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MAGAZÍN FESTIVALU DREAM FACTORY OSTRAVA 2017

sobota 3. června 2017

Dominik Migač a Tereza Černá: 1800 repríz
a přijde nám divný, že se to lidem vlastně pořád líbí
Dominik Migač a Tereza Černá se na festivalu představí se svou inscenací μSputnik, která je určena
pouze pro jednoho diváka. Na festivalu se hrála po
tři dny (dnes naposledy), pokaždé v jiném prostoru.
Kde se zrodil nápad hrát divadlo pro jednoho diváka?
D: Ten nápad byl můj. Jako malý jsem viděl
představení Hanky Voříškové Cesta na sever,
a když jsem se hlásil na DAMU, tak jsem zjistil,
že za sebou nemám zase tolik inscenací, které
bych mohl prezentovat. Přemýšlel jsem tedy, co
bych připravil, a ona mi byla inspirací. Udělal
jsem to dost podobně, a tak vlastně vzniklo první mikro divadlo a byl to μDěj.
Proč jste si zvolili právě téma vesmírného putování μSputniku?
Pořadatel

Spolupořadatel

T: Měli jsme s Dominikem jednoho večera sraz
v hospodě a Dominik přinesl dětskou, úzkou pop-up knížku o vesmíru.
D: Byly tam takový šouplata.
T: A nám se to líbilo. Už předtím jsem Dominikovi pomáhala dělat loutky do μDěje, tak jsme si
říkali, že bychom mohli udělat něco jako μDěj,
ale lepší a o vesmíru. Oba nás baví vesmír.
D: Mě hlavně ty šouplata.
T: Oba nás baví to téma a Dominika taky mechanika.
D: Baví mě vymýšlet technické náležitosti a další projekt je vždycky o něco složitější než ten
předchozí.

Inscenace je bez jazykové bariéry. Stává se, že
inscenaci divák neporozumí?
D: Stává se to často a divák neporozumí dost
zásadně. Třeba vůbec neví, co je Sputnik, nebo
vůbec nepochopí koncept, tedy, že se má dívat
do nějakého jednoho okýnka.
T: Diváci si někdy myslí, že se mají dívat i na
nás. Takže sedí třeba dva metry od okénka a dívají se na celý prostor a vůbec to nechápou.
D: Například v Německu zase absolutně nechápali, o čem to je, ptali se nás, co měl ten balónek s nožičkama znamenat.
Má někdy divák tendenci při inscenaci mluvit –ať
už sám pro sebe, nebo s vámi?
T: Divák má na uších sluchátka, a když se do

Finančně podpořili
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PROGRAM – sobota 3. června 2017
URNA NA PRÁZDNÉM JEVIŠTI
14:00 Činoherní klub Praha

110‘

Divadlo Petra Bezruče

14:00 μSPUTNIK
až MIR.theatre
19:00 Důl Hlubina

12‘

OŠKLIVÉ KAČÁTKO
15:00 Divadlo U staré herečky

40‘

Důl Hlubina – Cineport

16:00 CHUŤOVKY
Důl Hlubina – Maryčka

45‘

HEREC A TRUHLÁŘ MAJER MLUVÍ
80‘
17:00 O STAVU SVÉ DOMOVINY
Studio Hrdinů Praha
Důl Hlubina – Divadlo vědy

SMÍŘENÍ
18:30 Komorní scéna Aréna Ostrava

155‘

Komorní scéna Aréna Ostrava

TANGO MACABRE
19:00 Divadlo Husa na provázku Brno

90‘

Důl Hlubina – Kupelka

INDUSTRIÁLNÍ SAFARI: MONSTRA
20‘
21:00 V HLUBINĚ
Důl Hlubina – Kompresorovna

BUSKING UN/LIMITED
22:00 Spielraum Kollektiv
a Divadlo Archa Praha

90‘

SPALOVAČ MRTVOL
24:00 Divadlo Husa na provázku Brno

97‘

Důl Hlubina – Pod věží

Důl Hlubina – Pod věží / ﬁlmová projekce

děje hodně vžije, tak si třeba brouká písničky, které
mu tam hrají. Mluví si pro sebe a směje se.
D: Hodně diváků se stydí jakkoliv projevit, protože jsou sami v neznámém prostředí. Ale jsou i diváci, kteří nahlas křičí, zpívají, tleskají, komentují
to. Líp se potom hraje.
Je pro vás inscenace μSputnik náročnější, než běžné „činoherní“ hraní pro plný sál?
D: Není to náročnější.
T: Je to úplně jiný.
D: Vyžaduje to jiné soustředění a jiný přístup. Ze
začátku jsem měl vizi, že od každého herce, který
to bude hrát, budu vyžadovat 100% soustřední
od začátku do konce. Ale teď už vím, že je to
kontraproduktivní, protože tím pádem pak začne
dělat chyby. Je tedy určitě lepší, když je vzadu
uvolněná atmosféra.
Jak celý mechanismus funguje? Do „okýnek“ nevidíte, umíte tedy inscenaci nazpaměť, nebo máte
nějaké záchytné momenty?
D: Tím, že jsme ty krabice sami vyráběli, tak víme
přesně, jak fungují. Natočili jsme video, jak by to
mělo ideálně vypadat, a podle toho videa jsme
pak natočili zvuk. Některé zvuky by měly být vodící.
T: Vnímáme, kdy se trochu změní hudba.
D: Je tam několik věcí, které děláme pocitově, ale
většina je přesně daná.
Kolikrát za sebou maximálně hrajete?
T: hráli jsme i sedm hodin, což znamená osmadvacet repríz. Ale to už jsem opravdu nemoh-

la. V jedné scéně klečím minutu na zemi a pohybuji Sputnikem, a když se blížila po dvacáté
sedmé, tak jsem si říkala, že se radši postřelím,
než to hrát ještě jednou.
D: První čtyři hodiny je to sranda, pátá hodina je
kritická a pak už to nenávidíš.
T: Máme za sebou tisíc osm set repríz. A přijde
nám divný, že se to lidem vlastně pořád líbí. Ale
i nám připadají některé fórky pořád vtipný.
Liší se reakce dětských a dospělých diváků?
D: Děti na nás moc nechodí, a když už jo, tak nás
to docela zaskočí. Není to úplně inscenace pro
děti, ale líbí se jim to.
T: Mně přijde zajímavý, že se reakce neliší. Když
někoho baví téma vesmíru, tak se chytne. Měli
jsme tam jednoho kluka, který poznal i citát Oppenheimera, který tam je.
Jaký projekt připravujete nyní? Na co se diváci,
kterým se μSputnik líbil, mohou těšit?
D: Připravujeme toho víc. μSeverse stejným konceptem.
T: Je to na motivy eskymácké pohádky o ostrově
zlých žen. μSputnik je 2D, tohle bude 3D.
D: Potom děláme Evoluci, to je pro více diváků,
ale má to podobný princip. Zase máme stěnu, asi
3x4 metry, ale diváci se nemusí soustředit pouze
na okénko. Je tam několik plánů – projekce, která
poběží na stěnu, loutky, zvuková složka…
T: Je to na motivy knížky Vesmír a lidé.
D: Takže to není evoluce života, ale evoluce hmoty.
Ptala se Anežka Berčíková

Den čtvrtý, mocensko-nebeské vztahy

Linda Straub: Fascinovalo nás téma svobody
Linda a Mathias Straubovi vytvořili inscenaci
o pouličních umělcích Busking Un/Limited. Jak
projekt vznikal, jak se těší na hraní v dole Hlubina
a jaké to je, když je vašim nejbližším spolupracovníkem manžel, prozradili v tomto rozhovoru.
Proč jste se rozhodli vytvořit inscenaci Busking
Un/Limited?
S tématem pouličního umění přišel Mathias.
Jednou řekl, že pouliční umělci jsou jedni
z mála, kteří navazují kontakt s návštěvníky
Prahy. Velkou mírou spoluvytváří obraz, který si člověk z Prahy odnese. Na tématu jsme
začali pracovat v době největšího pražského
boomu pouličního umění. Umělci z celého světa byli v centru úplně všude a začalo přibývat
petic na zákaz buskingu v jednotlivých ulicích.
Musím se přiznat, že jsem na začátku vnímala hlavně ty pouliční umělce, kteří mě iritovali. Vedle špičkových umělců tam bylo hodně
kýče – hadi, bubliny, zlaté sochy, levitátoři,
překřikovači, metači ohněm, chodící reklamy...
Zároveň některé věci dokázaly oslovit velké
množství diváků. Divadelní nabídka v Praze
je tak velká, že se soubory o těch pár diváků
přetahují. Pak jdete ulicí a vidíte 200 lidí, jak
sedí nebo postává v kruhu a zůstanou třeba
stejnou dobu, jakou trvá divadelní přestavení.
Říkali jsme si, že máme hodně co se od pouličních umělců učit. Taky nás fascinovalo téma
svobody. My na jedné inscenaci pracujeme
rok nebo dva. Buskeři nepíší granty, nehledají spolupracovníky, prostor, neřeší propagaci.
Mají svobodu se ráno sebrat a spontánně vystoupit v Praze a druhý den v jakémkoliv jiném
městě na světě. A právě svoboda a způsob jejího omezení pro nás byla výchozím tématem,
které ještě posílila chystaná změny vyhlášky
o pouličním umění.
Je to projekt dokumentární? Jak vznikal?
Zkoušení v divadle předcházela hodně dlouhá
fáze průzkumu. V první fázi jsme pozorovali,

fotili a natáčeli. Ve druhé fázi jsme nahrávali
rozhovory téměř se všemi umělci v centru Prahy, které jsme potkali, a s turisty. Ptali jsme
se, co turisty na pouličním umění fascinuje.
Z buskerů nás zajímali ti, kteří vystupují na
ulici denně. Proč pouliční umění dělají a jaké
jsou vztahy mezi pouličními umělci. Poměrně
brzy se nám podařilo proniknout do buskerské
komunity. Asi rok před premiérou jsme se dozvěděli o chystané vyhlášce. Nejvíce postižení
novou vyhláškou byli právě hudebníci, proto
jsme se zaměřili na ně. Uspořádali jsme diskuzi v Arše, kam jsme pozvali buskery, politiky
a obyvatele Prahy 1. Byla to hodně emotivní
diskuze. Do samotné inscenace jsme pak
vybrali věkově, hudebně i názorově rozdílné
osobnosti. S vybranými jsme natáčeli hodiny a hodiny rozhovorů, navštěvovali jsme je
doma, procházeli rodinná alba...
Busking Un/limited hrajete v pražské Arše. Je
pro vás hraní v dole Hlubina výzva? Co bylo při
přenosu nejobtížnější?
Je to velká výzva. Je to industriální ostravský prostor a my v Busking Un/Limited zveme diváky do jádra Prahy. Taky jsem hodně
zvědavá na to, jaká témata budou rezonovat
s ostravským publikem. Přece jen je to hodně lokální inscenace. Nejobtížnější bylo vypořádat se s prostorem. Máme site specific
obsesi. Kdybychom inscenaci dělali přímo
v Hlubině, vypadala by úplně jinak. V tomto
případě už jsme věděli, jak vypadá výsledný
tvar a šlo o to, jak ho zasadit do prostoru,
aby s ním co nejvíc souzněl a zároveň neztratil původní tvář.
Lindo, tvoříš tvůrčí tým se svým manželem. Co je
při takové spolupráci výhoda?
Výhoda a zároveň nevýhoda je, že jsme spolu téměř pořád. Nápady často nevzniknou na
plánované schůzce, ale ráno po probuzení,
u snídaně, ve volném čase... V našem případě

se můžeme nápady ihned inﬁkovat. I negativní reakce posunuje dál. Základ konceptu
Busking Un/Limited vznikl na dvoudenním
výletě v Českosaském Švýcarsku, kam jsme
si jeli divadelně vyšťavení odpočinout a místo
toho jsem pak chodila deset kilometrů s blokem v ruce a psala.
Mathiasi? :-)
I když spolu nesouhlasíme, je těžko říct, že
se spoluprací končíme. Stejně se pořád znovu
a znovu musíme domluvit a najít společné řešení. Nemůžeme tomu druhému jen tak něco vnutit... Je to náročné, ale zároveň velká výhoda,
protože vztahy jak profesionální, tak soukromé
se prohlubují hlavně skrze střety názorů a následná hledání řešení. Na rozdíl od ostatních
spolupracovníků, od kterých si člověk může dát
pauzu, jsme nucení rozpory ustát a překonat
a myslím, že je nám to oběma i projektům ku
prospěchu.
Jaký projekt připravujete nyní?
Teď chystáme dokumentární site speciﬁc projekt o Žižkovském vysílači a site speciﬁc ve
Venuši ve Švehlovce. Po posledních silně dokumentárních projektech Busking Un/Limited,
Relax Now! a Fidlovačka aneb Kdo je my? se
chystáme k návratu k prostoru a vizuálnímu
klíči.
A co plánujete na léto?
Divadelní projekt Čojč pro česko-německou
mládež z pohraničí. Pak budeme buď pracovat
na projektu v Dánsku, nebo pojedeme na Ethno
Histerii za Matijou Solcem a Kateřinou Hadravovou a Tomášem Žižkou a pak odjedeme zpívat
do odlehlé části Ukrajiny. Potřebujeme nabít baterky a odjet hodně daleko od počítače.
Ptala se Lenka Dombrovská

Anketa o lásce (k dortům, botám, dobrému jídlu a pití)

Láska v době internetu – Boh je DJ. Severská láska – Nora (Domeček pro panenky). Milované Divadlo pod Palmovkou.

Ptala se Anežka Berčíková

Jak si představuješ nejromantičtější žádost o ruku?

Jaké máš nejoblíbenější boty a dort?

Jaký je tvůj nejoblíbenější ostravský podnik?

Jirka Böhm: Asi když ten žadatel využije momentů, míst a jiných aspektů vztahu a nějak je
při samotný žádosti vezme do hry.

Jirka Böhm: To jsou jasně španělský Campery,
už si prakticky jiný boty nekupuju. Jsou nesmírně
pohodlný a vydrží několik let. Dort asi z piškotů.
Honza Teplý: Jedny z oblíbených jsou bosé
nohy v trávě a nepečený cheesecake (jakékoliv
chutě) nebo minimálně 80% čokoláďák.
Anna-Karolina: Ty, které mám na sobě, černé
s bílou podrážkou. Dort jakýkoliv čokoládový.
Sára Haváčová: Boty pohodlné a dort čokoládový se spoustou čokoládových křupinek a kousků a čokoládové šlehačky.

Jirka Böhm: Miluju ostravskej industriál, takže
především celá oblast Vítkovic, kde jsou různý
možnosti posezení.
Honza Teplý: Tady je to jasný – Les.
Anna-Karolina: Nejraději chodím k Ostravici,
takže si někde koupím pití a udělám si piknik.
Nebo Ostravanka.

Ondřej Pavelka přebírá vládu. Anti-gone: Blackout aneb Konec pohřbívání na Hlubině. Ema má mísu a Patrik Děrgel má Emu.

Sára Haváčová: Restaurace Určitě podnik Sì.
Foto Lukáš Horký

Honza Teplý: Představ mám hodně, takže je těžké vybrat jednu jako nej…
Anna-Karolina: V Norsku. Na horách. Pod stanem. Nebo vedle stanu.
Sára Haváčová: Na vycházce se dvěma psy
a jedním mužem v lese.

O Smíření a také jednom hromadném hrobě u Divadla Petra Bezruče
Smíření? Jde to těžko a Dr. Factory o tom leccos ví. „Jdeme dupat Němky,“ uslyšel letos dvaadevadesátiletý Zdeněk Růžička z Ostravy v červnu 1945. V podstatě
dostal výzvu ke znásilňování, a to od známého ze Sokola. Zděšen odmítl.
Někdy v té době přišel na Pražský hrad dopis adresovaný manželce prezidenta republiky Haně Benešové, v němž pisatel krásnou češtinou prosí milostivou paní, aby zabránila zvěrstvům páchaným zdivočelými českými hordami na pražských Němcích. „Velevážená paní presidentová! Velké radostné dny, které
prožíváme, jsou zakaleny velkou bolestí soucitu. S mnoha Němci – ženami, dětmi a muži, kteří v širším smyslu politicky nebyli vůbec činní – zachází se více než
nelidsky,“ začíná dopis napsaný 2. června 1945.
Na list nebylo nikdy odpovězeno, ač končil poníženou prosbou: „Milostivá paní, prosím, nenechte tuto dějinnou hanbu lpěti na našem národě. Za Váš
zásah Vám předem děkuji jménem lidskosti!“
Zdeněk Růžička je vitální kmet s předválečnou noblesou v krvi a nad espresem pěje o rozumném soužití Čechů, Němců a Židů v předválečné éře
i o perzekuci vlastní rodiny za nacistů, když jeho bratra Mirka zavřeli do koncentračního tábora v Buchenwaldu. Poválečnou mstu na nevinných německých civilistech ale vždy považoval za zločin. „Sotva přišli Rusové, ostravská spodina rychle zakládala revoluční gardy. Většinou předváleční komunisti a s nimi všehoschopní
váleční kolaboranti, kteří rychle vstupovali do stejné strany,“ líčí. V Cihelní ulici, kde žil s rodiči, rudoarmějci svázali jednoho železničáře a jeho ženu znásilňovali
před dětmi. V místě byli i čeští gardisté, kterým si Růžička na osvoboditele stěžoval. „Řekli mi, že v Německu to mají Rusové povolené, a teď prý nevědí, že tohle
už není Německo,“ vypráví.
Gardisté se u rudoarmějců za pár dnů skvěle vyškolili a když vzápětí ostravské Němce nahnali do lágrů, začali znásilňovat také. Z loajálních a často
před nacistickým režimem docela podělaných obyvatel protektorátu se najednou stávali mstitelé. Poměry v ostravských lágrech byly mimořádně drastické a třeba
v táboře Hanke bylo do začátku července ubito 231 civilistů, kteří podnes odpočívají v neoznačeném masovém hrobě v sadu Milady Horákové. Vlastně kousek od
centrály Továrny na sny v Divadle Petra Bezruče.
Mučení v lágru Hanke dosáhlo tak strašlivých rozměrů, že úřady v létě 1947 přece jen nařídily vyšetřování nejhorších excesů z jara a léta 1945. Svědek
Josef Mušálek, jenž patřil k internovaným a dostal na starost odvoz zavražděných civilistů na hřbitov, tehdy mimo jiné uvedl: „Podotýkám, že jsem byl svědkem
toho, když bylo popraveno 36 mužů, vesměs invalidů. Byl jsem svědkem scény, kdy na celu 6 byla přivedena žena, asi šedesátiletá. Přivedl ji dozorce Glos a říkal,
že už jí venku vrazil do rodidel pendrek a že ji na jeho pokyn museli už tři SSmani znásilnit. Na to v cele přítomní museli dotyčnou znásilňovat, Glos asistoval a ještě
k souloži pomáhal.“
Smíření.
Ivan Motýl

NEDĚLE 4. ČERVNA 2017 / 13:00 hod. / Divadlo Petra Bezruče – Márnice
Ladislav Grosman – Jiří Pokorný

OBCHOD NA KORZE

Divadlo X 10 Praha

režie, scéna a kostýmy Jiří Pokorný / dramaturgie Lenka Havlíková
hrají Gabriela Pyšná, Lucie Roznětínská, Matěj Nechvátal, Roman Zach, Dan Dittrich
délka představení: 90 min.

NEDĚLE 4. ČERVNA 2017 / 15:00 hod. / Divadlo Petra Bezruče
Oscar Wilde – Marián Amsler

PORTRÉT DORIANA G.

Slovenské komorné divadlo Martin

režie a dramatizace Marián Amsler / dramaturgie Monika Michnová / scéna Juraj Kuchárek / kostýmy Martin
Kotúček / hudba Ivan Acher
hrají Daniel Žulčák (Dorian), Tomáš Mischura (Basil), Marek Geišberg (Henry), Tomáš Grega (Alan), Jaroslav Kysel
(James), Jana Kovalčiková (Sibyla), Zuzana Rohoňová (Gladys), Eva Gašparová (Pani Vaneová)
délka představení: 150 min.

NEDĚLE 4. ČERVNA 2017 / 19:00 hod. / Divadlo Jiřího Myrona / slavnostní zakončení
Ladislav Fuks – Jan Mikulášek – Marta Ljubková

SPALOVAČ MRTVOL

Národní divadlo Praha

režie Jan Mikulášek / dramatizace Jan Mikulášek, Marta Ljubková / dramaturgie Marta Ljubková / scéna a kostýmy
Marek Cpin / světelný design Pavla Beranová
hrají Martin Pechlát (Karel Kopfrkingl), Pavla Beretová (Lakmé), Lucie Polišenská (Zina), Radúz Mácha (Milivoj), Vladimír
Javorský (Willi Reinke), Klára Sedláčková-Oltová (Erna)
délka představení: 110 min.
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