
pátek 13. května

Nalezeno v překladu?

AMÁLIE BULANDROVÁ

Mark Fisher v úvodu své knihy Ako písať o divadle (2021) vymezuje psaní o diva-
dle jako akt překladu – tlumočení různých jazyků inscenace do slov. Na řádcích 
festivalového zpravodaje se o takové tlumočení snažíme různými způsoby-for-
máty-prizmaty. Nejen formálně, ale zejména tematicky se potom překlad, pokus 
o hledání jazyka srozumitelného zúčastněným entitám, propsal do celéhoho čtvr-
tého festivalového dne:

Naladit sebe i přítomné diváky a divačky na jazyk inscenace Tři sestry formou be-
sedy s jejími tvůrci se hned v dopoledních hodinách pokusili Barbora Forkovičová 
a Max Sobek; Jan H. Vitvar s Lucií Ferenzovou v následné diskusi tlumočili kontex-
ty (vzniku) inscenace Pravidla úklidu a díky videopřenosu přeložili do festivalové 
přítomnosti hostku debaty Petru Ezzeddine, která přiblížila téma exploatace 
pracovní síly. Jak do uměleckého díla přeložit koncept nerůstu – tedy tlumočit jím 
myšlenky této alternativy k současnému modelu ekonomického růstu – následně 
ukázala tzv. Tvůrčí intervence k inscenaci Naši v podání instalace léčivé lampy 
Michala Mitra. Hledání společné řeči a snaha přeložit do srozumitelného jazyka 
ostatním členům a členkám rodiny vlastní (politické) postoje se v odpoledních 
hodinách zhmotnily v samotné „tlumené, minimalisticky načrtnuté skice“ – v ins-
cenaci Naši. V závěru dne pak bylo možné okusit porozumění i nerozumění si 
v rodině nejenom lidské, ale i v té jazykové uralské, a to prostřednictvím maďar-
sko-finské studie odlišných i blízkých kulturních identit LONG TIME NO SEE!

Překládejme dál!
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25. DIVADELNÍ FLORA

Pestrý svět tance a performance

Včerejší představení Long time no see! započalo programovou linii tanečně-performativní, 
jejíž dramaturgyní je Jitka Pavlišová. V rozhovoru nastínila zákulisí své práce, která spočívá 
ve výběru inscenací pro Divadelní Floru.

Máš nějaký dramaturgický klíč? Řídíš se při volbě mottem 
festivalu, nebo se jím nenecháváš svazovat?

Motto je pro mě určitě důležité, je jakýmsi stmelujícím faktorem 
celého programu, který nalezneme v různých i kolikrát diame-
trálně odlišných inscenacích a produkcích. Je vždy takovým 
ujištěním se v tom, že se neminu ve výběru ze široké škály per-
formancí, co mám k dispozici. Tudíž mám motto a na základě toho 
vybírám. Snažím se, i díky své akademické profilaci, kontinuálně 
sledovat taneční a performativní scénu. Průběžně shromažďuji, 
co vidím a vím, že by mohlo být přenositelné do Olomouce a co 
by zároveň mohlo rezonovat u publika, které je velice květnaté. 
Na festival přijíždějí studenti divadelní vědy, které považuji za 
erudované, stejně tak je tu kritická obec i běžné publikum. Takže 
se snažím udělat nějaký kompromis mezi tím, co se mi líbí – s při-
hlédnutím k novému směřování tance či experimentům – a tím, 
co může oslovit publikum různého spektra a kategorií. Důležité 
je, aby ve mně inscenace nějak zarezonovala. Asi sami víte, že 
když jdete na představení, vidíte jich pět nebo deset, tak jen dvě 
ve vás nechají něco víc, ty si pak pamatujete a zpětně se k nim 
vracíte. To jsou přesně momenty, kdy si řeknu: „aha, tady zpo-
zorním“, protože jsem se setkala s něčím jedinečným, co dokáže 
člověka zaujmout. Když mě inscenace nadchne a osloví svou jina-
kostí, začnu o ní uvažovat jako o jednom z tipů pro další festiva-
lový ročník DF. Vždy se však ohlížím na její přenositelnost.

Festival se dlouhodobě soustředí spíše na německojazyč-
nou scénu. Je pro tebe toto zaměření při výběru inscenací 
omezující?

Člověk by si měl vždy umět svůj výběr v rámci festivalové drama-
turgie obhájit. Divadelní Flora se obecně zaměřujeme na centrálně 
evropský prostor, který je velmi rozmanitý, jelikož tam spadá 

Maďarsko, Polsko a další. Ne vždy však musí být všechny země 
obsazeny jako je tomu i u letošního ročníku. Na tanci je krásné 
to, že není lokálně ukotven, je rozprostraněný a otevírá obzory 
napříč světem. My sice říkáme „taneční performance z Německa“, 
ale pak si uvědomíme, že u německého choreografa vlastně tančí 
vynikající kanadský performer. Nejsme tedy omezeni centrálně 
evropským prostorem, ale tím, co v rámci něj vzniká. Často se 
objevují témata, která prostupují společností napříč zeměmi.

Víš o nějaké oblasti, souboru či divadlu, u kterého při žádné 
návštěvě nepochybuješ, že budeš z výsledného díla nadšená?

Já se snažím takto nepřemýšlet, protože mít očekávání je to nej-
horší, co může být. Pak se člověk snadněji zklame, a je jedno, zda 
jsi divák, dramaturg nebo kurátor. Vždy si nechávám otevřené 
možnosti a obzory. Je spíše svazující utvářet si nějaké vzorce, 
kódy či oblíbence, takže se tomu snažím vyhýbat. Naopak jsem 
vždy velmi ráda, když se mi podaří najít někoho jedinečného, 
jehož tvorbu jsem do té doby neznala.

Je v programu letošní Divadelní Flory inscenace, která v tobě 
rezonuje nejvíce?

Ne. Jsem vlastně ráda, že se podařilo vytvořit jistou kompaktnost, 
která ukazuje pestrý svět tance a performance. Každé z vybraných 
děl je něčím specifické, ať už formou, jazykem, kterým k nám 
promlouvá, pohybovým kódem, nebo tělesností performera; ale 
přesto spolu navzájem souvisejí a dokonale se propojují. Letošní 
motto „Nový svět” je navíc velmi otevřené, takže v sobě dokonale 
snoubí témata ryze aktuální s těmi, co zde rezonovaly vždy.
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Pátek 13. 5.

10:00–11:00 | Konvikt | filmový sál | volný vstup
NERŮST V HADIVADLE
Jaké jsou nynější výzvy po udržitelnosti tvorby? Pečuje 
divadelní provoz o štěstí zaměstnanců? Umělecký šéf Ivan Buraj, 
intendantka Anna Stránská a dramaturg HaDivadla Matěj Nytra 
prezentují letošní atypickou sezónu své domovské scény.

11:30–12:30 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Naši | beseda k inscenaci

14:30–15:30 | Divadlo na cucky
Marguerite Durasová – Júlia Rázusová
ZKÁZA TOTÁLNÍHO MYŠLENÍ
Divadlo na cucky
Provokativní obrazy na hranici poezie, intimity a vulgárnosti 
inspirované tvorbou, názory i životem neortodoxní francouzské 
spisovatelky, dramatičky, scenáristky a filmové režisérky. Ženské 
mýty a obsese reflektované momentálně nejoceňovanější 
slovenskou inscenátorkou – Júliou Rázusovou.
Beseda po představení

18:30–18:55 | foyer S-klubu
dramaturgický úvod k inscenaci Vnímání

19:00–20:20 | S-klub
Ivan Buraj a kol.
VNÍMÁNÍ
HaDivadlo Brno
Scénický experiment inspirovaný románem Jeana-Philippa 
Toussainta Koupelna. Když je herec na jevišti, tak pracuje. Když 
je ve svém bytě, tak „prožívá svůj volný čas“. Co když se ale na 
scéně objeví právě hercův byt…? Introspektivní esej o volně 
bloudící mysli, zkoumání světla a péči o pokojové rostliny, 
doplněný o autorský úvod režiséra inscenace Ivana Buraje.
Beseda po představení

21:45–22:45 | Konvikt | šapitó
NEVER SOL | koncert
Autorský projekt Sáry Vondráškové, jejíž nezaměnitelný křehký 
vokál probleskuje vrstevnatými plochami analogových syntezátorů.

23:00–03:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup
hnát & plast | DJ set

OZVĚNY Z PUBLIKA

Bylo to skvělý, překvapující. Dobrej bizárek. Vstřebávám dojmy 
u gin-tonicu.

MICHAELA, STUDENTKA

Pro mě bylo silné vidět ženskou nahotu, ve které není nic 
prvoplánově sexuálního, a byla krásná.

MARKLA, ARCHITEKTKA

Vnímala jsem neskutečnou energii, zábavnost a také sesterství. 
Bylo to nabité, šťavnaté, vtipné.

ANTONIE, STUDENTKA

Chtěla bych být v té sauně s holkama.
BARBORA, RENESANČNÍ ČLOVĚK

Hodně se mi líbila scéna v sauně, spojení nahoty, světla. A také ta 
souhra performerek.

MARKÉTA, STUDENTKA
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Neverím v hranice

BARBORA FORKOVIČOVÁ

Dvojica Jenna Jalonen a Beatrix Simkó v rámci programu Divadelnej Flory tento rok koneč-
ne (po ročnom odklade) predstavili svoju tanečnú performanciu Long time no see!, v ktorej 
tematizujú rozdiely a blízkosti dvoch kultúr a národností. Fínska a maďarská tanečnica kon-
frontujú svoje národné identity, nazerajú na nich s iróniou aj odstupom, ktorý im pomáha 
lepšie ich pochopiť. Jenna Jalonen nám v rozhovore priblížila vznik diela, rovnako ako jej 
pohľad na význam národností v dnešnom svete.

Ako dôležitá je pre vás téma identity a kultúrnej prísluš-
nosti, ktorú reflektujete v performancii? Čo bolo na jej 
počiatku?

Prvotné úvahy, ktoré viedli k tomuto projektu, sa začali pred 
mnohými rokmi. Ja pochádzam z Fínska a v roku 2008 som sa 
presťahovala do Maďarska, kde sme s Beatrix od roku 2011 
pôsobili v rovnakom tanečnom súbore. Mnoho rokov sme sa 
kamarátili, ale nikdy sme sa vlastne nebavili o tom, že ja nie som 
z Maďarska. Neskôr sme sa o tom začali rozprávať a uvedomili 
sme si, že nás spája viacero vecí, máme podobné aj typy tela po 
estetickej a fyzickej stránke. Začali sme si z kultúrnych rozdielov 
medzi nami robiť žarty a neskôr nám napadlo, že by bolo zaují-
mavé urobiť menší výskum o vzťahoch medzi fínskou a maďar-
skou kultúrou a jazykom.

Existujú hypotézy, že tieto dva jazyky sa podobajú, aj keď ne-
majú takmer žiadne rovnaké slová. Ich štruktúry a gramatické 
pravidlá sú však podobné. Rozhodli sme sa, že prebádame, čo 
na tom je. Zároveň to bol pre mňa aj spôsob, akým som mohla 
opäť nadviazať na svoje korene, keďže som dlhodobo žila mimo 
krajiny, z ktorej pochádzam. Zdalo sa mi to ako dobrý prístup 

k téme identity a toho, aký má význam v dobe, keď hranice už 
takmer neexistujú. Rovnako nás zaujímalo, čo to znamená byť 
Európanom/Európankou.

Pre ľudí, ktorí neovládajú fínčinu ani maďarčinu, môžu tieto 
jazyky znieť rovnako. Keďže oba jazyky pochádzajú z rovna-
kej jazykovej vetvy, neznalý človek môže predpokladať, že 
Fíni a Maďari si navzájom rozumejú. Pohrávali ste sa nejako 
s tým, že diváci vám pravdepodobne nerozumejú a nedokážu 
rozlíšiť maďarčinu od fínčiny?

Áno. Zároveň sme vedome pracovali aj s podobným znením slov, 
ktoré však majú úplne iný význam. Je len veľmi málo slov, ktoré 
sú rovnaké v maďarčine aj fínčine. Osobne mi to však dáva veľký 
zmysel.

Takisto ma bavilo hľadať, do akej miery možno komunikovať len 
na základe toho, ako slovo znie, prípadne sledovať, čo slová a ich 
zvuk asociujú. To bol jeden z počiatočných bodov – uvedome-
nie, že nechceme robiť preklady, aby sme vysvetlili podobnosti 
a rozdiely medzi oboma jazykmi. Radšej sme ich rôzne zapájali 
v abstraktnejšej rovine.
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V akom jazyku sú teda hovorené časti?

Ja hovorím po fínsky a Beatrix po maďarsky. Počas predstavení si to 
naozaj musím v hlave prepínať a niekedy sa mi dokonca stane, že 
nechtiac poviem niečo po maďarsky. Momentálne žijem v Budapešti, 
a preto som zvyknutá hovoriť v maďarčine. Je to jazyk, ktorý použí-
vam najviac. Musím sa teda naozaj sústrediť na to, aby som používa-
la svoju materčinu. Oba jazyky sú pre mňa už prirodzené.

Ako to, že hovoríte po maďarsky?

Nemala som na výber, musela som sa to naučiť. Študovala som 
v Budapešti a dávalo mi väčší zmysel naučiť sa po maďarsky, než 
očakávať, že sa všetci v Maďarsku naučia po anglicky.

V inscenácii poukazujete na mnoho stereotypov o oboch 
národoch. Ako s nimi pracujete, čo pre vás znamenajú?

O každej krajine a každom národe existujú stereotypy. Je ľudská 
prirodzenosť, že chceme veci škatuľkovať. Je to spôsob, akým 
sa snažíme pochopiť veci, ktoré nepoznáme. Bolo fajn pracovať 
s takými, ktoré sú zaužívané a známe aj cudzincom. Hoci sa ne-
považujem za alkoholičku alebo za depresívneho človeka a ani 
Beatrix nie je človek, ktorý sa neustále iba sťažuje, je to akýmsi 
spôsobom zakorenené v našich národných identitách. Chceli sme 
pomenovať tieto kvintesencie národov a zistiť, ako sa s nimi dá 
pohrať, ako ich využiť tak, aby fungovali v inscenácii, ktorá by 
nebola depresívna.

K tomu určite pomohol aj váš humor a rivalita medzi vami 
a Beatrix, ktorá vyvrcholila v súťaži v nosení manželky. Ako 
to teda je? Súťaží Maďarsko s Fínskom?

Ó áno, súťaživosť v športe aj v živote je veľmi príznačná pre oba 
národy. Možno je to preto, že sú pomerne malé a izolované od 
svojich susedov a majú pocit, že sa musia neustále obhajovať, do-
kazovať svoju hodnotu. Bolo nevyhnutné, aby sme ju tematizovali 
na javisku.

Okrem jednotlivých národov nahliadate aj na európsku 
identitu. V globalizovanom svete sa k nej často prikláňajú 
mnohí, na druhej strane v poslednom období čoraz viac si-
lnejú aj nacionálne nálady. Ako to vnímate vy?

Myslím, že oba prístupy sú v istej miere veľmi dôležité. Ja ne-
verím v hranice, myslím, že jazyk je len jedným zo spôsobov, akými 
spolu komunikujeme. Korene, sny a prežívanie sú v podstate 
všade rovnaké. Zdá sa mi absurdné, ak ľudí škatuľkujeme len na 
základe toho, že rozprávajú istým jazykom, alebo žijú na istom 
území. Byť Európanom/Európankou je skvelé a v týchto časoch 
obzvlášť dôležité, pre Maďarsko rovnako ako pre Fínsko.

Vaša inscenácia je v tomto zmysle teda aj ironická.

Áno. V čase, keď sme ju vytvárali (2018), to nebola politická 
performancia, no dnes získava také podtóny, najmä vďaka otázke, 
s čím sa identifikujeme. Všetci sme však „pomiešaní“ – ak si uro-
bíte DNA test, zistíte, že v sebe máte pätnásť rôznych národností 
a pritom nie nevyhnutne tú, do ktorej ste sa narodili. Je veľmi 
dôležité, aby sme to pochopili, akceptovali a snažili sa kultúry 
zbližovať. V Long time no see! hovoríme o dvoch veľmi špecific-
kých krajinách, ktoré prepájame, vo väčšom kontexte je to však 
len jeden diel veľkej skladačky.

Ako ste vytvárali tanečné časti performancie? Najmä na 
začiatku ste slová prepájali s pohybom, čo vyznievalo, že 
vytvárate akýsi pohybový slovník.

Samotný pohyb aj naše telá pre nás boli jazykom. Chceli sme 
tak vytvoriť kanál pre metakomunikáciu a umožniť aj zahranič-

ným divákom čítať v pohyboch a tanci vlastné významy. Vytvorili 
sme nový, fyzický jazyk, ale to je v konečnom dôsledku to, čo my 
tanečníci robíme neustále.

V performancii vo veľkej miere pracujete s nahotou. Čo pre 
vás znamená byť nahá na javisku?

V mnohých svojich dielach som na javisku nahá. Ale v Long time 
no see! je to pre mňa najprirodzenejšie. V kontexte fínskej sauny 
to inak ani nejde. Hovorí sa, že sa rodíme aj zomierame nahí. 
Chápem to ako cyklus života a všetko, čo sa udeje medzi tým, 
sú roky, v ktorých preberáme rôzne identity, aby vás svet navôkol 
vnímal a pochopil. Sauna je pre nás posvätné miesto, miesto, kde 
s ľuďmi, s ktorými tam si, zdieľaš svoje tajomstvá, obavy, strachy, 
sny. Je to očista tela aj duše. Bolo by nezmyselné byť na javisku 
nahý bez dôvodu – ale v saune je to nevyhnutné. Ako ste videli, 
stálo to trošku hádok a námahy, kým som Beatrix presvedčila, 
že do sauny treba ísť nahý – to sa spája s reálnou príhodou, keď 
sme boli prvýkrát v tureckom kúpeli. Nedokázala som pochopiť, 
že ľudia sú tam v plavkách. Povedala som si, že musím Maďarov 
v otázke saunovania trochu poučiť.

Nedá sa neopýtať: naozaj v niektorej z krajín existuje súťaž 
v nosení manželky, akú zobrazujete v performancii?

Nosenie manželky, po fínsky eukonkanto, je veľmi zvláštny feno-
mén, avšak v tejto „disciplíne“ sa konajú svetové majstrovstvá. 
Nie je to teda čisto fínska záležitosť. Raz za rok sa súťažiaci 
stretnú vo Fínsku uprostred veľmi členitého a neľahkého terénu. 
Treba preskakovať stromy, prejsť cez vodu a podobne – a spôsob, 
akým nás nosili na predstavení, je oficiálny spôsob ako nosiť 
manželku, je totiž najvýhodnejší, najľahšie sa tak hýbe. Je to veľ-
mi drsné ale aj vtipné, môžete si to vyhľadať na YouTube. Neviem, 
prečo to existuje a odkiaľ to pochádza, ale je to skutočné. Raz 
som sa súťaže chcela zúčastniť, ale nemohla som, lebo žena, 
ktorú budú nosiť, musí mať vyše 50 kíl a ja som vtedy vážila me-
nej. Dnes už mám vyše 50 kíl, takže sa možno nabudúce zapojím!

Rozhovor byl doplněn o některé otázky z besedy po představení 
Long time no see!.

Finská choreografka, tanečnice a performerka tvořící také pod 
pseudonymem triplejay, sice vystudovala klasický balet – nej-
dřív na Finské národní škole opery a baletu, poté na Maďarské 
taneční akademii – ale v rámci svého studia v Budapešti se stala 
členkou Willany Leó, skupiny taneční improvizace, která určila 
její další směřování v oblasti současného tance a performance. 
Vlastní choreografie vytváří jak v Maďarsku, tak v Belgii, kde 
založila nezávislou platformu Collective Dope, s níž nastudovala 
mj. performanci BEAT ‘I just wish to feel you’. V Národním divadle 
tance v Budapešti se podílela na inscenaci Mechanics of Distance. 
Oba projekty byly v roce 2020 zařazeny do prestižního výběru 
Aerowaves.

JENNA JALONEN (1991)
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Krize, kterou ani kremrole nezachrání

EMA ŠLECHTOVÁ

Obývák, gauč, zapnutá televize. Dezerty z cukrárny za rohem 
číhají jako předzvěst rodinného pekla, do kterého se dostáváme 
skrze upřímnou touhu sdílet se svými nejbližšími, touhu poro-
zumět si. Umělecký šéf HaDivadla Ivan Buraj, výtvarník Pavel 
Sterec a scénárista Bohdan Karásek formou verbatim vytvořili 
text ušitý na míru 45. sezóny Zdroje, který však spíš než envi-
ronmentální krizi odkrývá procesy mezigeneračních a často 
marných snah o demokratický dialog. „Toto není normální rodina, 
to je bitevní pole,“ říká postava Kristýny. Skrze její slova si uvě-
domuji onu vágnost pojmu „normální rodina“, protože právě 
obraz neschopnosti se chápat, vystoupit z vlastního názorového 
spektra a skutečně se poslouchat, jsou pro mnohé z nás nedosa-
žitelným a zcela nenormálním konceptem. A jací jsou ti Vaši?

Dvě dcery, Eliška (Táňa Malíková), Kristýna (Kamila Valůšková) 
a matka Zdena (Simona Peková) a jeden nadšený podnikatel 
v solární energetice, Kristýnin manžel Milan (Jiří Miroslav Valůšek), 
se skrze přírodní apokalypsu dotýkají své vnitřní pohromy, 
intimní krize, která absentuje názorové souznění. Z obyčejného 
nedělního odpoledne se stane opak rodinné pohody, tak jak tomu 
často v životě bývá. Každý si jako mlýnek mele své vlastní otře-
pané fráze náležící jeho generaci i bublině. Rozbuškou se stává 
Eliščina aktivistická nátura, ale není to přivazování k rypadlům, 
které skutečně podněcuje spor. Postavy by mohly úplně stejně 
diskutovat nad problematikou sociálních sítí nebo totalitních 
režimů. Inscenace Naši totiž ze všeho nejvíc poukazuje na bezvý-

chodnost a frustraci, kterou obecně během takových ideologic-
kých sporů zažíváme. Divák má možnost z bezpečného povzdálí 
analyzovat mechanismy rozhovorů, které nás jako společnost 
vedou do záhuby. Pokud jako jedinci postrádáme sebereflexi 
a empatii, nemáme šanci společně hledat cestu ven z budoucnosti 
plné oxidu uhličitého a vysychajících vodních zdrojů. Když Eliška 
ve svém monologu hovoří o tom, jak jí umění přestalo dávat smy-
sl, protože ho vnímá už jenom jako hologram reality, se kterou se 
nedokáže vyrovnat, nepřímo vyzdvihuje jednu z největších kvalit 
inscenace brněnského HaDivadla. Naši nevnucují svůj postoj ke 
klimatické krizi, ale zprostředkovávají poměrně nezabarvenou 
společenskou sondu, skrze jejíž optiku může divák získat klíč 
potřebný k napravení chyb, jichž se velmi realisticky vystavěné 
postavy dopouští.

Asi není nutné podotýkat, že je to právě obsah, co promlouvá. 
Víceméně jednoduchá konverzačka, do jisté míry kopírující tele-
vizní estetiku seriálů „ze života“, mě nezasáhla výrazným režijním 
rukopisem nebo divadelní řečí, ale prostou lidskou autentičností. 
Ve schopnosti zachytit každodennost, vytrhnout ji z reality a skr-
ze vzniklé zvětšovací sklo upozorňovat na celospolečenské pro-
blémy čtu rukopis Bohdana Karáska. Stejně jako ve filmu Karel, 
já a ty se divák s postavami ztotožňuje skrze podobnost s vlastní-
mi všedními zážitky a, aniž by si tento proces nutně uvědomoval, 
rozvíjí svou empatii. Takže vezměte vaše do divadla a možná se 
společně strávený čas nebude jevit tak apokalypticky.
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FloraLab: 
Velké bílé dusno

NATALLIA SKARYNKA | UP

Jevištní interpretace dramatu Tři sestry ruského dramatika 
A. P. Čechova od Slovenského komorného divadla Martin je 
povedeným zobrazením vrcholné amorfnosti lidského života. 
Hned od  ačátku inscenace svou výtvarnou stránkou ponořuje 
diváka do pocitu omezenosti, ochuzenosti, uzavřenosti, těsnos-
ti a chaosu, který se následně odehrává v domě Prozorovových 
majícím podobu skleníku s obrovským bílým plátnem na pozadí 
namísto zahrady.

Dialogy postav jsou propojené s jejich poloabsurdními činy 
uvnitř skleněné klece, jež se stává epicentrem dění, které se na-
konec pořádně ani neděje. Přemísťování skleníku přes celé jevi-
ště a smog objevující se uvnitř něj proměňují snahu adekvátního 
vnímání příběhu do mlhavých halucinací, ve kterých se postupně 
ztrácí jak ostrost obrazu samotného, tak smysl promluv. Oslava 
narozenin v lidmi přecpané „místnosti“ s deficitem vzduchu na-
bývá podobu blázince, ze kterého není cesty ven. Postavy unikají 
pouze do velkého sterilně bílého ničeho, kde se většinu času po-
hybují jen ve stejné trajektorii, narážejí na neviditelné zdi – pro-
dukty jejich ochuzené imaginace – a vracejí se zpátky do bodu A.

Rytmičností hereckých pohybů, slovního vyjádření a scénografic-
kých proměn inscenace zobrazuje ztracení a motání se člověka ve 
svém vlastním těle a marnění něčeho, co se v podivné atmosféře 
domu Prozorovových nedá pojmenovat časem. Uvažování nad 
vlastní existencí se ztrácí v omezeném prostoru, jednoduchých 
barvách oblečení, nesmyslných touhách po vzdálené Moskvě, 
nudění se a následných záchvatech podvodů, alkoholismu, karet-
ních her a pomlouvání všeho, co oko vidí, a kvůli čemu je život 
postav postupně degradován do stavu kómatu.

Finsko není v Evropě

BÁRA ZÍTKOVÁ

Určitě jsme všichni slyšeli moudro, které říká, že komunikace je 
základem zdravých vztahů. Jenže co když dva mluví odlišným 
jazykem? To, že pro komunikaci nemusí být podstatný jazyk, nám 
dokazuje inscenace Long time no see!, která oslavuje Evropu jako 
veselý kontinent a představuje rodné země vystupujících taneč-
nic – Finsko a Maďarsko.

Dvě performerky, dva jazyky. Finština a Maďarština se na první 
pohled zdají být naprosto odlišnými, ale v mnoha věcech jsou si 
podobné – tak jako Beatrix a Jenna, které se potkaly v Maďarsku 
a začaly si všímat stejných prvků, ale i odlišností ve svých kultu-
rách. Po pár vtipech směřovaných na jejich kulturu se rozhodly, 
že z toho musí udělat vlastní inscenaci.

Obě země byly představeny vizuálně za přítomnosti projekce 
fotografií na zadním prospektu jeviště. Snímky byly pořízeny 
na cestách scénografa Daniela Dömölky po Finsku a Maďarsku 
v rámci jednoho roku. A přestože se jednalo o originální fotogra-
fie, nějak se mi je nepovedlo spojit s rekvizitami a dekoracemi 
na jevišti, které naopak pracovaly se stereotypy kultur. Například 
sauna jako typický výdobytek Finska a turecká lázeň spojená 
s Maďarskem.

Jazyk je nahrazen tělesností ve formě expresivní nahoty a tance. 
Performerky v průběhu představení hrají pomyslný ping pong, 
při kterém si vyměňují slova podobně znějící v maďarštině a fin-
štině, a jejich překlad zobrazují pomocí svých těl. Vytváří tím na 
jevišti metakomunikaci, skrze kterou se performerky dorozu-
mívají samy mezi sebou, ale i s diváky. Nahota se v inscenaci na-
chází především z důvodu přítomnosti sauny na scéně, jelikož se 
dle finské tanečnice „do ní přece do prdele nechodí v plavkách“. 
Odhalená těla jsou zde nástrojem pro vytváření slov, která stejně 
jako tanec vychází z pohybu performerek. Takže pozor, přichá-
zí hlavní myšlenka: z inscenace vyplývá, že mezi sebou můžeme 
komunikovat, aniž bychom druhému rozuměli, a zároveň nechat 
slovníčky v klidu doma.



KONTEXT

Zdá se mi pozoruhodné, jak se druh tanečně-performativního 
umění zabývající se angažovanými tématy posouvá od niterných 
a vztahových témat – jak jsme mohli vidět v nultých letech v ob-
ratu k emancipaci, feminismu, ženským tématům – více směrem 
k ekologii. Zároveň mám pocit, že si umělci uvědomují potřebu 
udržitelného jednání a často na sebe kladou vyšší nároky, než 
jaké jsou reálné v kontextu běžného provozu. Protože perfor-
mance, stejně jako jakýkoli rituál, funguje na takovém principu, 
že když zapálím oheň, tak něco musí shořet. V tomto smyslu je 
divadlo bytostně neekologická forma stojící v přirozeném rozporu 
s ambicí být ekologický. Tvůrci se ale snaží být ekologičtější a zá-
roveň tato témata reflektovat. Mně osobně je nejbližší, když s té-
maty vstupují do veřejného prostoru, jako například dnes postava 
Táni Malíkové v Našich, která se pouští do akce u rypadla. To je 
pro mě taky performance.

JAN ŽŮREK, ČLEN RADY OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 PRO KULTURU A PAMÁTKOVOU PÉČI

Ekologie v divadle je v československém kontextu stále více se 
ukazující téma. Problém ovšem je, že mnoho divadel k němu 
přistupuje pouze tak nějak jednoduše pragmaticky. Mají pocit, 
že stačí přestat tisknout bulletiny a použít scénu nebo kostýmy 
z fundusu, ale to přitom nestačí vůbec. Neboť, jak jsme dnes 
slyšeli v Našich, jde o to, abychom změnili způsob života. A to je 
ono. Myslím, že by stačilo, kdyby divadlo nehrálo každý den jinou 
inscenaci a nemuselo pořád chodit pro kulisy, kdyby hrálo bloko-
vě. To je základ pro provoz divadel v kontextu ekologie. A druhá 
věc, ekologie jako téma je v divadle často problematická, protože 
vyznívá mírně tezovitě. Jako například opět v Našich. Všechno, 
co dnes zaznělo, je frekventované a slýcháme to denně. Neumím 
si představit divadelní dílo, které by komunikovalo řešení, pro-
tože to asi není tak jednoduché. Ale držím tomu všemu palce. 
(přepis ze slovenštiny)

MAX SOBEK, REŽISÉR
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Sobota 14. 5.

10:30–13:00 | Divadlo na cucky
SVOBODA V KLIMATICKÉ KRIZI
Divadlo na cucky | workshop pro děti (7–11 let)

11:00–12:20 | S-klub
VNÍMÁNÍ | Ivan Buraj a kol. | HaDivadlo Brno
Scénický experiment inspirovaný románem Jeana-Philippa 
Toussainta Koupelna. Když je herec na jevišti, tak pracuje. Když je 
ve svém bytě, tak „prožívá svůj volný čas“. Co když se ale na scéně 
objeví právě hercův byt…? Introspektivní esej o volně bloudící 
mysli, zkoumání světla a péči o pokojové rostliny.

14:00–16:00 | Divadlo na cucky
CESTA ŽIVOTEM
Divadlo na cucky | literárně-dramatická dílna pro děti (7–11 let)

14:30–15:30 | Konvikt | Divadlo K3
ODLOUČENÍ | Markéta Vacovská
Upřímné, odvážné a otevřené dílo tematizující hraniční 
zkušenost, jež vyžaduje lidskou podporu, účast i sdílení. 
Naléhavá intimní výpověď o smrti dětí a těžké cestě k jejímu 
přijetí v performanci Markéty Vacovské, která za své drásavé 
sólo získala ocenění Tanečnice roku 2021.

16:00–17:45 Konvikt | šapitó | volný vstup
LOUČENÍ
Beseda týdeníku Respekt o „posledních věcech člověka“, 
důležitosti paliativní péče a důstojného rozloučení s nejbližšími 
i umírání o samotě.

19:30–21:00 | Moravské divadlo
Manuela Infante
NOISE. DAS RAUSCHEN DER MENGE | NOISE. ŠUMĚNÍ DAVU
Schauspielhaus Bochum
Herecký „Talent roku 2020“, famózní Gina Haller, ve strhující 
rekonstrukci brutálního policejního zásahu v Santiago de Chile 
před třemi lety. Unikátní představení na pomezí poetické 
instalace, rozhlasové hry a koncertu. Politický statement chilské 
scenáristky a režisérky Manuely Infante, jedné z nejvýraznějších 
osobností latinskoamerického divadla a vítězky berlínského 
festivalu Stückemarkt des Theatertreffens.
V německém znění s českými titulky.

22:00–03:00 | Konvikt | šapitó | volný vstup
Prima Musica | DJ set

SONG DNE

Led Zeppelin | D’yer Mak’er 
vybrala Táňa Malíková


