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Út_Tu 

17.9.  21:00 Divadelní klub_Theater Club 
JANNIS EGGELSMANN  (D): Dr. TILL – Don’t Escape 
(nová generace pantomimy_new generation of mime)
vstupné_entrance: 120,- / 100,- Kč *

St_Wed 

18.9.  8:30 a 10:00 Divadelní klub_Theater Club
TEÁTER KOMIKA (SK): KLAUN HUDEBNÍKEM_CLOWN MUSICIAN
(představení pro mateřinky_performance for kindergartens)
vstupné_entrance: 60,- Kč 

 19:30 Tylův dům_Tyl Theatre
RADIM VIZVÁRY&LOSERS CIRQUE COMPANY  (CZ): HRDINOVÉ_HEROES
(pantomima a nový cirkus_mime and new circus)
vstupné_entrance: 300,- / 250,- Kč * 

 21:00 Divadelní klub_Theater Club
BENOIT TURJMAN  (F): SOUSED_THE NEIGHBOR
(komická pantomima_comic mime)
vstupné_entrance: 150,- / 120,- Kč *

Jednotné vstupné na obě večerní představení
_Entrance for both evening performances: 400,- / 300,- Kč * 

Ct_Thu 

19.9.  10:00 Divadelní klub_Theater Club
BENOIT TURJMAN  (F): SOUSED_THE NEIGHBOR
(představení pro střední školy_performance for high schools)
vstupné_entrance: 60,- Kč 

 19:30 Tylův dům_Tyl Theatre
WARSAW MIME CENTER COMPANY  (PL): MARCEL 
(pantomimické drama_mime drama)
vstupné_entrance: 150,- / 120,- Kč * 

 21:00 Divadelní klub_Theater Club
KALLO COLLEKTIVE  (FIN): RECEPCNÍ_RECEPTIONISTS 
(klaunská komedie_clown comedy)
vstupné_entrance: 150,- / 120,- Kč *

Jednotné vstupné na obě večerní představení
_Entrance for both evening performances: 250,- / 200,- Kč * 
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Pá_Fri 

20.9.  10:00 Tylův dům_Tyl Theatre
LAVO TA NOVO  (FR_BR) 
(představení pro základní školy_performance for primary schools)
vstupné_entrance: 60,- Kč *

 19:30 Tylův dům_Tyl Theatre
BODECKER&NEANDER (D_F): SVETLA MESTA_CITY LIGHTS 
(pantomimické etudy_mime stories) 
vstupné_entrance: 150,- / 120,- Kč *  

 21:00 Divadelní klub_Theater Club
SUMAKO KOSEKI  (JAP): POTKALA JSEM SVÉ JÁ_I  MET MYSELF
(Butó_Butoh)
vstupné_entrance: 150,- / 120,- Kč * 

Jednotné vstupné na obě večerní představení
_Entrance for both evening performances: 250,- / 200,- Kč *  

So_Sa 

21.9.  15:00 Divadelní klub_Theater Club
LAVO TA NOVO (F_BR)
(rodinné představení_performance for the entire family) 
vstupné_entrance: 60,- Kč

 19:30 Tylův dům_Tyl Theatre

MIME EVENING 
(slavnostní finále festivalu_grand finale of the festival)
vstupné_entrance: 250,- / 200,- Kč *

Permanentka  na všechna představení

_Festival pass  for all performances:

999,- /  799,-  Kč * 
*plná cena / snížená cena_* full price / discounted price



Úterý_Tuesday



Ponorka, chapadla nechtěné reality 
a beznadějná životní cesta bláznivého 
profesora, který se musí dostat ven, 
potřebuje se osvobodit. Za tajemných 
okolností se mu podaří uniknout, ale když 
už se konečně dostane na hladinu, čeká 
ho podivný návrat zpět do temné hloubky. 
V laboratoři se dějí podivné věci… 
Jannis Eggelsmann je německý nadějný 
mim nové generace. Průpravu v oboru 
pantomimy získal na prestižní škole Die 
Etage v Berlíně.

Režie: Jannis Eggelsmann
Hrají: Jannis Eggelsmann, Ingrid Havemann 

A submarine, the tentacles of an unwanted 
reality and the hopeless fortunes of 
a mad professor who must get out, who 
needs to free himself. Under mysterious 
circumstances he is able to escape, but 
when he finally reaches the surfaces, 
a strange return to the murky depths 
awaits. Strange things are happening in the 
laboratory… 
Jannis Eggelsmann is a talented German 
mime of the new generation who acquired 
his training in pantomime at the prestigious 
Die Etage school in Berlin.

Directed by: Jannis Eggelsmann
Performed by: Jannis Eggelsmann, 
Ingrid Havemann 

17.9. 
21:00 Divadelní klub_Theater Club

JANNIS 
EGGELSMANN (D)

Dr.TILL 
– Don’t Escape

(nová generace pantomimy_new generation of mime)
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Klaun Adyno utekl ze slavného cirkusu 
a vydal se na cestu, aby se stal hudebníkem. 
Se svou trubkou prošel kus světa a objevil 
mnoho věcí, na které se dá nejen hrát, ale 
dá se s nimi i žonglovat nebo balancovat. 
Předvede nám to a při tom neřekne jediné 
slovo. Vlastně to ani není třeba, s publikem 
totiž komunikuje svým tělem, gesty 
a mimikou. V závěru pak přijde velké finále, 
s vytouženou odměnou pro „velkého“ 
hudebníka. 
Adrián Ohrádka je slovenský mim, klaun 
a komik, jehož cílem je především diváky 
pobavit. V představení Klaun hudebníkem 
pozve dětské diváky do symbolické mini 
manéže, ve které spolu s ním objeví kouzla 
všelijakých tónů a zvuků.

Námět, scénář, režie: Adrián Ohrádka 
Hraje: Adrián Ohrádka

Adyno is a clown who has escaped from 
a famous circus and embarked on a journey 
to become a musician. He has traveled 
all over the world with his trumpet 
and discovered many things that you 
can not only play on, but also juggle or 
balance. He will show us without speaking 
a single word. He doesn’t even need words 
since he communicates with his body, 
gestures and facial expressions. At the 
end you’ll see the grand finale, and the 
long sought reward for a “great” musician.
Adrián Ohrádka is a Slovak mime, clown and 
comedian whose primary goal is to entertain 
the audience. In The Clown Musician he 
invites children from the audience to join 
him in a symbolic mini circus ring where 
together they discover the magic of all 
kinds of tones and sounds.

Written and directed by: Adrián Ohrádka 
Performed by: Adrián Ohrádka

18.9. 
8:30 a 10:00 Divadelní klub_Theater Club

TEÁTER
 KOMIKA (SK) 

 KLAUN HUDEBNÍKEM
_CLOWN MUSICIAN

(představení pro mateřinky_performance for kindergartens)
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Autonehoda. Polytrauma. Narkóza… 
Co se odehrává ve vašem mozku, když ležíte 
v kriticém stavu na operačním sále a váš 
život je v cizích rukách? Utíkáte do svých 
fantazií a snů, nebo vedete lítý boj? Střet 
reálné operace a vnitřního světa zraněného. 
Je načase poznat své hrdiny a vydat se s nimi 
na vzrušující a dobrodružnou pouť svým 
vlastním tělem. Cíl mise je jediný – přežít! 

Režie: Daniel Špinar 
Choreografie: Radim Vizváry
Hudba: Ivo Sedláček
Kostýmy: Petra Vlachynská
Light design: Michael Bláha, A.Mulabegovič
Zvuk: Karel Mařík
Produkce: United Arts
Účinkují: Radim Vizváry, Jindřich Panský, 
Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Lukáš 
Macháček, Jiří Bělka, Mates Petrák, 
Jana Telcová, Kristýna Stránská, Martina 
Illichová, Nikola Kopáčová

A car accident. Multiple trauma, Narcosis... 
What goes on in your mind when you are lying 
in critical condition on the operating table 
and your life is in the hands of someone 
else? Do you escape into your fantasies and 
dreams or put up a fierce fight? Here, the 
realities of surgery clash with the internal 
world of the injured. It’s time to get to know 
your heroes and head off with them on an 
exciting and adventurous journey through 
your own body. There’s only one goal of the 
mission – to survive! 

Director: Daniel Špinar 
Choreography: Radim Vizváry
Music: Ivo Sedláček
Costumes: Petra Vlachynská
Light design: Michael Bláha, A.Mulabegovič
Sound: Karel Mařík
Production: United Arts
Performers: Radim Vizváry, Jindřich 
Panský, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, 
Lukáš Macháček, Jiří Bělka, Mates Petrák, 
Jana Telcová, Kristýna Stránská, Martina 
Illichová, Nikola Kopáčová

18.9. 
19:30 Tylův dům_Tyl Theatre

RADIM VIZVÁRY
&LOSERS CIRQUE COMPANY (CZ)

 HRDINOVÉ
_HEROES

(pantomima a nový cirkus_mime and new circus)

Středa_W
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Rozcuchaný blbeček, kluk od vedle... 
se objeví právě vedle vás! Spolu s ním 
prožijete večer plný nečekaných zvratů: 
pokusí se najít lásku na tanečním 
maratonu pro nezadané, bude muset přežít 
v divoké přírodě a nakonec se s vámi podělí 
o to pravé kouzlo Vánoc. S bezelstným 
úsměvem strhne blízké i vzdálené lidi ze 
sousedství do víru bláznivé komedie, díky 
níž se člověk cítí šťastný... až do smrti! 
Benoît Turjan je francouzský herec 
a mim, který vystudoval Mezinárodní školu 
pantomimy Marcela Marceaua. Účinkoval 
zhruba ve 30 divadelních, cirkusových 
i kabaretních hrách. Ve Francii mu říkají 
„nový mistr Bean“. Je držitelem několika 
prestižních ocenění, např. cena diváků na 
festivalu Comedy Festival Lyon, cena poroty 
festivalu Comedy Festivals Sélestat, St-
Raphaël nebo je vítězem SACD Fund for One 
Man Show. 

Autor, režisér, herec: Benoît Turjman
Kostýmní výtvarnice: Johanna Lavorel
Light-design: Maxime Boiteux

The nerdy neighbor from next door with 
messy hair has just sat down next 
to you! And he’s going to take you on 
a journey full of unexpected twists: looking 
for love at a dance marathon for singles, 
surviving in the wilderness, or basking 
in the magical glow of Christmas. With 
a disarming smile he pulls everyone around 
him into a whirlwind of madcap comedy 
bound to keep you happy... until you die!
Benoît Turjan is a French actor and mime 
who graduated from the Marcel Marceau 
International School of Pantomime. He has 
performed in roughly 30 theatrical, circus 
and cabaret shows. In France they call him 
the “new Mr. Bean”. He has won several 
prestigious awards, such as the Comedy 
Festival Lyon Audience Award, the Sélestat 
and St-Raphaël Comedy Festival Jury Award, 
and the SACD Fund One Man Show award.

Written, directed and performed by: 
Benoît Turjman
Costume design: Johanna Lavorel
Light design: Maxime Boiteux

18.9. 
21:00 Divadelní klub_Theater Club

19.9. 
10:00 Divadelní klub_Theater Club

BENOIT 
TURJMAN (F)

SOUSED
_THE NEIGHBOR

(komická pantomima_comic mime)

Středa_W
ednesday

Čtvrtek_Thursday
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Čtvrtek_Thursday



Školní léta, první lásky, mladické nadšení 
a plány do budoucna. Život plný barev 
pobízený neodolatelnou touhou dobýt 
svět. Příběh spolužáků z jedné třídy, do 
jejichž života krutě zasáhne válka. Vše je 
náhle násilně přerušeno. Hra nemá vítěze, 
vtip postrádá pointu, písni chybí poslední 
sloka. Naděje na uskutečnění lidských snů 
přežívá jen díky silné vůli a vytrvalosti. 
A také díky umění, které i navzdory 
tragédiím historie, smrti a protivenství 
vítězí nad zapomenutím. Původně se toto 
představení mělo jmenovat Třída, ale 
autoři ho nakonec pojmenovali Marcel, 
jako poctu legendární osobnosti moderní 
pantomimy 20. století Marcela Marceaua. 
Warsaw Mime Center Company patří k nej-
výraznějším souborům na poli polského 
mimického divadla. Svou tvorbou dokazuje, 
že pantomima navzdory mnohaleté tradici, 
může být i dnes pro diváka často velkým 
uměleckým objevem. 

Scénář, režie: Lionel Menard
Hudba: Franck Gervais
Světla: Jędrzej Skajster
Scénografie a kostýmy: Karolina Szaturska, 
M.Kupiec-Sporzyńska, Agnieszka Magiera
Hrají: Ewelina Grzechnik, Paulina 
Staniaszek, Magdalena Kultys, Wojciech 
Rotowski, Ireneusz Wojaczek, B.Ostapczuk

School years, first loves,  youthful exuber-
ance and plans for the future. A life full of 
colors spurred by the irresistable desire to 
conquer the world. The story of classmates 
whose lives are cruelly affected by war. Ev-
erything is suddenly violently interrupted. 
The game has no winner, the joke has no 
point, the song is missing the last verse. 
Hope of fulfilling one’s dreams lives on only 
because of strong will and persistence. And 
also because of art, which despite tragic 
history, death and adversity prevails over 
forgetting. This performance was originally 
going to be called Class, but the authors 
eventually settled on the title of Marcel 
as a tribute to the legendary figure of 20th 
century pantomime Marcel Marceau. The 
Warsaw Mime Center Company is one of the 
most distinctive ensembles in Polish mime 
theater. Their work shows that even after 
such a long tradition, pantomime can often be 
a great artistic discovery for audiences today.

Written and directed by: Lionel Menard
Music: Franck Gervais
Light: Jędrzej Skajster
Set design and costumes: K.Szaturska, 
M.Kupiec-Sporzyńska, Agnieszka Magiera
Performers: Ewelina Grzechnik, Paulina 
Staniaszek, Magdalena Kultys, Wojciech 
Rotowski, Ireneusz Wojaczek, B.Ostapczuk

WARSAW MIME 
CENTER COMPANY (PL) 

 MARCEL
(pantomimické drama_mime drama)

 
company

Čtvrtek_Thursday

19.9. 
19:30 Tylův dům_Tyl Theatre



Čtvrtek_Thursday



Dvě recepční hotelu Star čeká rušný den. 
Jejich hlavní ambicí je perfektní zákaz-
nický servis. Ze všeho nejvíc jim záleží 
na tom, aby ukázaly, jak jsou profesionál-
ní – počínaje výjimečně kvalifikovaným 
úsměvem. Dvě finské klaunky Inga Björn 
a Kristiina Tammisalo rozvinuly tento 
námět do pestré komedie, která spoleh-
livě pobaví diváky všech věkových kat-
egorií. I když se v hotelích obvykle mluví 
mnoha jazyky, na této recepci stačí jen 
jedna řeč – řeč těla. Ta totiž překonává 
jazykové hranice a tím představení poz-
vedá na úroveň pětihvězdičkového hotelu.

Účinkující a režiséři: 
Inga Björn a Kristiina Tammisalo
Režijní spolupráce: Thom Monckton
Vizuální koncept: Gemma Tweedie 
Hudba: Esko Mattila 
Light-design: Kauri Klemelä 
Koproducent: Kallo Collective

Two receptionists at the Star Hotel  are 
expecting a busy day. Their greatest 
ambition is to provide perfect customer 
service. And what matters most to them 
is to show how professional they are – 
beginning with their exceptionally qualified 
smile. Two Finnish clowns Inga Björn and 
Kristiina Tammisalo have worked this 
subject matter into a colorful comedy that 
reliably entertains viewers of all ages. Even 
though hotels are typically full of many 
languages, at this reception desk one 
language suffices – the language of the body. 
That’s because body language overcomes 
all language barriers and raises the 
performance to the level of a five-star hotel.

Performed and directed by: 
Inga Björn and Kristiina Tammisalo
Director collaboration: Thom Monckton
Visual concept: Gemma Tweedie 
Music: Esko Mattila 
Light design: Kauri Klemelä 
Co-producer: Kallo Collective

KALLO  
COLEKTIVE (FIN) 

 RECEPCNÍ
_RECEPTIONISTS

(klaunská komedie_clown comedy)

 
KALLO

Čtvrtek_Thursday

19.9. 
21:00 Divadelní klub_Theater Club



Pátek_Friday



Lidé prožívají dobrodružství kdekoliv na 
světě, na periferii i v centrech měst. Pod 
neony bulvárů, na zastávkách na znamení, 
pod vývěsními štíty hostinců i v divadelních 
šatnách se odehrávají tragikomedie, ve 
kterých muži i ženy hledají své lepší já. 
Všude tam potkáte bytosti, které jako 
pestrobarevní kabaretiéři zdobí města 
odstíny své vlastní touhy. 
Wolfram Bodecker a Alexander Neander byli 
studenty a asistenty legendárního mima 
Marcela Marceaua. Spolupracovali s ním až 
do konce jeho kariéry. Stali se pokračovateli 
jeho stylu, který díky umělecké kvalitě 
a eleganci udržují na vysoké úrovni. 
Své pantomimické umění i odkaz svého 
učitele přenesli do více než třiceti zemí 
Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. 
Patří bezesporu mezi světovou špičku 
pantomimy v celosvětovém kontextu. 

Reži: Lionel Ménard
Hrají: Wolfram Bodecker a Alexander Neander

People have adventures in all kinds of 
places, in city centers and out in the 
suburbs. Tragic comedies play out under 
neon lights along boulevards, at bus stops, 
under hanging pub signs and in theater 
dressing rooms, where both men and women 
seek out their better selves. Everywhere 
you encounter beings who, like colorful 
artists of some cabaret, decorate the city 
with shades of their own desire.
Wolfram Bodecker and Alexander Neander 
were students and assistants of the 
legendary mime Marcel Marceau, with whom 
they worked up to the end of his career. They 
have become the torchbearers of his style, 
which they have maintained at a high level 
thanks to their artistry and elegance. They 
have performed their pantomime art and 
spread the legacy of their teacher in more 
than thirty countries in Europe, Asia, North 
and South America. Without a doubt they 
are among the world’s very best mimes. 

Directed by: Lionel Ménard
Performed by: Wolfram Bodecker 
and Alexander Neander

 
KERDER

Pátek_Friday

20.9. 
19:30 Tylův dům_Tyl Theatre

BODECKER
& NEANDER (D_F)
SVETLA MESTA
_CITY LIGHTS

(pantomimické etudy_mime stories)



Pátek_Friday



Butó je cesta, poslouchání ticha, odkrývání 
hlubin paměti. Prostor, v němž tělo ožívá 
svou vlastní řečí. Butó pracuje s archetypy, 
podvědomím, individuálním a kolektivním 
vědomím, vztahy mikrokosmu a makrokosmu. 
Sumako Koseki označuje tanec Butó jako 
výraz a pohyb, který vzniká na hraně, 
ze stavu naléhavosti a životní potřeby. 
Sumako Koseki je japonská tanečnice 
a choreografka, která studovala butó 
a tradiční japonská umění. Jejími učiteli 
byli Tadashi Suzuki, Isso Miura a Kazuo 
Ohno. Na University of Tokyo studovala 
východní a západní filozofii a psychologii. 
Spolupracovala s významnými umělci 
(Grotowski, Barba, Leotard, Adrien aj.). 
Sumako Koseki učí divadelní umění, 
performance a tanec butó v Japonsku 
a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě.

Režie a hraje: Sumako Koseki 

Butoh is a journey, it is listening to silence, 
uncovering the depths of memory. A space 
in which the  body comes alive with its own 
language. Butoh works with archetypes, 
the subconscious, individual and collective 
consciousness, and relations between the 
microcosmos and macrocosmos. Sumako 
Koseki calls Butoh dance an expression 
and movement that emerges on the edge, 
from a state of urgency and the basic 
needs of life. Sumako Koseki is a Japanese 
dancer and choreographer who has studied 
traditional Japanese art and butoh. Her 
teachers include Tadashi Suzuki, Isso 
Miura and Kazuo Ohno. At the University 
of Tokyo she studied eastern and western 
philosophy and psychology. She has worked 
with many prominent artists (Grotowski, 
Barba, Leotard, Adrien and others). Sumako 
Koseki teaches theater art, performance 
and butoh dance in Japan and has also 
performed in Europe for many years.

Directed and performed by: Sumako Koseki 

SUMAKO
KOSEKI (JAP)

POTKALA JSEM SVÉ JÁ
_I  MET MYSELFE

(Butó_Butoh)

 
SUMAKO

Pátek_Friday

20.9. 
21:00 Divadelní klub_Theater Club



Pátek_Friday



Slunce svítí, květiny kvetou a ptáci 
zpívají – jaro je tu. Čas na romantiku 
a malý piknik. Budete překvapeni, kolik se 
toho vejde do pomyslného piknikového 
koše. Swing, magie i cirkusové dovednosti. 
Kouzelník Dan Marques z Brazílie a hadí žena 
Anaelle Molinario z Francie se sešli jako duo 
a vytvořili rodinnou show, která je zárukou 
40 minut smíchu a překvapení!

Režie a hrají:  
Dan Marques a Anaelle Molinario

The sun is shining, flowers are blooming 
and the birds are singing – spring is here. 
It’s time for romance and a little picnic. 
You’ll be surprised how much fits into an 
imaginary picnic basket. Swing, magic and 
circus skills. Magician Dan Marques from 
Brazil and snake woman Anaelle Molinario 
from France have combined their talents 
to create a family show guaranteed to keep 
you laughing and surprised for 40 minutes!

Directed and performed by:  
Dan Marques and Anaelle Molinario

LAVO 
TA NOVO (F_BR)

(rodinné představení_performance for the entire family) 

 
LAVO

Sobota_Saturday

21.9. 
15:00 Divadelní klub_Theater Club

20.9. 
10:00 Tylův dům_Tyl Theatre

Pátek_Friday



Sobota_Saturday



The best of Mime Fest! Výběr toho nejlepšího 
na letošním festivalu. Jediný večer, jediné 
jeviště a jedinečný program složený 
z výstupů mimů, performerů a klaunů, 
kteří letos přijedou do Poličky. Jedinečná 
příležitost ohlédnout se za stěžejními 
momenty celého festivalu. Neopakovatelný 
zážitek pro ty, kteří mají rádi pantomimu, 
ale i pro ty, kteří ji teprve objevují. 

Účinkující: Sumako Koseki (JAP), 
Anaelle Molinario (F), Dan Marques (BR), 
Bodecker&Neander (D_F), Bartłomiej 
Ostapczuk (PL), Benoit Turjman (F), 
Jannis Eggelsmann (D), Pantomima S.I. (CZ), 
Adrián Ohrádka (SK), Radim Vizváry (CZ) 
a další…

The best of Mime Fest! A selection of the 
very best of this year’s festival. For one 
night on one stage, a unique program will 
showcase the mimes, performers and 
clowns that have come to Polička this 
year. This is a unique opportunity to see 
the highlights of the entire festival. An 
unforgettable experience for those who 
love pantomime, as well as those who are 
discovering it for the first time.

Performers: Sumako Koseki (JAP), 
Anaelle Molinario (F), Dan Marques (BR), 
Bodecker&Neander (D_F), Bartłomiej 
Ostapczuk (PL), Benoit Turjman (F), 
Jannis Eggelsmann (D), Pantomima S.I. (CZ), 
Adrián Ohrádka (SK), Radim Vizváry (CZ) 
and others…

MIME 
EVENING

(slavnostní finále festivalu_grand finale of the festival)
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WORKSHOPY
_WORKSHOPS

1.  SUMAKO KOSEKI  (JAP): 
BUTÓ_BUTOH
 18.-19.9. 10:00-14:00 a 15:30-17:30
 _September 18-19, 10 am - 2 pm and 3:30-5:30 pm

2.  BODECKER & NEANDER  (D_F): 
MARCEAUOVSKÁ PANTOMIMA_ MARCEAU PANTOMIME
 18.-20.9. 10:00-14:00
 _September 18-20, 10 am – 2 pm

3.  CARLOS DIAZ LEON  (RCH): 
NEUTRÁLNÍ  MASKA_ NEUTRAL MASK EXPRESSIONS
 18.-20.9. 10:00-14:00
 _September 18-20, 10 am – 2 pm

4.  BARTOLOMIEJ OSTAPCZUK  (PL): 
HEREC V MIMICKÉM DIVADLE_THE ACTOR IN MIME THEATER 
 18.-20.9. 10:00-14:00
 _September 18-20, 10 am – 2 pm



Sumako Koseki je japonská tanečnice 
a choreografka, studovala tradiční japonská 
umění a butó. Jejími učiteli byli Tadashi Suzuki, 
Isso Miura a Kazuo Ohno. Na University of 
Tokyo studovala východní a západní filozofii 
a psychologii. Spolupracovala s významnými 
umělci (Grotowski, Barba, Leotard, Adrien 
aj.). Sumako Koseki učí divadelní umění, 
performance a tanec butó v Japonsku 
a dlouhodobě umělecky působí i v Evropě. 
Kromě tance butó její tréninková metoda 
vychází ze starých japonských divadelních 
technik a bojových umění, jejichž důležitou 
součástí je vědomá práce s vitální energií 
Ki a dechem prohlubující naší vnímavost. 
Sumako označuje tanec butó jako “tanec na 
hraně”, kdy výraz a pohyb vzniká ze stavu 
naléhavosti, tísně a životní potřeby. Jako 
samuraj či zvíře v mezní situaci je tělo schopné 
reagovat bezprostředně, mimo logické myšlení. 
Prázdné (mrtvé) tělo je pro Sumako klíčový 
pojem. Ve stavu odosobnění může interpret 
evokovat archaické vzpomínky zakódované 
v našem “plazím mozku” nebo “DNA”. 
V bezprostředním tanci se můžeme dotknout 
chaosu a stínů našeho podvědomí, ne však 
proto, abychom v nich zůstali. Skrze otevření 
plodného pole kolektivní paměti můžeme sdílet 
s publikem hluboké emoce.

“Pokud jde o butó, vzniklo zde mnoho 
nedorozumění – bývá považováno za tanec 
přízraků, něco děsivého a podobně. Ale v butó 
jde o hledání světla v temnotách, jde o to, 
aby světlo bylo v temnotě vidět jasněji.” 
(Sumako Koseki)

Sumako Koseki is a Japanese dancer and 
choreographer who has studied traditional 
Japanese art and butoh.  Her teachers include 
Tadashi Suzuki, Isso Miura and Kazuo Ohno. At 
the University of Tokyo she studied eastern and 
western philosophy and psychology. She has 
worked with many prominent artists (Grotowski, 
Barba, Leotard, Adrien and others). Sumako 
Koseki teaches theater art, performance and 
butoh dance in Japan and has also performed in 
Europe for many years. 
In addition to butoh dance, her training method 
is based on old Japanese theater techniques and 
martial arts, an important component of which 
is conscious work with chi, our vital energy, 
and breathing to deepen our perceptiveness. 
Sumako refers to butoh dance as “dancing on 
the edge”, when expression and movement arise 
from a state of urgency, distress and necessity. 
Like a samurai or animal in pressing situations, 
the body is able to react immediately without 
logical thought. The empty (dead) body is a 
key concept for Sumako. In a depersonalized 
state, the dancer can evoke archaic memories 
encoded in our “reptile brain” or “DNA”. In 
unmediated dance we may encounter chaos and 
the shadows of our subconscious, but we do 
not remain there. By opening the fertile field of 
collective memory we can share deep emotions 
with the public.

“As far as butoh is concerned, there is a lot 
of misunderstanding – it tends to be viewed 
as a dance of spectral apparitions, something 
frightening etc. But butoh is about seeking light 
in darkness, so that the light can be seen more 
clearly in the darkness.” 
(Sumako Koseki)

BUTÓ_BUTOH
SUMAKO

KOSEKI (JAP)



Wolfram Bodecker a Alexander Neander byli 
studenty a asistenty legendárního mima Marcela 
Marceaua. Spolupracovali s ním až do konce jeho 
kariéry. Stali se pokračovateli jeho stylu, který 
díky umělecké kvalitě a eleganci udržují na 
vysoké úrovni. Své pantomimické umění i odkaz 
svého u itele přenesli do více než třiceti zemí 
Evropy, Asie, Jižní a Severní Ameriky. 
Tito dva blízcí spolupracovníci Marcela Marceaua 
představí na workshopu ducha, dramaturgii 
a techniku marceauovské pantomimy. Dílna 
pomůže účastníkům rozvinout jejich jevištní 
výraz, rozšíří obzory o další prostředky a dotkne 
se individuální i skupinové improvizace na 
aktuální témata. Umění pantomimy je odkazem 
k podstatě divadla. Každý pohyb vzniká na 
základě myšlenky, která musí být pro diváka 
srozumitelná, aby v jeho mysli vyvolávala emoce 
a vnitřní obrazy. Jednoduchost a čistota jsou 
zdroji tohoto umění, které mluví bez slov. 

„I v každodenním životě komunikujeme 
prostřednictvím našeho postoje, pohledem, 
rytmem pohybů a dechem. 
Citlivost a rozpoznání těchto signálů je jedním 
z aspektů našeho workshopu. 
V našich etudách a scénických útvarech nám 
jde o naplnění pohybu dechem a tím i duší 
a obsahem.“ 
(Bodecker & Neander)

Wolfram Bodecker and Alexander Neander were 
students and assistants of the legendary 
mime Marcel Marceau, with whom they worked 
up to the end of his career. They have become 
the torchbearers of his style, which they have 
maintained at a high level thanks to their 
artistry and elegance. They have performed their 
pantomime art and spread the legacy of their 
teacher in more than thirty countries in Europe, 
Asia, North and South America.
In the workshop, these two close collaborators 
of Marcel Marceau will introduce the spirit, 
dramaturgy and techniques of Marceau 
pantomime. The workshop will help participants 
develop their stage expression, expand 
their horizons with additional tools and will 
involve individual and group improvisation on 
contemporary topics. The art of pantomime 
embodies the essence of theater. Each 
movement arises based on a thought that 
must be comprehensible for the viewer to 
evoke emotions and images in his or her mind. 
Simplicity and purity are the source of this art 
that speaks without words.

“Even in everyday life we communicate 
through our stance, our gaze, the rhythm of 
our movements and breathing. Recognizing 
and becoming sensitive to these signals is 
one aspect of our workshop. In our etudes and 
scenes we aim to complement movement with 
breathing, and thus also spirit and content.“ 
(Bodecker & Neander)

MARCEAUOVSKÁ PANTOMIMA
_MARCEAU PANTOMIME

BODECKER & NEANDER (D_F)



Carlos Diaz Leon je chilský herec, režisér 
a pedagog. Herectví vyučuje od roku 2000, je 
profesorem na Univerzitě Desarrolo v Santiagu 
a v minulosti tři roky vedl největší dramatický 
institut v Chile. Podílel se také na několika 
inscenacích v chilském Národním divadle 
a ve své zemi je slavným filmovým hercem. 
Na mezinárodním poli působí i jako režisér. Je 
podepsaný například pod inscenacemi „Fuente 
Ovejuna” nebo “Women ridding in the sand” 
v uměleckém centru NYU Abu Dhabi. Lecoqueovu 
metodu studoval v Barceloně a později v Paříži, 
kde spolupracoval s Christophem Marchandem. 
Neutrální masce se Carlos Diazleon věnuje víc 
než 15 let. Své workshopy pořádá například 
na univerzitě Binghamton nebo pro New York 
University na Manhattanu a v Abu Dhabi. 
Cílem workshopu je rozvinout ve studentech 
nové způsoby dramatické práce pomocí pohybu 
a lidské podoby s použitím neutrální masky jako 
způsobu vyjádření vnitřní hodnoty postavy. 
Součástí kurzu je například fyzický trénink, 
pohybová improvizace, způsoby rozpoznání 
masky a jejích výrazových prostředků. V závěru 
workshopu by měl být každý účastník schopen 
pomocí fyzických prostředků vytvořit charakter 
postavy. 

„Neutrální maska je průpravou k sebejistému 
působení na jevišti a dobrým pomocníkem 
k pochopení života kolem nás.“   
(Carlos Diazleon)

Carlos Diaz Leon is a Chilean actor, director and 
educator. He has taught acting since 2000, 
is a professor at the University of Desarrolo 
in Santiago and for the past three years has 
headed the largest drama institute in Chile. 
He has also worked on several stagings at the 
Chilean National Theater and is a famous film 
actor in his homeland. Internationally, he has 
worked as a director and his credits include 
“Fuente Ovejuna” or “Women Riding in the Sand” 
at the NYU Arts Center in Abu Dhabi. He studied 
the Lecoque method in Barcelona and later in 
Paris, where he worked with Christoph Marchand. 
Carlos Diaz Leon has devoted over 15 years to 
Neutral Mask. His workshops have been given at 
Binghamton University or New York University in 
Manhattan and in Abu Dhabi. 
The goal of the workshop is to help students 
develop new manners of dramatic expression 
through movement and the human form by using 
a neutral mask as a way of expressing the inner 
values of the character. The course includes 
physical training, movement improvisation, and 
ways to recognize masks and their means of 
expression. At the conclusion of the workshop 
each participant should be able to use physical 
means to create the personality of a character.

“Neutral mask trains one to act with 
self-confidence on stage and helps us 
understand life around us.” 
(Carlos Diaz Leon)

NEUTRÁLNÍ
 MASKA

_NEUTRAL MASK
 EXPRESSIONS
CARLOS DIAZ LEON (RCH) 



Bartłomiej Ostapczuk je přední polský mim, 
choreograf, scenárista a režisér v oboru 
mimického divadla. Od roku 2005 je uměleckým 
šéfem festivalu International Mime Art Festival 
ve Varšavě. Je zakladatelem souboru Mimo Mime 
Theatre a Warsaw Mime Center ve varšavském 
Divadle Na Woli. Od roku 2005 provozuje ve 
Varšavě vlastní výukové studio Mime Studio. 
Vystupoval například v Japonsku, Spojených 
státech, Velké Británii, Německu, Číně, Jižní 
Koreji nebo Novém Zélandu. V zahraničí i vyučuje. 
Jeho lekce zahrnují široké spektrum technik 
od základního tělesného výrazu, přes konkrétní 
formy posledních desetiletí až po aktuální 
trendy moderního mimu. Workshop „Herec 
v mimickém divadle“ staví na předpokladu, 
že základním principem mimického divadla je 
kvalifikovaná kombinace myšlenek, emocí a akcí. 
Prostřednictvím různých cvičení jsou účastníci 
vedeni k procítění a pochopení analýzy 
pohybu, emočních stavů a způsobu, jakým 
jsou demonstrovány. Bartłomiej Ostapczuk 
nabízí metodu moderního pantomimického 
herectví, která umožňuje herci prezentovat 
divákům jasný tok myšlenek – monolog, dialog 
nebo poselství, které jsou pak používány jako 
součást tvorby.

„Pantomima není jen divadlo beze slov, je to 
divadlo, které působí mimo slova, čímž dává 
herci neomezené možnosti vyjádření.“ 
(Bartłomiej Ostapczuk)

Bartłomiej Ostapczuk is a leading Polish mime, 
choreographer, screenwriter and director in the 
field of mime theater. Since 2005 he has been 
the artistic director of the International Mime 
Art Festival in Warsaw.  He is the founder of the 
Mimo Mime Theatre Company and the Warsaw 
Mime Center at Divadlo Na Woli in Warsaw. 
Since 2005 he has run his own teaching studio 
in Warsaw, Mime Studio. He has performed 
in Japan, the United States, Great Britain, 
Germany, China, South Korea and New Zealand. 
He also teaches abroad. 
His course encompasses a broad spectrum of 
techniques ranging from basic body expression 
to specific forms of recent decades and current 
trends in modern mime. The Actor in Mime 
Theater workshop is built on the assumption 
that the basic principle of mime theater is 
the accomplished combination of thoughts, 
emotions and actions. Through various exercises, 
participants are led to feel and understand 
analysis of movement, emotional states and 
the ways in which they are demonstrated. 
Bartłomiej Ostapczuk offers a method of modern 
pantomime acting that enables actors to 
clearly present the flow of ideas in monologues, 
dialogues or messages, which is then used in the 
creative process.

“Pantomime is not only theater without words, 
it is theater that operates beyond words, giving 
the actor unlimited possibilities of expression.“ 
(Bartłomiej Ostapczuk)

 HEREC V MIMICKÉM DIVADLE
_THE ACTOR IN MIME THEATER

BARTOLOMIEJ OSTAPCZUK (PL)

 


