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Nový svět
PAVLÍNA DRNKOVÁ, DANIELA HEKELOVÁ
Divadelní Flora znovu ožívá.

Po třech letech máme opět možnost procházet ulicemi Olomouce a potkávat známé tváře lidí, které jsme za tu dlouhou dobu neviděli. I přes třeba nijak zvlášť silné
pouto se navzájem vítáme s nečekanou vřelostí, protože si uvědomujeme, jak moc
nám tahle festivalová atmosféra chyběla. To společné shledávání, divadlo a nekonečné debaty nad pivem v šapitó. Během nechtěné pauzy se změnil svět a spolu
s ním i Divadelní Flora, proto samotný návrat může působit skoro jako průzkum
“nového světa”– v jeho snad upgradované verzi Navazujeme tam, kde se v roce
2019 skončilo a doufáme, že nám festival na těch pár dní poskytne ono vzpomínané,
potřebné útočiště, kterým pro nás byl vždy!

NUELOU INFANTE
ROZHOVOR S MA
STRANA 4–5

Vzít si gaťky je přeci slušnost
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ELIŠKA RAITEROVÁ
Když jsem bydlela s rodiči, měli jsme sousedku paní Halinu, která pracovala v šestnáctihodinových směnách v pivovaru U Medvídků v centru Prahy. Veškeré vydělané peníze posílala
svému synovi na Ukrajinu. Paní Halině jsme přezdívali duch. Příliš jsme ji nevídali, slyšeli
jsme vždy jen brzy ráno a pozdě večer klapnout dveře a pouze výjimečně jsme ji některý den
minuli na chodbě, skromnou, tichou. Když jsem později přes léto pracovala v hotelu Merkur
v Praze na Těšnově, Ukrajinky tvořily celý pokojský personál a i tam byly jejich směny každodenní a nekonečné, zatímco ony samy byly houževnaté, vytrvalé, a všechny peníze posílaly
domů svým dětem. Pro ženy, které migrují za hranice státu, aby prací zajistily lepší životní
podmínky své rodině, se užívá termín transnacionální matky, tedy ženy, které jsou svým
působením na určitou dobu trans natio, napříč národy – a tato dočasnost nenutící stát ke
starosti o migrantky a zodpovědnosti za ně je pro ekonomiku zvlášť „výhodná”.

Lucie Ferenzová a kolektiv otevírají téma prostřednictvím tří
hereček (Anity Krausové, Martiny Jindrové a Táni Malíkové),
které v jednoduché scénografii na principu fabionu rozehrávají
reálné výpovědi českých i ukrajinských žen, jež tvůrkyně ve fázi
dokumentární rešerše nasbíraly. Dojde také na výňatky z naivně
eko-bio vlogů o uklízení nebo status Mirka Kalouska, ve kterém
v den začátku války poněkud teatrálně a sentimentálně vzdává
hold své paní na úklid a deklaruje, že toho dne uklízeli spolu (bohužel zřejmě opravdu jen toho dne). Vzniká tak jakási satirická
koláž. Smysl života je totiž v tom hajzlu, kterej meješ ráno, v poledne a večer.
V inscenaci spatřuji dva problematické aspekty, které se mi zdají
být vzájemně provázané. Tím prvním je místy určitá křečovitost a afektovanost herectví (způsobená pravděpodobně také
premiérovou nervozitou a neusazeností čerstvého tvaru). Tím
druhým, který první ovšem umocňuje, je dramaturgický nedostatek významových kontrapunktů. Po naprostou většinu inscenace
totiž herečky představují zahořklé Češky, žárlivé frustrované
městské paničky, které se touží už konečně emancipovat a počínají si přitom zcela bezohledně vůči ukrajinským (válečným)
emigrantkám. Využívají je k vykonávání finančně i společensky podhodnocené práce, již samy dělat nechtějí – úklid a péče
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o domácnost – a vyžadují k tomu od Ukrajinek vděk, protože jim
přeci nabídnutím práce velkoryse pomáhají. A snad si k tomu vezmou ty seprané gaťky, i kdyby je měly za rohem vyhodit, to je přeci
slušnost. Válka jim vlastně přišla vhod.

Ve výkladu inscenace tak jako by příčinou lidského zoufalého pokryteckého chování byl pouze egoismus, frustrace a truc.
Nehraje žádnou roli úzkost z vlastní bezmoci? Strach, že by se
člověk mohl poměrně snadno dostat do podobné situace? A není
v tom přeci jen trochu lásky, lidskosti? Držení se výsměšné satirické dikce bez odstínování dalších valérů, jehož náznakem jsou
tři imaginativnější zpívané mezihry, Pravidla úklidu významově
zplošťuje. Navíc se vnucuje otázka, zda nejsou omezené zhýčkané paničky příliš snadným terčem? Pro mě osobně bylo velmi
těžké se s postoji postav ztotožnit a věřím, že i tvůrkyně musejí
problematiku vnímat ambivalentněji, vztahovat se k tématu komplikovaněji, šířeji. Zároveň je možné, že má výtka je již nad rámec
možností daného žánru a formátu a může tak být chápána spíše
ve vztahu k přemýšlení o válečné uprchlické situaci jako takové.
Nutno vyzdvihnout, že inscenace reflektující palčivé a aktuální
události posledních týdnů vznikla nesmírně rychle a už jen tím –
jakožto první příspěvek otevírající dané téma – je velmi cenná.

Ozvěny z publika

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

Mám pocit, že Stefko Hanushevsky mohl být trochu koncentrovanější. Rozhodně to ale byl herecký koncert. Uplynul moment
a divák měl pocit, že viděl patnáct lidí, přitom na jevišti stál celou
dobu jeden člověk. Jen si myslím, že tematicky by pointa mohla
být efektnější.
MAX, PŘÍZNIVEC DF

Předřečníci mi navodili dojem, že půjde o politické divadlo. Tak
jsem na něj čekala, ale vlastně ho tam moc nebylo, spíš jen záblesky latentního extrémního pravičáctví v Rakousku. Asi jsem
chybně měla očekávání, která nebyla naplněná, což je ale především můj problém. Za mě šlo o brilantní stand-up.
PETRA, KRITIČKA

Pro mě je poměrně nepřijatelné, že se takové představení na festivalu objevilo. Rezonovat může možná v Německu, ale nechápu,
proč vozit celkem průměrného herce, který toho za mě moc nepředvedl, myslím že takových bychom u nás našli spoustu. Oproti
mým očekáváním z předchozích let mi inscenace nepřinesla nic
nového, mohl by ji klidně hrát Miroslav Donutil ve Studiu DVA.
ANONYM

Skvělý herecký výkon, vtipné scénky a silné téma. Rozhodně
zahájení festivalu hodné 25. výročí!

JANA, DIVAČKA

22:30–02:30 Konvikt | šapitó | volný vstup
Luke | DJ set
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Obsahy filmov nehráme na javisku,
odohrávajú sa v mysliach divákov
BARBORA FORKOVIČOVÁ
Inscenáciu Stefko Hanushevsky predstavuje Diktátora spolu s jeho protagonistom vytvoril
režisér Rafael Sanchez. Vo svojej tvorbe sa nevyhýba produkciám s veľkým ansámblom
a bohatou výpravou, no priznáva, že najviac ho zaujíma forma monológu a diel, v ktorých
je herec „odkázaný“ sám na seba. Aj preto vytvoril sériu monodrám prepájajúcich životné
príbehy hercov so známymi filmami.

4

ORA
25. DIVADELNÍ FL

Stefko Hanushevsky predstavuje Diktátora nie je vaša jediná
inscenácia tohto druhu. V minulosti ste vytvorili niekoľko
podobných na princípe, v ktorom herec/herečka rozprávali o známych filmoch. V prvej z nich ste dokonca účinkovali
sám – Rafael Sanchez predstavuje Vtedy na Západe. Ako vznikol tento nápad?
Rafael Sanchez predstavuje Vtedy na Západe bola vlastne prvá
hra, ktorú som napísal, bolo to v roku 1998. Šlo o spoluprácu
s autorom petschinkom, s ktorým sme pracovali princípom prepájania biografie herca s filmom. Samozrejme, niektoré detaily
hercovho života alebo motívy sú vymyslené.

Ako si vyberáte herca či herečku, s ktorým/ktorou takúto inscenáciu vytvoríte? Zaujme vás ich životný príbeh alebo ide
o ľudí, s ktorými sa dobre poznáte?
Oboje. Hercov a ich príbeh musím dobre poznať, následne sa
rozhodneme, s ktorým filmom to prepojíme. Napríklad predošlý
diel tejto série bol Jutta Wachowiak predstavuje Jurský park – táto
herečka má vyše osemdesiat rokov a v ére Nemeckej demokratickej republiky (NDR) bola veľkou hviezdou. Keď sme robili
tento projekt, bola na javisku už vyše 40 rokov. Systém bývalej
republiky NDR sme porovnali s Jurským parkom ako so svetom
dinosaurov.
Wachowiak hrala upratovačku v Jurskom parku a našla tam
dinosaurie vajce. Odniesla si ho domov a tam jej začalo rásť – začal v ňom rásť dinosaurus, ktorý predstavoval NDR. Bolo čoraz
väčšie a čoraz hrôzostrašnejšie.
Už ste spomínali, že do príbehov hercov zámerne vkladáte
fiktívne časti, motívy. Ako s touto mystifikáciou pracujete
a prečo?

Zdajú sa mi zaujímavé práve tie momenty, keď neviete rozlíšiť, čo
je pravda a čo fikcia. Keď hráme v Nemecku, ľudia zvyčajne neveria, že scéna s Jamesom Gandolfinim môže byť pravdivá, no naozaj sa to stalo. Stefkov strýko a Gandolfini boli naozaj priatelia, ich
deti chodili do rovnakej školy. Toto ma zaujíma – keď na javisku
splýva realita s fikciou. V divadle je predsa tak či tak všetko predstierané – je to fikcia a človek to nedokáže rozlíšiť.

potrebu vrátiť sa k téme z vašej monodrámy a niečo k nej
dopovedať?
Nie, to bola náhoda. V princípe sa snažíme vyhľadávať a spracovať
známe, kultové filmy, keďže obsahy vybraných filmov nehráme
na javisku, odohrávajú sa v mysliach divákov. S artovým filmom,
ako je napríklad Solaris, by to nefungovalo. Pracujeme s blockbustermi ako sú napríklad Casablanca alebo práve Diktátor.
Plánujete v tejto sérii pokračovať? Chystáte niečo nové?

Niečo určite plánujem. Medzi jednotlivými inscenáciami však
boli rôzne dlhé pauzy, medzi prvou a druhou ubehlo hádam
dvadsať rokov. Ale niečo ďalšie už chystám na október. Tentokrát
to však bude trošku iné, pripravujeme monológ, no bez filmu.
Veľmi rád robím monológy, je to jeden z mojich najobľúbenejších
žánrov.

Čo vás láka na monodrámach? Vyhovuje vám, že nemusíte pracovať s viacerými hercami, prípadne je to ekonomicky šetrnejšie?
Viacero divadiel sa za posledné roky uchýlilo k tvorbe monodrám
práve aj z tohto dôvodu.
Samozrejme, že je zaujímavejšie mať na javisku jedného človeka,
nie dvadsať. Ako som hovoril, baví ma forma monológu – keď
jeden človek na javisku musí vyrozprávať všetko s minimálnymi prostriedkami, ako to napríklad robil Dario Fo. Herec dokáže
vstúpiť do rôznych postáv a odohrať všetko s ničím, na scéne
môže byť napríklad len jedna barová stolička a to stačí. Mám rád,
keď je divadlo redukované na minimum, na svoju podstatu, obzvlášť v kontraste s „veľkými“ inscenáciami, ktoré tiež vytváram.
Diktátor toho nie je najlepším príkladom, no robil som aj inscenáciu, kde mal herec naozaj len barovú stoličku. Úprimne, keby
sme chceli, dal by sa tak urobiť aj Diktátor.

Ako pri tvorbe inscenácie pracujete? Píšete o príbehoch,
ktoré vás na hercoch zaujmú alebo vám oni ponúknu výber
svojich „best of“ historiek?

Oboje. Na začiatku procesu robíme rozhovor s daným hercom/
herečkou, zbierame materiál. Potom na základe neho píšeme
scény. Neprebieha to teda formou improvizácií, z ktorých by
vznikal text. Ak počas skúšok ešte nejaké veci domyslíme či
zmeníme, tak ich tam zapracujeme. Ale faktom je, že pracujeme
až do poslednej chvíle, do premiéry – napríklad záver Stefkovej
inscenácie sme dopísali až na generálke. Zo Stefkom to však bolo
jednoduché – človek mu dá nejakú scénu a on je schopný sa ju
za tri hodiny naučiť. Napríklad so spomínanou Juttou Wachowiak
to bolo inak.
V inscenácii je veľa humoru, je hravá a energická. Zdá sa, že
ste sa pri skúšaní zabávali. Bolo to tak?

Rozhodne áno. So Stefkom bola skvelá spolupráca, lebo on dokáže všetko. Je to akoby ste stlačili gombík a on zahrá čokoľvek. Je
ako mašina.

Inscenácia sa však tematicky dotýka aj menej humorných
tém, v závere apeluje na ľudskosť a toleranciu. Keď ste robili
prvú z tejto série inscenácií, vybrali ste si film (dielo) Vtedy
na Západe, ktorý rozpráva o vojne a jej krutosti. Mali ste

RAFAEL SANCHEZ (1975)
Herec a režisér. Svou uměleckou kariéru zahájil v souboru Junges
Theater Basel a poté hostoval v řadě divadel (Düsseldorfer
Schauspielhaus, Maxim Gorki Theater či Schauspielhaus Zürich).
Soustředí spíše na dílo současných mladých dramatiků a autorskou tvorbu. Za inscenaci Rafael Sanchez erzählt: Spiel mir das
Lied vom Tod (Rafael Sanchez představuje Tenkrát na západě)
získal s petschinkou – spoluautorem textu, významnou cenu
pro německy píšící autory rozhlasových her Hörspielpreis der
Kriegsblinden a také mezinárodní cenu Premios Ondas. O roku
2013 je jedním z interních režisérů Schauspiel Köln. Jeho inscenace ODE získala cenu na letošním ročníku festivalu současné
dramatiky Heidelberger Stückemarkt.

5

ORA
25. DIVADELNÍ FL

Vyprávění filmem
JAN DOLEŽEL
Forbína Moravského divadla Olomouc, stojan s mikrofonem
a herec, který vychází ze středu rudé opony. Jediný účinkující
monodramatu se představí svým občanským jménem – Stefko
Hanushevsky. Hned jasně upozorní na výslovnost křestního
jména, která nevychází ze jména Stefan, začáteční písmeno
„s“ se yslovuje stejně jako v názvu filmové ságy Star Wars, tedy
bez háčku. Pak v rychlosti shrne čtyři zásadní momenty svého života – dětství a dospívání v Zapadákově na rakouském venkově,
návštěvu New Yorku, povinnou vojenskou službu a práci průvodce v cestovní kanceláři, která pořádá pro americké turisty zájezdy po pamětihodnostech upomínajících na období Třetí říše. Sám
Hanushevsky si pak pokládá otázku, jak dále s příběhem naložit,
když celé jeho převyprávění zabralo pouze tři minuty. Rozhrne
se opona a následující hodinu a půl sledujeme rozehrané vyprávění všech výše zmíněných událostí. Tyto zásadní momenty
jsou dvounásobně orámovány právě výstupem Hanushevského
na forbíně a situací, ve které s jednou z výprav autobusem po
pozůstatcích hitlerovského Německa havaroval v blízkosti svého
rodiště – Zapadákova.
Příběh Stefka Hanushevského je v jádru inscenace spojovaný
s odkazy na filmy Charlieho Chaplina s důrazem na Diktátora,
kterým byl v mládí fascinován a jeho do detailu propracované gagy se snažil přesně napodobit. Odkazuje se však pouze
na vnější znaky vlastní Diktátorovi. Jsou přehrávány scény
z filmové předlohy jako je situace u holiče, vrcholem je pak
projev diktátora Hynkela, který je provedený jako dokonalá
nápodoba. Nasnadě je tedy otázka, proč Stefko Hanushevsky
potřebuje Chaplina, proč potřebuje Diktátora. Respektive proč
spojení s ikonou grotesky potřebuje inscenace. Svoji odpověď
jsem nalezl především v reakcích publika. Právě v momentech,
kdy Hanushevsky v plné energii a absolutní koncentrovanosti
napodobuje Chaplina je divácký ohlas nejsilnější – potlesk na
otevřené scéně.

Hlubší provázanost mezi Diktátorem a příběhem ústředního
představitele se hledá těžko. A ta jediná přítomná spojitost
je naprosto banální. Je jím Stefkovo rodiště, které stále ukrývá
hrdé nacisty. Na tento fakt se v průběhu celého večera opakovaně
upozorňuje. Čím jsou však tyto odkazy na Třetí říši, nácky a neonacismus v inscenaci? Narážky se stávají povrchním vtipem,
v lepším případě ozvláštněním. A to nikoliv v dobrém slova smyslu, nedochází totiž k žádné očistě smíchem, která může přivést
skryté na světlo. Katarze smíchem vyžaduje hlubokou tragédii
a dokonce vážnost. Ty pak mohou být posléze očištěny a zvědoměny. V inscenaci z Schauspiel Köln jsou však odkazy na totalitu
pouze úsměvným momentem, který zaujme.
Jde o řemeslně zručnou, divácky vděčnou a na různých místech
opakovatelnou produkci. To potvrzuje i fakt, že kus z Kolína
nad Rýnem je už čtvrtým ze série inscenací tohoto typu. Režisér
Rafael Sanchez v tandemu s autorem divadelních a rozhlasových
her petschinkou už více než deset let uvádí inscenace, které se
zakládají na spojení autobiografického příběhu performera a kanonického filmu. Přičemž osobní ručitelství samotného herce
je neustále zpochybňováno, což je jistým druhem přikrášlení,
hyperboly, jež forma monodramatu nutně vyžaduje. Tento přístup můžeme číst jako spojení s postfaktickou dobou, ale důraz
zde není tak výrazný, aby ho bylo možné považovat za hlavní
téma večera. Tím je vyprávění života Stefka Hanushevského
uskutečňované prostřednictvím Chaplinova filmu, proto se
tento příběh stává alespoň na okamžik přitažlivým.
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FloraLab: Seznámení
PAVLÍNA DRNKOVÁ
Flora zve každoročně studenty z divadelních vysokých škol
v Čechách i na Slovensku, aby se zúčastnili festivalového programu – načerpali nové kulturní zážitky a utvořili si skupinu, která
bude otevřená diskusi nad tématy rezonujícími v divadelním
prostoru. Letos je FloraLab program obsazen řadou studujících
z pražské DAMU, UK, brněnské MUNI, opavské SLU, bratislavské VŠMU a olomoucké UP, kteří v úterý odpoledne dorazili do
Olomouce. Navzájem se od sebe liší nejen místem, kde celoročně
studují, ale i svou oborovou specializací. Setkávají se zde budoucí
kritici/kritičky, autoři/autorky, režiséři/režisérky, herci/herečky,
produkční a mnoho dalších a dostávají se do vzájemného dialogu,
který v současném divadelní prostoru často chybí. Studenti se
dostávají do kontaktu s tvůrci a dalšími návštěvníky festivalu, se
kterými sdílí své myšlenky. Další postřehy mohou od nynějška
sdílet i prostřednictvím zpravodaje, který v každém čísle věnuje
prostor studentské reflexi festivalového dění. Je pouze na volbě
studenta/studentky, jakou formu příspěvku zvolí a čím čtenáře
osloví. Pojďme se tedy otevřít další perspektivě…
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Kontext: Diktátoři
v divadelním prostředí

Čtvrtek 12. 5.
10:30–11:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Tři sestry | beseda k inscenaci

12:30–14:15 Konvikt | šapitó | volný vstup
PRAVIDLA ÚKLIDU
Beseda týdeníku Respekt o exploataci pracovní síly a dalších
palčivých sociálních fenoménech tematizovaných v nejnovější
inscenaci Divadla na cucky, spolku Kolonie a A studia Rubín.
13:00–17:00 | foyer Moravského divadla
„tvůrčí intervence“ (k inscenaci Naši) intermediálního
slovenského umělce Michala Mitra
17:00–17:25 | foyer Moravského divadla
dramaturgický úvod k inscenaci Naši

17:30–18:40 | Moravské divadlo
Ivan Buraj – Pavel Sterec – Bohdan Karásek
NAŠI – Studie rozhovoru o klimatické krizi
HaDivadlo Brno
Civilní střet generačních postojů a ideových preferencí v běžném
obývacím pokoji, zabydleném našimi běžnými sousedy. Nedělní
rodinná výměna názorů jako trenažér demokracie –v tlumené,
minimalisticky načrtnuté skice uměleckého šéfa HaDivadla
Ivana Buraje.
20:00–21:00 | S-klub
Beatrix Simkó – Jenna Jalonen
LONG TIME NO SEE!
Divoká jízda napříč Evropou! Vtipná maďarsko-finská sonda
do naprosto odlišných, a přesto si blízkých kulturních identit,
jež byla platformou Aerowaves zahrnuta mezi dvacet nejlepších
tanečně-performativních počinů předminulé sezóny.
Beseda po představení
22:30–02:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Pavlo | DJ set

Nevím už přesně, kdo výrok řekl a jestli to zaznělo přímo během
ceremoniálu odevzdávání divadelních cen Dosky nebo se k nim
jen někdo vyjadřoval. Byla jsem mladší, sbírala silné citáty a psala si je na facebookovou zeď a nedávno jsem si vzpomněla, že mi
v hlavě utkvěla věta, že odevzdávat divadelní ceny Dosky za režii,
je jako vyhlašovat cenu „diktátor roku“. Nemyslím si, že to tak
vždy je. Jako dnes, když se režisér Rafael Sanchez přišel poklonit se Stefkem Hanuschevskym na děkovačku. Na první dobrou
z nich byla cítit jakási zvláštní synergie. Neměla jsem pocit, že by
právě tahle inscenace o diktátorovi byla vytvořena diktátorsky.
Samozřejmě jsem je mohla vnímat jen na pár desítek sekund, ale
nemohla jsem se ubránit dojmu, že během jejich společné tvorby
musela nutně panovat demokracie. Málokdy se mimo premiéry
stává, že si na děkovačku zavolají herci i režiséra, mám dojem,
že se to stává vlastně jen tehdy, když režisér diktátorem není.

BARBORA NITSCHOVÁ, REŽISÉRKA

Být diktátorem asi není nutně vždycky špatně. Když je režisér
diktátorem, mohou vzniknout i skvělé výsledky, ale samozřejmě
nedokážu posoudit, jak se v takové pozici cítí herci. Politická garnitura může být diktaturou, když divadlům přikazuje, co uvádět.
V českém kontextu jsou možná největším diktátorem kulturní
granty, i když to může znít kontroverzně. Peníze najednou určují,
co umělci můžou a nemůžou dělat.

PETRA ZACHATÁ, DIVADELNÍ NOVINY

Divadlo je svým způsobem oběť a diktatura. Když je diktátor
osvícený, má své místo, je pro divadlo zdravý. Mnoho režisérů
dnes i v minulosti byli a jsou diktátory, jako třeba nyní Morávek,
v historii třeba Burian. Nemocný diktátor je malým člověkem. Ti
nebezpeční diktátoři jsou v politice, těch by se divadlo mělo bát
a mělo by proti nim vždy bojovat, vysmívat se jim a nedovolovat
jim jejich diktaturu.

VLADIMÍR HULEC, TANEČNÍ ZÓNA

SONG DNE
MIDI LIDI | Když ti před Moskvou dojde, že Putin…
Vybrala Eliška Raiterová ve spojitosti s inscenací
Tři sestry
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