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DIVADELNÍ FLORA

11:00 S-Cube

PĚNA DNÍ

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

15:00 Konvikt > šapitó

AUDIENCE

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

16:30

Wurmova 7 > Divadlo na cucky > volný vstup 

T.†BERNADETTE

T.R.A.S.H. 

& SPLEEN – FRAGMENTS OF A MINOR SHIFT  

– BEHIND THE CLOTHES

Random Collision

19:00 Moravské divadlo

HAMLET

Moravské divadlo Olomouc

19:30 S-Cube

MŮJ ROMANTICKÝ PŘÍBĚH

Divadlo Petra Bezruče Ostrava

22:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

DJ René

Jó, ty odznáčky, 
o kterých se psalo ve včerejším úvodní-

ku, jsem na parkánu prodával oduševně-
le já, přiznávám, jsem renesanční člověk... 
A vrátní na konviktu si údajně myslí, že  
o nich špatně píšu. Hloupost. Ale aby ne-
došlo k mýlce: Moc vám děkujeme a srdeč-
ně zdravíme. Fakt. Však jsme přece všichni 
tak nějak kolklempáci, ne? A navíc už to ne-
bude dlouho trvat. Jenom jednou překro-
čí ta zpropadená ohnivá koule ranní hori-
zont a letošní ročník téhle „zahradní slav-
nosti“ bude za námi. 

Zážitků mám, za ty roky, co jsem s tímhle 
festivalem více či méně svázaný, snad ještě 
víc než kolega Macháček bonmotů o Něm-
cích. A ne vždycky to byla zrovna mňam 
pohoda. Ale většinou jsme spolu vycháze-
li. Taky si vzpomínám, jak nám vždycky ře-
ditel na konci festivalu koupil oběd, rozho-
vory jsme nahrávali na kazety (sic!), nee-
xistovala wifi, sázet jsem chodil v šest ráno 
na Ztracenou a nejspíš jsem u toho měl na 
sobě čepici s vrtulkou a lacláče s mikymau-
sem. Aspoň mi to tak připadá. 

Dojal jsem se. Včera jsem se v rámci re-
dakční práce probíral staršími čísly zpravo-
daje a zjevilo se mi víc duchů, než kdybych 
trávil noc na Elsinoru.

Tímhle oslím můstkem, který sám nomi-
nuji na cenu Ferdinanda Peroutky, bych ji-
nak rád připomněl dnešní rozhovor s pro-
tagonistou Hamleta Patrikem Děrgelem. 
Doplní ho povídání s Terezou Vilišovou 
– určitě si na ni pamatujete, začínala také 
kdysi v Moravském divadle Olomouc, když 
jsme u toho vzpomínání. A festival krátce 
zhodnotil i jeho první muž, Petr Nerušil.

Jinak se z chvostu předposledního úvod-
níku loučím a přeji klidné poslední oka-
mžiky. 

Jan Plíhal

Hamlet je moderní už svým tématem
Patrik Děrgel je jedním z nejmladších a také 
nejinovativnějších (a tudíž nejpřínosněj-
ších) Hamletů českého divadla. V průbě-
hu tohoto roku si zahrál jednu z hlavních 
rolí ve výrazném televizním počinu Agniesz-
ky Holland Hořící keř a získal Cenu Alfréda 
Radoka v kategorii Talent. Po představení 
jsme si povídali o inscenaci Hamlet, která je 
podle Patrika podávána z pohledu dánské-
ho prince – mladého člověka, jenž má vlast-
ní představu o celé situaci.

Ve svých pětadvaceti letech jste úspěšným 
filmovým i divadelním hercem. Kde vidíte 
svou budoucnost? Pociťujete choutky na 
zahraniční angažmá?
Doufám, že ve filmu i v divadle, myslím, že 
to je propletený. Obojí mám stejně rád. Ale 
do zahraničí mě to vůbec neláká – jsem  
v Česku a chci tady dělat to, co dělám.

>>
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Jaká byla spolupráce s Danielem Špi-
narem?
No úžasná. Myslím, že je to jeden z nejlep-
ších českých režisérů. Spolupráce s ním je 
taková opravdová. Nebere si servítky a říká 
věci tak, jak je vidí, takže někdy je to těžký. 
Ale zas jindy, když pochválí, tak pak člověk 
ví, že to tak opravdu myslí.

Humor, tráva, kondomy – Hamlet ve 
Švandově divadle je vskutku moderní in-

scenací. Myslíte, že by se divadelní klasika 
měla dělat současně?
Myslím, že to není pravidlem. Moderní 
je myslím už to, o čem ta hra je. Jaké pro-
středky pro její inscenaci zvolí, to už si kaž-
dý umělec může vybrat sám. Já si myslím, 
že je to opravdu tak dobrá hra, že v tomhle 
dává svobodu.

Hamlet je opravdu velkou postavou, za ta 
léta se stal jakýmsi synonymem pro diva-

dlo. Měl jste z role obavy? 
Jo, to jsem se bál. Ale těšil jsem se na ni – 
myslím, že každýho herce by to vzrušova-
lo. Na začátku to ale bylo strašné, samé po-
chyby. 

Jak jste se připravoval, studoval jste jiné 
Hamlety?
Na jiné Hamlety jsem se vůbec nedíval, já 
tohle nedělám. Spíš jsem měl dost času se 
připravovat. Začalo to u povrchních věcí, 
kdy mi třeba pan režisér řekl, abych zhubl 
deset kilo. A pak to, že jsem nad tím textem 
seděl půl roku – nad tou seškrtanou i nad 
původní verzí, protože jsme se snažili, aby-
chom to pochopili a aby to potom diváko-
vi nechybělo. 

Vysvětlil vám Daniel Špinar důvod toho 
hubnutí, na divadle je to poměrně netra-
diční?
Vysvětlil to tím, že by to měl být křehký kluk 
a já, protože jsem v té době hrál závodně 
hokej, jsem působil dost nekřehce.

S herectvím jste začínal v Ostravě, dnes 
jste v pražském angažmá. Pociťujete mezi 
oběma scénami nějaký významný rozdíl?
To asi jo, nějaký rozdíl tam bude. Už jenom 
v tom, že v Praze se toho víc točí, člověk stá-
le naráží na nové lidi, nové režiséry. A v Os-
travě je to uzavřenější a mnohdy právě o 
to intenzivnější, protože lidi tam spolu trá-
ví víc času a můžou se soustředit společně 
na to, co dělají.

Studoval jste ostravskou konzervatoř, po-
tom DAMU, kterou jste ale nedokončil. 
Co vás vůbec vedlo k tomu, jít na další di-
vadelní školu?
No vůbec jsem se necítil na to, že bych 
mohl jít hrát. To se teda necítím ani teď, ale 
už si umím líp nalhat, že to nějak dám. Pro-
stě jsem asi ještě necítil, že mám herectví 
uchopený. DAMU mi dala čas, abych si ně-
jaký věci uvědomil, zpracoval a začal je vě-
domě používat.

Letos jste získal Radoka v kategorii Talent 
roku, ovlivnilo to nějak vaši práci? A jaký 
to byl pocit?
Potěší to. Je to důkaz správné cesty i prá-
ce. Důkaz, že to člověk nedělá blbě. Nevím, 
jestli by bez Radoka něco nepřišlo, je to 
možné, ale ani o tom nepřemýšlím.

Za rozhovor děkuje  
Jana Koutná



V rámci režijního profilu Daniela Špinara přináší dramaturgie Di-
vadelní Flory také jednu z jeho inscenací, která pokrývá pole klasic-
kého repertoáru. Ačkoliv to může vypadat, že Špinar vyniká pře-
devším v interpretaci současných textů, jeho Hamlet ze Švando-
va divadla není jediným kusem z této tematické řady. Invenční pří-
stup dodává mnohdy unaveným nebo nepříliš často uváděným 
klasickým textům nový, živý kontext. Příkladem je jeho inscenace 
Büchnerova Vojcka. Už proto, že je německá klasika vůči režisé-
rům nekompromisní a nedává jim příliš mnoho příležitostí zahu-
čet do průměru. Buď ji zinscenují jako vynikající, nebo se o ní nedá 
prohodit jediné pozitivní slůvko. Špinarova syrová vize se vyloupla 
do první kategorie a vynesla mu Cenu Alfréda Radoka. Dokonce se  
v souvislosti s tímto výjimečným počinem začalo hovořit o obrodě 
Vinohradského divadla, která však nedopadla. 

Hamlet ve Švandově divadle je jakýmsi dalším symbolickým vyvr-
cholením série ztvárnění klasických titulů. Patrik Děrgel byl pro svůj 
mimořádný výkon v roli prince z Elsinoru oceněn v Radokových ce-
nách jako talent roku (cenu přijel převzít taxíkem o přestávce pre-
miéry inscenace Idioti). 

Špinarův Hamlet vykazuje znaky výše zmiňovaných inscenací. Je 
provokativní, přesto tvarově i tematicky koherentní a motivy aktu-
alizuje s citem. Síla Špinarových obrazů tkví ve zdánlivém zplošťo-
vání – na jednoduché a efektní hrátky s významy původního textu. 
Přesto podobně jako v dalších výrazných inscenacích klasických 
textů – např. v Divadle Na zábradlí (Anna Karenina), Městském di-
vadle Kladno (Miláček či Marie Antoinetta) – režisér vytváří neotře-
lé výklady postav, situací i celých textů. 

Martin Macháček
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Špinar vs. klasika

Petr Nerušil o Floře

Bez leitmotivu, zato s pivem
Divadelní Flora mívala ještě nedávno leitmotiv, takové mot-

to, které určovalo dramaturgii festivalu. My jsme od toho před 
třemi, čtyřmi lety upustili, protože nám to přišlo hrozně svazu-
jící, dostat se do nějaké šablony a tím pádem nepozvat insce-
nace, které bychom tady jinak chtěli. V roce 2009 jsme měli 
téma festivalu Válka idejí. Připomínali jsme 20. výročí sameto-
vé revoluce a tento rok jsme se s blížícím 25. výročím rozhod-
li, že budeme reflektovat její klíčovou osobnost, Václava Havla. 
Letos se začala kumulovat spousta výrazných inscenací Havlo-
vých her nebo představení přímo o něm. Tím pádem se nám 
otevřel dost silný blok, což se potvrdilo velkým diváckým zá-

jmem. Myslím, že to také dost rezonovalo se zavřením Čino-
herního studia v Ústí nad Labem, i s tím, že žijeme v poměrně 
komplikované době, co se vztahu k dotacím týče. Je fajn, že se 
zároveň s tématem Havel objevil i jakýsi étos v tom smyslu, že 
se k němu vůbec mnohdy nepřistupuje pietně. Diváci viděli, že 
se na jevišti pije hodně piva a že to byl člověk z masa a kostí. Já 
osobně jsem byl nadšený z inscenace Velvet Havel Honzy Fri-
če a Miloše Orsona Štědroně, kterou považuji za jednu z nej-
lepších za několik sezon. 

Za redakci
Martin Macháček
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Po prvním festivalovém uvedení Pěny dní 
jsem hovořil v závětří klubu S-Cube s hereč-
kou Terezou Vilišovou. Zastihl jsem ji v ex-
presivním make-upu. Vpravdě příjemný ho-
vor, který probíhal na její přání mezi okolní 
zelení, dotvářel šum listí i výbuchy smíchu 
divadelníků ze zázemí.

Je pro vás Pěna dní emočně náročným 
představením stejně jako pro publikum? 
Co myslíte? (smích)

Vaše angažmá bylo dlouho spojeno s Bez-
ruči a Ostravou. Které postavy z té doby 
máte nejraději?
Asi nebudu mluvit úplně učesaně, proto-
že mám pořád v zádech představení... Je 
jich samozřejmě hodně. Tahle velká změ-
na, že odcházím ze stálého angažmá na 
volnou nohu, mě celkem nutí rekapitulovat  
v životě spoustu věcí. Jinak se tedy moc ne-
ohlížím. (smích) Když jsem se nad tím za-
mýšlela, uvědomila jsem si, že je spousta 
rolí spojených s Bezruči, které fakt miluji,  
a bude se mi s nimi hodně těžko loučit. 
Můžu jich vyjmenovat opravdu hodně. 
Třeba ty, ve kterých hraju teď, jako je prá-
vě Pěna dní nebo Romantický příběh. Dále 
tam patří Evžen Oněgin, stejně jako všech-
no ostatní od Honzy Mikuláška. Podobně 
to mám s inscenacemi Aničky Petrželkové 

– třeba na Romea a Julii vzpomínám moc 
ráda. S tím docela souvisí i to, že moje oblí-
bené role byly spojené s prací konkrétního 
režiséra. Nevzpomínám na ně jenom jako 
na skvělé příležitosti, ale také jako na dů-
ležitá setkání. Když je vše podepřené ještě 
silným tématem, tak mi to k srdci přirůstá 
prakticky hned.

Budete některé z nich dohrávat?
Dohrávat budu Větrnou hůrku, Můj roman-
tický příběh a Pěnu. Jinak v Orwellovi… (Při-
chází Michal Sedláček a Josef Jelínek, kteří 
se s Terezou Vilišovou patřičně zálibně lou-
čí.) ... mě asi v davových scénách nahradí 
naše nová herečka Sára Haváčková.

Budete působit v Praze, nebo spíš „celo-
plošně?“
Já myslím, že budu působit celoplošně, ale 
uvidím, co přijde. Pokud ještě není moc na-
zkoušeno, tak o tom raději nechci mluvit, 
protože jsem trochu pověrčivá. Uvidíme. 
(úsměv)

Hm. (úsměv) Spolupracujete mimo jiné  
s Divadlem Na zábradlí, kde hrajete  
v exreduťácké Anně Karenině. Pokračuje 
tato spolupráce nějak?
Nazkoušela jsem tam ještě Boarding Home 
s Janem Antonínem Pitínským. Určitě se 

přijďte podívat. 

Nějakou chvíli jste také hrála v Morav-
ském divadle Olomouc, Floru jste zažíva-
la jako zdejší. Nakonec se Flora stala fes-
tivalem, který Bezruče pravidelně zve. 
Máte v plánu se sem vydat i mimo vaše 
nová potenciální působení?
Doufám, že v příštích sezonách dostanu ně-
jakou dobrou práci a že se sem jako hereč-
ka vrátím. Já mám obecně hodně ráda festi-
valy, protože to je koncentrovaný shluk lidí 
od divadla a má to skvělou energii. Ač nám 
občas při hraní v podmínkách, které mnoh-
dy nejsou regulérní, bývá líto, že technicky 
něco nevyjde. S tím se ale nedá nic dělat. 
Životní praxe mi docela ukázala, že se toho 
na festivalu nedá moc stíhat, když na něm 
nemáte nějakou práci. Snad se tady obje-
vím, když ne pracovně, tak aspoň jako di-
vák. Mám to tady moc ráda.

A ještě jedna festivalová otázka. Budete 
podnikat něco ve večerní Olomouci?
Ráda bych. Ale tím, že jsem včera měl dvo-
ják Anny Kareniny a zítra hrajeme dopoled-
ne a večer, tak to vidím spíš na něco vol-
nějšího.

Za rozhovor děkuje
Martin Macháček (aulinový úsměv)

Snad se v Olomouci ještě objevím
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OBSAH  
S FORmOU,  

FORmA S OBSAHEm?
Devátý den je pro festivalového všenávštěvníka už poněkud náročný. Začalo se 

ale šťastně Pěnou dní režisérky Anny Petrželkové, která divákům nechala zapome-
nout na únavu a ponořit se do obrazivé fantazie Borise Viana. Loni jsme mohli za-
registrovat téměř vianovský boom – Pěnu dní mimo Bezručů inscenoval i Jiří Havel-
ka v La Fabrice a zfilmoval ji Michel Gondry. Ostravská inscenace však může být po-
važována za nejzdařilejší a nejimaginativnější. Duke Ellington, Jean-Saul Partre, lás-
ka ke krásným ženám a zpropadený leknín, který to všechno zničil… Sen přecháze-
jící do noční můry. Mimořádné herecké výkony skvěle podtrhovaly režisérčinu kon-
cepci a celkovou stylizaci. Olomoučtí diváci mohli také postřehnout, že se na jevišti 
v roli Alise objevila místo Sylvie Krupanské herečka Tereza Richtrová, kterou znají z 
prken Moravského divadla. Největším kladem Pěny dní je však to, že forma – ač vel-
mi výrazná – nepřebila obsah. 

To samé bohužel neplatí o inscenaci následující, Hamletovi ze Švandova divadla 
v režii Daniela Špinara. Nápaditá a řemeslně zvládnutá forma přehlušila vše, co by 
si divák krom spektakulární podívané mohl odnést. Hamlet v podání Patrika Děrgela 
byl rozmazleným, ukřičeným frackem, kopajícím kolem sebe a – nehledě na ostatní 
– ničícím vše, co se mu připletlo do cesty. Režisér Shakespearův text v překladu Jiří-
ho Joska zbavuje politické roviny a soustředí se na „drama jedné rodiny“. Originální 
řešení jednotlivých situací (nutno podotknout, že Špinar tohle ovládá s přehledem) 
bohužel nestačilo na to, aby divák neodcházel s pocitem, že mu smysl toho všeho 
tak nějak protekl mezi prsty. Povedeně ztvárněný příběh – bez přesahu. Mohou za 
to jen nešťastné dramaturgické škrty v textu?

Posledním uvedeným představením pak byla v pátek Audience z Divadla Petra 
Bezruče v režii jejího nového uměleckého šéfa Štěpána Pácla. V roli Vaňka se objevil 
Jiří Müller, jinak technik divadla, velký prostor však dostal především Norbert Lichý, 
který Sládka zobrazuje tak věrně, až smích diváků otřásá šapitó. Po potocích piva, 
Bohdalce a anekdotách, co je má každý rád, ovládl šapitó DJ Mámtěrád. Neobvykle 
zaplněný parkán však zřejmě nelze si zdůvodňovat jen faktem, že je konečně pátek…

Bára Chovancová

otec dead... matka dead... to už je tady taková...traďice.

Diváků jsme se před představením 
Audience ptali, jaký je jejich vztah  
k Václavu Havlovi.

Převážně dobrý, beru ho trochu jako 
sex-symbol demokracie v České re-
publice. 

Klára

Já k němu mám kladný vztah. Mys-
lím, že to byl náš asi nejlepší prezi-
dent, kromě toho taky dobrý člo-
věk. Lidé ho znali po celém světě, 
když jsme byli v Norsku někde upro-
střed divočiny a řekli Česká republi-
ka, vzpomněli si na Havla. 

Zdeňka

Myslím, že se z něj teď stala hrozná 
modla, i když to byl normální, oby-
čejný člověk. 

Vladimír

Byl to náš nejlidštější pan prezident 
a nikdy už takového mít nebudeme. 

František

Byl to nepřekonatelný demokratic-
ký prezident, vzor, národní osvobo-
ditel. Co jsem ale do teď viděl, jeho 
hry jsou nuda, takže doufám, že se 
to dnes nějak prolomí.

Adam

Ptala se Bára Chovancová

A co vy na Havla?



šéfredaktor: Jan Plíhal, redakce: Dominika Široká, Martin Macháček, Barbora Chovancová, Jana Koutná, 
korektury: Petr Pláteník, foto: Lukáš Horký, Ondřej Hruška, sazba: Zdeněk Vévoda

tisk: Tiskárna ČD, Nerudova 1, Olomouc, tel. 972 741 204, email: tiskarna@zc.cd.cz

6 PROgRAm 

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)

NÁMOŘNÍCI
Spolu Olomouc
14:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

Putování statečného kapitána za záchra-
nou krásné tanečnice v pohádkovém před-
stavení plném kouzel a dobrodružství.

BEZRUČI!!!
beseda
15:00 Konvikt > šapitó > volný vstup
INSIDE OUT Anna Réti 
& LYNN Charlotta Öfverholm
16:00 Wurmova 7 > Divadlo na cucky  
> volný vstup

Projekce DVD záznamů tanečních insce-
nací.

BIG BAND ŽEROTÍN – BUNNY KLUB – 
JAMR‘S
festivalová afterparty
18:00 Konvikt > šapitó > volný vstup

ne 25. 5.

www.divadelniflora.cz

tisíc jsem tenkrát slyšel houslí  
a fléten – a tak ten předpis jsem 

přeslechl!

v. h., zahradní slavnost


