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V TIP T ÝDNE

GEMMA CORRELL nakreslila tenhle obrázek 
před rokem, letos ho v době předdušičkové opa-
kuje a může to dělat do skonání světa, protože 
to tak máme všichni, někdo si jenom neumí 
lehnout a trpět tak úhledně. Prostě na podzim 
vystřídají deprese deprese sezónní a obleček 
můžeme také střídat podle libosti. Když se 
z toho vždycky alespoň na chvilu vyblížeme, 
máme vyhráno. (MD)

Strach, veverky 
a empatie

Dobře si rozmyslete, než nastražíte
jed na hlodavce. Možná otrávíte
šedou veverku, která se vám
po smrti propasíruje do života. 
Britský performer a videoumělec 
Kim Noble přivezl do pražského 
Divadla Archa jako součást festivalu
4 + 4 dny v pohybu svoji Ukolébavku
pro mrchožrouty, ojedinělý pohled 
na město, život, smrt i veverky.

O šedé veverce se píše jako o „při-
vandrovalci z Ameriky“, jenž za-
plavuje Británii a vytlačuje domácí 
zrzavé veverky. Jenže i šedá veverka
má svůj příběh. Stejně jako lišky či 
mouchy. Noble nasbíral po ulicích
mrtvá zvířata, aby si na divadle
jako loutky vzala zpátky svůj život.
Překračuje při tom všechna tabu:
larvy much natáčí se stejně fasci-
nující nekompromisností jako svého
umírajícího otce i vlastní varlata,
do jedné řady staví mrchožrouty ze
zvířecí říše i pojišťováky, které sní-
má skrytou kamerou. Uměním dává 
pozornost tomu, co bychom z našich
životů jako ze škatulky nejraději vy-
těsnili – rozklad, smrt i její projevy.

Umění má klíčovou roli ve snaze
dívat se na svět z neočekávaných,
radikálně jiných perspektiv. Uzavřít
se v jediném pohledu je nebezpeč-
né stejně jako uvíznout v něm kvůli 
vlastnímu strachu.

I v bývalém sportovním centru
Erpet Smíchov, hlavním dějišti 
27. ročníku festivalu 4 + 4 dny v po-
hybu, které brzy půjde k zemi, aby 
uvolnilo místo nové výstavbě, jde
o změnu pohledu. Na golfovém
odpališti Erpetu trůní sochy, z vy-
puštěného bazénu je umělecká scé-
na. Tam jsem se letos i já odvážila
vystoupit v „performerské“ roli.
Po konferenci o strachu, jež byla 
součástí festivalu, jsem si uvědomi-
la, s jakou urputností často využí-
váme kreativitu k tomu, abychom
stvořili něco, čeho se můžeme bát.

Navrhuji, podobně jako to činí 
Ukolébavka pro mrchožrouty, in-
vestovat kreativitu raději do empa-
tie a snahy pochopit jiná místa, jiné 
lidi, jiná zvířata i jiné možnosti sebe
 samých.
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STUDIO ALTA SE LOUČÍ V KARLÍNĚ
DIVADLO  Studio Alta zatím ještě obývá prostory karlínské Invalidovny, 
pomalu se však chystá na přesun do nového působiště v Libeňském 
pivovaru. Takže pokud si chcete ještě užít genia loci Invalidovny, s ná-
vštěvou Alty neotálejte. Zamířit sem můžete třeba v neděli 30. 10., kdy 
je na programu premiéra pohybově-objektové performance Mikrosvěty 
herečky, tanečnice a choreografky Jazmíny Piktorové a tanečnice a cho-
reografky Sabiny Bočkové, která se nejdřív věnovala klasickému tanci, 
o něco později se ovšem vrhla na nezávislou scénu. Vezměte s sebou 
i děti, a to už od čtyř let. Hraje se i den nato, hned ráno a dopoledne. (JB)

VZPOMÍNKY NA DOBU RADOSTI
VÝSTAVA  PAVEL NÁDVORNÍK (1962–1994) byl klíčovou osobností pražského kulturního dění přelomu osmde-
sátých a devadesátých let. Jím spoluzaložené družstvo Radost pořádalo zcela zásadní výstavy své doby, časopis 
Post, na němž se spolupodílel, byl v našem porevolučním období zjevením. I proto nyní jeho fotografickou tvor-
bu – studoval na FAMU v letech 1988 až 1991 – připomínají na pražském Újezdě v Ateliéru Josefa Sudka výstavou 
Retrospektiva 02 / Kotelny a Volby. Jak název naznačuje, vystaveny jsou dva z jeho cyklů: první dokumentuje 
 období, kdy pracoval na ministerstvu kultury ČSSR v kotelně, druhý je pak dobovým záznamem prvních svobod-
ných voleb v roce 1990. (MG)

MIDWIFE VERSUS THE CURE
HUDBA  Naše kraje navštíví výjimečná americká 
hudebnice, která vystupuje pod pseudonymem 
MIDWIFE a svému stylu říká „heaven metal“. Dokáže 
spojovat zasněné éterické vokály, tajemné plochy, 
noise i zmíněnou metalovou notu. Je to okouzlující, 
kreativní hudba, která umí zcela pohltit. Právě vydala 
nový singl a její schopnosti se v něm jen umocňují. 
Midwife u nás bude mít dvě vystoupení, 23. 10. hraje 
v Brně (Kabinet múz) a 24. 10. v Praze (Nová libeňská 
synagóga). Jenže toho čtyřiadvacátého hrají v pražské 
O2 areně The Cure. Jak to jen skloubit? (JK)
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