká úplně organicky. Někdy vzniká hudba na text, v jiných případech už je hotová hudba, takže úplně přestříháváme text.

Z naší strany neexistuje tradiční postup, jednotlivé komponenty si musí sednout intuitivně.
Schopnost pracovat s formou umožňuje reagovat, ale základ nespočívá v opření se o vlastní
znalosti. Vždy začínáme s čistým listem, s tím,
co neumíme, a pak nám pomáhá um realizovat
skladbu – například zrychlit nebo nahrát text do
poprvé slyšené hudby, což se nám už také stalo.
Snažíme se nahrávat, dokud jsme naladění a napojení, nečekáme na to, až to bude esteticky dokonale nahrané ve studiu, pak by se mohlo ztratit kouzlo prvního vyřčení. Čert vem, jestli jsem
u mikrofonu za tisíc korun nebo za padesát!
Když se posunu k vizuální stránce – jak přišla
spolupráce s fotografem Ivanem Pinkavou?
Lubomír se s Ivanem zná z výtvarného světa už
nějakou dobu. Ostatně i další kamarád Ivana
Pinkavy ho na nás upozornil, on si poslechl naši
hudbu a zalíbilo se mu to. Naše cesty se sešly.

STUDENTSKÉ VÝKŘIKY
Všetky sú také?
PETRA VELTYOVÁ

Ako žáner sám o sebe je komická opera veľmi jednoduchá, vtipná a hravá – či už sa jedná
o libreto, hudobnú kompozíciu alebo samotné
prevedenie. Preto je veľmi nezvyčajné, ak sa
jej niekto chopí s lyrickým pátosom a nadnesenosťou. To sa však rozhodne nestalo v prípade
uvedenia opery Cosí fan tutte v Moravskom divadle Olomouc.
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Už od začiatku inscenácie vnímame hravosť
pastelových farieb, ktoré sú použité v scénografii i v kostýmoch. V pohyboch a mimike aktérov je zasa zrejmé využívanie zosmiešňovania a afektovanej gestikuláciu, čo je istá zmena
oproti tradičnej statickosti operných hercov,
na akú sme zvyknutí. Tieto zdanlivé prednosti však neboli využité naplno, inscenačný tím
si zvolil skôr cestu jednoduchej komiky (na
scéne sledujeme napríklad vankúšovú bitku,
do očí bijúce obrovské tabletky a o seba sa
trieskajúce panvice). Prvé dejstvo pôsobí ako
rozprávka – s princeznami, veľkými sukňami,
obrovskou posteľou, poslušnou slúžkou a dvoma rytiermi. Celý tento efekt mizne v dejstve
druhom, ktoré pôsobí miestami až vulgárne. Je
teda zrejmé, že nemôžeme v tomto tvare hľadať hlbokú výpoveď, ani filozofické myšlienky.
Úplne stačí prísť a prijať (respektíve neprijať)
to, čo nám protagonisti v tej chvíli ponúkajú.

Najväčší obdiv zo speváckych partov si
právom zasluhuje Patrícia Janečková v úlohe Despiny, z ktorej srší neuveriteľná energia. Jej prejav – či už herecký, alebo hlasový
– sa mení s každým jej kostýmom. Janečková pracuje s každou príležitosťou, ktorú
jej postava prináša. Oproti nej predstaviteľ
Dona Alfonsa pôsobí málo šibalsky a málo
prefíkane, akoby len plynul s dejom. Zbor sa
javí ako nedostatočne využitý – je absolútne
mimo scénu a tak, ako sa rýchlo objaví, tak
rýchlo aj zmizne.
Celé spracovanie nie je ničím prevratné,
ničím nové. Samotné libreto pritom ponúka množstvo tém, ku ktorým sa dá vyjadriť.
To by si však vyžadovalo dôslednejšiu prácu
s dielom. Druhou možnosťou je ostať pri jednoduchosti a prvoplánovosti a práve týmto
smerom sa vybralo aj Moravské divadlo.

FESTIVALOVÝ ZPRAVODAJ

FILMOVÉ PERSPEKTIVY

Sonáta bolesti
otevřených ran
HELENA SIEGEROVÁ

INGMAR BERGMAN: „A co všechny ty ženy“
Všichni umělci, s výjimkou herců, by měli zůstat
neviditelní. To by značně ozdravilo umění - pokud si ovšem myslíme, že to stojí za to. Nyní a dá se říci, že už několik let - považuji umělcovu snahu postavit se po bok svého díla a vysvětlovat je za nepřípustné vměšování se do požitků
kritiků a příležitosti diváků objevovat to, co vidí,
slyší nebo prostě cítí. Umělci pociťují potřebu
se svěřovat. Poskvrňují-li umělecké dílo zrnka
krásy, ihned se tam přilepí logická vysvětlení.
Jestliže byl někdo - ach, ta ohavnost! - tak krutý a vyslovil pochybnosti o velikosti díla, spustí
se s velkou obezřetností a zdvořilostí polemika, zatímco se stahuje hrdlo a potlačuje hněv.
Okamžitě se vytvoří jasná představa o skutečném významu díla, a tato představa se hlásá
do všech světových stran až do chvíle, kdy se
uklidníme a s námi i náš posluchač.
Lidé se zakusují do uměleckého díla jako do
krajíce chleba a umělec se ochotně sám nabízí

jako koření. Ne, herci, ti se musí ukazovat, krásní, obklopení zvukem svého věhlasu, hrdí a výjimeční, ale především krásní. Herci musí mluvit. Jejich srdce musí být vystaveno pohledům
a poznámkám. To jsou profesionálové, a oni
vědí, jak si počínat ve své hře, jak si uchovávat svatozář, jak uspokojovat zevlouny. Ale my
ostatní! Mlčet. Sednout si. Neukazovat se. Nebýt, ale jen vyrábět. Já osobně, znovu to opakuji, se domnívám, že tak to má být. Ano, existuje ještě jeden přístup k problému: nevyhledávat
všechny ty znepokojivé otázky, zvědavé a poroučivé pohledy, tu pošetilou hloubku, kterou
lidé běžně považují za nezbytný předpoklad
umělcovy prospěšnosti. Neoddávat se ani špatnému divadlu.
U příležitosti XXV. mezinárodního filmového festivalu
v Benátkách 1964 - otištěno v Cahiers du Cinéma,
Paříž, č. 159, říjen 1964.

Vybráno z knihy Ingmar Bergman Ljubomíra Olivy (1966) a kráceno.
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Velmi komorní snímek Podzimní sonáta
z roku 1978 je sondou do života a duše
dvou hlavních hrdinek, Evy a její matky
Charlotte. Záhy po jejich setkání se nezadržitelným tempem začínají otevírat
staré křivdy, věčné neshody a nepřekonatelná propast, která je dělí. Celým příběhem přitom v různých formách prostupuje motiv bolesti. Bolest duševní, která
v příběhu dominuje, je doplněná o motivy bolesti fyzické – matka si neustále
stěžuje na svá záda, její mladší dcera
Helena zase trpí vážným onemocněním.
Právě na této postavě se přitom v její
bezprostřednosti a přirozenosti nejvíce
projevují dopady matčina jednání.
Zatímco Eva jistě prožívá bolest při
vzpomínkách, které sdílí, ze zachycených detailů matčiny tváře můžeme cítit
bolest, kterou jí dceřina slova a určitá neschopnost jim uniknout způsobují. Nejen
principu práce s kamerou a režii však lze
vděčit za psychologickou hloubku, která
tyto scény prostupuje – je nutné vzpomenout také výkony významných hereckých osobností švédské kinematografie
Liv Ullmannové a Ingrid Bergmanové.
Ukazuje se, že setkání všem třem ženám nakonec způsobilo jedině další bolest z otevření starých ran a vytvoření
nových. Vyústění děje, jakkoliv působí
nešťastně, je přitom pro obě hlavní hrdinky spíše útěšným vysvobozením. To
je však znejistěno utrpením mladší ze
sester, která se musí vyrovnat s tím, že ji
matka znovu opouští.
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SOBOTA 25. 5.
11:30–14:30 | Konvikt | filmový sál
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
(Švédsko 1973 | režie: Ingmar Bergman)
Nekompromisní rozbor instituce manželství.
Brilantní psychologická „analýza vztahů“
v nejcivilnějším snímku bergmanovské
festivalové kolekce.
14:30–15:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
BESEDA k inscenaci SOUKROMÉ ROZHOVORY
16:30–18:10 | Divadlo hudby
I. Bergman – L. Trmíková – J. Nebeský
SOUKROMÉ ROZHOVORY
Divadelní spolek Jedl
Drsně i vtipně exponované etudy manželského
soužití, odrážející vedle peripetií vztahu Bergmanových rodičů také ústřední témata jeho tvorby –
nevěru, osamělost, strach a úzkost. Scénograficky
strohá adaptace režiséra Jana Nebeského
s hvězdným hereckým obsazením a inteligentními, trpkostí i emocemi nabitými dialogy.
16:30–18:00 | Café na cucky
ŠEPOTY A VÝKŘIKY
Studentský SEMINÁŘ v rámci česko-slovenského
edukativního programu FloraLab.
19:30–20:45 | S-klub
R. Bersch – U. Demling – N. Mitra – M. Riedel – J. Zezula
DONALD TRUMP: THE ART OF THE DEAL
„Je to moje druhá nejoblíbenější knížka.
Víte, jaká je ta první? – Bible!“ (Donald Trump)
Scénický komentář bestselleru určeného všem,
kdo chtějí „vydělat peníze a dosáhnout
úspěchu“. Reflexe postulátů a vizí nejmocnějšího světového státníka (herecký lídr mnichovského
Residenztheateru Aurel Manthei) prizmatem textů
světové dramatiky i pop-kultury.
Světová premiéra v režii Manfreda Riedla.
Po otitulkovaném představení v němčině
a angličtině bude následovat BESEDA.
22:00–22:45 | Konvikt | šapitó | volný vstup | koncert
Alexander Maschke
SUPERIMPOSED
23:00–23:50 | Konvikt | šapitó | volný vstup | koncert
Sugar and Spice holding company
0:00–04:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup | DJ set
Paradiso Rhythm

KONTEXT: ženy v 21. století
Wundawomen
Byla jsem oslovena redakcí (jmenovitě
a určitě k radosti grafika), abych se vyjádřila
k ženám v divadle, k esenci ženské síly na
jevišti, tomu, co z holek dělá amazonky teatrologie. Naštěstí nemám divadelní vzdělání,
teatroložka nejsem a divadlu nerozumím i když no – Hanu Burešovou (ano, uměleckou šéfovou Divadla v Dlouhé) moc nemusím, zatímco třeba taková Kamila Polívková je „upa“ boží. Ale určitě to neznamená, že
bych byla nutně fanynkou antického modelu,
kdy na koturnách na scénu vylézali pouze, jedině a bezvýhradně muži. Nazí. Br. Chápeš,
jo? Nazí chlapi. Na koturnách. V maskách.
Koxo. Ještěže už jsme se tolik jakoby posunuli v čase a ženám se daří jak nikdy. Teď už
dostávají i mzdu. Sice menší než muži (oblečení, bez koturnů), ale na vložky to stačí.

Nejsem „teatrologička“ (abych byla korektní v této mezinárodní, převážně ženami
zalidněné redakční crew), ale zkusím propojit své jalové znalosti divadelní historie s žurnalistickou praxí. Ze své pozice tedy zapátrám v politice, kde je sexismus trademark
a zároveň funkční strategií. K ženské síle mě
proto ponejvíce napadá jedno slovo, které
se kdysi objevilo jak ve hře Mastičkář, tak ho
nedávno proslavil král slova, jazykozpytec
a filantrop Miloš Zeman. Prezident České
republiky. Cituji onoho velkého muže: „VÍTE,
CO JE WUNDA PANE REDAKTORE? TO
JE KRÁSA“.
Tak pic báby. A jezte k(d)oule.
Miriam Šedá, pražská běhna
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