
úterý 10. května

Milý festivalový diváku…

… od poslední květnové Divadelní Flory se svět proměnil způsobem, který překo-
nal naši fantazii.

Po několikerém odložení festivalu vinou pandemie jsme se v omezené míře po-
tkávali během devíti loňských podzimních týdnů s vírou, že na jaře už Flora znovu 
proběhne v módu, na který jsme si v poslední dekádě se samozřejmostí zvykli – 
jako mnohadenní fiesta plná inspirativních kontaktů mezi divadelníky a diváky. Ve 
chvíli, kdy jsme se na plánovaná střetnutí na představeních či besedách a spontán-
ní setkávání v olomouckých ulicích, kavárnách, šapitó a nočním Vertigu začínali 
víc a víc těšit, zasáhla do našich životů válka. Strach z neznámého a neviditelného 
vystřídala úzkost z hmatatelné, brutální devastace světa, který jsme dosud znali.

Starosti s finálními přípravami divadelního festivalu se nám ve stínu vraždění na 
Ukrajině začaly jevit jako marginální, jeho propagování ve chvíli, kdy umírají nebo 
ze svých domovů utíkají nevinní lidé, nám přišlo nepatřičné. – Přesto jsme jej 
připravovali dál, začali prodávat lístky a adaptovat festivalové scény… Volbu motta 
NEW WORLD 2.022 je zbytečné rádoby sofistikovaně zdůvodňovat; pětadvacátý 
ročník zastřešuje ve chvíli, kdy se z lehce ironického dramaturgického komentáře 
s futuristickým nádechem (původně totiž uvozeného adjektivem „Beautiful“) změ-
nilo v lakonické konstatování s bolestně konkrétními aluzemi.

V rámci naší dlouholeté profilace jsme ovšem do Olomouce vždy zvali tvůrce, kteří 
se k „fenoménům doby“ i jejím temným stránkám s empatií vyjadřovali. Myslíme 
si, že tuto tendenci je nyní třeba akcentovat víc než v minulosti. Sociální funkce 
divadla roste úměrně výzvám, s nimiž nás současný, dramaticky se měnící svět, 
konfrontuje. Věříme proto, že čas věnovaný návštěvě akce, programově zviditel-
ňující přímočaré i metaforické umělecké reflexe našich současných reálií, pro tebe 
nebude časem ztraceným.

FLORA THEATRE FESTIVAL

NEW 
WORLD

2.022
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25. DIVADELNÍ FLORA

Svět se s příchodem pandemie 
bezpochyby změnil

JAN PROCHÁZKA

Po třech letech se Divadelní Flora opět vrací v tradičním květnovém režimu. Jan Procházka 
z informačního portálu Olomouc.cz položil několik otázek řediteli festivalu Petru Nerušilovi, 
který se vyjádřil k programu i organizačním záležitostem letošního 25. ročníku.

Festival se v tradiční podobě vrací po třech letech. Jaký je to 
pocit?

Jsme pochopitelně rádi. Předloni jsme během první vlny pandemie 
naplánovali jeho přesun na listopad, ale přišla druhá, takže v roce 
2020 se Flora vůbec nekonala a loni proběhla naprosto nestan-
dardně. Kompletně připravený květnový program jsme se totiž 
rozhodli celý přesunout na podzim a rozložit do devíti týdnů 
s tím, že většinu produkcí nasadíme o víkendech. Čtyřiadvacátý 
ročník se tak nakonec uskutečnil, což považuji za mimořádný 
výkon, protože žádný jiný z velkých jarních festivalů u nás se 
do takhle komplikované alternativy nepustil. (…)

Jak moc přípravy jubilejního festivalového ročníku ovlivnil 
fakt, že ten předchozí vrcholil před nějakými pěti měsíci?

Zásadně. Loňský podzimní maraton byl vyčerpávající. Mnoho lidí 
pendlovalo mezi Olomoucí a místem, kde celoročně pracují nebo 
žijí, velká část týmu a našich spolupracovníků buď onemocněla, 
anebo musela do karantény. Dlouho připravovaná logistika se 
měnila, diváky i hosty paralyzoval strach z nákazy, o festivalové 
atmosféře se zrovna mluvit nedá…

A v tomhle permanentním presu a personální nouzi jsme během 
probíhajícího festivalu řešili všechny podstatné věci související 
s programem květnové Flory, s jeho finančním zajištěním. Zkraje 
roku se pak narychlo do nejužšího štábu adaptovaly, naštěstí 
skvěle, čtyři nové kolegyně, protože spousta těch stávajících se 
během covidové pauzy stala maminkami…

Vzhledem k enormnímu zdražení, obrovskému propadu dotací 
i tomu, že se o finální výši řady z nich dozvídáme teprve pár dnů 
před začátkem rok plánované a připravované akce, vypadá vlast-
ně neuvěřitelně.

Podtitul ročníku zní New World 2.022. Co si pod tím předsta-
vit? A co tajemná tečka v letopočtu?

Tematicky i volbou některých hostů na loňskou Divadelní Floru, 
vymezenou mottem „Krásný nový svět“, programově navazujeme. 
Tečka v letopočtu měla anoncovat něco jako druhý díl, původně 
totiž leitmotiv zněl „Beautiful New World“. (…)

Je jasné, že tvoje programové tipy by vydaly na samostatný 
článek, přesto tě o pár z nich poprosím.

(…) Ten, kdo má zájem o zahraniční divadlo, si může zajít na ex-
kluzivní hostování špičkových německých scén Schauspiel Köln 
a Schauspielhaus Bochum nebo na martinské Slovenské komorné 
divadlo.

Fanoušci současného tance a performance mohou vybírat z me-
zinárodního mixu šesti výjimečných produkcí, z nichž polovina 
byla v posledních sezónách zařazena do reprezentativní kolekce 
Aerowaves. (…) Významný prostor dostává v letošním programu 
brněnské HaDivadlo, jehož inscenacím, ale i dalším autorským 
výbojům a uměleckým postulátům, je věnováno hned čtrnáct fes-
tivalových zastavení. Detailněji se zaměříme na tvorbu režiséra 
a uměleckého šéfa HaDivadla Ivana Buraje, jenž je letošní festiva-
lovou osobností.

Na které další osobnosti se letos můžeme těšit?

S naprostou většinou inscenací, také s ohledem na velké množ-
ství besed, osobně dorazí na festival jejich režiséři, dramaturgové 
nebo choreografové. Tohle není u akcí našeho typu žádná samo-
zřejmost, takže věřím, že diváci jedinečnou možnost osobního 
kontaktu nejen s aktéry, ale i s tvůrci inscenací využijí. (…)

Těch zajímavých hostů samozřejmě do Olomouce přivezeme 
spoustu a nejen z divadelní branže. Na festivalu vystoupí taky 
zajímaví hudebníci – z Berlína přijede trio Grey Paris, z Mnichova 
Jaromir Zezula, českou hudební scénu budou, kromě mnoha dý-
džejů, reprezentovat Never Sol nebo Floex.

Proměnil se divadelní svět po pandemii?

Jak moc se pandemie promítne do samotného divadelního pro-
vozu, se ukáže s odstupem, teď je na hodnocení brzy. Svět se ale 
s příchodem pandemie bezpochyby změnil a je jasné, že naprosto 
zásadně jeho podobu i naše životy promění válka na Ukrajině. 
Fakt, že se vedle naléhavých sociálních a environmentálních 
témat tyhle dvě události intenzivně promítají do uměleckého 
uvažování i tvorby již nyní, je evidentní a nutný. Divadlo se s nimi 
nemůže minout.

Kompletní rozhovor  
s Petrem Nerušilem pro Olomouc.cz
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Úterý 10. 5.

17:00–18:15 | Divadlo na cucky
Lucie Ferenzová a kol.
PRAVIDLA ÚKLIDU
Divadlo na cucky – Kolonie, z.s. – A studio Rubín
„Úklid je práce, která je vidět, až když ji nikdo nedělá.“ 
(Pierrette Hondagneu-Sotelo) Inscenace režisérky Lucie 
Ferenzové o domácím úklidu a péči i transnacionálním 
rodičovství, vycházející z rozhovorů se ženami, jež pracují 
v nejméně oceňovaných profesích. Temné, dokumentární 
„žonglování s tématy a mopem“.

19:30–21:30 | Moravské divadlo
Stefko Hanushevsky – Rafael Sanchez – petschinka
STEFKO HANUSHEVSKY ERZÄHLT: DER GROßE DIKTATOR | 
STEFKO HANUSHEVSKY PŘEDSTAVUJE DIKTÁTORA
Schauspiel Köln
Vyznání lásky k Chaplinovi a srdečný hold umění vyprávět velké 
příběhy v explozivní show rtuťovitého, fantazií oplývajícího 
hrdiny, jenž „glosuje svůj život“ na pozadí kultovního filmu 
a podniká exkurz do německé i rakouské moderní historie. 
V mimořádné době bolestně aktuální inscenace Rafaela Sancheze 
byla v Kolíně nad Rýnem nominována na Kölner Kulturpreis 2021.  
Slavnostní zahájení festivalu.  
V německém znění s českými titulky.

22:30–02:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Old & Rich | DJ set

Ozvěny z publika

New world je pro mě voláním po novém světě. V ideologiích, 
ekologických katastrofách a válkách hledá asi každý bezpečné 
útočiště. Kam jinam se schovat než do „nového světa“?

MICHAELA, STUDENTKA TELEVIZNÍCH 
A ROZHLASOVÝCH STUDIÍ NA UP

Letošní motto je pro mě především vyjádřením naděje, že i přes 
všechno zlé pořád máme naději na nový svět. Při pohledu do 
festivalového programu vidím ve spoustě inscenací varování 
před tím, co by součástí takového světa být nemělo. Otázkou 
ale je, kolik pokusů nám ještě zbývá – zatím to totiž vypadá, že 
přes různé dřívější sny a vize si budeme i nadále muset vystačit 
s planetou Zemí.

MICHAL, MUŽ BEZ IDENTITY

 
Mě tohle motto spíše znervózňuje než uklidňuje. Evokuje zásadní 
změny, které až čas ukáže, zda budou pozitivní či negativní.

BARBORA, STUDENTKA FILMOVÝCH STUDIÍ NA UP

 
Stále nové aktualizované verze světa. Stále nové převratné změ-
ny. Tolik, že na tom přestává záležet, tolik, že se přes veškeré 
změny snad nikdy nedočkáme kýžené verze 3.0, která by byla 
skutečně jiná, skutečně nová.

ADAM, UČITEL A BÁSNÍK
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NEUE WELT 2.022

DOMINIKA ŠIROKÁ

Tohtoročný nemeckojazyčný program 25. Divadelnej Flory predstaví tri jedinečné sóla, 
s ktorými do Olomouca pricestujú originálne diela činohernej i nezávislej scény – a ktoré 
pred divákmi rozprestrú širokú škálu umeleckých podôb súčasného politického divadla.

Festivalový program v Moravskom divadle zaháji Stefko Hanushevsky 
predstavuje Diktátora, v ktorej herecký multitalent kolínskej čino-
hry – a bývalý turistický sprievodca – v osobnom príbehu pred-
vedie špičkové umenie rozprávania príbehov a vzdá hold svojmu 
detskému vzoru – Charliemu Chaplinovi. Práve najznámejší komik 
v histórii kinematografie sa na začiatku Druhej svetovej vojny 
postavil nacistickej hrozbe a prostredníctvom protihitlerovskej 
satiry Diktátor do sveta vyslal silné humanistické posolstvo, 
ktoré je dnes – na pozadí udalostí na Ukrajine – aktuálnejšie než 
kedykoľvek predtým.

Schauspielhaus Bochum pod vedením európskej režisérskej 
legendy Johana Simonsa posledné roky ukazuje, že aj mimo 
metropolitných centier sa dá tvoriť divadlo svetového formátu. 
Dôkazom tohto fenoménu je aj inscenácie Noise. Šumenie davu 
Manuely Infante. Čilská autorka, režisérka a hudobníčka dnes 
patrí k najzásadnejším osobnostiam súčasného juhoamerického 
divadla. Vo svojej bochumskej prvotine, ktorá vznikla na objed-
návku Schauspielhaus Bochum po výhre festivalu Stückemarkt 
berlínskeho Theatertreffen, sa vracia k udalostiam okolo najväč-
ších protestov v dejinách jej rodného Čile, počas ktorých v roku 
2019 vyšlo do ulíc takmer milión ľudí. Infante sa komplexné 
reálie podarilo pretaviť do intímneho poetického sóla poprednej 

osobnosti (nie len) bochumského javiska, Giny Haller (Ženský 
herecký talent roku 2020).

A do tretice: ako možno fungovať v spoločnosti, ktorej veškeré 
štruktúry sú postavené nie pre ale proti vám? Rakúsky teoretik, 
choreograf a tanečník Michael Turinsky – ako muž na vozíku – 
analyzuje v Precarious Moves svoj osobný vzťah k tancu a k väč-
šinovej spoločnosti. Čo je choreografia a kde sú jej hranice? Kto 
môže byť tanečníkom a kto nie? Ako sa pohybovať vo svete, 
postavenom na rýchlosti, pohyblivosti a mobilite, ak z podstaty 
na všetko potrebujete viac času? Konceptuálne javiskové dielo na 
rozmedzí lecture performance, biografickej eseje a tanca, ktorá 
si v Rakúsku vyslúžila ocenenie Nestroy za najlepšiu inscenáciu, 
je silným umeleckým gestom proti bariéram v hlavách väčšinovej 
spoločnosti – predvedené s ľahkosťou a Turinskeho odzbrojujú-
cim humorom. Inšpiratívny umelec sa vôbec po prvýkrát pred-
staví v Českej republike.

Tri výnimočné umelecké diela so silným postojom a protagoni-
stami – energetický stand-up, inšpirovaný nadčasovou antina-
cistickou satirou; strhujúci koncert svetla a zvuku; sebavedomý 
výstup umelca, ktorému svet do cesty stavia mnohé prekážky – 
prinesú do Olomouca inšpiratívne divadlo do pohnutých časov.
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V inscenácii Stefko Hanushevsky predstavuje Diktátora sa 
vraciaš k jednej špeciálnej kapitole tvojho života: pred ná-
stupom na hereckú školu si pracoval ako turistický sprie-
vodca. Čo pre teba toto obdobie znamená?

Byla to velmi vzrušující a intenzivní doba a dodnes je to studnice 
skvělých příhod, které velmi rád vyprávím. Když jako mladý muž 
provázíš turisty ze Spojených států po celé Evropě a trávíš s nimi 
24 hodin denně, nevyhnutelně potkáš mnoho zajímavých lidí 
a přihodí se ti nejrůznější věci. Navíc jsem vydělával slušné pení-
ze – lepší, než jaké jsem dostával na začátku herecké kariéry.

Sprevádzal si dokonca aj v Českej republike, nemám právdu?

Ano, v nabídce jsme měli i zájezd do Prahy! (úsměv) Během 
mého prvního zájezdu do Prahy – to jsem se pouze zaučoval od 
jedné zkušené průvodkyně – jsme měli přenocovat v jakési novo-
stavbě hotelu na pražském předměstí. Nikdo netušil, kde se hotel 
přesně nachází a mezitím jsme už nabrali snad tříhodinové zpož-
dění. Internet ještě neexistoval a neuměli jsme česky, abychom 
se mohli zeptat na cestu. I zkušená průvodkyně spolu s řidičem 
začali propadat panice… To byla první důležitá lekce: za každé si-
tuace se usmívat a tvářit se, jako bys měl všechno pod kontrolou!

Čo je ťažšie: herectvo, alebo tour guiding?

Tour guiding! V dnešní době musíš vědět o hodně víc faktů než 
dřív. (smích) Kdysi si lidé nemohli informace okamžitě ově-
řit prostřednictvím smartphonů. Tehdy to byli hlavně místní 
průvodci (tzv. city guides), kteří provázeli městy jako Praha 
nebo Vídeň a kteří byli opravdovými experty. My ostatní jsme 
se mnohokrát jen přetvařovali, a když jsme neznali odpověď 
na nějakou otázku, tak jsme si ji jednoduše vymysleli – například 
jméno hradu na kraji cesty i skvělou historku, která se k němu 
váže… Koneckonců, nebyl jsem jenom průvodce, ale také bavič 
či entertainer, který lidem vyprávěl příběhy. K divadlu to nebylo 
příliš daleko.

Rozprávanie príhod hrá aj v divadelnej práci veľkú rolu. 
Obzvlášť na začiatku skúškového procesu, keď ešte všetci 
sedia za jedným veľkým stolom, sa zvykne rozprávať jedna 
príhoda za druhou. Čo myslíš, čím to je?

Všechno jsou to mikropříběhy a jako herec chceš v první řadě 
odvyprávět dobrý příběh. Vyprávění příhod je umění, které mu-
síš dlouho trénovat. I krátký příběh v sobě umí obsáhnout celý 
vesmír, byť je složený jen z několika vět. V tom je jeho kouzlo! 
Povídat příhodu je potom jako malá etuda ve vyprávění – jako 
rychlý hrnek kávy.

Počas jedného predstavenia Stefko Hanushevsky pred-
stavuje Diktátora rozpovieš nespočetné množstvo 
takýchto minipríbehov…

Ano. Co je na tom lákavé, je fakt, že skládáš kousky ze svého živo-
ta jako puzzle, které postupně vytváří celistvější obraz. Na konci 

je ale těžké rozpoznat, zda to, co diváci viděli, byl „skutečný“ 
Stefko, fikce nebo Charlie Chaplin. Možná to ale není vůbec 
podstatné. U zábavné „historky“ přeci nezáleží na tom, jestli je 
pravdivá, nebo ne. Některé příhody, které vyprávím, se například 
staly mé kolegyni-průvodkyni, ale vyprávěl jsem je už tolikrát, 
že jsem ji z nich jednoho dne úplně vynechal a vytvořil z nich 
svůj vlastní příběh.

Inscenácia je nielen oslavou rozprávania príbehov, ale aj 
herectva. Sledujeme tvoju cestu za hereckým snom, zároveň 
ťa vidíme na veľkom javisku ako herca vo vrcholnej kondícii. 
Vedel by si povedať, čo pre teba hranie znamená a čo je to 
za pocit?

Hraní je v nejlepším případě stav, kdy překonáváš sám sebe. 
Už během improvizací na zkoušce mi někdy přestává fungovat 
vnitřní cenzura a jsem rychlejší než vlastní mozek. To je jistá 
forma svobody a ryzí pocit bytí v přítomném okamžiku. Občas 
se pokouším meditovat nebo trávím čas se svými dětmi. Ve 
skutečnosti jsou ale nejintenzivnější chvíle, když stojíš na jevišti, 
hraješ a navážeš pouto s diváky, kteří vycítí, že jsi v tom momentě 
maximálně autentický. Neuvěřitelně to nabíjí energií.

Inscenácia v niektorých momentoch pripomína stand-up 
vystúpenie. Je to žáner, ktorý ťa zaujíma, ktorý sleduješ?

Ano, stand-up mám rád a musím se přiznat, že mě mimořádně 
fascinuje obzvlášť jeho technický aspekt. Jak funguje dobrý vtip? 
Jak ho načasovat? Jak probíhá interakce s publikem? Jak si získáš 
diváky a jak je naviguješ v příběhu? To všechno dělá člověk sám, 
jen s použitím nejjednodušších jevištních prostředků. Moc rád 
také poslouchám podcasty stand-up komiků, čtu knihy o tom, 
jak vystavět vtip, a analyzuji, jak s ním komici pracují. Prakticky 
odjakživa jsem byl velkým fanouškem Jona Stewarta – bývalého 
moderátora The Late Show. Skvělá je i satirická hudba Flight of 
the Conchords.

Ale vyrůstal jsem na kabaretu rakouského komika Josefa Hadera! 
Jeho program jsem znal od začátku do konce nazpaměť. S kama-
rády jsme si kdysi navzájem předváděli Haderův program během 
cesty ve školním autobuse z vesnice na městské gymnázium. 
Bylo to pro nás jako sport! Co mě už tehdy na Haderovi fascino-
valo, byla jeho schopnost v jedné větě rozesmát lidi tak, že padali 
ze židlí a vzápětí jim zamrzl úsměv na rtech. Jako střihem bylo 
všechno nesmírně smutné a člověk se ptal sebe samého: co se 
tu právě stalo?! Jak se dotknout pravdy o povaze společnosti 
prostřednictvím smíchu, je otázka, která mě vždycky zajímala.

Aké to bolo, priblížiť sa v Stefko Hanushevsky predstavuje 
Diktátora najväčšiemu komikovi nemého filmu, Charliemu 
Chaplinovi? Mal si strach?

Věděl jsem, že jediný způsob, jak se mu přiblížit, je otevřená 
„hommage“ – pocta Charliemu Chaplinovi. Vyrůstal jsem na ves-
nici a do své dospělosti jsem moc necestoval. Doma jsme ale měli 
neuvěřitelnou sbírku VHS kazet a filmy byly mým „oknem do 

Malí a velcí diktátoři tu byli a budou vždycky

DOMINIKA ŠIROKÁ

25. Divadelní Floru v Moravském divadle otevře hostování Schauspiel Köln s neuvěřitelným pří-
během Stefka Hanushevského, člena ansámblu kolínské činohry, který se stal i tváří festivalového 
spotu. Právě z reálných událostí z jeho života – se špetkou fantazie a příměsí motivů z Chaplinova 
protifašistického filmu – vychází inscenace Stefko Hanushevsky představuje Diktátora. Na produk-
ci se podílela i dramaturgyně festivalu Dominika Široká, která se Stefkem hovořila nejen o turis-
tických zájezdech po Praze, lásce k stand-upu a filmům Charlieho Chaplina, ale i o tom, jak vnímá 
inscenaci od začátku invaze ruských vojsk na Ukrajině.
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velkého světa“. Celou sbírku jsem viděl snad desetkrát! Sledoval 
jsem ohromné množství komedií, krom jiného právě němé filmy 
a snímky Charlieho Chaplina, které jsem jako dítě miloval. 
Některá Chaplinova slavná čísla jsem si potom doma zkoušel. 
V určitém období jsem dokázal celkem dobře zopakovat tanec 
s houskami ze Zlatého opojení, ale některá čísla se mi nikdy nepo-

dařila. I při našem projektu jsem věděl, že některé 
scény z Diktátora se jednoduše nedají zopakovat. 
Nejlepším příkladem je známý tanec se zeměkoulí. 
To je scéna, pro kterou musíš najít jevištní zkrat-
ku. Zároveň mě zajímalo, co za postavu Chaplinův 
Tulák byl – postava, která je ti od začátku sympa-
tická a dokážeš se na ni napojit. „Underdog“, který 
upřímně bojuje za to, po čem touží. Má na sobě 
nepadnoucí sako a nadměrné kalhoty, ale navzdory 
tomu se tváří jako největší gentleman a vítěz.

V inscenácii citujeme popri ikonickej paródii príhovoru 
Adolfa Hitlera (tzv. Hynkel speech) aj menej známu reč zo 
záveru filmu, v ktorej Chaplin apeloval na toleranciu, demo-

kraciu a ľudskosť – a ktorú sme použili i v tra-
ileri Divadelnej Flory. Film vyšiel v roku 1940, 
no mnohí Chaplinovi tento krok vyčítali a prí-
hovor odbili ako gýč. Ako sa k tomu staviaš ty?

Pamatuji se, jak jsem viděl Diktátora poprvé jako mladý a už teh-
dy mě závěrečná řeč nesmírně dojala. Nevnímal jsem ji jako kýč, 
naopak ke mně mnohé myšlenky velmi promlouvaly. Chaplin je 
tu najednou překvapivě vážný a velmi mu záleží na tom, co chce 
sdělit. Pokouší se dostat skrz plátno přímo až k publiku a „ude-
řit“ ho po hlavě. Pro mě je tato scéna esenciální součástí filmu 
a chtěl jsem ji do inscenace určitě zabudovat. Nakonec ji – bez 
toho, abych prozradil příliš – citujeme v momentě, kdy v příběhu 
jde všechno z kopce: během volného pádu, krátce před smrtel-
ným dopadem. Co je podstatné, co v takové chvíli uděláš? Jaké 
poselství vyšleš do světa? Možná právě myšlenku, že život může 
být krásný, pokud se ho naučíme správně žít. A ano, teď to zní 
trochu kýčovitě, ale pro mě má tato řeč v momentě, v kterém 
se právě nachází naše společnost, své místo.

Keď sme skúšali Stefko Hanushevsky predstavuje Diktátora, 
ruská invázia na Ukrajine bola ešte nemysliteľná. Rozmýšľaš 
nad inscenáciou od 24. februára inak?

Ne. Chaplinův film byl svého času nesmírně silný, protože si 
tropil žerty z něčeho, z čeho si předtím nikdo legraci nedělal – 
a v Německu v té době samozřejmě ani nesměl. Tento film ukázal, 
jakou sílu může mít satira. V tuto sílu věřím dodnes, a je jedno, 
kdo je dnešním diktátorem a jaké prostředky nebo slova volí. 
Bez ohledu na to, malí i velcí diktátoři tu byli a budou vždycky. 
Nemyslím si ale, že se dnes musím na jevišti s nahou hrudí po- 
sadit na medvěda, aby publikum pochopilo, co se snažím říct.

Dostal si možnosť hrať na jednom z najväčších javísk 
v Nemecku monodrámu, venovanú kapitolám z tvojho 
života, v ktorej navyše hráš svoj umelecký idol, Charlieho 
Chaplina… Máš ešte nejaký nesplnený herecký sen?

Rád bych udělal pokračování, ale s jiným filmem a jinými pří-
běhy ze svého života. Cítím, že mám v sobě ještě mnoho dalších 
životů… Tady se vracíme k otázce aktuální politické situace. Moje 
ukrajinská rodina, prarodiče, kteří utekli z Ukrajiny a částeč-
ně skončili v ruském gulagu, anebo i příběh rodinné větve ze 
Slovinska… Jaké příběhy se za tím skrývají. Co jsem zažil, když 
jsem byl na Ukrajině za rodinou nebo když jsem navštívil své 
ukrajinské příbuzné ve Spojených státech… To je ještě dost 
materiálu na další životní příběh, který je zčásti pravda a zčásti 
výmysl…

Prolog:  
stalo se prvního dne

Letošní 25. ročník Divadelní Flory byl v pondělí zahájen – jaksi 
zlehka, předběžně, před dnešním zahájením oficiálním. Nejprve 
večer proběhla v Divadle na cucky koprodukční premiéra di-
vadla se sdružením Kolonie a A studiem Rubín režisérky Lucie 
Ferenzové a kolektivu, inscenace s názvem Pravidla úklidu. Ta 
otevřela některá ze socio-politicky angažovaných témat „nové-
ho světa“, jež se festivalová dramaturgie rozhodla představit: 
neplacená práce, vykořisťování levné pracovní síly, postavení 
Ukrajinek-tzv. transnacionálních matek v emigraci a náš vztah 
k nim. Popremiérové kuloárové debaty se následně pozvolna 
přelily do Jazz Tibet Clubu, kde v decentní večerní atmosféře 
vystoupilo berlínské hudební trio Grey Paris. Ambientní klavír 
komponovaný spolu s elektronickými prvky vedl posluchače 
jemnými zvukovými krajinami, pokojně, tlumeně a přitom sebe-
jistě, dynamicky. Vystoupení Grey Paris v sobě neslo také skry-
tou upomínku pandemického útlumu. Kapela měla v Olomouci 
zahrát již v rámci netradičního podzimního 24. ročníku, organi-
zátoři ale museli koncert v důsledku opatření zrušit. Konečně 
se tak podařilo hudebníky přivézt. První den byl spíše komorní, 
dřímající, jakýsi prolog vyhlížející úterní Schauspiel Köln, při-
jíždějící hosty, studenty divadelních škol, kritiky… a především 
festivalový program, který by po třech letech poskytl prostor 
k diskusi, myšlení a sdílení.

Pochází z hudebnické rodiny. Před studiem herectví na Universität 
der Künste v Berlíně studoval filozofii a divadelní vědu ve Vídni. 
Už během svého hereckého studia získal angažmá v Schauspiel 
Frankfurt. Po angažmá v uznávaném Staatsschauspiel Dresden 
je od sezony 2013/14 stálým členem souboru Schauspiel Köln. 
Společně s hudebníkem Christopherem Brandtem zde reali- 
zoval sérii koncertních show Hit me baby Vol. I–III, v nichž 
zpívá hudební hity napříč čtyřmi stovkami let. Je spoluautorem 
a sólo-protagonistou inscenace Stefko Hanushevsky představuje 
Diktátora, která byla v roce 2021 nominovaná na cenu Kölner 
Kulturpreis. Působí také v televizních a rozhlasových produkcích.

STEFKO HANUSHEVSKY (1980, LINEC)
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25. DIVADELNÍ FLORA

Eliška Raiterová

Divadelní teoretička a kritička, absolventka 
Katedry teorie a kritiky na DAMU a aktuálně 
doktorandka na Katedře divadelních studií 
Masarykovy univerzity. Před realitou „no-
vého světa“ nejčastěji uniká do městských 
a příměstských procházek, pro něž si vyty-
čuje rozličná pravidla (například projít ulice 
Prahy, kterými nikdy nešla, a zakreslit je pak 
do nástěnné mapy). Unikat se jí daří také při 
libovolném psaní nebo potulování se s di-
vadelní skupinou Akolektiv Helmut, kterou 
spoluzaložila a již pátým rokem v ní působí.

Amálie Bulandrová

Teatroložka, studentka teorie a dějin umění, 
příležitostná kurátorka. I několikrát za den 
utíká z města do města. Když má čas, utíká 
k potoku nebo k rybníku. Utíká většinou do-
cela pomalu a ráda se u toho zastaví na pivo.

Ema Šlechtová

Po krátké pauze se vrátila k magisterskému 
studiu na DAMU. Je editorkou webové verze 
časopisu Loutkář a občasnou recenzentkou 
pro divadelní periodika jako Taneční zóna, 
časopis kød nebo Divadelní noviny. V posle-
dních letech ale publicistiku spíš věší na 
hřebík a věnuje se kulturnímu PR, produkci 
a dramaturgii. Únik z reality je leitmotivem 
její existence. Z města na chalupu. Od činoh-
ry k loutkám. Od divadla k hudbě. Od e-mai-
lu do školy a zase zpátky. Z Prahy do jarní 
Olomouce. Únik není útěk, únik je životní 
styl generace Y, únik je způsob, jak přežít.

Barbora Forkovičová

Ješte stále divadelná kritička. Pôsobí ako 
redaktorka slovenského časopisu kød – kon-
krétne o divadle, kde občasne aj publikuje. 
Píše aj pre mloki.sk a iné divadelno-kritické 
platformy, je členkou dramaturgickej rady 
divadelného festivalu Dotyky a spojenia. 
Nové svety by si rada ručne vyšila, ale zatiaľ 
na to nenašla čas. Tak snáď to stihne ešte 
v roku 2022!

Jan Doležel

Studuje v 2. ročníku činoherní režii DiFa 
JAMU, absolvoval bakalářské studium KDS 
FF MUNI. Pracuje v HaDivadle jako asistent 
režie a inspicient. Obvykle uniká z české stu-
dentsko-umělecké reality do německojazyč-
ných divadel nebo do Moravského krasu.

Pavlína Drnková

Studentka divadelních studií a podílí se 
na organizaci Klubu mladého diváka Arter 
v Olomouci. V nekončícím toku neustálých 
změn někdy potřebuje utéct před realitou 
a zastavit čas kolem sebe, v čemž jí pomáhají 
různé druhy aktivit od sportu až po příjemné 
posezení s přáteli. Občas je účinným pomoc-
níkem i hudba nebo kvalitní spánek.

Daniela Hekelová

Bývalá studentka bohemistiky a dlouholetá 
členka festivalové redakce, jež v současnos-
ti pracuje jako provozní divadelní kavárny 
Café na cucky. Oprostit se od každodenních 
povinností se jí obzvlášť před festivalem 
moc nedaří, ale realita je pro ni vždy o dost 
snesitelnější, když si najde čas na swingové 
tančírny!

Zuzana Snopková

Pracuje s rodinami jako terapeutka a lektoru-
je programy pro školní mládež. Vystudovala 
češtinu a odjakživa má blízko k divadlu a ke 
své černé kočce. Z reality uniká tak, že si 
upeče koláč a celý ho sní.

Petr Pláteník

Veterán festivalových zpravodajů, protože 
si už ani nemůže vzpomenout, kdy byl po-
prvé povolán čistit texty od pravopisných 
chyb. Obstarožní nerd, který si nedovede 
představit den bez toho, že by viděl aspoň 
jednu epizodu seriálu Star Trek. Jeho posled-
ní iterace se jmenuje Strange New Worlds. 
Náhoda?

Dominik Tyl

Grafik a pedagog. Vyučuje na Střední škole 
Polygrafické v Olomouci předměty se zamě-
řením na webdesign a multimedia. Podílel 
se na realizaci různorodých projektů, od 
sazby textu, přes 3d vizualizace, pohyblivou 
grafiku, po programování webových aplika-
cí. Při řešení vizuálních problémů nedopus-
tí na klasickou kresbu. Té se nyní aktivně 
věnuje ve svém volném čase. Mimo to si rád 
odpočine na lezecké stěně nebo hrou na bicí.

Festivalová redakce
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SONG DNE

Falco | Rock me, Amadeus 
Vybral Stefko Hanushevsky

Středa 11. 5.

10:30–11:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Stefko Hanushevsky erzählt: Der große Diktator  
beseda k inscenaci

16:00–17:15 | Divadlo na cucky
Lucie Ferenzová a kol. | PRAVIDLA ÚKLIDU
Divadlo na cucky – Kolonie, z.s. – A studio Rubín
„Úklid je práce, která je vidět, až když ji nikdo nedělá.“ 
(Pierrette Hondagneu-Sotelo) Inscenace režisérky Lucie 
Ferenzové o domácím úklidu a péči i transnacionálním 
rodičovství, vycházející z rozhovorů se ženami, jež pracují 
v nejméně oceňovaných profesích. Temné, dokumentární 
„žonglování s tématy a mopem“.

19:00–22:00 | Moravské divadlo
Anton Pavlovič Čechov
TŘI SESTRY
Slovenské komorné divadlo Martin
„Pohybově-fyzické divadlo“ v osobitém, „postmoderním 
nastudování“ ikonického titulu jednoho z největších klasiků 
světového dramatu – v podání hereckými osobnostmi nabitého 
a festivalovými hostováními ošlehaného špičkového slovenského 
ansámblu. Režie: Marián Amsler

22:30–02:30 Konvikt | šapitó | volný vstup
Luke | DJ set

Kontext

Premiérová inscenace Pravidla úklidu tematizuje mimo jiné 
frustraci žen, které zastávají na první pohled nesmysluplnou 
a cyklickou práci, jakou je například zmiňovaný úklid.

Každý se zřejmě někdy setkal s tím, že nemohl najít smysl v jím 
vykonávané činnosti. Jelikož nás zajímaly typy prací, které mají 
potenciál být neprospěšné a mnohdy zbytečné, zeptali jsme se 
lidí angažujících se v oblasti kultury, jestli někdy vykonávali prá-
ci, která pro ně postrádala smysl, případně zda považují nějakou 
konkrétní činnost za nesmyslnou.

Já mám pocit, že už jsem tak stará, že si vybírám jen věci, které 
mají smysl. To, co smysl nemá, tak do toho se raději ani nepou-
štím. Myslím si, že je to otázka věku – umět si sestavit žebříček 
hodnot.

IVANA PLÍHALOVÁ, HEREČKA

 
Mně přijde nesmyslné, když po někom důsledně kontroluji jeho 
práci a ve výsledku to není vůbec vidět, ta práce se nijak nezmě-
ní. Ale takových šedých zón je v akademickém prostředí celá 
řada.

TOMÁŠ KUBART, VÝZKUMNÍK ÚSTAVU PRO ČESKOU 
LITERATURU AV ČR

 
Já mám štěstí, že pracuji v kultuře, která mi přijde smysluplná. 
I když se člověku nechce dělat nějakou činnost každý den, tak ji 
stejně vykonat musí. Jen dělám práci, která vlastně nejde vidět.

ONDŘEJ ZUNT, DIVADELNÍ TECHNIK

Většinou si v každé věci nakonec najdu smysl, i když mě to někdy 
rozčiluje.

ALŽBĚTA KVAPILOVÁ, ŘEDITELKA DIVADLA NA CUCKY


