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D i v a D e L n Í  k L U B
_ t H e a t e R  C L U B  2 1 : 0 0

DAVID ERIKSSON (SWE): 
PINK ON THE INSIDE 
vstupné_entrance: 120 | 100 Kč

Vstupné na obě večerní představení
_Entrance for both evening performances: 
200 | 160 Kč *

P a L a C k É H o  n Á M Ě s t Í
_ P a L a C k Ý  s Q U a R e  1 5 : 0 0

SQUADRA SUA (CZ): 
BOMBEROS
(Pouliční rodinné představení
_Street performance for the entire family)

t Y L Ů v  D Ů M _ t Y L  t H e a t R e  1 9 : 3 0

MIME EVENING 
(Slavnostní finále festivalu_Grand finale of the festival)
vstupné_entrance: 150 | 120 Kč
Účinkující_Performers: Reetta Honkakoski (FIN),  
David Erikkson (SWE), Adam Arai (CZ), 
Pantomima S.I. (CZ), Squadra Sua (CZ), 
Radim Vizváry (CZ) a další_and others. 

D i v a D e L n Í  k L U B
_ t H e a t e R  C L U B  2 1 : 3 0

ALLSTAR REFJÚDŽÍ BAND
_ALLSTAR REFUGEE BAND: 
KONCERT_CONCERT
vstupné_entrance: 70 Kč

ROBERT VANO (USA) 
SLYŠET POHYB
C e n t R U M  B o H U s L a v a  M a R t i n Ů
12. 9. – 24. 9
vernisáž_vernissage: 12. 9. 18:00

SO/SA WORKSHOPY 
_WORKSHOPS:
1. MYSL A POHYB: 
REETTA HONKAKOSKI (FIN)

mimka a herečka ve stylu mime corporel
_corporeal mime actress
2. NAJÍT ABSURDNO V OBJEKTU: 
DAVID ERIKSSON  (SWE)

bláznivý klaun a žonglér
_crazy clown and juggler
3. CHOREODRAMA: 
LIONEL MENARD (F)

asistent Marcela Marceau, režisér
_assistent of Marcel Marceau, director

Workshopy probíhají paralelně. Z hlavních tří si 
vyberte jen jeden, kterého se zúčastníte. 
_Worskshops are running paralelly. Therefore 
you can choose only one for this festival

Datum a čas_Date and time:
12. — 14. 9. 2016, každý den 10:00 – 14:00
12th to 14th of September 2016 , each day 10:00 – 14:00
Místo_Place: 
Polička, Česká republika_Polička, Czech Republic
Rezervace_Reservation:
mimefest.workshop@gmail.com

WORKSHOP PRO VEŘEJNOST
STREET DANCE:
ARAI (CZ)

Workshop určený pro širokou veřejnost.
Datum a čas
12. — 14.9., vždy od 15:30 –17:30 
Místo: malý sál Tylova domu
Vstupné zdarma.

16.
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U
"Letos JeDeMe BoMBY, 

ŘÍkeJMe toMU tŘeBa MiMe Mafia.”

V ážení diváci a účastníci,
srdečně Vás vítáme na šes-
tém ročníku mezinárodního 
festivalu MIME FEST. 

Připravili jsme pro vás program plný 
hvězd, humoru a současného umění. 
Letošními novinkami jsou dvě tématic-
ké výstavy fotogra� í a MIME OPEN 
STAGE, která představí mladé umělce 
z řady zemí. 
I díky vám je MIME FEST od roku 
2015 držitelem prestižního ocenění nej-
lepších evropských festivalů — značky 
EFFE. 
Děkujeme, že jste s námi a přejeme 
Vám mnoho nezapomenutelných zažitků!

Váš tým MIME FEST

"tHis YeaR We RiDe BoMBs, 
Let Us CaLL it MiMe Mafia."

D ear spectators and participants, 
we gladly welcome you to 
our sixth MIME FEST 
international festival. We 

prepared you a program full of stars, 
humor and modern movement art.
The novelties of the annual festival are 
two thematic photo-exhibitions and MIME 
OPEN STAGE, which presents the young 
artists from di� erent countries.
It is also due to your e� ort and interest, 
that from 2015 MIME FEST holds 
prestigious best European festivals award 
EFFE.
Thank you for being with us and we wish 
you many unforgettable experiences!

Your MIME FEST team

ÚVODNÍ SLOVO

U ÚVODNÍ SLOVO

UU ÚVODNÍ SLOVO

U
encz
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V šude jen prach, trosky a holá kra-
jina. Okolí nejeví žádné známky 
života. V továrně na roboty jsou 
dva poslední přeživší, které čeká 

dlouhá cesta bez cíle. Vydávají se na místa, 
kde nikdy nebyli a jejich putování je nutí k ob-
jevům, poznání i přemýšlení.

Robo Erectus je komická pantomima o dvou 
robotech, kteří už nemůžou nikomu posloužit, 
a tak radši baví sami sebe.

Námět, režie a hrají: 
Anton Eliáš, Lukáš Šimon
Light design: Karel Šimek

D
ust is everywhere, rubble and empty land. 
Nowhere seems to be life. And in the robot 
factory there are the only two survivors. 
An endless journey awaits them, they 

wander to places they have never been and their 
travels force them to discover, learn and even 
think.

Robo Erectus is a comical pantomime about two 
robots, which can not serve anyone anymore and 
so they just entertain one another.

Concept and performing: 
Anton Eliáš, Lukáš Šimon
Light design: Karel Šimek

11

09

D i v a D e L n Í  k L U B
t H e a t e R  C L U B

 2 1 : 0 0

„nekoUŘÍM, nePiJU, nestÁRnU, nevYŽaDUJi PoZoRnost, 
neMÁM CitY. JseM RoBot. a nUkLeÁRnÍ BoMBa 

Mi ZMĚniLa Život…“
—

„i Do not sMoke, i Do not DRink, i Do not aGe, 
i Do not neeD attention, i Do not feeL eMotion. 
i aM a RoBot. anD atoM BoMB CHanGeD MY Life.“

PO/PO/MONMON

ROBO ERECTUS (SK)

PONDĚLÍ
PONDĚLÍ

MonDaY
MonDaY

44
encz
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t Y L Ů v  D Ů M
t Y L  t H e a t R e

1 1 : 0 0

(PŘeDstavenÍ PRo stŘeDnÍ ŠkoLY)
—

(PeRfoRManCe foR HiGH sCHooLs)

ÚT/ÚT/TUE

cz en

B
BODECKER & NEANDER (D_FR) 

DÉJÀ-vU?

B odecker & Neander byli studenti 
a později asistenti legendárního 
mima Marcela Marceaua. V úzké 

spolupráci jej doprovodili až do pádu jeho 
poslední opony.  Svým elegantním způsobem 
a s vysokou uměleckou kvalitou dodnes 
udržují pantomimické umění a odkaz 
M. Marceaua při životě. Vystupovali ve 
více než třiceti zemích Evropy, Asie, Jižní 
a Severní Ameriky. 

Představení Déja-vu? představuje zcela nové 
epizody dvou tragikomických postav, které 
diváka určitě potěší nejen vizuální stránkou, 
zábavou a emocemi, ale zažije skutečné mis-
trovství v oboru současné pantomimy. 

Hrají: Wolfram von Bodecker 
a Alexander Neander
Režie: Lionel Ménard
Light design: Werner Wallner
Kostýmy: Sigrid Herfurth
Asistent: Lukas Besuch

`

B
odecker & Neander were students 
and later assistants of the legendary mime 
Marcel Marceau. They worked with him 
closely right up to his very last curtain 

call. With elegance and artistic excellence in 
their own right, they are keeping the mime art 
and legacy of M. Marceau alive to this day. They 
have performed in more than thirty countries in 
Europe, Asia, and North and South America. 

Déja-vu? presents entirely new episodes in 
the lives of two tragicomic figures. Visually 
rivetting, entertaining and full of emotion, these 
characters give audiences the chance to experi-
ence true mastery in the field of contemporary 
mime.

Performing: Wolfram von Bodecker 
and  Alexander Neander
Director: Lionel Ménard
Light design: Werner Wallner
Costumes: Sigrid Herfurth
Assistant: Lukas Besuch

`

ÚTERÝ
tUesDaY

66
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t Y L Ů v  D Ů M
t Y L  t H e a t R e

1 9 : 3 0

ÚT/ÚT/TUE

B
BODECKER &

 NEANDER (D_FR) 
 foLLoW LiGHt

F ollow Light je nejnovější produkce 
slavného dua Bodecker & Neander, 
spolupracovníků Marcela Marceaua.

V tomto představení nás mimové uvedou do 
světa snů a splněných přání. S pomocí vizu-
álních efektů, poezie, vytříbeného humoru, 
iluze, emocí a hudby rozvíří představivost i 
nadšení. V roli dvou světoběžníků procestují 
celý svět a pokouší se najít světlo, ze kterého 
jsou stvořeny sny.

Jejich dobrodružství jsou komická i tklivá. Osl-
ní Vás virtuozní pantomimou stejně jako magií 
své jevištní přítomnosti. Jak napsala kritika: 
“Pantomima nejvyšší kvality” – rozhodně si 
nenechte ujít!

Hrají: Wolfram von Bodecker 
a Alexander Neander
Režie: Lionel Ménard
Asistent: Lukas Besuch

f
ollow Light, the new production from 
Bodecker & Neander, whisks us away to 
the world of dreams, the country of our 
desires. Their exceptional brand of visual 

theatre, rich in poetry, the finest humour, illusion, 
emotion and music, elicits storms of enthusiasm.

In their role as globetrotters they venture from 
dreamscapes to utopia looking for the light 
dreams are made of. Their adventures are comic 
yet earnest. As always, Bodecker & Neander 
guarantee keen humour and touching depth.
Wolfram von Bodecker and Alexander Neander 
founded the Compagnie Bodecker & Neander 
after touring internationally as Marcel Marceau's 
stage partners.

Performing: Wolfram von Bodecker 
a Alexander Neander
Director: Lionel Ménard
Assistant: Lukas Besuch

`

ÚTERÝ
tUesDaY
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D i v a d e l n í  k l u b
t h e a t e r  C l u b 

2 1 : 0 0

ÚT/ÚT/TUE

I
IMELDA (CZ) 

O čem to vlastně mluví ženy, když 
hovoří nohama? Každá hledá tu 
správnou velikost, výšku, barvu, 

tvar, ale stále to není ono. Každý chceme víc 
přátel, likeů, triček, mikin, tašek, bot, protože 
v každém z nás se skrývá jedna malá Imelda.

Imelda byla skutečně existující žena, první 
dáma na Filipínách a její sbírka bot dosáhla 
tří tisíc párů. Tanečnice a mimka Michaela 
Stará téma hromadění a konzumu zpracovala 
do představení založeném na street dance, 
pantomimě, živé hudbě a silném vizuálním 
zážitku.

Námět a hraje: Michaela Stará
Režie: Radim Vizváry
Hudba: Petr Kolman, Vojtěch Bor
Light design: Karel Šimek
Kostýmy: Simona Drábová
Scénografie a rekvizity: Jakub Fistung

W
hat is it that women talk about, when 
they speak with their legs? Everyone 
looks for the proper size, height, color, 
shape, but something is still not right. 

We all wish more friends, likes, t-shirts, hoodies, 
bags, shoes, because in everyone of us is one 
little Imelda.

Imelda was a real person, a first lady of 
Philippines, whose shoe colletion reached three 
thousand pairs! Dancer and mime Michaela 
Stará now took this topic and created the 
performance using street dance, mime and live 
music, resulting in a great visual show.

Concept and performing: Michaela Stará
Director: Radim Vizváry
Music: Petr Kolman, Vojtěch Bor
Light design: Karel Šimek
Costumes: Simona Drábová
Scene and props: Jakub Fistung

`

ÚTERÝ
tUesDaY

1010 cz en
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D i v a D e L n Í  k L U B
t H e a t e R  C L U B 
9 : 0 0  a  1 1 : 0 0

ST/ST/WED

D
DIVADLO MINOR (CZ) 

 koUkeJ svĚt!

V oda. Oheň. Země. Vzduch. Rostliny. 
Zvířata. Člověk. Ale jak to spolu 
souvisí? Zorientovat se ve světě 

kolem nás není jednoduché ani pro dospělé 
a co teprve pro ty nejmenší! Co se stane, 
když z mraku prší, jak spolu rostliny rostou, 
jaký je vztah čápa, žáby a chameleona 
a spoustu dalších pozoruhodností se dětem 
hravě, pohybově a beze slov pokusí přiblížit 
tři mimové.

Mimochodem jedním z nich a režisérem 
inscenace je mim v současné době jeden 
z nejprogresivnějších, Radim Vizváry.

Hrají: Valeria Daňhová, Jakub Urban 
a Radim Vizváry
Režie: Radim Vizváry
Hudba: Matěj Kroupa
Výprava: Lucie Škandíková
Dramaturgie: Petra Zichová

W
ater. Fire. Earth. Wind. Plants. 
Animals. A man. How is it all related? 
To orientate in the outside world is 
sometimes difficult even for an adult. 

So what about the little ones? What happens, 
when the cloud rains? How the plants grow. 
What is the relation of the stork, frog and 
chameleon? This and much more will be 
explained by the three mimes in one beautiful 
story.

Performing: Valeria Daňhová, Jakub Urban 
a Radim Vizváry
Director: Radim Vizváry
Music: Matěj Kroupa
Scene: Lucie Škandíková
Dramaturgy: Petra Zichová

`

(PŘeDstavenÍ PRo MateŘinkY)
—

(PeRfoRManCe foR kinDeRGaRtens)

STŘEDA
W

eDnesDaY1212 encz
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ST/ST/ST/WED

D
UMBILICAL 

BROTHERS (AUS) 
 tHe Best 

of tHe WoRst 
of tHe Best!

U mbilical Brothers jsou mezinárodní 
komediální fenomén – propo-
jují neuvěřitelné hlasové a tělesné 

schopnosti s mixem divadla, grotesky a stand-
up comedy, přičemž porušují všechna psaná 
i nepsaná pravidla.

Prestižní časopis Entertainment Weekly’s 
je zařadil mezi stovku nejzábavnějších osob-
ností na světě a hráli například pro anglickou 
královnu. Vyhráli snad všechny možné ceny 
včetně Emmy za jejich komediální seriál 
The Upside Down Show. Příjezd těchto 
hvězd je událost nejen pro Poličku, ale pro 
celé Česko, a při této jedinečné příležitosti 
Umbies představí ty nejlepší výstupy ze své 
tvorby.

The Umbilical Brothers are an 
international comedy phenomenon, 
fusing amazing vocal and physical 
abilities with a mix of theatre, slapstick 

and stand-up inside a world where all their rules 
are broken. 

Named as two of Entertainment Weekly's 
"100 Most Creative People In Entertainment," 
David Collins and Shane Dundas have appeared 
on The Tonight Show with Stephen Colbert, 
after James Brown at Woodstock '99, and 
before the Queen of England. The boys have 
won every award you could think of including 
Emmy for their brilliant TV series The Upside 
Down Show. Now Umbies come to Polička to 
present the absolutely best of their art.

`

t Y L Ů v  D Ů M
t Y L  t H e a t R e 

1 9 : 3 0

STŘEDA
W

eDnesDaY
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ČT/ČT/THU

D
REETTA 

HONKAKOSKI (FIN) 
 DUet foR one

D uet for One je sólové představení 
o dvou partnerech v jediném soužití. 
Ukazuje koloběh uspokojování 

vzájemných potřeb, manipulace, nenávisti 
a lásky. Čistě tělesný příběh je magický, tklivý, 
schopný člověka hluboce zasáhnout.

Reeta Honkakoski je finská mimka a autorka 
představení ve stylu fyzického divadla. Její 
hlavním zaměřením je styl Mime Corporel, 
na němž pracovala s nejlepšími světovými 
profesionály z Theatre de L’Ange Fou 
v Londýně.

Režie a hraje: Reetta Honkakoski
Light design: Saija Nojonen
Zvukový design: Tuuli Kyttälä
Loutky: Laura Hallantie
Asistence: Elina Lajunen

Představení není vhodné pro děti.

Duet for One is a solo show about two 
individuals wrapped in a symbiotic 
relationship. A portrait of mutual need 
and manipulation, tender hate and 

aggressive love. Atmospheric, deeply aesthetic 
and physically expressive, the show is suitable 
for anyone regardless of language. It premiered 
in April 2015 in Helsinki, with the audience 
calling it magical, touching and truly captivating.

Reetta Honkakoski is a Finnish mime-actor and 
a physical theatre maker. She has specialized 
in the rich art of Corporeal Mime, working and 
training with the mime theatre company Theatre 
de L’Ange Fou in London for seven years. She 
has worked with Helsinki City Theatre, and 
the British companies Circo Rum Ba Ba and 
PunchDrunk amongst others. She lives and 
works in Helsinki.

Director, performer: Reetta Honkakoski
Light design: Saija Nojonen
Sound design: Tuuli Kyttälä
Puppet maker: Laura Hallantie
Invisible stagehand: Elina Lajunen

Not recommended for children.

`

t Y L Ů v  D Ů M
t Y L  t H e a t R e 

1 9 : 3 0

ČTVRTEK
tHURsDaY

1616 cz en
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ČT/ČT/THU

M
MIME 

OPEN STAGE 
(INTERNATIONAL)

N evšední večer od nadějných 
mladých mimů a klaunů Vám 
představí odvážlivce, profesionály 

i adepty oboru, kteří se zúčastní workshopů 
a během samotného MIME FESTu vytvoří 
nové a obohatí své staré výstupy a čísla. 
Každopádně neváhejte a přijďte podpořit 
mladou generaci – uvidíte výstupy zdaleka 
nejen z Česka, ale i našich přátel a kolegů 
z Finska, Slovenska, Německa nebo 
Španělska! Jejich originalita a energie často 
předčí i zkušené profesionály, takže se 
můžete opravdu těšit 

Koncept: MIME FEST 2017
Účinkují: Ti nejodvážnější

Unusual evening of the promising 
mimes and clowns will present 
the bravest participants of annual 
MIME FEST, both proffesionals 

and beginners in the field, who will attend 
the workshops. These guys will create new 
and enrich their old numbers and etudes. In 
any case we invite you to support the young 
generation – you will see the shows not only 
from Czech Republic, but also from our friends 
and colleagues from Finland, Slovakia, Germany 
or Spain! Their originality and energy often 
surpasses even the art of the experienced 
proffesionals. You shall definitely come and enjoy 

Concept: MIME FEST 2017
Performing: The bravest

`

D i v a D e L n Í  k L U B
t H e a t e R  C L U B 

2 1 : : 0 0

ČTVRTEK
tHURsDaY

M
tHURsDaY
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Za tUto insCenaCi ZÍskaL RaDiM viZvÁRY CenU tHÁLie 2016 
Za neJLePŠÍ vÝkon v kateGoRii BaLet, 

PantoMiMa neBo JinÝ taneČnĚ DRaMatiCkÝ ŽÁnR. 
—

foR soLo RaDiM viZvÁRY GaineD tHaLia 2016 tHeatRe aWaRD 
foR tHe Best PeRfoRManCe in tHe fieLDs of BaLLet anD PantoMiMe.

CENA 
THÁLIE 

2016 

20str.20
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PÁ/PÁ/PÁ/FRI

RADIM VIZVÁRY (CZ) 
 sÓLo

`

t Y L Ů v  D Ů M
t Y L  t H e a t R e

1 9 : 3 0 

Za tUto insCenaCi ZÍskaL RaDiM viZvÁRY CenU tHÁLie 2016 
Za neJLePŠÍ vÝkon v kateGoRii BaLet, 

PantoMiMa neBo JinÝ taneČnĚ DRaMatiCkÝ ŽÁnR. 
—

foR soLo RaDiM viZvÁRY GaineD tHaLia 2016 tHeatRe aWaRD 
foR tHe Best PeRfoRManCe in tHe fieLDs of BaLLet anD PantoMiMe.

PÁTEKM
fRiDaY

MM
2020 S ÓLO je Best of z pantomimické

 tvorby Radima Vizváry.
Od klasické pantomimy k butó, od 

fyzické komedie až po současné mimické 
divadlo. Jeho pantomima je moderní, čistá 
a aktuální. A i když se nechává ovlivňovat 
jinými styly, nakonec se vždy vydává vlastní 
cestou.

Radim Vizváry Vám představí klasická 
i současná, poetická i komická díla. Smát se 
i brečet pak můžete bez jediného Radimova 
slova – k jeho umění totiž nejsou potřeba. 
Vyjádření je čistě tělesné a pojí pohybovou 
virtuozitu s herectvím. Zkrátka, uvidíte jeho 
nejlepší výstupy, a skrze ně, co dnes znamená 
pantomima.

Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Výprava: Hugo Čačko 
Light design: Karlos Šimek, Hugo Hejzlar
Technická produkce: Jakub Urban
PR, booking a produkce: Ilona Hájková

SOLO is the best of the mime work 
of Radim Vizváry.
From classical pantomime to butoh 
dance, from physical comedy to 

contemporary mime theatre, Radim’s pantomime 
is modern, pure and relevant. And although he 
embraces the influences of various styles, he 
always takes his own path.

Radim Vizváry presents classical and 
contemporary works that are both poetic 
and comical. You will laugh and cry without 
a single word from Radim, because he does 
not need them for his art.  His expression is 
purely physical, combining acting with virtuoso 
movement. To say it short - you will see his best 
pieces, and through them, what pantomime 
means today.

Conceived, directed and performed by: 
Radim Vizváry
Stage design, costume design: 
Hugo Josef Čačko
Light design: Karlos Šimek, Hugo Hejzlar
Technical production: Jakub Urban
PR, booking and production: Ilona Hájková

cz en
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PÁ/PÁ/FRI

DAVID 
ERIKSSON (SWE) 

 Pink on tHe insiDe

V  Pink on the Inside David Eriksson 
plně využívá svých jevištních doved-
ností – jako špičkový cirkusový 

artista, komediant i herec „pumpuje“ 
obecenstvo maskulinní energií a nenechá vás 
vydechnout.

Předvede žongláž, klaunérii a akrobacii ve 
spojení s tvrdým rockem, a to až do bodu, 
ze kterého nebude návratu. A přestože 
se divákům dostane notné dávky mužské 
„mačo“ energie, ukáže David i svou jinou 
stránku, kdy je pro něj mužské tělo spíš 
vězením. Skrze křehkost a zranitelnost 
zpochybní tvrdě maskulinní pojetí mužskosti 
a popře mnohá klišé. Můžete se tak těšit na 
výbornou komediální show s tím nejcitlivějším 
závěrem.

Námět a hraje: David Eriksson
Supervize: Frode Sandven, 
Emil Jensen
Konzultant magie a triků: 
Krister Lindgren
Light design: Oskar Cresso

I n “Pink on the Inside” David uses the full 
range of his stage experience – the brilliant 
circus entertainer, the comedian and the 
actor, to convey the raw macho energy to 

take the audience by storm from the first second.

The audience are brought on a mesmerizing, 
but disturbed,  journey through juggling, comedy 
and acrobatics accompanied by heavy rock 
towards the point of no return. Through the 
performance David peel layer after layer of 
himself as a man. Based on his own experiences, 
he takes up the male role and its norms, which 
he in many ways experienced as a prison.

He uses his scene endowment to put his 
finger on the points where masculinity is most 
vulnerable and to question the norms that define 
manhood.

Idea and creation: David Eriksson
Outside eye: Frode Sandven, Emil Jensen
Magic and trick consultant: 
Krister Lindgren
Light design: Oskar Cresso

`

D i v a D e L n Í  k L U B
t H e a t e R  C L U B 
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SQUADRA SUA (CZ) 
 BoMBeRos

H asičská jednotka slaví 120 let výročí 
od svého založení a oslavy skončily 
probdělou nocí. Jednotku tvoří 

tři dobrovolní hasiči, kteří milují svojí práci 
a odhodlaně a čestně drží stráž. Bohužel 
na ně už všichni dočista zapomněli, protože 
jednotka již 32 let nikam nevyjela hasit. 
Nikdo je nevolá k ohni, k záplavám ani kvůli 
sundávání koťat ze stromů. Naši hasiči však 
stále trénují, rozvinují a smotávají své hadice 
a jsou připraveni pro pomoc bližnímu položit 
život, kdyby bylo zapotřebí.
Hasiči Bom, Be a Ros jsou zkrátka v po-
hotovosti. Dokážou, že ještě umí hasit oheň? 
Že umí vylézt do nebezpečných výšek, aby 
zachránili život kočce... nebo Vám? 

Námět a hrají: Robert Janč, 
Roman Horák a Lukáš Houdek
Scénografie a kostýmy: 
Lucia Škandíková
Hudba: Jan Kyncl a Jazoo

A fire-fighting unit awakes to 
the celebrations of its 120th 
anniversary. It consists of three 
voluntary firemen, who love their work 

and remain on constant and selfless guard. As 
bad luck would have it, however, their station has 
long since been forgotten by everyone, since 32 
years have passed since it last went into action 
– no fires, no floods, no kittens high up trees, 
no nothing. And still they don't give up, working 
out, rolling and unrolling their hoses, ready for 
sacrifice if anyone should need one.
Rest assured that Bom, Be and Ros are always 
on standby. Will they be able to prove that they 
still know how to extinguish fires and climb 
unfathomable heights to save your cat... or you?

Concept and performing: Robert Janč, 
Roman Horák a Lukáš Houdek
Scene and costumes: Lucia Škandíková
Music: Jan Kyncl and Jazoo

`
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MIME 
EVENING

S lavnostní setkání a prezentace tvorby 
předních mimů z jednotlivých zemí, 
zastoupených na festivalu. Program 

nabízí to nejlepší z jejich repertoáru v etudové 
formě.

Účinkující: Reetta Honkakoski (FIN), David 
Eriksson (SWE), Adam Arai (CZ), Pantomima S.I. (CZ), 
Squadra Sua (CZ), Radim Vizváry (CZ) a další. 

A gala celebration showcasing the work 
of leading mimes from various 
countries participating in the festival. 
The best of their repertoire is 

presented in the form of short etudes.

Performers: Reetta Honkakoski (FIN), David 
Eriksson (SWE), Adam Arai (CZ), Pantomima S.I. (CZ), 
Squadra Sua (CZ), Radim Vizváry (CZ) and others.

`
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ALLSTAR 
REFJÚDŽÍ BAND

_ALLSTAR 
REFUGEE BAND 

 (konCeRt_ConCeRt)

`

D i v a D e L n Í  k L U B
t H e a t e R  C L U B 
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A llstar Refjúdží Band je sdružení 
několika hudebníků nejrůznějších 
národností, náboženských vyznání, 

životních i politických postojů. Jeho posláním 
je otevírat skrze hudbu témata spojená 
nejen s migrací ale taky neotřele poukazovat 
a komentovat problémy, které se koneckonců 
týkají nás všech. Živelná, sebeironická 
a upřímná reflexe života v Čechách skrze oči 
přicházejícího cizince.

Hudebně skupina míchá kurdský folk a pop, 
akordeon východoevropského stylu, čínskou 
operní a popovou hudbu, švýcarské nápěvky 
z hor a kabaretů, dixieland, brass, rap a další 
žánry.

Hrají: Philipp Schenker, Cécile da Costa, 
Gugar Manukjan, Philipp Leforestier, Kryštof 
Verner, Lukáš Mičko, Adrian Ševeček, Tomáš 
Hendrych, Evžen Zdráhal

`

Allstar Refugee Band is a group of 
musicians of different nationalities, 
religion, social and political views. 
The goal is to open the topics related 

to migration and to point out specific problems 
in original musical way. Lively, self-ironic and 
sincere reflection of life in Czech Republic 
through the eyes of incoming foreigner.

The group combines Kurdish folk and pop music 
with East-European accordeon, Chinese opera, 
Swiss folk songs from the hills and cabarets, 
dixieland, brass, rap and other genres.

Playing: Philipp Schenker, Cécile da Costa, 
Gugar Manukjan, Philipp Leforestier, Kryštof 
Verner, Lukáš Mičko, Adrian Ševeček, Tomáš 
Hendrych, Evžen Zdráhal
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ROBERT VANO (USA)

sLYŠet PoHYB
to HeaR tHe MoveMent

C e n t R U M  B o H U s L a v a  M a R t i n Ů
_ B o H U s L a v  M a R t i n Ů  C e n t e R
1 2 .  9 .  –  2 4 .  9 .
vernisáž_vernissage: 
12. 9. 18:00 

Exkluzivní výstava Roberta Vana, 
věnovaná pantomimě.
Světoznámý fotograf si vybral ke spolu-
práci úspěšného mima, poličského rodáka 
Radima Vizváry. S ním vytvořil sérii snímků, 
které zachycují poetiku němého umění.

Unique exhibition of Robert 
Vano dedicated to the art of 
pantomime.
The famous photographer chose 
reknown mime Radim Vizváry to create 
a series of photos capturing the poetics 
of silent art.

DAVID KONEČNÝ (CZ)

MiMe Po-Li-Čka 2016

D i v a D e L n Í  k L U B  t Y L o v a  D o M U
_ t H e a t e R  C L U B  o f  t Y L  H o U s e
1 1 .  9 .  –  1 6 .  9 .

Malý, ale výstižný výběr toho nejlepšího, co 
divákům nabídl minulý ročník MIME FESTu.
Snímky z pražské "divadelní" verze festivalu 
doplňují fotografie pořízené přímo v ulicích 
Poličky, tedy města, kde pantomima 
rozhodně není mrtvá!

A series of the most interesting photos 
from the last MIME FEST.
An images from Prague part of the fes-
tival accompany photos from the streets 
of Polička - a city where pantomime 
definitely ain't dead!
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WORKSHOPY
 _WORKSHOPS

30str.
1. MYSL A POHYB
_THOUGHTS AND MOVEMENT: 
REETA HONKAKOSKI (CZ)

mimka a herečka ve stylu mime corporel
_corporeal mime actress

2. NAJÍT ABSURDNO V OBJEKTU 
_FIND THE ABSURD IN THE OBJECT: 
DAVID ERIKSSON (SWE)

bláznivý klaun a žonglér
_crazy clown and juggler

3. CHOREODRAMA: 
LIONEL MENARD (F)

asistent Marcela Marceau, režisér
_assistent of Marcel Marceau, director

Workshopy probíhají paralelně. Vyberte si 
proto jeden, kterého se zúčastníte.
_Worskshops are running paralelly. Therefore 
you can choose only one for this festival.

Datum a čas_Date and time:
12. — 14. 9. 2016 
každý den 10:00 – 14:00
_12th to 14th of September 2016 
each day 10:00 – 14:00

Místo_Place: 
Polička, Česká republika
_Polička, Czech Republic

WORKSHOP PRO VEŘEJNOST
STREET DANCE:
ARAI (CZ)

tanečník_dancer

Workshop určený pro širokou veřejnost.
Datum a čas
12. — 14.9., vždy od 15:30 –17:30 
Místo: malý sál Tylova domu.
Vstupné zdarma.

Podpora_Support
Workshopy jsou realizovány za finanční 
podpory Visegrádského fondu, Ministerstva 
kultury České republiky, města Polička 
a Divadelního klubu Polička.
_The workshops are realised with financial 
support of Visegrad Fund, Ministry of Culture 
of Czech Republic, City of Polička and Polička 
Theatre Club.
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Tento workshop se zaměřuje na vyjádření 
myšlenek skze tělo. Najdete fyzický výraz pro 
myšlení a představivost díky technice Mime 
Corporel. Zaměříte se na artikulaci těla, mu-
zikalitu pohybu, princip protiváhy, na chůzi, 
improvizaci a tvorbu repertoáru. 

Lektorka Reetta Honkakoski je finská 
herečka, jejíž hlavní specializací je Mime Cor-
porel, který sedm let studovala v mezinárodně 
uznávané londýnské škole Theatre de L’Ange 
Fou. Dnes žije a působí v Helsinkách.

The workshop focuses on expressing thought 
through the body. We will find physical expression 
for thought and imagination through the technique 
and art of Corporeal Mime. The theme will be 
approached through articulation, musicality of 
movement, counterweights, walks, improvisation 
and repertoire.

Reetta Honkakoski is a Finnish actor-mime who 
specialized in Corporeal Mime for seven years in 
London, studying at the internationally acclaimed 
school of Theatre de L’Ange Fou. She now lives 
and works in Helsinki. Her teaching style has 
been described as insightful, warm and inspiring.

 MYSL A POHYB 
_THOUGHTS  

AND MOVEMENT 
Reeta Honkakoski (fin)

encz
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David Eriksson je klaun a žonglér, který se 
rád soustřeďuje na manipulaci s objekty, jež 
užíváme v každodenním životě.
V tomto workshopu se zaměříte na nalezení 
absurdních významů a dovedností, budete 
pracovat s běžnými objekty nevšedními 
způsoby. Jeho styl je vysoce artistní i bláznivý 
zároveň.

Ukázat, že můžeme udělat cokoli a nestydět 
se za to, je pro mě nejdůležitější věc v životě.

David Eriksson is a clown and juggler, who likes 
to focus on manipulation with everyday objects.
In his workshop you will focus on finding the absurd 
meanings and skills, work with different objects in 
unusual ways. His style is highly artistic and crazy 
at the same time. 
To show, that we can do anything and not to be 
ashamed of it, is the most important thing in my 
life. 

 NAJÍT ABSURDNO  
V OBJEKTU_FIND  

THE ABSURD IN THE OBJECT
DaviD eRiksson (sWe)

str.32
encz
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Tvorba představení je dobrodružstvím, na 
němž můžete prozkoumat mnoho cest. V pří-
padě tohoto workshopu je skupina vlastně pří-
rodním druhem nebo národem, a její cesta je 
určena jednotlivými účastníky a momentální 
situací. V rámci práce na choreodramatu vy-
chází Lionel z repertoáru Marcela Marceaua, 
jehož byl dlouholetým asistentem, a dále 
z fantaskních prací Philippe Gentyho.

Co vytváří interpretův pohyb? Jak ho v jeho 
akcích posunout dál? Interpret zde připomíná 
vrcholového atleta, který se vydává do akce 
s  ědomím, že půjde o jeho životní výkon.

The creation of a show is an adventure that can 
be considered in many ways. In the case of this 
workshop, the group assumes the role of the 
species, and it is simultaneously both form 
and source of the journey. It is determined by 
the moment and by the players.
At the centre of Lionels choreodrama is 
the repertoire of Marcel Marceau, whom he 
assisted for many years, and also the fantasies of 
Philippe Genty.
What generates movement in a performer, how 
to guide him in his performance? The performer 
resembles a top-ranking athlete who goes out 
onto the track, aware that this is his whole life.

 CHOREODRAMA
LioneL  

MenaRD (f)

enczen
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Tanečník a choreograf Arai se zaměřuje na 
Street Dance, zejména na styly Electric Boogie 
a Popping. Arai pracoval s řadou známých 
osobností a skupin, působil také v České tele-
vizi nebo v řadě divadel. Sám je i hercem a má 
bohaté zkušenosti s lektorováním divadelníků. 
V Electric Boogie je dvojnásobným mistrem 
světa a na workshopu zužitkuje to nejlepší ze 
Street Dance, aby jej předal a inspiroval jím 
i herce a mimy. 

The creation of a show is an adventure that 
can be considered in many ways. In the case 
of this workshop, the group assumes the role 
of the species, and it is simultaneously both form 
and source of the journey. It is determined by 
the moment and by the players.
At the centre of Lionels choreodrama is the 
repertoire of Marcel Marceau, whom he assisted 
for many years, and also the fantasies of Philippe 
Genty.
What generates movement in a performer, how 
to guide him in his performance? The performer 
resembles a top-ranking athlete who goes out 
onto the track, aware that this is his whole life.

 STREET DANCE
aRai (CZ)

str.34



ORGANIZÁTOŘI
_ORGANIZERS: 

Pořadatel
_Organizer: 
Pontopolis, z.s., Mime Prague z.s.
Umělecký šéf, Dramaturgie
_Artistic Director, Dramaturgy:
Radim Vizváry
Produkce, Fundraising, Finance
_Production, Fundraising, Finance: 
Petra Jílková, Alexej Byček
Šéf techniky
_Chief technician: Jakub Urban
Asistenti produkce

_Assistants of production: 
Marie Jílková, Simona Cacková 
PR a média _PR and media: 
Ilona Hájková
Grafika
_Graphics: Eva Chudomelová
Catering: 
Margita Kučerová a spol.  

KONTAKTY_CONTACTS:
T.: +420.731.462.824
mimefest@gmail.com
www.mimefest.cz

Permanentka na všechna představení
_Festival pass for all performances: 
799 Kč | 649 Kč *
* plná cena | snížená cena
* full price | discounted price

VSTUPENKY
 _

P
R

IC
E

VSTUPENKY_PRICE



36

POŘADATEL
—
—
— 
—
—
—
—
—
— 
—
—
— 
—
—
—
— 

PARTNEŘI
—
—
— 
—
—
—
—
—
— 
—
—
— 
—
—
—
— 

MEDIÁLNÍ 
PARTNEŘI
—
—
— 
—
—
—
—
—
— 
—
—
— 
—
—
—


