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Ej, lásko a Mariin sen ve White Gallery
White Gallery v Osíku u Litomyšle připravuje na
srpen mimořádné představení baletního sou-
boru Národního divadla Praha. Na balet pod
širým nebem Ej, lásko a Mariin sen v legendární
choreografii Petra Zusky jste zváni v sobotu 20.
srpna od 21.00 hod. Zeptali jsme se majitele
White Gallery Martina Jandy na podrobnosti
události, do níž je zapojeno také město Litomyšl: 

 Můžete čtenářům přiblížit, co chystáte?
Pod širým nebem, obklopeni čarovnou přírodou,
vystoupí hvězdy tanečního umění, první sólisté
ND Praha, Nikola Márová, Alexandre Katsapov,
Andrea Kramešová, Michal Štípa, Karel Audy, só-
lista švédského souboru Norrdance, Viktor Kon-
valinka či sólisté ND Praha, Lenka Hrabovská
a Jonáš Dolník. Představení bude uvedeno u pří-
ležitosti výtvarného projektu Daniela Pešty „Zá-
znamy noční hlavy” ve White Gallery, který byl
poprvé vystaven v kontextu Benátského bienále
2015.

 Proč právě u White Gallery?
Nabízí se mi hned jasná reakce na vaši otázku:
proč ne právě ve White Gallery? Tak, jak jsou již
návštěvníci White Gallery zvyklí, snažíme se
stejně jako ostatní litomyšlské galerie všem pří-
chozím předkládat nové a snad i čím dál zajíma-
vější projekty. Litomyšl se stala za poslední léta
alternativou kulturním akcím ve velkých metro-
polích. V uspěchané době máme čím dál méně
času a i jednodenní výlet v rámci ČR je zajíma-
vým zpestřením pracovního nasazení, které nás
všechny plně vytěžuje. White Gallery je pravě ta-
kovým místem, kde zážitek z prostředí moderní
architektury vsazené do bujné vegetace vesnic-
kého prostředí říčky a přilehlých luk návštěvníky
příjemně zklidní. Zároveň není úplně snadné
uspokojit velmi náročné očekávání, které vy-
chází z nadstandartní kulturní nabídky, kterou již

pravidelně letní kulturní sezóna v Litomyšli na-
bízí. Jsem přesvědčen, že krása a jemnost baletu
v kontrastu se syrovostí přírody, která naši ga-
lerii svírá, je tím vhodným protipólem k zážit-
kům, jež si odnášíme z baletních představení
v klasických kamenných divadlech.

 Jak se zrodil nápad baletního představení
pod širým nebem? White Gallery prezentuje
především výtvarné umění... 
K propojení baletu s výtvarným uměním dochází
už v samotném konceptu naší aktuální výstavy,
kterou oproti své premiéře na benátském bie-
nále Daniel Pešta rozšířil o několik děl, z nichž
plastika umístěná v exteriéru je s baletním umě-
ním zcela spjata. Dílo nazvané „Gravitation
Zero II” vzniklo jako pocta zesnulé významné
choreografce Pine Bausch. Autor v něm pomocí
dvacítky ženských těl, v tomto případě transfor-
movaných do barokních madon, vytváří vizuální
řád formace baletních postav.
Umístění plastiky v exteriéru umocňuje její in-
stalace na ocelové pruty, které vycházejí přímo
z lučního porostu a nesou dílo v křehkém vze-

pjetí namířené slunci, které pak skrze vržené
stíny každé z figur mění výtvarný zážitek v čase
tak, jak postupně mění svůj úhel dopadu na po-
myslnou jevištní plochu plastiky. Je velmi půso-
bivé vnímat, jak dílo ožívá prostřednictvím svých
diváků. Postava pozorujícího návštěvníka spo-
luvytváří dojem z díla, které s ním ve svém,
autorem stanoveném řádu počítá. Vystavu je
možné navštívit od pátku do neděle od 13.00 do
17.00 hod.
Vyvrcholením pak může být propojení plastiky
jeviště s dvacítkou tanečnic s reálnou kulisou
podia živým přestavením, které si tak nějak
chceme tímto projektem ověřit. 

 Není to složité na přípravu, když jde
o představení v netradičním prostoru? 
To, jak složité je podobný projekt zrealizovat, si
plně uvědomujeme až nyní, ale síla myšlenky
nám dává dostatek energie vytrvat. Snažíme se
naplnit prvotní koncept, kde kouzlo večerní sce-
nérie vychází z pronikavě bílého světla budovy
White Gallery nasvětlující okolní přírodní pro-
středí. Okamžik krásy, který se stává zážitkem.
Dojem, který se snažíme baletním představením
ještě více umocnit, by mohl být opravdu velice
působivý. Jsou s tím samozřejmě spjata ne-
sčetná úskalí i technické potíže. Je třeba navrh-
nout a zbudovat podium pro účinkující. K němu
vytvořit výtvarně světelnou scénu, zvuk, tech-
nické zázemí pro účinkující. Samozřejmě mys-
líme i na diváky, kteří budou mít možnost vnímat
všemi smysly, tedy i chutí a nebude chybět ani
občerstvení. Přípravy se neodehrávají jen zde
v Osíku. Pilně se připravují i účinkující. Předsta-
vení je třeba znovu nastudovat a nacvičit. S pří-
pravou je spojena i celá řada organizačních
komplikací, které se teprve učíme. Je třeba akci
odpovídajícím způsobem zpropagovat, navrh-
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nout její grafický vizuál. Samostatnou kapitolou
jsou i média. Z představení bude pořízen video-
záznam a část bude následně vysílána v České
televizi. Až samotní návštěvnicí prověří, zda úsilí
bylo vynaloženo správně a výsledek bude ta-
kový, na jaký jsou zvyklí z podobných akcí.
Věřím, že se vše podaří. 

 Jde o první a zároveň poslední takovou akci? 
Ano. Zatím jde o první akci tohoto druhu v pro-
storu White Gallery, ale pokud je mi známo, tak
jde zároveň i o první představení Národního di-
vadla Praha v Osíku. Kouzlo tkví v jedinečnosti.
Představení se uskuteční pouze jednou a smys-
lem je jedinečný zážitek z konceptu, který pro-
pojuje umělecké žánry s prostředím, do něhož
se vpisuje. Právě o pozvolné vpisování krásy do
místa mi jde nejvíce. Místo, v němž po desetiletí
vznikala výtvarná díla mých rodičů, je jejich
drobnými zásahy poznamenána. Stejně tak si
myslím, že lze postupně číst i přítomnost White
Gallery, která v odkazu pokračuje. Charakter
místa vytváří však nejen lidé, kteří v něm tvoří,
ale stejnou měrou je spoluvytváří i lidé, kteří

k nám přijíždí a vytváří o tomto prostředí široké
povědomí.

 Počasí neovlivníte, takže co když vám ne-
bude přát? Jak se diváci dozvědí o změně místa?
Počasí samozřejmě hraje pro zdar celé akce klí-
čovou roli. Z tohoto důvodu máme již rezervo-
vaný náhradní prostor, ve kterém lze
představení uvést. Pokud bude třeba, rozhod-
neme ve dvoudenním předstihu a balet uvidí di-
váci v prostoru hlavního sálu Smetanova domu
v Litomyšli. O změně místa konání se pak naši
diváci dozví prostřednictvím našich www strá-
nek.

 Kdo všechno se na tomto mimořádném
představení podílí? 
Stejně tak, jak tomu bylo i při předchozích kul-
turních akcích ve White Gallery, nespoléháme
ani nežádáme o dotace. Akce si buď najde své
partnery a dostatek prostředků, aby se ji poda-
řilo zrealizovat, nebo se neuskuteční. Koncepce
White Gallery spočívá ve vytvoření natolik atrak-
tivního prostředí, aby svou jedinečností dávala
smysl investovat všem zúčastněným čas, úsilí

i prostředky do vzniku každého dalšího projektu,
který se stává závazkem jemu samotnému
i těm, které na jeho projekt budou navazovat.
Proto své partnery nežádáme o finanční pro-
středky, ale o součinnost. Mnohdy se pak setká-
váme s vyšší přidanou pomocí, než by tomu bylo
u „pouze zaslané” finanční částky. V případě ba-
letu Národního divadla nám velmi hezky vyšlo
vstříc vedení města Litomyšle, Městské služby
Litomyšl i Smetanův dům. Největší zásluhy na
celém projektu však samozřejmě nese Daniel
Pešta, kterého s řadou účinkujících baletu spo-
juje osobní přátelství a svým osobním nasaze-
ním dává akci velmi neformální vyznění.

 Je třeba si na představení rezervovat
místo?
Vzhledem k tomu, jak velké finanční prostředky
bylo třeba do přípravy této výjimečné kulturní
události vložit, jsme nuceni vstupné zpoplatnit.
Již nyní lze u nás zakoupit lístky v hodnotě
300 Kč. Další Informace na www.whitegallery.cz
nebo na tel.: 604 203 145.

Ptala se Jana Bisová, foto Daniel Pešta

Soutěž Lázeňské prameny v roce 2016 celoroční
Tradiční lázně jsou zaměřeny na léčbu a rekon-
valescenci těla, Litomyšl je však místem, kde lze
obnovit síly duševní. K lázním patří neodmysli-
telně i léčivé prameny. Takovým pramenem však
nemusí být jenom voda z termálního zdroje, duši
léčí především pozitivní energie, zklidnění, po-
zapomenutí na starosti a dobrá nálada, někdy
pomůže i dobré jídlo a pití. 
Proto zařazujeme mezi zvláštní skupinou lázeň-
ských pramenů právě prameny gurmánské. Zá-
jemci o tento druh pramenů budou moci až do
konce roku 2016 navštěvovat restaurace a za
konzumaci speciálně pro lázeňské hosty připra-
vených nápojů či pokrmů sbírat razítka do svých

hracích karet. Hrací karta je součástí turistických
novin. Stáhnout si ji můžete i na www.laznedu-
cha.cz.
Vydejte se tedy od 30. dubna 2016 na pro-
cházku po vybraných litomyšlských pramenech
a soutěžte o hodnotné ceny! Do konce roku
2016 stačí nasbírat alespoň 7 razítek z 20 uve-
dených litomyšlských pramenných míst. Objed-
náte-li si na daném místě speciálně pro vás
připravený lázeňský nápoj či pokrm, získáte ra-
zítko do hrací karty. Po splnění této podmínky
nám vyplněnou hrací kartu zašlete mailem na
adresu lazneducha@litomysl.cz, kartu můžete
doručit i poštou nebo osobně na adresu: Město

Litomyšl, Odbor kultury a cestovního ruchu, Bří
Šťastných 1000, Litomyšl. Do losování o hod-
notné ceny budou zařazeni ti, kteří zašlou
správně vyplněnou hrací katu nejpozději do 31.
prosince 2016. Losovat se bude z těch soutěží-
cích, kteří splnili podmínky soutěže a ochutnali
minimálně 7 gurmánských pramenů. Vítězové
budou odměněni hodnotnými cenami poslední
dubnovou sobotu 2017, v rámci Zahájení 6. lito-
myšlské lázeňské sezóny. Výherci budou
o výhře informováni minimálně 15 dní před ko-
náním akce.    

Michaela Severová, 
vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

1. Pramen Zdeňka Kopala – Bobo Cafe - čer-
stvě presovaná šťáva s mladým ječmenem a zá-
kuskem (bezlepkový dezert rozplývající se na
jazyku nazvaný Andělská roláda)
2. Pramen Terézy Novákové – Restaurace
a Minipivovar Veselka - originální litomyšlské
pivo - nefiltrované a nepasterizované
3. Klášterní pramen – Restaurace Pod Klášte-
rem - kvasnicové pivo Erdinger z německého ro-
dinného pivovaru
4. Gold Caffé Special – Caffé Gold Bar -
espresso, mléčná pěna, čokoládová příchuť
a čokoládové cookies (kávový nápoj podávaný
s čokoládovou sušenkou)
5. Pramen Bedřicha Smetany – Zámecké skle-
pení - víno Chateau Litomyšl
6. Nevinný střik – Kavárna Mandala – (ne)vinný
střik s příchutí fialky nebo levandule 
7. Pramen Josefa Váchala – Literární kavárna

Na Sklípku – pivo Pilsner Urquell 
8. Živý pramen
Muzejní kavárna „rócafé” – Fresh - čerstvě liso-
vaná, antistresová šťáva, (složení: jablko,
okurka, řapíkatý celer) nebo kávový speciál
9. Pramen M. D. Rettigové – Cocco Caffé –
horká čokoláda (53 %) se šlehačkou 
10. Pramen Matěje Kuděje – Hostinec U Čer-
ného orla – Holba – ryzí pivo z hor (10⁰, 11⁰ Šerák
nebo 12⁰)  
11. Prokešův pramen – Antik Hotel Sofia – košer
slivovice nebo bulharská vínovice – rakija, oboje
s vtipem pro tento den
12. Pramen Julia Mařáka – Kavárna Julius Mařák
- Mařákovo cappucino s malinovým dortem
13. Pramen Boženy Němcové – Hotel Zlatá
Hvězda - Lahodný osvěžující nápoj se šumivým
vínem, lesními plody a kapkou bylinkového ape-
ritivu

14. Pramen rektora Stříteského – Klášterní
sklípek - Aperolspritz (tradiční koktejl Prosecca
a Aperolu s výjimečnou nahořklou chutí pome-
ranče namíchaný podle původní italské receptury)
15. Pramen biskupa Jana Augusty – Vinotéka
Milanova Pod zámkem - „Švihák lázeňský” -
aneb „Řez vínem” a k zakousnutí „Lázeňský uto-
penec” neboli „Utopenec, jak má být”
16. Podzemní Jiráskův pramen mládí
Cafebar Underground - Sex on the beach
17. Kávový pramen – Café Kafíčko - výběrová
káva až z daleké exotické Papuy – Nové Guineje
18. Pramen hraběnky Marie Manrique de
Lara y Mendoza – Rettigovka - řepný mok na
očistný tok (čerstvá řepná šťáva)
19. Pramen piaristů – Vinotéka Soudek – pohá-
rek vína na zahřátí i k osvěžení 
20. Pramen Bohdana Kopeckého – Vinotéka
Tašner – malířova paleta fortifikovaných vín
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