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23. DIVADELNÍ FLORA  

Olomouc 15.–26. 5. 2019  

ŠEPOTY A VÝKŘIKY  
 

ST 15. 5. 
19:00–21:20  Moravské divadlo      Schreie und Flüstern

  E. Stehfest – M. J. Stephan – J. von Düffel  
9 TAGE WACH | 9 DNÍ VZHŮRU     

  Staatsschauspiel Dresden  
„Divadelní rauš“ sytě vykreslující autentickou zkušenost sebedestruktivní drogové závislosti. 
Oceňovaná inscenace režiséra Sebastiana Klinka, jež týdny dominovala žebříčku renomovaného 
serveru nachtkritik.de. První olomoucké představení souboru, který jako jediný obdržel  
hned dvě letošní pozvánky na prestižní berlínské Theatertreffen. Expresivní ouvertura 23 DF!  
Po otitulkovaném představení v němčině bude následovat BESEDA. 

 

22:45–02:45 Konvikt | šapitó volný vstup   

Nic Robertson | DJ set  
+ Chrome Animals | koncert  

 

ČT 16. 5. 
11:30–13:00  Konvikt | šapitó volný vstup     Schreie und Flüstern 
  SCHREIE!  

BESEDA o úskalích dramatizace biografické prózy žijícího autora, úspěšném směřování 
drážďanské činohry i programové „německojazyčné perspektivě“ olomoucké přehlídky. 

 

15:30–16:30 Konvikt | Divadlo K3      Fokus: Korea 

Lim Jin-ho – Ji Kyung-min 
A SILVER KNIFE  
Goblin Party 

 Tančící, rapující i klející kvarteto performerek ve víru provokativních výstupů.  
 Emotivní inscenace jedné z nejúspěšnějších korejských tanečních skupin současnosti  

oživuje tamní tradici, jejíž jevištní transformace tematizuje a komentuje problematiku 
společenského postavení dnešní ženy. BESEDA po představení 

 

18:00–19:05 Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

A. Trpković – L. Ferenzová – M. Dvořáková    
  ONE NIGHT STAND/UP!  

Kolonie z.s. 
„Balkánská válečná komedie“ o dospívání na chorvatských plážích a v ulicích Bělehradu 
v pohnutých 90. letech. Vzpomínky na Jugoslávii, boty Nike, bombardování i stěhování do Čech.  
Vtipná, leč drásavá one woman show, plná černého a nekorektního humoru. Ženský pohled 
režisérky Lucie Ferenzové na krvavý konflikt, inspirovaný dílem publicistky Vedrany Rudan. 

 

20:00–21:30 Divadlo na cucky      Šepoty a výkřiky 

E. Tabery – I. Mikulová – P. Lančarič 
OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST (Česká cesta od Masaryka po Babiše) 
Divadlo na cucky Olomouc 

Úvahy K. H. Borovského, TGM, F. Peroutky, V. Černého, J. Patočky či V. Havla v divadelní koláži 
z textů poslední knihy šéfredaktora týdeníku Respekt. Dobrodružná cesta od vzniku republiky  
po naši současnost – se slovenským režisérem Patrikem Lančaričem. Světová premiéra. 
BESEDA po představení 

 

22:45–02:30 Konvikt | šapitó volný vstup 

PDCH | DJ set  
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PÁ 17. 5.  

14:30–15:30 Konvikt | Divadlo K3      Fokus: Korea 

Lim Jin-ho – Ji Kyung-min 
A SILVER KNIFE  
Goblin Party 

 Tančící, rapující i klející kvarteto performerek ve víru provokativních výstupů. 
 Emotivní inscenace jedné z nejúspěšnějších korejských tanečních skupin současnosti  

oživuje tamní tradici, jejíž jevištní transformace tematizuje a komentuje problematiku 
společenského postavení dnešní ženy.  

 

16:30–17:15  S-klub        Fokus: Korea 

Bora Kim 
TAIL LANGUAGE  
Art BORA Project  

Fantaskní a komická stránka moderního světa v symbolickém ztvárnění špičkovými korejskými 
tanečníky. Invenční metamorfóza příběhů zvířecích i lidských hrdinů asijských bajek – 
„převyprávěných“ precizní a důsledně minimalistickou „bazální“ řečí těla. 

 

18:00–19:30 Divadlo na cucky      Šepoty a výkřiky 

E. Tabery – I. Mikulová – P. Lančarič 
OPUŠTĚNÁ SPOLEČNOST  
(Česká cesta od Masaryka po Babiše) 
Divadlo na cucky Olomouc  

Úvahy K. H. Borovského, TGM, F. Peroutky, V. Černého, J. Patočky či V. Havla v divadelní koláži 
z textů poslední knihy šéfredaktora týdeníku Respekt. První repríza dobrodružná cesty  
od vzniku republiky po naši současnost – se slovenským režisérem Patrikem Lančaričem 

 

18:00–19:05 Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

A. Trpković – L. Ferenzová – M. Dvořáková    
  ONE NIGHT STAND/UP!  

Kolonie z.s. 
„Balkánská válečná komedie“ o dospívání na chorvatských plážích a v ulicích Bělehradu 
v pohnutých 90. letech. Vzpomínky na Jugoslávii, boty Nike, bombardování i stěhování do Čech.  
Vtipná, leč drásavá one woman show, plná černého a nekorektního humoru. Ženský pohled 
režisérky Lucie Ferenzové na krvavý konflikt, inspirovaný dílem publicistky Vedrany Rudan. 

 

20:00–20:55  Moravské divadlo      Fokus: Korea 

Kim Sung-hoon 
GREEN EYE  
Kim Sung-hoon Dance Project 

Tanečně propracované a výtvarně silné obrazy, podnícené Shakespearovým dramatem Othello, 
prozkoumávají temné stránky člověka. Inscenace jednoho z nejvýraznějších choreografů mladé 
generace korejských tvůrců, spolupracujícího s proslulou Akram Khan Company, s níž se podílel 
například na podobě zahajovacího ceremoniálu londýnských olympijských her.  
BESEDA po představení 

 

22:30–23:40  Konvikt | šapitó volný vstup  
Luna Rev / Kvety Nikotínu | koncert  

 

23:45–03:30  Konvikt | šapitó volný vstup  
AHZ + Annita | DJ set  

 

SO 18. 5. 
09:30–12:30  MDO | baletní sál      Fokus: Korea 

taneční WORKSHOP | Bora Kim  
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13:00–13:45  Konvikt | šapitó volný vstup   

J. Vašíček – J. Vavřínová – D. Linka  
Z TAJNÉHO DENÍKU SMOLÍČKA PÉ  

 Koho by bavilo slavit své narozeniny sám? A jeskyňky jsou tak dobré tanečnice… 
 Pohádka pro děti od 6 let. 

 

13:30–16:30  MDO | baletní sál      Fokus: Korea 
taneční WORKSHOP | Ji Kyung-min 

 

14:00–14:45  Café na cucky volný vstup     Fokus: Korea  

  BESEDA k inscenaci TAIL LANGUAGE  

 

14:15–15:00  Konvikt | šapitó volný vstup 

  A. Vitvarová – R. Vitvar – L. Bouzek – Š. Lustyk  
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ  

 Loutková pohádka inspirovaná výtvarným dílem Zbyňka Sekala. 
 

15:30–16:35  Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

A. Trpković – L. Ferenzová – M. Dvořáková    
  ONE NIGHT STAND/UP!  

Kolonie z.s. 
„Balkánská válečná komedie“ o dospívání na chorvatských plážích a v ulicích Bělehradu 
v pohnutých 90. letech. Vzpomínky na Jugoslávii, boty Nike, bombardování i stěhování do Čech.  
Vtipná, leč drásavá one woman show, plná černého a nekorektního humoru. Ženský pohled 
režisérky Lucie Ferenzové na krvavý konflikt, inspirovaný dílem publicistky Vedrany Rudan. 

 

16:00–17:15  Konvikt | šapitó volný vstup     Fokus: Korea 

  FOKUS: KOREA I.  
 PREZENTACE současné korejské taneční a festivalové scény.  

 

17:30–17:55  Konvikt | Divadlo K3      Fokus: Korea 

Choi Min-sun – Kang Jin-an 
COMPLEMENT  
Choi X Kang Project 

Experimentátorské uskupení Choi X Kang zkoumá možnosti pohybu prostřednictvím propojování 
lidského těla s rozmanitými technologiemi. Inscenace monitorující hranice jevištního prostoru  
a času byla oceněna na největší asijské choreografické soutěži – Yokohama Dance Collection.  

 BESEDA po představení 

 

19:30–20:50  S-klub         Šepoty a výkřiky 

Thomas Stearns Eliot – Lucie Trmíková 
PUSTINA  
Divadelní spolek Jedl & 420PEOPLE 

Meditace o bytí v čase a nemožnosti zachytit přítomný okamžik. Scénické oratorium pro herečku, 
herce, kontraaltistu, dva tanečníky, klavíristu a psaltérium. Šepoty i výkřiky nejvýznamnějšího  
představitele anglofonní poezie první poloviny 20. století zhmotněné v osobitý gesamtkunstwerk  
režiséra Jana Nebeského. BESEDA po představení 

 

22:00–22:45  Konvikt | šapitó volný vstup    

Lo/ve | koncert  

 

23:00–03:30  Konvikt | šapitó volný vstup  

  René | DJ set  
 

NE 19. 5. 
11:00–12:00 Konvikt | šapitó volný vstup   
  Jitka Vrbková & Divadlo Aldente KDOPAK BY SE DS BÁL?  
 Divadelní revue pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či počet chromozomů. 
 A především pro ty, kteří mají (něco) navíc… 
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Jiří Přivřel & Divadlo Lopota  
ZEĎ aneb JAK SEM VYRŮSTAL ZA ŽELEZNOU OPONOU  

 Zamyšlení nad zlem, na které bychom neměli zapomínat. 

 

12:30–14:20  Konvikt | filmový sál      Šepoty a výkřiky 

  SUD PRACHU  
(Jugoslávie, Makedonie, Francie, Řecko 1998 | režie: Goran Paskaljević) 

 Kultovní film „o balkánské povaze“, barvitě tónované bravurními hereckými kreacemi  
v naturalistických reáliích. Divoká jízda Bělehradem 90. let! 

 

14:00–14:25  Konvikt | Divadlo K3      Fokus: Korea 

Choi Min-sun – Kang Jin-an 
COMPLEMENT  
Choi X Kang Project 

Experimentátorské uskupení Choi X Kang zkoumá možnosti pohybu prostřednictvím propojování 
lidského těla s rozmanitými technologiemi. Inscenace monitorující hranice jevištního prostoru  
a času byla oceněna na největší asijské choreografické soutěži – Yokohama Dance Collection.  

 

14:30–15:30  Konvikt | šapitó volný vstup     Šepoty a výkřiky 
  BESEDA k inscenaci ONE NIGHT STAND/UP!  
 

16:00–17:45   S-klub         Šepoty a výkřiky 

  PRODANÁ NEVĚSTA na prknech Prozatímního,  
Stavovského a Národního divadla v letech 1868 až 2018 
Divadlo Disk / KALD DAMU Praha 

 Neotřelý náhled na národní klasiku aneb Komická opera o věrné lásce a zrádných intrikách, 
 o snu o divadle národním a o zrodu českého herce. A také… o jeho kolaborujících výkřicích 
 a studem přidušených šepotech v průběhu přelomových událostí československých dějin. 
 O českém vzepětí i malosti – pod taktovkou Václava Talicha, Petra Erbese a Borise Jedináka. 
 

18:30–22:00 Moravské divadlo      Šepoty a výkřiky 

  Johann Wolfgang Goethe  
FAUST  
Divadlo pod Palmovkou Praha 

 Veršované arcidílo světové literatury v nejnovější interpretaci našeho předního ansámblu, 
uvedené na olomoucké přehlídce krátce po „ostře sledované“ premiéře! Ďábelské našeptávání, 
hledání smyslu lidské existence i touha po nesmrtelnosti – metafyzická témata vrcholné alegorie 
německého romantismu očima předního evropského režiséra Jana Klaty. 
BESEDA po představení 

 

PO 20. 5.   
10:30–11:45  S-klub         Šepoty a výkřiky 

  PRESS PARADOX  
Divadlo Disk / KALD DAMU Praha 

 Autorská inscenace tvůrčí skupiny 8lidí vycházející z události, jež otřásla mediálním světem. 
Fokus na fiktivní vraždu Arkadije Babčenka či martyrium čečenské války. Sonda do světa  
tajných služeb, investigativních žurnalistů a totalitních poměrů putinovského Ruska,  
za jehož nablýskanými fasádami zní echo výkřiků násilně umlčených novinářů…  
BESEDA po představení 

 

13:30–15:00  Konvikt | šapitó volný vstup     Šepoty a výkřiky 

  ŠEPOTY? VÝKŘIKY?! ArtCafé / Český rozhlas Vltava  
BESEDA o fenoménu a podobách českého politického divadla, společenském kontextu  
vybraných festivalových titulů i motivaci a angažovanosti jejich autorů. 

 

16:00–17:40  Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 
  LESNÍ JAHODY (Švédsko 1957) 
 Poslední pouť profesora Borga v obrazově fascinujícím bilancování na konci života. 
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19:00–21:40  Moravské divadlo      Šepoty a výkřiky 

Jiří Havelka & DD  
VRAŽDA KRÁLE GONZAGA  

  Dejvické divadlo Praha 
Privátní herecké šepoty, pozvolna přecházející do apelativního kolektivního výkřiku  
v „anatomii zákeřné vraždy“ – důmyslně přetavené ve výsostné politické gesto.  
Cizelérská rekonstrukce režiséra Jiřího Havelky v jedné z nejdůležitějších inscenací  
české činoherní scény poslední dekády. BESEDA po představení 

 

23:00–23:50  Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

Lucie Trmíková – Jan Nebeský & kol.    
  REYNEK / SLOVA A OBRAZY Z PETRKOVA 
  Divadelní spolek Jedl  
 Křehké ohlédnutí, propojující slovo, obraz a hudbu, za geniálním básníkem, grafikem 

a venkovským „outsiderem volbou“. Svědectví o dialogu duše s Bohem, inspirované  
návštěvami petrkovského statku a přátelstvím s Reynkovými syny Danielem a Jiřím  
– v režii Jana Nebeského. 

 

23:30–03:00 Konvikt | šapitó volný vstup  
Kurzola | DJ set  

 

ÚT 21. 5.   
11:00–12:45 Divadlo na cucky      FloraLab  
  FOKUS KOREA II.  

Studentský SEMINÁŘ v rámci česko-slovenského edukativního programu FloraLab.  

 

14:00–15:45  Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 

  MLČENÍ (Švédsko 1963) 
Otevřeně zobrazovaná sexualita, potlačovaná touha a nemožnost komunikace  
v temném opusu „o božím mlčení“. Bergmanovo zúčtování s otázkou víry. 

 

16:30–19:10  Moravské divadlo      Šepoty a výkřiky 

Jiří Havelka & DD  
VRAŽDA KRÁLE GONZAGA  

  Dejvické divadlo Praha  
Privátní herecké šepoty, pozvolna přecházející do apelativního kolektivního výkřiku  
v „anatomii zákeřné vraždy“ – důmyslně přetavené ve výsostné politické gesto.  
Cizelérská rekonstrukce režiséra Jiřího Havelky v jedné z nejdůležitějších inscenací  
české činoherní scény poslední dekády. 

 

20:00–23:00  S-klub         Šepoty a výkřiky 

Ingmar Bergman – Jan Mikulášek  
PERSONY  

  Divadlo Na zábradlí Praha 
„Seversky hlubokomyslní“, osudem zkoušení nájemníci blíže neurčitého bytu  
v existenciálním propletenci znepokojivých, chmurných, ale i tragikomických příběhů.  
Reflexe klíčových snímků i svébytné poetiky legendy světového filmu  
– v divadelně zhuštěných dramatech režiséra Jana Mikuláška.  

 

23:30–03:00 Konvikt | šapitó volný vstup  
Dirty Danzo | DJ set  

 

ST 22. 5.   
11:00–11:30  Divadlo na cucky        

  Veronika Knytlová – Martina Sľúková SPÁŘKA  
Divadlo na cucky / Dramatický kurz SENior  

 Citlivá zpráva o těle, duši, dýchání a vědomí v prostoru… 
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13:00–13:50 Konvikt | šapitó volný vstup     Šepoty a výkřiky 
BESEDA k inscenaci PERSONY  

 

14:00–15:35  Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 

  PERSONA (Švédsko 1966) 
 Myšlenkově i formálně nejradikálnější počin Bergmanovy filmografie. 

 

16:00–19:00  S-klub         Šepoty a výkřiky 

Ingmar Bergman – Jan Mikulášek  
PERSONY  
Divadlo Na zábradlí Praha 

„Seversky hlubokomyslní“, osudem zkoušení nájemníci blíže neurčitého bytu  
v existenciálním propletenci znepokojivých, chmurných, ale i tragikomických příběhů.  
Reflexe klíčových snímků i svébytné poetiky legendy světového filmu  
– v divadelně zhuštěných dramatech režiséra Jana Mikuláška.  

 

16:30–18:30 Konvikt | filmový sál volný vstup    Režie: I. Bergman 
Stanislava Přádná INGMAR BERGMAN  

 PŘEDNÁŠKA a prezentace Bergmanova díla v podání přední filmové teoretičky, 
historičky a publicistky.   

    

20:00–22:10  Moravské divadlo       Šepoty a výkřiky 

Maxim Gorkij  
MALOMĚŠŤÁCI  
HaDivadlo Brno 

Petr chce dostudovat práva a mít práci. Taťána chce, aby ji Nil miloval. Nil chce spravedlivější svět. 
Polja chce jít do divadla… Šepoty i výkřiky ikonického textu ruského realismu, utopené v bezčasí 
bezpečných kulis měšťáckého interiéru a atmosféricky rezonující v téměř „filmových prostřizích“ 
uměleckého šéfa brněnského ansámblu Ivana Buraje.  

 

22:45–02:30 Konvikt | šapitó volný vstup    
Marie Pravda | DJ set  
 

ČT 23. 5. 
13:00–13:50  Konvikt | šapitó volný vstup     Šepoty a výkřiky 

BESEDA k inscenaci MALOMĚŠŤÁCI  
 

14:00–15:40  Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 

  ŠEPOTY A VÝKŘIKY (Švédsko 1972)   
 Mistrovská práce s mizanscénou, řečí symbolů i gest ve filmu „plném dotyků a červené barvy“. 
 Studie lidské osamělosti a duchovní i citové vyprahlosti.   
 

16:00–19:00  S-klub         Šepoty a výkřiky 

Ingmar Bergman – Jan Mikulášek  
PERSONY  

  Divadlo Na zábradlí Praha 
„Seversky hlubokomyslní“, osudem zkoušení nájemníci blíže neurčitého bytu  
v existenciálním propletenci znepokojivých, chmurných, ale i tragikomických příběhů.  
Reflexe klíčových snímků i svébytné poetiky legendy světového filmu  
– v divadelně zhuštěných dramatech režiséra Jana Mikuláška.  

 

19:00–22:00 Moravské divadlo   

Wolfgang Amadeus Mozart  
COSÌ FAN TUTTE  
Moravské divadlo Olomouc  

 Vrcholné Mozartovo dílo, založené na důmyslném protikladu komorního a jednoduchého příběhu 
 s bohatě strukturovaným a propracovaným hudebním výrazem. Čerstvá repertoárová novinka  
 olomouckého operního souboru v režii Andrey Hlinkové. 
 



 

7 
 

20:00–21:40  Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

I. Bergman – L. Trmíková – J. Nebeský    
  SOUKROMÉ ROZHOVORY  

Divadelní spolek Jedl  
Drsně i vtipně exponované etudy manželského soužití, odrážející vedle peripetií vztahu 
Bergmanových rodičů také ústřední témata jeho tvorby – nevěru, osamělost, strach a úzkost. 
Scénograficky strohá adaptace režiséra Jana Nebeského s hvězdným hereckým obsazením  
a inteligentními, trpkostí i emocemi nabitými dialogy. 

 

22:00–23:15 Konvikt | šapitó    
WWW | koncert 

 

23:30–03:30 Konvikt | šapitó volný vstup   
Babsi & Lusy  
+ Druhý domov | DJ set  
 

PÁ 24. 5. 
14:00–15:50  Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 

  PODZIMNÍ SONÁTA (Švédsko, Německo 1978) 
Komplikované setkání i fatální míjení matky a dcery v jedinečné souhře hereckých ikon 
skandinávské kinematografie – Ingrid Bergman a Liv Ullmann. 

 

16:30–18:10  Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

I. Bergman – L. Trmíková – J. Nebeský    
  SOUKROMÉ ROZHOVORY  

Divadelní spolek Jedl  
Drsně i vtipně exponované etudy manželského soužití, odrážející vedle peripetií vztahu 
Bergmanových rodičů také ústřední témata jeho tvorby – nevěru, osamělost, strach a úzkost. 
Scénograficky strohá adaptace režiséra Jana Nebeského s hvězdným hereckým obsazením  
a inteligentními, trpkostí i emocemi nabitými dialogy. 

 

19:00–21:15  Moravské divadlo       Šepoty a výkřiky 

Choderlos de Laclos  
NEBEZPEČNÉ ZNÁMOSTI  

  Moravské divadlo Olomouc 
Manipulace a intriky v bezostyšně vedeném souboji libertinských šlechticů – v hédonických 
reáliích současného wellness centra… Milostná dobrodružství a nebezpečná hra s mezilidskými 
vztahy s neodvolatelnými důsledky – v úpravě a režii Davida Šiktance.  
BESEDA po představení 

 

22:45–23:45 Konvikt | Divadlo K3      Schreie und Flüstern 

R. Bersch – J. Motzet – F. Pätzold – J. Zezula     
  SCHREIE UND FLÜSTERN | ŠEPOTY A VÝKŘIKY 

Fritz Cavallo München 
Ozvěny pohřbených snů i prozaických přání anonymních hrdinů válečné korespondence. 
Sugestivní vzkříšení prachem zavátých šepotů a výkřiků v plnokrevné reprodukci hvězdy 
současného německého divadla i předloňské Flory (Balkan macht frei) Franze Pätzolda.  
První uvedení. V německém znění s českým průvodním textem.  

 

23:45–03:30 Konvikt | šapitó volný vstup 
Tasun + Wnchnz (Popular DJs) | DJ set  

 

SO 25. 5.   
11:30–14:30  Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 

  SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA (Švédsko 1973)  
 Nekompromisní rozbor instituce manželství. Brilantní psychologická „analýza vztahů“ 

v nejcivilnějším  snímku bergmanovské festivalové kolekce.  
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14:30–15:30  Konvikt | šapitó volný vstup       Šepoty a výkřiky 
BESEDA k inscenaci SOUKROMÉ ROZHOVORY  

 

16:30–18:10  Divadlo hudby       Šepoty a výkřiky 

I. Bergman – L. Trmíková – J. Nebeský    
  SOUKROMÉ ROZHOVORY  

Divadelní spolek Jedl  
Drsně i vtipně exponované etudy manželského soužití, odrážející vedle peripetií vztahu 
Bergmanových rodičů také ústřední témata jeho tvorby – nevěru, osamělost, strach a úzkost. 
Scénograficky strohá adaptace režiséra Jana Nebeského s hvězdným hereckým obsazením  
a inteligentními, trpkostí i emocemi nabitými dialogy. 

 

16:30–18:00  Café na cucky        FloraLab 

  ŠEPOTY A VÝKŘIKY  
Studentský SEMINÁŘ v rámci česko-slovenského edukativního programu FloraLab.  

 

19:30–20:45 S-klub         Schreie und Flüstern 

  R. Bersch – U. Demling – N. Mitra – M. Riedel – J. Zezula  
DONALD TRUMP: THE ART OF THE DEAL  

 „Je to moje druhá nejoblíbenější knížka. Víte, jaká je ta první? – Bible!“ (Donald Trump)  
Scénický komentář bestselleru určeného všem, kdo chtějí „vydělat peníze a dosáhnout úspěchu“. 
Reflexe postulátů a vizí nejmocnějšího světového státníka (herecký lídr mnichovského 
Residenztheateru Aurel Manthei) prizmatem textů světové dramatiky i pop-kultury.  
Světová premiéra v režii Manfreda Riedla. Po otitulkovaném představení v němčině 
a angličtině bude následovat BESEDA. 

 

22:00–22:45 Konvikt | šapitó volný vstup     Schreie und Flüstern 
  Alexander Maschke SUPERIMPOSED | koncert  
 

23:00–23:50  Konvikt | šapitó volný vstup  

Sugar and Spice | koncert  
 

0:00–04:00  Konvikt | šapitó volný vstup  

Paradiso Rhythm | DJ set  
 

NE 26. 5.  
14:00–15:45 Konvikt | filmový sál       Režie: I. Bergman 

HLEDÁNÍ INGMARA BERGMANA  
 (Německo, Francie 2018 | režie: Margarethe von Trotta) 
 Ingmar Bergman v exkluzivních vzpomínkách přátel, rodiny, spolupracovníků  

i filmových osobností ovlivněných jeho tvorbou a odkazem. 
 

16:00–17:15  Café na cucky       FloraLab  

SCHREIE UND FLÜSTERN  
Studentský SEMINÁŘ v rámci česko-slovenského edukativního programu FloraLab.  

 

19:00–21:10  Moravské divadlo   .    Schreie und Flüstern 

Günter Grass  
DIE BLECHTROMMEL | PLECHOVÝ BUBÍNEK  
Berliner Ensemble  

Nadčasové zpracování stěžejní prózy německého nositele Nobelovy ceny. Kongeniální redukce 
monumentálního románu v úpravě a režii Olivera Reeseho – šéfa jedné z nejrespektovanějších 
evropských divadelních scén. Fenomenální výkon Nica Holonicse v životní roli Oskara Matzeratha, 
který se rozhodl nikdy nevstoupit do světa dospělých… Strhující epilog 23. Divadelní Flory! 
Po otitulkovaném představení v němčině bude následovat BESEDA.  


