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DIVADELNÍ FLORA

16:30 S-Cube

PĚNA DNÍ

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

19:30 Moravské divadlo

HAMLET

Švandovo divadlo Praha

22:30 Konvikt > šapitó

AUDIENCE

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

22:30 Konvikt > šapitó > volný vstup

DJ Mámtěrád

Havlovské inšpirácie,
ktoré sa stali nosným motívom aktuál-

neho ročníku festivalu, si už mnohí v Olo-
mouci vzali za svoje. Na sakách a svetrí-
koch svietia žiarivé placky s šesťdesiatko-
vým Havlom, ktoré včera pri vstupe na par-
kán oduševnene predával jeden mimoriad-
ne aktívny dobrovoľník. Vysoký výskyt Au-
dience isto môže i za paradoxné chovanie 
niektorých redaktorov, ktorý sú tu jeden 
deň za Sládka a druhí zas za Vaňka. Ab-
surdný sa javí i kolega Macháček ponorený 
do pol zadku v redakčnom kontajneri, kto-
rý sa s hlboko podsadeným hlasom zmô-
že akurát na: „Dáte si pivo? Dáte si pivo? 
Dáte si pivo?“

Nič proti Havlovi, no možno prestrieda-
nie Audience so Špinarovým Hamletom či 
najnovšou produkciou Divadla Petra Bez-
ruče dnes nebude až tak na škodu. Pri pre-
nesení ťažiska programu na obľúbenú os-
travskú scénu sme pre vás v dnešnom vy-
daní pripravili jedinečný bezručácky špeci-
ál. Čo o predstaveniach Eugen Oněgin či 
Pestré vrstvy v minulých ročníkoch zvesto-
vali festivalové spravodaje? Intelektuálnych 
výkrikov i šťavnatejšieho materiálu sa za tie 
toky nazbieralo viac než dosť. Bezruč na 
Flore je už totiž „taková tradice“!

Večer v šapitó dnes opäť uvidíme Audi-
enci v prevedení Norberta Lichého. Mož-
no spočítame na prstoch jednej ruky, kto 
po predstavení dokáže odolať známej otáz-
ke. Tak čo, dáte si?

Dominika Široká

Není to mňam pohoda
Divadlo Petra Bezruče je nejen na Divadel-
ní Floře legendou. S jednou z jeho hlav-
ních tváří, Norbertem Lichým, který se le-
tos představil v Čechovově Strýčku Váňovi 
a Havlově Audienci, jsem se sešla v Divadel-
ním klubu Moravského divadla na kus řeči  
o pivě, divadle a udavačích.

Viděl jste pohybové zpracování Havlovy 
Audience Antiwords, které včera na Flo-
ře předvedli Spitfire Company? Co na ně 
říkáte?
Neviděl, ale vím, kterou myslíte. Já se na to 

určitě půjdu podívat u nás na festivalu Dre-
am Factory v Ostravě. Dnes jsem četl roz-
hovor ve zpravodaji a věřím, že to bude za-
jímavý.

V Antiwords je kladen velký důraz na exo-
vání půllitrů a to je také jedním z nejdis-
kutovanějších témat po jejich představe-
ní. Jaké to je, vypít tolik piv najednou?
No, primárně si myslím, že to o tom pivě 
není. Nevím, jak to mají holky vyřešený, to 
by mě zajímalo... 

>>
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Ono pivo, když je před představením a je 
horko, tak pění a nedá se ani nalívat, a pro-
to já to tam popíjím už z lahve. Diváci si 
možná myslí, že je to mňam pohoda, ale 
ne, není. Ale snažím se toho vypít dost – ty 
čtyři piva vypiju...

Jaký inscenační klíč jste u Bezručů zvolili 
u představení Audience. Snažili jste se dr-
žet se věrně původního provedení s Abra-
hámem a Landovským?
Bylo by nesmysl zakládat inscenaci na linii 
nějakých jiných představení nebo jiného 
filmu. To pak nemá smysl to dělat. Klíčem  
k té inscenaci je text. Když uděláte z diva-
delní inscenace kostku maggi, tak nakonec 
dospějete k tomu, že nejlepší je nic nevy-
mejšlet a zahrát jenom text. Když je diva-
dlo o něčem jiným, tak je to na nic. Reži-
sér Josef Janík, kterýho jsem si hrozně vá-
žil, když cítil, že je to falešný, vždycky řekl: 
„Nepochopil jsi autora.“ A měl stoprocent-
ní pravdu.

Hrál jste v jiných Havlových hrách? Jaký  
k němu jako dramatikovi máte vztah?
Hrál jsem v Zahradní slavnosti. Je to ab-
surdní drama, a to je mi blízké. Trošku se 
obávám, že ty hry jsou produktem doby, 
kterou ještě dneska někdo možná zná,  
a já se bojím, že za takových deset dvacet 
let mládež nebude vůbec vědět, o čem to 
je, a budou v tom hledat něco, co tam není.

Jak se vyrovnáváte se vším tím textem?
Špatně. Já mám v Audienci na stole i nějaké 
taháky s několika záchytnými body, protože 

tam, když se ztratíte, tak už se nenajdete. Je 
potřeba striktně dodržet text a my ho chce-
me zahrát přesně.

Postava Sládka je bezpáteřním člověkem, 
ale Havel ho v textu i trochu polituje, když 
jeho slovy pronáší, že zatímco Vaněk bude 
vždy nahoře, i když je dole, on sám zůsta-
ne navždy průměrným. Máte pochopení 
pro lidi spolupracující s režimem?
Kdo to už dneska zhodnotí? Vaše genera-
ce určitě ne, vy jste tu dobu nezažili. V tom 
režimu žili lidi, kteří byli nešťastní, tak na se-
bevraždu. To byla doba, kdy se udávání stá-
valo jakýmsi životním stylem, když jsi něco 
chtěl, udal jsi. Já si opravdu myslím, že sou-
dit to dneska už nemá cenu. Teda myslím ty 
lidi, ne ten režim a komunisty. Ale stejně je 
lidi zase volí...

Zpět ke Strýčku Váňovi. Vaše postava 

profesora trpí iluzí o vlastní důležitosti. 
Jste uznávaným hercem – co děláte, abys-
te si nad sebou udržel nadhled?
Já musím říct, že to není až takový problém 
– nejsem žádná celebrita, o mně se naštěs-
tí nikde nepíše. Chci jen dělat dobře svoji 
práci, a když se to lidem líbí, jsem rád. Beru 
to ale realisticky, určitě je spousta lidí, který 
mě rádi nemaj.

Bezruči jsou pověstní svým jedinečným 
charismatem, nepřemýšlel jste ale někdy 
přece jen o angažmá v Praze, třeba na 
prknech Národního divadla?
Ne, ale tahle nabídka nikdy ani nepřišla. 
Nevím, jak je to dneska, ale dřív bývaly ta-
kový ty nabídky, který se neodmítaj... Ale já 
jsem v Divadle Petra Bezruče doma vlastně 
od té doby, co jsem se narodil.

Za rozhovor děkuje Jana Koutná



S uměleckým šéfem Divadla Petra Bezruče Štěpánem Páclem jsem 
si povídal po představení Strýček Váňa. Nejen o něm, ale třeba  
i o Audienci, rezignaci nebo márnici. Pil při tom birell.

Ty se jako režisér hodně věnuješ současným dramatickým tex-
tům, ale na Floře máš Čechova a Havla. Co tě láká na tom, sáh-
nout po klasice?
Důvod, proč dělám současnou dramatiku, je vlastně stejný, jako 
proč dělám Čechova. Je to hledání dobré hry. Nemám to jako pro-
gram – dělat současné české věci, abych dělal současné české věci. 
Hra se zjeví v kontextu souboru a jeho herců. 

A zjevil se Strýček Váňa...
U Čechova hraje velkou roli samotná forma – způsob, jakým si po-
stavy povídají, co říkají, ale hlavně co neříkají, vypovídá o jisté ne-
mocnosti a komičnosti našeho světa.  Téma samotné se tam nepo-
jmenovává, ale „děje“ se tím, jak je hra napsaná. A to je v něčem 
pořád nepřekonané.

Takže pro tebe je to téma nějaká „nemoc dneška“?
Spíš jistý stav nespokojenosti nebo nasranosti, rezignovanosti, 
opuštění ideálů, touhy, naděje, ale zároveň velký stesk po těch ide-
álech. A neschopnost nahlédnout kořeny toho, kde k té rezignaci 
na život nebo sebe sama došlo.

Myslíš, že lidi dnes zdánlivě rezignují na život? 
Myslím, že jo. Jednak to vidím sám na sobě a jednak okolo sebe. Je 
to taková plíživá rakovina v tom, že se lidi začnou spokojovat s ještě 
větším málem, když neobstojí ve svých úkolech a svém směřování. 
A místo toho, aby člověk našel sílu to nějak pootočit, tak hledá pří-
činy okolo sebe a dostává se do nějakého cyklického nespokojené-
ho brblání, a zároveň velké bolesti.

A není smutné, že tohle říká člověk v jednatřiceti?
Je to svým způsobem divadelní terapie, když se o tom mluví nebo 
se toho člověk nějak dotýká – ne proto, abychom strašili, ale aby si 
to jeden mohl zažít a našel sílu nahlédnout, jak to vlastně sám má. 

Tak od Čechova radši k Havlovi. Včera jste hráli Audienci, kterou 
u Bezručů hrajete v tzv. márnici. A vznikla úplně mimo drama-
turgický plán sezony.
Prostor malé scény (márnice) byl po rekonstrukci, která proběhla 
před několika lety, úplně opuštěný. Nevznikaly pro něj žádné nové 
věci, zatímco před rekonstrukcí se tam hrálo docela často. Měl 
jsem potřebu, aby jako druhá scéna žila, ale už pro ni nebylo mís-
to v dramaturgickém plánu. Bavil jsem se o tom s Norbertem Li-
chým, který říkal, že má sen udělat Audienci s Jirkou Müllerem. Za-
čali jsme zkoušet souběžně se Strýčkem Váňou, tak jsem věděl, že 
to musí být věc, která nás bude bavit, abychom do ní mohli inves-
tovat všechen čas navíc. Zkoušelo se po večerech, premiéra byla 
v rámci Noci divadel. Nakonec nám přišlo líto udělat Audienci jen 
jednou, a tak z ní teď je regulérní repertoárová inscenace.

To musí být pro režiséra výzva, popasovat se s legendární před-
lohou z Činoherního klubu, která se nejspíš každému hned vy-
baví při slově Audience, stejně jako Abrhám a Landovský.
Větší zápas nebyl ani tak s tou inscenací, ale s původní nahrávkou 
Václava Havla a Pavla Landovského ze sedmdesátých let, která je 
hrozně silná. Nakonec jsme si s Norbertem a Jirkou řekli, že už to 
během zkoušení nesmíme nikdy slyšet, a mluvili jsme o tom, v čem 
je ta hra cenná pro dnešek, a vlastně jsme shledali, že je cenná tak, 
jak leží. Šlo nám jenom o to, text rozehrát. Ani mě nenapadlo hle-
dat jiný inscenační klíč, protože ta hra má jasnou matematickou 
formu, která taky vyjevuje samotné téma, aniž by ho pojmenová-
vala – že tady byli a jsou lidi, kteří to myslí dobře, ale mají tendenci 
ustupovat a hledat možnosti, jak oblafnout režim nebo jiný systém 
a jak vykličkovat, aby si nedělali ze života peklo. A pak člověk morál-
ních hodnot, který zjišťuje, že samotné morální hodnoty bez nějaké 
síly jsou proti tomuhle alibistickému jednání naprosto bezmocné. 

Koukám, že piješ birella, ale pamatuješ si, kolik jsi za večer 
zvládnul vypít nejvíc piv?
Moc slavné to nebylo, asi osm. A myslím, že to bylo tady u Drápala.

Rozhovor vedl Jan Plíhal
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Rezignace je jak plíživá rakovina
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v z p o m í n á m e
S Divadlem Petra Bezruče se na Divadelní Floře můžete setkávat od roku 2006 poměrně 
pravidelně. Vynechali jen v roce 2011. Po letošním ročníku napočítáme celkem 11 insce-
nací, a tak jsme si trochu zavzpomínali – na ně i na to, jak jsme o nich psali. 

2006
Story / Martin Crimp, r. Jan Mikulášek

„Mám rád všechno, kde hraju, protože jsem rád, že hraju.“ 
Z rozhovoru s Viktorem Dvořákem.

„Hra je umístěna do ulic New Yorku, 
který má být tím pravým zobrazením odcizenosti, stádnosti a šedi.“

Eva Votrubová

2007
Britney goes to heaven / Petr Kolečko, r. Daniel Špinar

„Hloupoučká ikona Britney Spears (výborně herecky i fyzicky vybavená Tereza Vili-
šová fascinuje svými detailně secvičenými choreografiemi), která svým vstupem do 

Nebe zpočátku symbolizuje zásah „duté“ popkultury do života obyčejných lidí, se ku-
podivu promění ve vnímavou a citlivou ženu.“

Pavla Bergmanová, Reflex

2008
Evžen Oněgin / A.S. Puškin,  

r. Jan Mikulášek

„Já jsem byl taky hrozně rád, že i já se svým ze-
vnějškem budu hrát Oněgina (smích), byl to od 

Jana Mikuláška hodně velký risk.“ 
Tomáš Dastlík

„Uvidět báseň!“
Kateřina Višinská, festivalový zpravodaj

2009
1984 / George Orwell, r. Jan Mikulášek

„Můj dědeček byl básník,  
který byl od šedesátého osmého zakázaný.“ 

Jan Mikulášek

„Bezručovská inscenácia vytvárá zaujímavú mo-
zaiku príbehu antiutopického románu prerušo-

vaného reflexiami časov přítomných  
a minulých.“

Lucia Lejková, festivalový zpravodaj

2010
Divoká kachna / Henrik Ibsen,  

r. Jan Mikulášek
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1. Štěpán Pácl nedávno nahradil na pozici uměleckého šéfa 
Martina Františáka. Jak vnímáte změnu uměleckého vedení 
u Bezručů?
2. Jaké bylo vaše dosavadní působení na Divadelní Floře, jak 
se vám na festivalu líbí?

Přemysl Bureš
1. Pozitivně. Sice teď z divadla odcházím, ale vnímám ji moc 
dobře. 
2. Já tvrdím, že to je jeden z nejpůvabnějších festivalů v této 
zemi. Mně se prostě líbí. Jednak je to Olomoucí, což je krás-
né město, a taky tou spoustou kvalitních představení. Člověk 
si to prostě tak nějak užívá. A je hezky, květen, všechno to do 
sebe zapadá. 

Tomáš Dastlík
1. Taky velice pozitivně. Nic proti Františákovi, ale přišla nová 
voda. Co tam Františák měl dát, to tam dal. Štěpán Pácl je ve-
lice svědomitý; na to, jak je mladý, je velice schopný a šikov-
ný. Navíc je to herecký režisér, kterých ubývá. Myslím, že to je 
ohromná devíza pro nové lidi, co k nám teď přicházejí, začí-
nat v divadle a pracovat se Štěpánem. On totiž opravdu he-
recky vede a to je bomba. 
2. Já jsem tady kdysi hrával víc, ale letos zahraju jen jedno 
představení, jelikož se stěhuju do Prahy. Hodně točím, a tak 
nebudu ani v představeních, která tu budou uvedena, abych 
mohl z divadla odejít tak nějak víc v klidu. Na Floře se mi 
vždycky moc líbilo, především těch několik scén. Dále kvůli 
městu, ale měl jsem tu i přítelkyni, a když navíc takto vyjde po-
časí, tak je to hrozně hezké. 

Pavla Gajdošíková
1. Pro mě je to velice příjemná změna, protože nynějšího 
uměleckého šéfa Štěpána Pácla už nějakou dobu znám. Měla 
jsem tu možnost s ním pracovat i předtím, takže myslím, že na 
něho slyším. Soubor taky najednou ožil a stmelil se. 
2. Na Divadelní Floře ani v Olomouci jsem ještě nikdy nehrá-
la. Vnímám ji však jako velice příjemné prostředí, kde se lidé 
setkávají a můžou vidět představení, na která normálně třeba 
nemají možnost zajet. Všechny divadelní festivaly vítám s ote-
vřenou náručí. 

Ptala se Bára Chovancová

v z p o m í n á m e
BEzRUČI NA FLOŘE

2010
Divoká kachna / Henrik Ibsen,  

r. Jan Mikulášek

2012
Na větrné hůrce / Emily Brontëová, r. Jan Mikulášek

„Z vrcholně romantického románu proměňuje Mikulášek Větrnou 
hůrku na kritiku stále sílícího patologického rasismu ve společnosti  

a s ním spojených stereotypů.“
Martin Macháček, festivalový zpravodaj

„Cítim se už fyzicky i psychicky značne vyčerpaný.“ 
Tomáš Dastlík

2013
Pestré vrstvy / I. Landsmann – T. Vůjtek, r. Janusz Klimsza

„Nepochádzam z Ostravy, ani z Moravy, ani dokonca z Českej  
republiky. Nepoznám žiadneho baníka a baňu jsem prvýkrát videla  

v rámci divadelního festivalu Dream Factory.“ 
Dominika Široká, festivalový zpravodaj

„Dneska asi půjdeme na pivo do stanu, to tak vidím.“ 
Tomáš Dastlík
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Divadelný karavan pred S-Cube okupova-
la včera poobede netypická skupinka účin-
kujúcich. Pre performerov s vekovým prie-
merom 70 rokov bola skúsenosť práce na 
inscenácii nostalgickým návratom na scé-
nu, či dokonca prvou javiskovou skúsenos-
ťou vôbec. Čo expertom na starnutie pri-
niesol Edge?

Mária Zagátová (SR, 77 rokov): V senior-
skom veku je pre nás obrovskou príležitos-
ťou ostatným ukázať, že ešte úplne nepatrí-
me do starého železa. Predvčerom sme na-
príklad hrali v Plzni, kde za mnou po pred-
stavení prišla jedna mladá dáma do šatne 
a povedala: „Viete, vy ste mi tak pohladi-
li dušu.“ Doteraz cítim silné dojatie, keď si 
na to spomeniem. Je to pre mňa ako návrat 
do mladosti.
Nemecká performerka (73 rokov): Asi na-
jzaujímavejšie na celom projekte sa mi zdá 
fakt, že sme sa tu zišli ľudia z rôznych krajín 
s rozličným pozadím. Bola to pre mňa neu-
veriteľne obohacujúca skúsenosť.
Krzysztof Raczkowski (PL, 53 rokov): 
Spomedzi skupiny som ten najmladší, pre-
žívam práve niečo ako krízu stredného 
veku a kontakt s ostatnými účastníkmi ma 
osobne veľmi obohatil. Ukázali úžasnú vôľu  
a silu, v porovnaní s ktorou som slabý.

Mali ste už pred tým v živote možnosť stáť 
na javisku?

Zagátová: Súťažne som tancovala spolo-
čenské tance a potom som si urobila taneč-
nú pedagogiku na VŠMU a učila som tanec 
posledných tridsať rokov na Ľudovej škole 
umenia. Ako ste mohli pred chvíľkou vidi-
eť, na staré kolená som sa vrátila k tancu  
a je mi obrovskou cťou, že si ma tvorcovia 
do projektu vybrali.
Martin Bálik (85): Nikdy predtým som ne-
stál na javisku, pracoval som ako bábkarsky 
výtvarník a technik.
Nemka: Pôvodne som vyučenou baletkou, 
učila som sa ale napr. u Mary Wigmanovej, 
ďalej som pôsobila napríklad v Hamburgu, 
či neskôr v Amerike. Dnes sa venujem pre-
dovšetkým vlastnej tvorbe, no moje taneč-
né divadlo nie je žiaden vyestetizovaný ba-
let, ale skôr mám obľubu v hnuse.

To bolo cítiť aj počas predstavenia Edge, 
keď ste sa nebáli sebaironicky s vresko-
tom prebehovať po javisku. Mohli ste do 
inscenácie vniesť niečo z vlastného vi-
denia divadla?
Nemka: To rozhodne áno. V skutočnosti 
nám režisérka nechávala úplne voľný pries-
tor a mohli sme si s ním urobiť, čo sme 
chceli.
Bálik: Inscenácia tak síce nemá dej, no pani 
režisérka nám dala možnosť sa prezentovať 
po svojom. Ja som sa preto rozhodol pri-
niesť moju obľúbenú bábku Žabieho prin-
ca, ktorú som kedysi vlastnoručne vyrobil.

Kde všade už bolo Edge uvedené?
Bálik: Účinkovanie v inscenácii nám umož-
nilo sa ešte na staré kolená pozrieť na mno-
ho miest. Napríklad v Prahe sme hrali už 
štyrikrát, boli sme tiež v Bone, v Budapeš-
ti, Košiciach, Banskej Bystrici a pred nami je 
ešte zájazd do Španielska.

Čo hovoríte na takúto formu divadla?
Zagátová: Viete, ja som stará škola. Začí-
nali sme s neuveriteľnými rozpakmi a ni-
kto netušil, ako to bude vo výsledku vyze-
rať. Navyše, neskúšali sme spolu ale v sa-
mostatných sekvenciách. Po predpremié-
re na pražskej Nové scéně som bola potom 
veľmi príjemne prekvapená. Bola tam vyše 
stovka mladých ľudí, ktorí sedeli pod nami 
dokonca na zemi a prijali to s takým nadše-
ním, že som sa do toho už potom vžila a ži-
jem v tom doteraz. 

Za rozhovor ďakuje Dominika Široká

ELIXÍR mLADOStI?
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magie Petry tejnorové
Ten, který mi tady tolik chybí, kolega V. V., o inscenaci Edge 

kdysi prohlásil, „že má své kouzlo“. Je tomu skutečně tak. Petra 
Tejnorová ve velmi subtilním obraze jakési tančírny na pokraji 
věku rozehrává příběh několika postarších umělců, jejichž svět 
již netvoří vrchol kariéry, ale sedlo, do nějž postupně všich-
ni sešli. Každý z „okrajových“ představí svůj příběh svébytně, 
v intencích umělecké disciplíny, ve které profiloval svou tvor-
bu. Tak například Janko Sedal, někdejší bard brněnského Ha-
Divadla, o sobě prozradí, že pronikl mezi „českou a sloven-
skou avantgardou“, další z členů podivného klubu stárnoucích 
a zdánlivě opuštěných zavzpomíná na slávu stepařského umu, 
jiný se vznese nad rozptylovou loučku talentu velkých jmen 
jako Pina Bausch či Merce Cunningham.

Ohebnost, lehkost a hra v jejich jednání je daleko za běž-
nou definicí temných prací Petry Tejnorové. Vrcholně dojíma-
vé, depresivní a smutné obrazy jsou v závěru plné rozjívené, 
pozitivní energie. Aktéři v každém gestu říkají „ještě nechcípá-
me, bačkory“, ba právě naopak. Je to demonstrace světlé síly 
a elánu, který si nepřiznává věkové překážky, a tím zároveň 
onu úroveň posunuje na „jedeme na plno až do konce“. Vě-
domí vlastní limity, hranice, která vymezuje bytí, naplňují akté-
ři groteskně samozřejmou výstředností vlastních existencí. Pří-

kladem, který shrnuje obskurní charakter celé stařecké sean-
ce, je proměna loutky žabáka v prince. 

Petra Tejnorová do projektu také nevstupuje jako právoplat-
ná režisérka, nýbrž jako šamanka, což celý kouzelnický kon-
text ještě zvýrazňuje. K udržování tempa nepotřebuje pestro-
barevnou tamburínu ani chemií zakalené plameny. Stačí jí mi-
nimální, do sytosti absurdní dialogy a nepravděpodobné in-
terakce, jako taneční na pomezí klasické školy a umrlčího bale-
tu. Vůbec balet samotný se stává předmětem totální destruk-
ce. Jako forma, která ač přežívá i její nejsilnější hráče, je zpo-
dobněním zpuchřelého, do sebe propadajícího principu. Ba-
let jako totální hnus bez debaty, jehož povrchní jednotvárnos-
ti se už dá pouze smát. Postavy se s ironií glosátora táží samy 
sebe. Lze to shrnout větou, že se diví „k čemu je ten nablblý, 
přeestetizovaný na bílo natřený queer kabaret“. Jasnou odpo-
věď nepodávají, rozkošnicky se někteří svlíkají.  

Magie Petry Tejnorové totiž nemusí být zákonitě jenom čer-
ná. Může být také světlá, přesně jako se tomu stalo v pojed-
nání Edge.

Martin Macháček

“Balet... jako totální hnus... bez debaty!”
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PĚNA DNÍ 
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
11:00 S-Cube

Dnes by som sa chcel zamilovať, hlása 
Colin, hlavná postava surreálnej rozprávky 
so šťastným začiatkom ale tragickým kon-
com. Pěna dní je príbehom vzťahu krehké-
ho ako mydľová bublina. Čo z najznámejšej 
novely Borisa Viana vytvorí fantázia jednej 
z najtalentovanejších mladých českých reži-
sérok, Anny Petrželkovej? Šarmantnú insce-
náciu pretkáva množstvom čarovných ga-
gov, samozrejme v atmosfére malebného 
retro Paríža nemôžu chýbať ani jazzové ryt-
my Duka Ellingtona. V titulnej role Chloé sa 
Olomoucu predstaví Tereza Vilišová, čer-
stvá držiteľka Ceny Alfréda Radoka, ktorá 
prepláva javiskom S-Cube v ďalšom citli-
vom výkone s ladnosťou sebe vlastnou. Ne-
bojte sa prísť porovnať film Michela Gon-
dryho s divadelnou adaptáciou Divadla Pet-
ra Bezruče. Ich divadelný jazyk totiž vykúz-
li z príbehu celkom iné divy, než režisérove 
počítačové triky. (doši)

AUDIENCE
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
15:00 Konvikt > šapitó

Audience měla u Bezručů premiéru v rám- 
ci Noci divadel 16. listopadu 2013 – pří-
značně v předvečer výročí sametové revo-
luce. Režisér Štěpán Pácl s herci – iniciáto-
ry inscenace – Norbertem Lichým a Jiřím 
Müllerem se Audiencí postavili před neleh-

ký úkol tvořit v konfrontaci se zakořeněnou 
inscenační tradicí hry. Plně však ctí Havlův 
text a pokoušejí se vystihnout dobovou at-
mosféru 70. let. Důraz je v inscenaci kladen 
na přirozené jednání postav, při kterém vy-
niká rozdílnost jejich charakterů. Ta skýtá 
velký komický potenciál, brzy však diváko-
vi úsměv na rtech mrzne – vždyť velká část 
publika tuhá 70. léta a dobové praktiky stá-
le pamatuje… (barch)

T.†BERNADETTE
T.R.A.S.H. 
& SPLEEN – FRAGMENTS OF A MINOR 
SHIFT – BEHIND THE CLOTHES
Random Collision
16:30 Wurmova 7 > Divadlo na cucky  
> volný vstup

HAMLET
Moravské divadlo Olomouc
19:00 Moravské divadlo

Být, či nebýt? Existenciální krize dánské-
ho korunního prince se na prkna Moravské-
ho divadla Olomouc vrátila po pětatřiceti 
letech, tentokráte v hlavní roli s Petrem Ku-
besem. Jedna z vrcholných Shakespearo-
vých tragedií je v režii uměleckého šéfa sou-
boru činohry Michaela Taranta nadána sil-
nými, avšak nestrojenými emocemi. Jak se 
tentokrát hrdina oděný v koženém plášti 
vyrovná s plejádou zneklidňujících otázek, 
útočících na jeho váhavou mysl? Dokáže 
potrestat křivdu nebo první provinění pře-
taví v řadu hříšných činů? Tříhodinová vý-

živná mizérie s nejvyšším počtem úmrtí za 
minutu, která nutí diváky překonávat rekor-
dy v zadržování dechu, se vám zaručeně za-
ryje pod kůži. ( jakou)

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH
Divadlo Petra Bezruče Ostrava
19:30 S-Cube

Máloktorá divadelná komédia dokáže vy-
provokovať k úprimným záchvatom smie-
chu bez toho, že by skĺzla k lacnej bulvár-
nosti. Můj romantický příběh v ostravskom 
Divadle Petra Bezruče má tú moc. Jedna  
z dramatických noviniek škótskeho drama-
tika D. C. Jacksona je v prevedení režiséra 
Daniela Špinara výborným vystihnutím sve-
ta singles, generácie dnešných tridsiatni-
kov. Ich zúfalá snaha uloviť životného part-
nera totiž sprevádza flirtovanie na praco-
visku, socializovanie sa na večernom pohá-
riku s kolegami, či dokonca nejedno tráp-
ne rande. Môžete sa tešiť na Ondřeja Bret-
ta a TerezuVilišovou (tá sa za rolu Amy teší  
z Ceny Alfréda Radoka), ktorých výkony sú 
v Mojom romantickém příběhu prirovnáva-
né dokonca k atletickým výkonom. (doši)

so 24. 5.

www.divadelniflora.cz

když se řekne jaroš, 
ozve se jaroš, a o to jde...

v. h., zahradní slavnost


