
   W O R K
        S H O P Y
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        S H O P S

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

MIME OPEN STAGE (INTERNATIONAL) 
vstupné_entrance: 80* Kč

Vstupné na obě večerní představení
_Entrance for both evening performances: 
350 | 300 Kč *

D I V A D E L N Í  K L U B
_ T H E A T E R  C L U B  1 5 : 0 0

VÁCLAV STRASSER (CZ): 
DUHOVÉ BUBLINY 
(Rodinné představení
_Performance for the entire family)
vstupné_entrance: 60* Kč

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: 220 | 190 Kč

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 2 : 3 0

MIME PRAGUE (CZ): 
POLIČKA IS BURNING!
(Excentrická show_Eccentrically show)
vstupné_entrance: 100 | 80 Kč

Vstupné na obě večerní představení
_Entrance for both evening performances: 
300 | 250 Kč *

WORKSHOPY 
_WORKSHOPS:

1. MUZIKALITA A POHYB
   _MUSICALITY AND MOVEMENT: 
    PAU BACHERO (SP)

2. KLAUN A SPONTANEITA
   _CLOWN AND HIS SPONTANEITY: 
   PABLO GOMIS (SP)

3. FYZICKÝ HEREC_PHYSICAL ACTOR: 
   MIMOSA LINDAHL (FIN)

+ BONUS:  
   AKRO-ŽONGLÁŽ_ACROJUGGLING: 
   KOLEKTYW (PL)

Datum a čas_Date and time:
19. — 21. 9.2018, každý den 10:00 –14:00
Bonus workshop: 19. – 20. 9. 15:00 – 17:00
_19th to 21st September 2018, each day 10:00 –14:00
Bonus workshop: 19th to 20st September 2018, 
15:00 – 17:00

Rezervace_Reservation:
mimefest.workshop@gmail.com

22 .9.

21 .9.    W O R K

1
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V s t ř í c  n o v ý m  f o r m á m

Jako jeden z mála specializovaných evrop-
ských festivalu patří dnes Mime Fest k unikát-
ním podnikům, které usilují o udržení a rozvoj 
jedinečného umění pantomimy. Čeští umělci 
patřili od poloviny minulého století k předním 
evropským představitelům žánru, díky kterým 
zakotvila pantomima jako hybridní disciplína 
mezi tancem a divadlem v trvalém povědomí di-
váků. Vývoj divadelního jazyka ovšem směřuje 
dnes ke stále rozmanitější inscenační struktu-
ře a co nejbohatší profesionální výbavě herců 
a mimů. Tento proces má svůj výrazný pandán 
i na poli moderního tance, ale i jiných umělec-
kých druhů, které rovněž absorbují do svého 
tvarosloví nejrůznější postupy kdysi okrajových 
žánrů, jako byl například cirkus. Mění se úhly 
pohledu, hledají se původní formy a zdroje. 
Pestrost, rozmanitost forem, druhů a žánrů 
byla oboru vlastní jak v minulosti, tak i dnes. 
Neopakovatelná je jen tvorba osobností,  kte-
ré vnášely do umění pantomimy sílu tvořivého 
génia a vytvářely jeho novou specifickou poe-
tiku výrazu a sdělení. Letošní 7. ročník Mime 
Festu jako by šel těmto obecným tendencím 
vstříc. Radim Vizváry a slovenský mim Milan 
Sládek reprezentují umění pantomimy patřící 
k tomu nejlepšímu, co můžeme v evropském 
prostoru vidět. Pestrý kaleidoskop forem a po-
stupů doplňuje několik vynikajících souborů, 
například francouzský Théâtre du Mouvement 
nebo domácí Loosers Cirque Company. 
K nim se druží svými příspěvky mladší umělci 
z Finska, Polska, Slovenska, jejichž produkci 
není možné pominout. Perličkou programu je 
vystoupení Geisslers Hofcomoedianten, který 
ve své tvorbě inovuje efektní prvky archaic-
kých forem vzniklých na naší domácí půdě na 
přelomu 17. a 18. století. Tradičně se na Mime 
Festu pamatuje na děti a mládež. Hodnotu 
v celonárodním kontextu mají i odborné kurzy 
pro zájemce, které povedou osobnosti, jako je 
Pau Bachero a Pablo Gomiz. Program je tak 
zajímavý a umělecky hodnotný, svým obsahem 
řadí poličský Mime Fest mezi přední podniky 
svého druhu.

Ladislava Petišková 
Divadelní teoretička a kritička 

E m b r a c i n g  n e w  f o r m s

As one of few specialized European festivals 
today, Mime Fest is a rare undertaking that 
seeks to sustain and develop the unique art 
of pantomime. Since the 1950s, Czech artists 
have been among the leading European 
representatives of the genre responsible for 
indelibly establishing pantomime as a hybrid 
discipline between dance and theater in the 
minds of spectators. Of course, today the 
development of theatrical language increasingly 
tends towards more diverse stagings involving 
consummately skilled actors and mimes. 
This process is correspondingly evident in 
modern dance and other types of art, which 
are also absorbing into their vocabulary various 
techniques of once marginal genres such as 
circus, for example. Points of view are changing, 
original forms and inspiration are being sought. 
Variety and a diversity of forms, types and 
genres have always been present in the field. 
But what stands out is the work of figures who 
have imbued the art of pantomime with creative 
genius and shaped its new distinctive poetry of 
expression and communication. The 7th annual 
edition of Mime Fest is embracing these general 
tendencies.  Radim Vizváry and Slovak mime 
Milan Sládek represent the best pantomime that 
can be seen in Europe. Their vivid kaleidoscope 
of forms and techniques is complemented 
by several outstanding companies such as 
the French Théâtre du Mouvement or the 
Czech Losers Cirque Company. They will 
be joined by younger artists from Finland, 
Poland and Slovakia whom you won’t want to 
miss. A highlight of the program will be the 
performance of Geisslers Hofcomoedianten, 
whose innovative work incorporates spectacular 
elements of archaic forms found in the Czech 
lands at the turn of the 18th century. In keeping 
with tradition, Mime Fest has plenty of activities 
for children and teens. Professional workshops 
will be led by figures such as Pau Bachero and 
Pablo Gomiz. With such an interesting and 
artistically valuable program, Mime Fest ranks 
among the best cultural events of its kind.

Ladislava Petišková 
Theater critic and theoretician

encz



LA MECÀNICA 
THÉÂTrE 

DU MOUVEMENT(SP/Fr)

ZASE JEDNA PrCHAVÁ 
HODINA_YET ANOTHEr 

FLEETING HOUr4STR.4



Představení o „jedné prchavé hodině“ vypráví 
o absurditě, ve které žijeme, a o prchavých oka-
mžicích, ve kterých se ten život odehrává. Tři 
postavy v oblecích, jako by vypadly z němého 
filmu, se objevují na jevišti a předvádí virtuózní 
fyzické akce, akrobacii a všemožné pohybové 
hry. I zvuky a nesmyslná slova doplňují celkové 
dění, které je někdy chaosem, a někdy velmi 
přesně vyskládaným řádem z kostek, papírů 
a lidských těl.
Vše završuje v podstatě Monty Pythonovské 
finále, kdy úsilí a dovednosti, se kterými uměl-
ci neustále fascinují diváky a přetvářejí jeviště, 
nakonec vyústí v tragikomickou vyčerpanost, 
kdy jsou hrdinové ztracení a pohlcení papíro-
vým šílenstvím a dusnem na jevišti.

Režie: Claire Heggen
Asistentka režie: Joana Castell
Hudba: Georges Aperghis
Kostýmy: Jean-Jacques Delmotte
Hrají: Pau Bachero, Albert Melich, 
Alejandro Navarro

As we wait for this brilliant and constantly 
surprising hour to begin, three suited men, 
like Tati, Thiérrée or Keaton emerge from their 
boxes. From refined virtuosity to acrobatic 
movement, their communication is universal; 
physical, imagined, musical and poetic. Broken 
down words and unexpected sounds interact 
and play games with their bodies, in a shifting, 
deteriorating and increasingly chaotic manner. 
From planks to blocks, blocks to cubes, 
cubes to sheets of paper; they embark on 
an improbable journey of immeasurable 
scale; swiftly transforming the space with 
what's available to them. In a Terry Gilliamesque 
finale, our heroes end up lost, overwhelmed 
and immersed in an ecstatic and theatre 
engulfing blizzard of paperwork and hot air.

Director: Claire Heggen
Assistant Director: Joana Castell
Musical score: Georges Aperghis
Costumes : Jean-Jacques Delmotte
Performers: Pau Bachero, Albert Malich, 
Alejandro Navarro

18.9.
LA MECÀNICA 

THÉÂTrE 
DU MOUVEMENT(SP/Fr)

ZASE JEDNA PrCHAVÁ 
HODINA_YET ANOTHEr 

FLEETING HOUr
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(POPRVÉ V ČR_FOR THE FIRST TIME IN THE CZECH REPUBLIC)44
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V dětské představivosti ožívá i tak obyčejný 
každodenní předmět, jakým je kus papíru. 
V našem představení ji rozjitří malý vypravěč 
s velkou papírovou rolí. Zatímco zkoumá tento 
čistý, tvarovatelný materiál, objevuje příběhy, 
které papír vypráví. Vstoupí do jeho světa a tam 
se potká s maličkým chlapcem, který se stane 
jeho průvodcem v papírovém světě. Společně 
se pustí do jeho objevování, aby brzy zjistili, že 
může skrývat i napětí a nebezpečí.
Nonverbální pohádka s minimalistickou scé-
nou pracuje s diváckou představivostí. V před-
stavení Pejprbój se pod rukama zkušeného 
loutkáře a mima Radima Vizváryho papír mění 
na fantastické výjevy z pohádkového světa 
a svou otevřenou hereckou expresí do děje 
zve i dětské obecenstvo.

Koncept, režie a hraje:  Radim Vizváry
Kostýmní výtvarnice: Petra Vlachynská
Hudba: Matouš Hekela
Light–design: David Prokopič, Karel Šimek
Produkce: Ilona Hájková

The imagination of a child can bring to life even 
simple everyday objects like a piece of paper. In 
our performance, the imagination of the young 
narrator is sparked by a large roll of paper. While 
he examines the clean and malleable material, 
stories appear that the paper tells. The narrator 
enters this world of paper, where he meets 
a small boy who becomes his guide. Together, 
they set off on a voyage of discovery before 
quickly finding that tension and danger may also 
be lurking.
This non-verbal fairytale with minimalist set 
design engages the audience’s imagination. 
In the hands of an experienced puppeteer and 
mime Radim Vizváry, paper is transformed 
onstage into fantastic scenes from a fairytale 
world and children in the audience are invited 
through gestures to play a part.

Written, directed and performed by:  
Radim Vizváry
Costume design: Petra Vlachynská
Music: Matouš Hekela
Light design: David Prokopič, Karel Šimek
Production: Ilona Hájková

MIME 
PrAGUE(CZ):
PEPrBÓJ
PAPErBOY
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1 0 : 0 0

(PŘEDSTAVENÍ PRO MATEŘINKY_PERFORMANCE 
FOR KINDERGARTENS)66 encz
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Skupina MimoArt přijíždí do Česka se svým 
debutovým představením, které nastartovalo 
novou vlnu finského profesionálního tance 
a pohybového divadla. Body Notes propojuje 
nejrůznější techniky a žánry, aby vytvořilo ce-
lek, který je zároveň nádherný a poetický, ale 
stejně tak groteskní a humorný. Mimus, tanec, 
klaunérie, to vše se propojuje a vytváří jedineč-
ný jazyk, skrze který umělci zdůrazňují význam 
přítomného okamžiku – tu nejdůležitější chvíli 
v životě, která se odehrává tady a teď. Body 
Notes je vlastně komunikačním kanálem mezi 
různými uměními a ukazuje, nakolik je důležitá 
spolupráce, jak na jevišti, tak v našich běžných 
životech. Nakonec, nikdo nemůže existovat 
bez těch druhých.

Koncept, režie a choreografie: 
Mimosa Lindahl
Hrají: Saska Pulkkinen, Miro Lopperi, 
Sergio Castrillón, Marko Pakarinen, Mikael 
Kuosmanen, Jaakko Autio, Viljami Lehtonen, 
Ilmari Karhu, Arto-Oskar Reunanen

The company and their debut piece is a new 
and fresh opening in a Finnish professional 
dance and a physical theatre field. Establishing 
interfaces among different genres and forms of 
art, this all-encompassing piece takes the viewer 
into a visual and physical world – to the fine 
lines that separate the grotesque, the beautiful, 
and the comical. The work operates in the terrain 
of contemporary dance and butoh, physical mime 
and new clownery with each one commenting 
on the others. The ensemble’s language 
of movement places its trust in the present 
moment, improvisation, and the performer's art 
that originates in the persona of each individual.
Body Notes has its foundation in the 
dialogue of the arts. That manifests itself in 
improvisational play as well as in the seamless 
collaboration of movement, visual aspects, 
and the soundscape: none can exist … without 
the other. 

Concept, director and choreographer: 
Mimosa Lindahl
Performers: Saska Pulkkinen, Miro Lopperi, 
Sergio Castrillón, Marko Pakarinen, Mikael 
Kuosmanen, Jaakko Autio, Viljami Lehtonen, 
Ilmari Karhu, Arto-Oskar Reunanen

MIMOArT 
COMPANY(FIN)

BODY 
NOTES
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(ZÓNA EXPERIMENTÁLNÍ TVORBY
_EXPERIMENTAL CREATION ZONE)88 encz
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Láska hory přenáší, ale vášeň dělá z lidí... co? 
Řekněte sami. A vězte, že kdo nechce vzpla-
nout, nesmí do lesa!
V Borůvčí je lechtivá komedie plná lesních 
plodů a roztoužených zvířátek. Je nazkouše-
na podle hry slavné herečky a spisovatelky 
Isabelly Andreini La Mirtilla (1588), první 
dochované pastorály z pera ženské autorky. 
A kdo by mohl být lepší pro nazkoušení hry 
z této doby, než praví milovníci baroka – 
Geisslers Hofcomoedianten? Říká se o nich, 
že jsou grandiózní, energičtí, smyslní, svůdní, 
empatičtí, rytmičtí, hraví a strhující. Především 
jsou však komediální. Přijďte se přesvědčit na 
vlastní kůži, ale pozor – ostych nechte doma.

Režie: Petr Hašek
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Rešerše a dramaturgická spolupráce: 
Kateřina Bohadlová
Scénografie: Jitka Nejedlá
Hudba: David Hlaváč
Pohybová spolupráce a choreografie: 
Martin Talaga
Hrají: Eva Burešová, Claudia Eftimiadisová, 
Aleš Pospíšil, Bartoloměj Veselý, Petr Šmíd 
Upozornění: Představení je vhodné od15 let.

Love always prevails, but passion makes us… 
what? Answer yourself. And know, that he who 
does not want to get on fire, can not enter the 
forest.
In a Bilberry is a light comedy full of forest 
berries and horny animals. It is based on the 
script from the famous actress and writer 
Isabella Andreini La Mirtilla (1588) – first 
preserved pastoral from a woman author. 
And who could be better for rehearsing a play 
from that time then the true baroque-lovers – 
Geisslers Hofcomoedianten? They are said to 
be grandiose, energetic, sensual, seductive, 
empathetic, rhythmic, playful, enthralling, but 
most of all – comical. Come and see for yourself, 
but beware and leave your shyness at home.

Director: Petr Hašek
Dramaturgy: Helena Kebrtová
Assistant of dramaturgy: Kateřina Bohadlová
Scenography: Jitka Nejedlá
Music: David Hlaváč
Movement supervision, choreography: 
Martin Talaga
Performers: Eva Burešová, Claudia 
Eftimiadisová, Aleš Pospíšil, Bartoloměj Veselý, 
Petr Šmíd
Advisory: The performance is not eligible for 
the kids under the age of 15.

GEISSLErS 
HOFCOMOEDIANTEN (CZ)

V BOrUVCÍ
IN A BILBErrY 
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(LESNÍ EROTICKÁ NĚMOHRA  
_EROTIC SILENT THEATRE FROM THE WOODS)
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Umělci ze skupiny Kolektyw LŁ vám přijeli 
ukázat celé spektrum možností, jak si hrát 
s cirkusovými rekvizitami. Žonglování v nej-
různějších podobách, v sólových i skupino-
vých výstupech, vám zaručí, že se nebudete 
nudit ani vteřinu. Ale pozor – nespatříte jen 
klasické žonglování. Budete vtaženi do reje 
obrazů – vizuálních vibrací plných harmonie. 
Do světa vytvořeného člověkem a věcmi, které 
se začnou chovat jako živé. Uvidíte „spektrum“ 
linií, tvarů a pohybů. A na konci budete vnímat 
jinak celý svět..

Autoři a účinkují: Artur Perskawiec, Daniel 
Chlibiuk, Jakub Szwed, Mateusz Kownacki
Umělecká spolupráce: Grzegorz 
Kondrasiuk,  Johan Swartvagher
Scénografie: Daniel Chlibiuk
Supervize: Marek Żmuda

Artists of Kolektyw LŁ present a whole spectrum 
of possibilities of using circus props. Juggling 
in different variants, acrobatics, solo stages and 
group layouts – you cannot be bored even for 
a second. But beware – you will not see only 
the old-fashioned juggling. You will be watching 
images – visual vibrations of extraordinary 
harmony created by a man and by the objects 
coming to life. You will see „spektrum“ of lines, 
shapes and actions. And you will watch the world 
differently in the end.

Authors and performers: Artur Perskawiec, 
Daniel Chlibiuk, Jakub Szwed, Mateusz 
Kownacki
Artistic Consulting: Grzegorz Kondrasiuk,  
Johan Swartvagher
Scenography: Daniel Chlibiuk
Supervision: Marek Żmuda
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 1 0 : 0 0 

KOLEKTYW 
LL (PL)

SPEKTrUM 
(PŘEDSTAVENÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

_PERFORMANCE FOR HIGH SCHOOLS)1212
encz
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Snad každý toužíme být v životě velmi důleži-
tou osobou. Občas si tak můžeme i připadat 
nebo jí dokonce být, cítíme se šťastní a spo-
kojení, avšak jen do té doby, než nás doběhne 
samota.
Celovečerní tragikomická pantomima Radima 
Vizváryho v podobě uceleného příběhu, ve 
kterém chce tvůrce překročit hranice žánru 
a nabídnout originální formu moderní panto-
mimy jak ve vnímání jejich principů a techniky, 
tak i dramaturgie a vizuálního ztvárnění.

Koncept, režie a hraje: Radim Vizváry
Hudba: Ivo Sedláček
Výprava:  Petra Vlachynská
Kouzla: Ondřej Pšenička, Jiří Marek, 
Damian Odess-Gillett
Light-design: Karel Šimek
Produkce: Ilona Hájková

Don’t we all long to be someone very important 
in life? And sometimes we may be that important 
person, or appear to be so, and we feel happy 
and satisfied, at least until loneliness catches up 
with us again.
This feature-length, tragicomic pantomime of 
Radim Vizváry tells a complete story in which 
the creator aims to surpass the boundaries of 
the genre and present modern pantomime in 
an original form, both in terms of the perception 
of its principles and techniques and the 
stagecraft and visual rendering.

Written, directed and performed by: 
Radim Vizváry
Music: Ivo Sedláček
Set design:  Petra Vlachynská
Magic: Ondřej Pšenička, Jiří Marek, 
Damian Odess-Gillett
Light design: Karel Šimek
Production: Ilona Hájková

rADIM 
VIZVÁrY (CZ)

VIP 
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ILUZIONISTICKÁ PANTOMIMA
_ILLUSIONIST PANTOMIME1414
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Dovedete si představit, jaké to je, být rok zavře-
ný v jedné místnosti s jedním člověkem? A co 
dva roky? Nebo deset let? Ještě přidáme! Co 
sto? A co věčnost? A co když je tím člověkem 
váš bratr?
Autorské představení Šimona Plisky 
a Andreje Lygy vypráví legendu o dvou 
bratrech z mýtické Goršecké náhorní plošiny. 
Jde o představení pro dva herce a dvě masky, 
které rozehrává na prostoru jedné místnosti 
tragikomedii plnou lásky a nenávisti, krutosti 
a přátelství, především však ponorkové nemoci. 
Absurdita i smysl života, o tom Goršečtí bratři 
vědí své. A brzy budete i vy!
Autorské představení studentů katedry non-
verbálního divadla HAMU.

Režie a hudba: William Valerián
Masky: Rufina Bazlová, Viktorie Drdová
Supervize: Roman Horák
Hrají: Šimon Pliska, Andrej Lyga

Can you imagine, what is it like to be in one room 
for one year with one person? What about two 
years? Or ten? Let us say hundred years? Or 
what about eternity? And what if that person is 
your brother?
A show of Šimon Pliska and Andrej Lyga tells 
a legend about two brothers from a mythical 
Goršek hills. It is a performance for two 
actors and two masks, which on one stage 
shows a tragicomedy full of love and hate, 
cruelty and friendship, but most of all – cabin 
fever. Both absurdity and purpose of life is 
something Goršek brothers know well. Come to 
the performance and soon you will know too!
Devising show of the students of Nonverbal 
theatre department of HAMU in Prague.

Director and music: William Valerián
Masks: Rufina Bazlová, Viktorie Drdová
Supervision: Roman Horák
Performers: Šimon Pliska, Andrej Lyga
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„KDYŽ NA GORŠEK PŘIJDE ČERŇAVA" 
_ “WHEN DARKNESS COMES TO GORŠEK”

GOrSEK 
(SK_CZ)
ˇ

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
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Milan Sládek je jedním z nejslavnějších česko-
slovenských i světových mimů, který se ovšem 
po své emigraci v roce 1968 doma objevuje 
jen zřídka. Vystoupení v Poličce je proto 
jedinečnou šancí vidět tohoto mistra v jedné 
z jeho nejintimnějších inscenací – Křížové 
cestě – v níž vyobrazuje čtrnáct posledních 
zastavení Ježíše Krista.
Náročné téma a jeho netradiční zpracování 
slibují divákům silný kulturní i duchovní 
zážitek, který podtrhuje místo konání – kostel 
sv. Michala. Sládkova sugestivní pantomima 
v sobě mísí evropské kořeny s prastarými 
pohybovými uměními jihovýchodní Asie. 
Nenechte si proto ujít tuto unikátní šanci.

Autor a mim: Milan Sládek

Milan Sladek is one of the most reknown mimes 
of both Czechoslovakia and the world, who 
but rarely returns to his homeland after the 
emigration from communist regime in 1968. 
The performance in Polička is a unique chance 
to see this great artist in one of his most subtle 
shows – Stations of the Cross – in which he 
impersonates Jesus Christ on his last fourteen 
stations before the crucifixion.
A challenging topic in Sladek’s non-traditional 
performance promises strong cultural and 
spiritual experience, which is enhanced by 
the venue of this event – St. Jacob Church. 
Sladek’s suggestive pantomime combines 
European traditions with the ancient movement 
arts of South-Eastern Asia. Do not let this special 
chance to pass!

Authors and performer: Milan Sládek
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21.9.K O S T E L 
S V .  M I C H A L A

 1 6 : 0 0 

MILAN 
SLÁDEK (SK)

KrÍZOVÁ CESTA 
STATIONS 

OF THE CrOSS 

ˇ ˇ

LEGENDA SVĚTOVÉ PANTOMIMY
_LEGEND OF WORLD MIME1818
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Kolaps, součást všech životů, každodenní 
zkušenost která ničí, bortí a drtí. Kolaps, který 
buduje, zoceluje, utužuje, nebo se jen rutinně 
vrací aniž bychom si všimli a uvědomovali si 
jeho přítomnost. Bez kolapsu nelze posouvat 
své možnosti, nelze jít vpřed, nelze překročit 
svůj stín. Zajímá nás podstata kolapsu, to, co 
dělá s jedincem, a co naopak s celou společ-
ností. Otočí se společnost ke kolabujícímu 
zády? Využije společnost kolapsu jedince 
nebo nabídne pomocnou ruku?

Režie: Tomsa Legierski
Choreografie: Matyáš Ramba
Výprava: Petr Horníček, Štěpán Kuklík, 
Amar Mulabegovič
Animace: Amar Mulabegovič, Jan Šíma – 
Hyperbinary
Light design: Amar Mulabegovič, Michael 
Bláha
Kostýmy: Lucie Červíková
Hudba: Vladimír Mikláš, Josefina Žampová
Účinkují: Petr Horníček, Lukáš Macháček, 
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jana 
Telcová, Kristýna Stránská, Martina Illichová, 
Nikol Kopáčová, Ondřej Sochůrek, Jiří Bělka, 
Josefina Žampová, Vladimír Mikláš

Breakdown – a part of our lives, everyday 
experience that ruins and crushes us. 
Breakdown also constructs, hardens, 
strengthens or just routinely returns without 
us noticing and realizing its presence. Without 
breakdown it is impossible to push one’s limits, 
to leap forward, it is impossible to jump over 
one’s shadow. We are interested in the character 
of breakdown, what it does to an individual and 
whole society. Would the society turn its back on 
a collapsing person? Would the society exploit 
such state or offer a helping hand?

Director: Tomsa Legierski
Choreography: Matyáš Ramba
Scenography: Petr Horníček, Štěpán Kuklík, 
Amar Mulabegovič
Animation: Amar Mulabegovič, Jan Šíma – 
Hyperbinary
Light design: Amar Mulabegovič, Michal Bláha
Costumes: Lucie Červíková
Music: Vladimír Mikláš, Josefina Žampová
Performers: Petr Horníček, Lukáš Macháček, 
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Jana Telcová, 
Kristýna Stránská, Martina Illichová, Nikola 
Kopáčová, Ondřej Sochůrek, Jiří Bělka, 
Josefina Žampová, Vladimír Mikláš

P
Á

T
E

K
—

F
R

I
D

A
Y

21.9.
 LOSErS CIrQUE 

COMPANY (CZ)

KOLAPS
_COLLAPSE 

T Y L Ů V  D Ů M
T Y L  T H E A T R E

 1 1 : 0 0  A  1 9 : 0 0 

(NOVÝ CIRKUS_NEW CIRCUS)2020 encz
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Nevšední večer od nadějných mladých mimů 
a klaunů Vám představí odvážlivce, profesi-
onály i adepty oboru, kteří se zúčastní work-
shopů a během samotného MIME FESTu 
vytvoří nové a obohatí své staré výstupy a čís-
la. Každopádně neváhejte a přijďte podpořit 
mladou generaci – uvidíte výstupy zdaleka 
nejen z Česka, ale i našich přátel a kolegů 
z řady zemí Evropy a světa! Jejich originalita 
a energie často předčí i zkušené profesionály, 
takže se můžete opravdu těšit.

Koncept: MIME FEST 2018
Účinkují: Ti nejodvážnější

Unusual evening of the promising mimes and 
clowns will present the bravest participants 
of annual MIME FEST, both professionals 
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 different countries of 
Europe and the world! Their originality and 
energy often surpasses even the art of the 
experienced professionals. You shall definitely 
come and enjoy.

Concept: MIME FEST 2018
Performing: The bravest
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 MIME OPEN 
STAGE 

(INTErNATIONAL)

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
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Mág Václav Strasser předvede své unikátní 
vystoupení, v němž se ukáže, co vše se dá 
podniknout s bublinami. Budete vtaženi do 
křehkého světa barev a třpytu, s objekty 
nejrůznějších velikostí, v mnoha obměnách 
a tvarech. Očekávejte bubliny kouřové, obří, 
duhové a množství dalších triků. Nádherné 
představení nejen pro děti – nechat se unést 
kouzly svědčí každému věku!

Účinkuje: Václav Strasser

Magician Václav Strasser dazzles audiences 
with all the unbelievable things you can do with 
bubbles. In his unique performance you will 
be drawn into a delicate world of shimmering 
colors with objects of all sizes, shapes and forms. 
You will see giant bubbles, rainbow bubbles, 
bubbles filled with smoke and many other tricks. 
Beautiful performance not only for the kids – 
magic of the bubbles will cheer up any age!

Performer: Václav Strasser
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VÁCLAV 

STrASSEr 
(CZ) 

DUHOVÉ 
BUBLINY

(RODINNÉ PŘEDSTAVENÍ
_PERFORMANCE FOR THE ENTIRE FAMILY)

D I V A D E L N Í  K L U B
T H E A T E R  C L U B 

1 5 : 0 0
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Slavnostní setkání a prezentace tvorby před-
ních mimů a performerů z jednotlivých zemí, 
zastoupených na festivalu. Program nabízí 
to nejlepší z jejich tvorby ve formě krátkých 
výstupů.

A gala celebration showcasing the work of 
leading mimes and performers from various 
countries participating in the festival. The best 
of their creation is presented in the form of short 
performances.
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 MIME 
EVENING

T Y L Ů V  D Ů M
T Y L  T H E A T R E

 1 9 : 3 0 

(SLAVNOSTNÍ FINÁLE FESTIVALU
_GRAND FINALE OF THE FESTIVAL)2626
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Bláznivá a excentrická show na motivy 
slavných dance battles v Harlemu 80. let – 
rozproudí afterparty festivalu a nabije energií 
diváky a všechny účastníky MIME FESTU. 
Tato taneční performance motivuje osvobodit 
svou mysl, tělo, orientaci, přesvědčení 
a názory. A nakonec sbližuje v tom, že každý 
může projevit, jaký doopravdy je, i to, jak se 
chce bavit. Polička se každopádně chce bavit 
pantomimou, a za to jí děkujeme. Závěrečná 
party začíná – Polička is Burning!

Režie: Jindřiška Křivánková
Performeři: Iris Kristeková, 
Radim Vizváry a další?
Dj: Bára Kodymová

Crazy and eccentric show based on the famous 
dance battles in the 80s Harlem style. It will 
get the festival afterparty started and force 
the energy upon the audience and all MIME 
FEST participants. This performative dance will 
motivate you to free your mind, body, orientation, 
thoughts and opinions. And in the end it will 
bring all of us closer, because everybody will be 
able to express, who he really is and what kind of 
joy he likes. In any case Polička wants to enjoy 
pantomime and for that we are grateful! The final 
party begins – Polička is Burning!

Director: Jindřiška Křivánková
Performers: Iris Kristeková, Radim Vizváry 
and others?
Dj: Bára Kodymová

22.9.

 (EXCENTRICKÁ SHOW_ECCENTRICALLY SHOW)

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 2 : 3 0
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PrAGUE 

(CZ)

 POLICKA 
IS BUrNING! 
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1. MUZIKALITA A POHYB
 _MUSICALITY AND MOVEMENT:  
    PAU BACHERO (SP)

2. KLAUN A SPONTANEITA
   _CLOWN AND HIS SPONTANEITY: 
   PABLO GOMIS (SP)

3. FYZICKÝ HEREC_PHYSICAL
   ACTOR: 
   MIMOSA LINDAHL (FIN)

+ BONUS:  
   AKRO-ŽONGLÁŽ_ACROJUGGLING: 
   KOLEKTYW (PL)

Datum a čas_Date and time:
19. — 21. 9. 2018, každý den 10:00 –14:00
Bonus workshop: 19. – 20. 9. 15:00 – 17:00

_19th to 21st September 2016 , 
each day 10:00 –14:00
Bonus workshop: 19th to 20st September 2018, 
15:00 – 17:00



Tento workshop je zaměřený na práci s tělem 
a rozvoj jeho výrazových a komunikačních 
možností. Povede ke zcitlivění fyzické stránky 
projevu, k lepší pohybové artikulaci v čase 
a prostoru, i v rovině myšlení. Výsledkem bude 
tělo spojené s hercovou představivostí, schop-
né okamžitě vytvářet a předávat příběhy.

Herec, mim a režisér Pau Bachero vystudoval 
několik škol: International School of Corporal 
Mime v Barceloně, Central School of Speech 
and Drama v Londýně a L'École du Mime 
v Montrealu. Byl členem proslulých souborů: 
Théâtre du Mouvement, Omnibus, Raravis Dan-
za, Agrupación Sr Serrano v Barceloně a Res 
de Res na Mallorce. Hrál a učil v řadě zemí 
Evropy a Jižní Ameriky. Jako lektor se věnuje 
zejména hercům a performerům, kteří používají 
pohyb jako hlavní zdroj dramatické tvorby.

Workshop concentrated on the work with our 
body: a research of paths and stimuli to use 
movement as the main source of dramatic 
creation. We will work on tuning our body and 
developing it ́s expressive and communicative 
potential. The goal is to reach sensitive and 
articulated body in time, in space and in thought; 
a body alert and prepared to fulfill the demands 
of the dramatic moment. A body connected to 
the artist ́s imagination in order to invent and 
tell stories.

Actor, mime and theatre director Pau Bachero 
trained at several schools: International School 
of Corporal Mime in Barcelona, Central School 
of Speech and Drama in London and L'École 
du Mime in Montreal. He performed in such 
companies as Théâtre du Mouvement, Omnibus, 
Agrupación Sr Serrano in Barcelona, and Res 
de Res in Mallorca, played and lectured in many 
countries of Europe and South America. As 
a teacher Pau attends actors and performers, 
who use movement as the main source of 
dramatic creation

MUZIKALITA A POHYB
_MUSICALITY ANDMOVEMENT:

PAU BACHErO (SP)

encz



32
Jaký je rozdíl mezi komediantem a klaunem? 
A jak lidi rozesmát, aniž bychom se snažili „být 
vtipní“?
Když pracujete jako klaun, tyto otázky se dřív 
či později vynoří, a je dobré přijít na odpovědi 
dřív, než je odhalí vaše publikum. Abyste lidi 
rozesmáli, nepotřebujete vtipy, ale potřebujete 
být až krutě upřímní. Klaunérie vás totiž nene-
chá schovat se za makeup, naopak plně odhalí, 
jestli jste jako herec upřímný nebo ne.
Skrze hry, naslouchání, rytmus a učení se 
logice klauna rozšíříte své komické možnosti 
a získáte schopnost svést diváky donebevolající 
stupiditou.
Pablo Gomis se učil u nejlepších – Philippe 
Gaulier, Antonio Fava, Nola Rae a další pomoh-
li Pablovi zformovat jeho klaunský charakter. 
Hned po studiu založil skupinu Les Bouffons, 
kterou dnes vede už téměř 20 let. V roce 2007 
začal zároveň působit v Cirque du Soleil, kde 
hraje, ale i učí. Klaunérie je jeho láskou a vždy 
zkoumá, jak co nejspontánněji a upřímně napl-
nit smysl tohoto umění.

What is the true difference between a comedy 
actor and a clown? And how to make people 
laugh without trying to be funny?
When you work as a Clown these questions 
appear sooner or later, and it is good to discover 
the answers by ourselves – before the audience 
does. To make people laugh with the clown, you 
do not need jokes, but you need to be bluntly 
honest. The clowning does not let you hide 
behind the makeup, quite the opposite – it 
reveals if the actor is sincere or not.
Through games, listening, rhythm and the 
clownesque logic, you will discover the 
possibilities that are presented to the Clown to 
seduce the audience with his brilliant stupidity.
Pablo Gomis learned by the best – people as 
Philippe Gaulier, Antonio Fava and Nola Rae 
helped shape his clowning. After his graduation 
he founded Les Bouffons theatre company and 
is leading it since for almost 20 years. In 2007 
he joined Cirque du Soleil and works there as 
an actor and teacher. His main expertise and 
love is clownery and he is always looking to 
find the most spontaneous and sincere ways to 
express this art.

KLAUN A SPONTANEITA
_CLOWN AND HIS 

SPONTANEITY: 
PABLO GOMIS (SP)

encz



Rozviňte výrazové možnosti svého těla a zbavte 
se tradičních přesudků, co je nebo není klau-
nérie!
V průběhu tohoto workshopu budete pracovat 
s nejrůznějšími technikami jako fyzický mimus, 
výrazový tanec nebo butó, až nakonec najdete 
svůj vlastní jedinečný výraz. Budete improvizo-
vat a fyzicky komentovat impulsy pocházející 
z vašeho těla, z jeviště a od diváků. Začnete 
věřit přítomnému okamžiku a najdete v něm 
všechen potřebný materiál pro vaše umění – 
tady a teď.

Mimosa Lindahl, zakladatelka finské Mimo-
Art Company, se poslední dekádu věnuje fy-
zickému a vizuálnímu divadlu, přičemž vychází 
také z tance a cirkusu. Jako umělkyně i jako 
pedagožka zkoumá hercovu osobnost jako 
hlavní zdroj pro divadelní tvorbu.

Develope and strech your personal body 
expression and wipe a dust from the traditional 
opinions of what clownery is or can be!
During the workshop you will work with 
different techniques such as physical mime, 
contemporary dance or butoh, and in the end 
you will find your own unique expression. You 
will improvisate and comment on the impulses 
from your body, from the stage and from the 
audience. You will begin to trust the present 
moment and find all the material for your art in 
it – here and now.

Mimosa Lindahl, co-founder of the MimoArt 
Company, has done artistic and pedagogical 
work as a professional for more than a decade 
in the area of physical and visual contemporary 
performance (dance, theater and circus). Her 
work promotes each performer’s persona as 
a tool for creating, rehearsing and performing 
material.

FYZICKÝ HErEC
_PHYSICAL ACTOr: 
MIMOSA LINDAHL 

(FIN)

enczen
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Na tomto bonusovém workshopu s význam-
nou polskou novocirkusovou skupinou prohlou-
bíte základy žongláže a akrobacie, a zároveň 
rozvinete vztah mezi tělem a objektem, sólově 
i ve skupinové spolupráci. V akrobatické části 
budou zapojeny prvky akrojógy, při žonglování 
zas budete hledat vlastní jedinečné postupy 
a triky. Celkově se naučíte ještě více důvěřovat 
svému tělu, a to jak ve vztahu k prostoru a part-
nerovi, tak ve vztahu k neživým objektům.

Upozornění: Tento workshop je bonusový 
a probíhá v jiný čas, než hlavní tři workshopy – 
akrožongláž proběhne 19. a 20. září od 15:00 
do 17:00. Workshop je kapacitně omezen 
a přednost dostanou ti, kteří se včas předem 
registrují.

At this bonus workshop with an accomplished 
polish new circus group you will deepen your 
knowledge of juggling and acrobacy. You will 
work on the relation between the body and 
different objects, both in solo work and in 
groups.
Acrobatical part of the workshop will include 
elements of acro-yoga, while in juggling part 
you will search for your own unique routines 
and tricks. You will learn to even more trust 
your body in the relation to the space, to your 
partner and to the different objects.

Please be advised: This workshop is a bonus 
and it takes place in a different time than the 
three main workshops. Acrojuggling will take 
place on September 19th and 20th from 15:00 
to 17:00. Only limited number of participants 
can take this workshop so please register in 
time to ensure your spot.

encz

BONUS  AKrOZONGLÁZ 
_ACrOJUGGLING: 

KOLEKTYW (PL)



V S T U P E N K Y
 _ P r I C E

Předprodej vstupenek
IC Polička (www.ic.policka.org), 
Tylův dům (www.tyluvdum.cz)       
nebo 30 minut před začátkem
každého představení.
Informace o ceně vstupného na 
www.mimefest.cz

Permanentka na všechna 
představení_Festival pass
for all performances: 
999 Kč | 799 Kč *
* plná cena | snížená cena
* full price | discounted price

en

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
Asistenti produkce
_assistants of production: 
Marie Jílková, Simona Cacková
PR a média
_PR and media: 
Ilona Hájková

Stage manager: 
Karel Šimek 
Grafika_graphics: 
Eva Chudomelová
Webmaster: 
Tomáš Hron
Catering:
Margita Kučerová a spol. 

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

2018
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999,- 799,- 
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2018 
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