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SNÁŘ Z TOVÁRNY

MAGAZÍN FESTIVALU DREAM FACTORY OSTRAVA 2018

David Košťák: Hotel Palace
aneb Kde čas pozbyl významu
Dream Factory si k desátým narozeninám nadělil projekt Hotel Bezruč?!, který se odehrává v kdysi honosném hotelu Palace. Na pár
otázek nám ještě před premiérou odpověděl
dramaturg David Košťák.

slavných inscenací. V Hotelu přebývají postavy,
které kdysi k Bezručům přišly a dosud nejsou
s to navždy odejít.

Jaké je hlavní téma „Hotelu Bezruč?!“?

Kdybychom chtěli projekt zaškatulkovat, jaký termín byste použil – site speciﬁc divadlo, imerzivní
divadlo, divadelní instalace...

Hotel Bezruč?! se skládá z více krátkých inscenací, které odkazují ke kultovním titulům uváděným v Divadle Petra Bezruče. Pracovalo na
nich sedm režisérů s výrazně odlišnou poetikou.
Je tedy velmi těžké shrnout téma. Na začátku
jsme si ale Hotel Bezruč?! pojmenovali jako Bermudský trojúhelník, v němž uvízly pozůstatky

V tomto případě se nejvíce jedná o site speciﬁc divadlo. Snažili jsme se co nejvíce vytěžit potenciál
hotelu. Zadání pro režiséry znělo ubytovat postavy
svých tehdejších inscenací do hotelu, kde čas pozbyl veškerého významu. Inscenace silně vychází
z atmosféry opuštěného hotelu Palace. Přímo se
k němu váže a je tedy nepřenositelná.

Pořadatel

Spolupořadatel

Akce se uskutečňuje za podpory

čtvrtek 31. května 2018

PROGRAM – čtvrtek 31. května 2018
14:30

Hotel Palace

90‘

HOSTINA V HOTELU BEZRUČ?!
debata – VSTUP VOLNÝ
16:00

Hotel Palace

110‘

HOTEL BEZRUČ?!
Divadlo Petra Bezruče (Ostrava)
režie Martin Františák, Janusz Klimsza,
Jan Mikulášek, Filip Nuckolls, Janka Ryšánek
Schmiedtová, Daniel Špinar
18:30

Divadlo Antonína Dvořáka

150‘

ŠŤASTNI VE TŘECH
Národní divadlo moravskoslezské
(Ostrava)
19:00

režie Janusz Klimsza
Divadlo Petra Bezruče

VITKA
Divadlo Husa na provázku (Brno)
režie Anna Petrželková

Finančně podpořili

Akce se uskutečňuje za ﬁnanční podpory statutárního města Ostrava, Ministerstva kultury ČR a Moravskoslezského kraje a pod záštitou primátora statutárního města Ostrava Ing. Tomáše Macury, MBA
a starostky městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Ing. Petry Bernfeldové.

140‘

Jak probíhá koordinace tak složitého projektu? Co
vám dělá největší starosti?
Nejtěžší je v těchto případech vždy logistika. Odkud a kam vést diváky tak, aby jednotlivé přechody nebyly neúnosně dlouhé, ale zároveň podaly
základní zprávu o celkové atmosféře hotelu. Také
hrajeme dvakrát denně poměrně krátce po sobě.

Inspice následuje diváky a po jejich odchodu
z konkrétního pokoje, musí dát místnost do původního stavu pro další diváky.
Dostanou se diváci do všech prostor, nebo panují
nějaká bezpečnostní opatření?
Průvodci s diváky proputují většinu hlavních prostorů, ale do všech pokojů se rozhodně nedostanou.

Těch jsou v hotelu stovky. Doteď v hotelu objevujeme nové prostory, kterých jsme se před tím nevšimli.
Bude se projekt hrát i po skončení festivalu?
Bude! Ale jen velmi krátce. Naplánovaných je jen
pár repríz do 12. června.
Ptala se Lenka Dombrovská

Zázraky hotelu Palace
V sobotu 15. února 1913 byla zkolaudována třípatrová novostavba hotelu National na dnešní třídě
28. října. Nelze si představit příhodnější místo
pro takový podnik. Od konce 18. století tam totiž
stával nejstarší obecní hostinec na Moravské Ostravě, který se jmenoval U Zeleného stromu. Byl
to významný dům, jenž po sto letech své existence měl největší hodnotu z veškerého městského
majetku. V onom předválečném roce jej ale nahradila moderní, dekorativní stavba vídeňského
architekta Wunibalda Deiningera, tehdy v Ostravě
velmi činného. Hotel podle jeho návrhu nabízel na
osmdesát pokojů, tři jídelny, bar, klub, měšťanský restaurant a cukrárnu s dámskou kavárnou.
V pondělí 18. února podnik přivítal první hosty
a monumentální budova lákala i jedinečností svojí
architektury.
Otevření hotelu mělo pro místní význam. Rozvíjející se velkoměstský duch Ostravy
doplnil komfortem, jaký návštěvníkům poskytoval
například Amerikan bar s hotelovým orchestrem.
Ještě větší proslulosti National dosáhl o patnáct
let později, kdy jej koupili vyhlášení kavárníci
bratři Ferdinand a Jacob Gronnerové. Ti podle návrhu architekta Ernsta Kornera podnik přestavěli
a podstatně rozšířili. Na podzim roku 1930 otevřeli kavárnu Palace, pod jejímž názvem se hotel
proslavil. Nový bar Boccaccio lákal na estrádní
program a zapsal se do paměti hned několika generací Ostravanů.

Denní zprávy z února 1913
Školák pobuda. Na policejní komisařství v Mor.
Ostravě dopraven byl asi 10–12 roků starý hoch,
který se již delší dobu potloukal po Hrušově, aniž
zde měl přístřeší. Hoch vyprávěl dojat pohnutím,
že se jmenuje Jos. Steckel a že jest bez rodičů.
Od smrti své matky, jsa bez prostředků, jest prý
odkázán na žebrotu. Hoch jmenoval pak učitele
z orlovské školy a udal, že má v Orlové i příbuzné,
kteří se ho ale zřekli. Jak se vyšetřováním policejního komisařství v Mor. Ostravě zjistilo, jsou
všecka udání hochova vylhána. Zdá se, že pol.
komisařství mor.-ostravské má co činiti s předčasně zkaženou existencí. Mnohoslibný hoch zase

Tak třeba pro spisovatele Otu Filipa byl Boccaccio
tak říkajíc prvním setkáním s ﬂamendrovským životem. Jeho rodiče tam v roce 1944 oslavovali, že
otec Bohumil nemusel (jakožto Němec) narukovat
do Wehrmachtu. Nebylo to zadarmo – odvodního
lékaře a armádního kapitána uplatili pěti litry domácí slivovice, půlkou prasete a jezdeckými holínkami, jak Filip později vzpomínal. Jako čtrnáctiletý
kluk tak slyšel od svých rodičů o estrádním programu, který v baru zhlédli a v němž vystupovali
muž-žabák a žena-žabice. Zatoužil divadlo vidět
a rodiče mu slíbili, že jej na „žabo-lidský zázrak“
vezmou, jestliže donese z matematiky jedničku.
K překvapení otce i matky se tak stalo a budoucí spisovatel se poprvé životě seznámil nejen
s barovým prostředím, ale i s faktem, že se do
sebe můžou vplést dvě bytosti, u nichž není jisté, zda budou kvákat či hovořit lidskou řečí. (Jen
jeho otec si prý stěžoval, že tehdy vypadlo číslo, v němž vystupovaly dva téměř nazí muži, ale
hlavně tři úplně nahé ženy, natření bronzem jako
řecké sochy.)
Po Druhé světové válce byl hotel Palace znárodněn a jako součást státního podniku
Interhotely Čedok nabízel služby dále, i když jeho
tvář poněkud pošramotila pozdější necitlivá přestavba. Další generace hostů tak mohly posedět
v klubu, vinárně či hned několika restauracích,
jež komplex nabízel. A nejen v restauraci klasické, ale i v samoobslužné. K dispozici byla i zimní

z Mor. Ostravy zmizel, aniž by za sebou zanechal
jakoukoliv stopu. (LN 12. 2.)
Divoká rvačka. V Karterově kořalně na Hlavní třídě
v Mor. Ostravě vznikla předevčírem mezi několika
nachmelenými nádeníky hádka, která se záhy proměnila na rvačku. Původce rvačky Jan Mikuláš
byl spolčeným úsilím několika rváčů z kořalny na
dlažbu ulice vyhozen. Zde jal se jim za to hrubě
spílat, což mělo za následek, že dopálení jeho kamarádi se vyřítili z kořalny a obnovili s ním novou
rvačku. Na to vytáhl Mikuláš z kapsy kus železa
a praštil jím po jednom z rváčů. Místo něho zasáhl
ale skleněnou tabuli ve výkladu kořalny. Tabule
má cenu 225 K. (LN 13. 2.)

zahrada, bufety nebo banketní místnosti. Například dobový jídelní lístek ze Staročeské pivnice
pod heslem „kdo pivo pije, muzice platí / vezmou
ho do nebe andělé svatí“ nabízel klientům plzeňské, ostravské i hukvaldské pivo a k němu uzené
s křenem, nakládané špekáčky nebo vykostěné
ovarové koleno s křenem a hořčicí či martinovskou klobásu.
Ještě v osmdesátých letech platil i pro
místní divadelníky podzemní bar Boccaccio za
vyhledávané útočiště, vedle populárního „bermudského trojúhelníku“ (Minibar, U Rady, Waldermar) či Sudu. V roce 1992 byl hotel zprivatizován
a postupem času se stal už jen němou, chátrající
vzpomínkou na svoji zašlou zprávu.
Jestliže prvorepublikový dobový tisk
komplex opěvoval jako vylepšení tváře Ostravy,
neboť „je na křižovatce tepen města a v místech,
jež donedávna nesloužila k ozdobě města,“ lze
konstatovat, že historie se smutně opakuje. Ještě
před pár lety určený k likvidaci, stojí dnes opuštěný hotel Palace v bezútěšném sousedství zchátralého oblíbeného Módního domu Ostravica-Textilia
tváří v tvář nejisté budoucnosti, jakkoliv částečně vykoupené studentským kampusem, jenž se
v jedné jeho části nachází. Zda-li si ještě někdy
někdo dá v jeho zdech kávu, větrník, ovarovou
polévku, anebo spatří žabo-lidský zázrak?
Jan Motal

Sníh na Radhošti. Z Radhoště se oznamuje, že je
tam krásný, zmrzlý sníh. Na horách panují mrazy
–6°C. Na stromech je všade krásná jinovatka, pohled na hory nádherný. (LN 14. 2.)
Na nočních potulkách. Obchodník J. R. z Mor. Ostravy chtěl si v těchto dnech zabamlovat. Počátek
učinil v hostinci „U Dubu“ v Nádražní třídě. Později
ocitl se notně již rozjařen požitou dávkou různých
lihovin ve společnosti dvou chacharů Vaňka a Palety v jedné přívozské vinárně, kde v krátké chvilce usnul. Horší bylo však jeho procitnutí, když
mimo kocovinu zpozoroval, že mu schází zlatý
prsten s drahokami v ceně 600 K a zlaté hodinky
s řetízkem v ceně 200 K. (LN 14. 2.)

Darebáctví. Na závodní dráze ve vítkovických železárnách odšroubovali dosud neznámí pachatelé
část kolejnic a šrouby odhodili. Na darebáctví se
zavčas přišlo, takže se předešlo neštěstí. (LN 14.
2.)
Recept proti bolení zubů. Dostaneš-li bolení zubů,
říkej při ubývání měsíce: „Měsíček scházej,
červíčku, jdi pryč,“ – a zuby přestanou bolet.
Prostředek jistě velice laciný. Zkuste! (LN 16. 2.)
Čajový večírek kuchařské a hospodyňské školy
vydařil se nad očekávání. Prostorný sál sokolovny vyplněn do posledního místečka. Večírek
navštívilo mnoho hostů z okolí. Nebylo snad
nikoho, kdo by odcházel z večírku nespokojen.
Z programu líbila se zvláště čísla zpěvní. Výrobky
mladých kuchařinek těšily se takovému odbytu,

že o 2. hodině kromě několika koblih nebylo ve
stánku sladkostí ničeho. (Obrana Slezska 14. 2.
1913)
Ach, ta láska! Veselohra o 3 jednáních od Josefa Štoby. Kus ten hrají ochotníci Matice Osvěty
Lidové v Orlové 16. února. Jsme přesvědčeni –
a četné přihlášky o vstupenky tomu nasvědčují –
že obecenstvo vzhledem vzhledem na šlechetný
účel, v jehož prospěch se kus hraje, četně divadlo
navštíví. Že se dobře pobaví, ubezpečujeme předem. (Obrana Slezska 14. 2. 1913)

Inzerce z Lidových novin ze 17. 2.
Vážné nabídnutí k sňatku. Ráda bych našla svému
švakru nevěstu s přim. věn. Je v jižním Rusku,
33letý, s ročním příjmem 5000 K. Která Češka

neb Moravanka chtěla by se na Rus provdati,
nechť dopíše pod zn. „Sládek z Ruska“.
Vyučoval bych žáka. Značka „mírný honorář“.
Proč se nepřihlásí „Svůj k svému“ písemně? Dopis
s touto značkou do adm. tohoto listu.
Intel. Slečna s věnem přeje si seznámiti se s intel.
pánem, nejraději učitelem n. úředníkem, vdovec
bezdětný není vyloučen, v stáří do 40 roků. Nab.
pod zn. „Splynutí duší.“
Mladý, hezký úředník v haličské továrně, Čech,
dopisoval by si rád se zám. dívkou upřímné povahy, ve stáří od 15 do 21 roků za účelem pozd.
sňatku. Sirotek vítán.
2 studenty přijme do bytu úřednická rodina. Přísný dozor.

Úryvky ze scénáře Hotel Bezruč?!

BRITNEY:

MILUŠE:
Už jsou všichni! Měli pravdu, řídící, že se přijdou
podívat! To mám velkou radost! Moc lidí sem
dnes nepřijde. Ono se totiž povídá. Že už to tu
není, co to bývalo. A že už se tu dobře nebydlí.
Že tu jen straší. A lidský nohy, že už sem nevkročí. Takový reklamy, to ne, to nemůžeme potřebovat. Straší! Houbelec. Straší tu jen spokojení nájemníci, co sem kdysi od Bezručů přišli a pryč už
se jim nechtělo. Pár pokojů máme obydlených.
To je pravda. Ale zbytek ještě čeká, až se zabydlí. Proto řídící chtěli, abych jim to tady ukázala.
Jak jsou u nás hosté spokojení. A oni, že taky
mohli přijít a nemusili nocovat Pod mostem. Já
jsem nějaká Jará. Miluše Jará. A dneska je tu
provedu, aby viděli, že můžou taky přijít. A to
je náš Málek. Tomáš Málek. On je taky zdejší.
Bude mi pomáhat, aby se mi nepoztráceli. Jako
korálky. Haha.
No tak šli! Pěkně jako housátka. Já jsem dneska
jejich husa!
Tomáši!
Tomáš: Grepovej!
Miluše: Hlídej nám je od ocásku, Tomáši! Vrtět
se můžou, ale žádný toulání!
David Košťák: Hotel Bezruč

Problém vzpomínek je shodný s problémem
ptactva. Například drozdů. Vzpomínky ani drozdi
nic skutečného nevytvářejí. Jen existují a zpívají. Proto kdyby na světě nebyly žádné vzpomínky
a žádní drozdi, konečně bysme měli klid na práci. Vzpomínky ani drozdi nemají žádný účel ani
cíl! Proto za nejlepšího drozda považuju vycpaného drozda. A teď si neprotiřečím, když jsem
před chvílí mluvil o tom, že z vás chtějí udělat
vycpané drozdy. Není totiž vycpaný drozd jako
vycpaný drozd. Jeden to hraje a druhý je skutečně vycpaný. Nedělejte, že neznáte mimikry
vycpaných drozdů! Vždyť jsme v tom všichni
vyrostli, ne? Koukejte.

(vejde holohlavá, s deštníkem a začne všechno
kolem sebe ničit)

Uletí takový drozd? …
Notak leť, jsi volný, drozde…
Slyšíš, drozde. Zazpívej a zamávej křídly…
Tak vidíte. Neuletí.

Chci, aby moje děti vyrůstali ve světě, kde se dá
žít! Kde se dá dospělejm lidem věřit! Chci, aby
mohli věřit mně. Svojí matce.

Je to pták a nelétá. Hloupý pták.
Zato člověk. Panečku, člověk. Člověk, ten létat
dokáže. Připadá vám to jako nesmysl? Ano, připadá, protože vás celý život ve škole a taky z televize a odjinud vycpávali takzvanou pravdou, že
člověk létat nedokáže.
Petr Erbes: 1984

Jestli jsem nasraná? Ptáte se, jestli jsem nasraná? Jo! Jsem nasraná! A už je mi všechno jedno!
VŠECHNO!!!
Až to tady skončím, tak půjdu domů, za svejma
dětma – mám teď totiž děti, víte! – obejmu je
a budu řvát jak kráva. A to je v pořádku. Budu
v pohodě. Nakonec si zase obuju svoje brusle
a nenechám nikoho, aby mě zastavil.
Zasranej svět! Zasraný lidi!
Jsem hrozně nasraná!

Zá nás bylo slovo dospělejch svátý. Já věřila
i Bushovi! No dobře… to byla chyba. Teď jsme
ale tady. V tomhle Hotelu. A není to o nic lepší.
Mám stejnej zasranej pocit jako kdysi! (rozmlátí
deštníkem další předmět) Jebat! Jebat! Jebat!
Daniel Špinar, David Košťák:
Britney Goes to Heaven

Den druhý pohledem fotografa Lukáše Horkého

Viděli jsme: Výjimečná žena
budiž posuzována jako muž!

Vitka
úryvek z divadelní hry Kateřiny Tučkové
Scéna XVII.

Vitka v Divadle Husa na provázku je označována jako ženská inscenace. Vždyť hru napsala žena, inscenoval ji ženský tým a konečně – pojednává o ženě.
Kromě nezbytných zmínek o pozici ženy (v kuchyni či posteli, ne u dirigentského pultíku) a epizodní postavy Františky
Plamínkové, předsedkyně Ženské národní
rady, jsem se však v textu Kateřiny Tučkové
ničeho nepatřičně feministického nedopátrala. Skladatelka Vítězslava Kaprálová (19151940) muže střídala, nechovala se k nim
uctivě, během svého krátkého života podstoupila tři potraty. Tučková to nezatajuje, ale
také nedostatečně tuto – minimálně ve své
době morálně pobuřující – stránku osobnosti
popisuje. Vitka je v její interpretaci posedlá
tvorbou, a tak si vlastně ani neuvědomuje, že
svým sobeckým a v citové rovině roztržitým
chováním možná některým ubližuje. To však
ještě není hlavní problém. Tučková idealizuje
vztah Vitky a o pětadvacet let staršího Bohuslava Martinů. Nebo lépe řečeno – jeho popis
doprovází otravným cukrováním (to je pořád
samé – Písničko a Špalíčku). Žádné velké
bouřky, protože skladatel nedokáže opustit
svou manželku Charlottu, žádné přirozené
tvůrčí soupeření (naopak, Martinů si rád nechá poradit).
Není to ovšem způsobeno pohlavím, že je Tučková ke své skladatelce tak
shovívavá. Domnívám se, že autoři Leoše
a Amadea – Milan Uhde a Peter Schaffer –
mají mnohem jízlivější spisovatelský naturel.
A mnohé je také dáno delšími, bohatšími
a známějšími životními osudy zpodobněných
skladatelů. Dramatici se zkrátka snažili piedestal trochu podkopnout, dramatička ho
naopak staví. A řeknu to rovnou – i přes její
mírně iritující romantickou optiku – úspěšně.
Jak však vypadá inscenace Anny Petrželkové? Co tam typicky ženského najdeme? Má
mnoho různorodých poloh a obrazů – od těch
humorných, třeba i groteskních (kdy Martinů,
jenž se rozplývá nad krásou rodného kraje,
zavalí obrovské kolo slámy) přes pasáže
hudební a zalidněné, vyobrazené s mírnou
nadsázkou (studia, zkoušky s ﬁlharmonií,
koncerty) až po tragické (když Vitka v rudých šatech a s bíle nasvícenou tváří skrze
horečnatou vidinu přechází ze života do smrti). Petrželková společně s dramaturgyní Lucií
Němečkovou dramatický text zkrátily a akcentovaly Vitčinu urputnost a nespoutanost.
Vitka v podání Terezy Marečkové je nejprve
(předčasně dospělým, až hororovým) dítětem
v šatečkách s panenkou, poté talentovanou,

pracovitou a prostořekou dívkou v dirigentském fraku a nakonec osudovou ženou (citovou upírkou), která připomíná všechny ty
krásné hvězdy stříbrného plátna. (Jak můžete
vidět na titulní straně tohoto čísla.) A všechny
ty přerody jsou plynulé, i když každá Vitka je
Marečkovou hrána jinak – vidíme roztomilost,
expresivitu i hlubokou citovost. Herečka s režisérkou vytvořily sympatickou, cílevědomou,
chybující, svůdnou a rozmarnou Vítězslavu
Kaprálovou. To, co Tučková napsala či jen
naznačila, dotáhly k fascinujícímu portrétu.
Naopak Bohuslav Martinů Dušana
Hřebíčka je ještě větší nekňuba, než jak se mi
jevil po přečtení předlohy. Dostatečně zlý jazyk by mohl napsat, že to vypovídá o ženské
škodolibosti, zobrazit muže jako slabochy,
kteří rádi podléhají kouzlu žen. Nevadí mi, že
jsou Vitčiny mužské múzy – až na cynického
Jiřího Muchu Ondřeje Kokorského – zobrazovány jen jako humorné a pominutelné epizodky (muselo by se totiž hrát mnoho a mnoho
hodin, kdybychom chtěli, aby všichni muži
byli vyobrazeni v úplnosti, a pak – v tomto
díle o ně opravdu nejde), potíž spatřuji v tom,
že Martinů je spíš bodrý chlapík a slaboch
než odtažitý a noblesní skladatel.
Má to však svůj důvod. Je tím zdůrazněna skladatelčina výjimečnost. Živelná
Vitka tak stojí téměř proti všem (občas najde
útěchu v pražské a pařížské přítelkyni Jitce
a Líbě, které hraje Simona Zmrzlá). A ještě
je nutné dodat, že inscenace nestaví dva tábory a nenadržuje jedné straně. Velice zdařilý
je totiž také dvojportrét Vituše Kaprálové,
matky Vitky, a Charlotte Martinů, manželky
Bohuslava. Jsou to protipóly Vitky, dvě ženy
– v inscenaci odlišovány především černou
a plavou obrovskou parukou – mají toho mnoho společného. Jsou prototypy žen, které své
životy zasvětily rodině. Nejsou to však pouhé
ﬁgurky či karikatury, nejedná se o výsměch
tomuto „ženskému údělu“, a to především
díky herectví Ivany Hloužkové, které pojí noblesu s nadsázkou.
Stále tedy nesouhlasím s tím, aby
byla Vitka označkována jako ženská inscenace. Je to „pouze“ krásný (a mohou za to také
významotvorné kostýmy Hany Knotkové)
a senzitivní hold Vítězslavě Kaprálové. A že
se v inscenaci prosadily spíše herečky, je
dáno především jejich talentem.
P. S. Titulek, vážený čtenáři, chápej jako mírnou a pokornou (ženskou) ironii.
Lenka Dombrovská

Březen 1938. U piana ve Vitčině pařížském bytě
rozebírá učitel žaččinu skladbu na motivy zvonů
doléhajících sem z blízkého kostela – Variace na
zvonkohru kostela st. ÉtienneduMont. Vitka má krk
ovázaný šátkem, zjevně právě překonala nemoc, ale
už je zase plná energie. Jiskří mezi nimi tvůrčí i milostné napětí.
VITKA: No tak díky, mistře! Rozcupoval jsi mi to náramně, ale někde máš pravdu, uznávám. Třeba tady,
s tou zvonkohrou. Když se tohle vyhodí a akcent
přijde na poslední osminku, vynikne to mnohem líp.
Tá – dam – dam – dam. Ano, takhle je to naprosto
splendidní!
MARTINŮ: Přesně tak. Nakonec to bude vynikající
skladbička! Měla by se určitě vydat – jakmile to dotáhneš, pošlu to do La Sirène musicale, zrovna po
mně něco chtějí, tak jim to k tomu přiložím.
VITKA: Ty jsi můj Špalíček nejmilovanější! A víš co?
Já ti taky udělám radost… Tady jsem si pro tebe něco
přichystala. Víš, jak jsi mi dal posledně ty svoje ričerkárky, abych se podívala, jak variovat základní téma?
Tak já jsem ti tam něco spravila. (Vytahuje partituru)
MARTINŮ: Moje ricercari! Cos to s nimi provedla!?
VITKA: Jen jsem ti je trochu vylepšila!
MARTINŮ: Vylepšila!?
VITKA: Hele, tady to můžeš trochu rozvést. A tady se
to tááááhne, že by u toho jeden pošel. Ale když to
vezmeš svižněji a tady přidáš bas, dostane to naráz
švunk, vidíš?
MARTINŮ: Ukaž? Ne ne, vyloučeno. Tady to přeháníš,
zase neznáš míru!
VITKA: Tak co takhle? Aspoň trochu, ať se to tady rozšoupne, to přece nemůžeš nechat tak líně šplouchat,
když to může zurčet jako bystřina!
MARTINŮ: Ty jsi taky bystřina!
VITKA: A ty pantáta rybník!
MARTINŮ: Dost už ty drzoune! Jsem tu proto, abych
tě učil, nebo je to naopak? Vždyť jsi mi tam polovinu
přepsala! To nemůžu s čistým svědomím poslat do
Benátek pod svým jménem!
VITKA: No jak chceš, já to s tebou myslela dobře!
MARTINŮ: Co je zas tohle?
VITKA: To ti brnkám, aby ses uklidnil.
MARTINŮ: Ale vždyť to je moje! Ne počkat… to není
moje.
VITKA: Jen tři takty, miláčku. Zbytek je Kaprálová
– mademoiselle Dokonalá v písňové tvorbě, tak ti
o mně Novák referoval, pamatuješ? Abys pochopil,
že někde to můžu vymyslet líp než slovutný pan Martinů – třeba v ričerkárkách!

PÁTEK 1. ČERVNA 2018 / 10:30 / Divadlo loutek Ostrava

MALÁ MÍNA ZMLSANÁ
Divadlo loutek (Ostrava)

režie Janka Ryšánek Schmiedtová / výprava Katarína Kováčiková / hudba Mario Buzzi /
pohybová spolupráce Eva Baláková /délka: 55 min.

PÁTEK 1. ČERVNA 2018 / 14:30 / Divadlo Petra Bezruče – Márnice

ČESKO-SLOVENSKÉ DĚTI
debata – VSTUP VOLNÝ

U kulatého stolu se s diváky sejdou česko-slovenští divadelníci. Moderují Lenka Dombrovská (CZ)
a Miro Dacho (SK) /délka: 90 min.

PÁTEK 1. ČERVNA 2018 / 16:00 / Divadlo Petra Bezruče

OSAMĚLOST KOMIKSOVÝCH HRDINŮ
Experimentální prostor NoD (Praha)

režie Janek Lesák / dramaturgie Natálie Preslová / spolupráce na scénáři Tomáš Plhoň /
scéna a kostýmy Lucie Wildtová / hudba Ivo Sedláček / animace Tomsa Legierski /
kung-fu spolupráce Qin Fei /délka: 90 min.

PÁTEK 1. ČERVNA 2018 / 18:30 / Důl Hlubina – Kupelka

HOMO FABER

Činoherní studio (Ústí nad Labem)
režie David Šiktanc / překlad Helena Nebelová / dramatizace a dramaturgie Karel František Tománek /
scéna Jan Štěpánek / kostýmy Juliána Kvíčalová / hudba Ondřej Švandrlík / fotograﬁe Petr Kulhánek /
délka: 100 min.

PÁTEK 1. ČERVNA 2018 / 21:00 / Důl Hlubina – Pod věží

TAJEMNÁ ZÁŘE NAD VĚŽÍ
Divadlo LETÍ (Praha)

režie Martina Schlegelová / překlad Jan Hanzl / dramaturgie David Košťák / výprava Jana Špalová /
projekce Jiří Rouš / hudba Jan Čtvrtník / délka: 120 min.

PÁTEK 1. ČERVNA 2018 / 22:30 / Důl Hlubina

THE JAZZCAKE

koncert – VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
účinkují Radek Melša (zpěv), Jan Lacina (kytara), Jan Andrýsek (bicí), Nela Dusová (saxofon) /
délka: 90 min.
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