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S pantomimou  
se nedovedu 
rozloučit

Milan Sládek

Nejvýznamnější žijící mim v Evropě, choreograf, 
režisér a pedagog Milan Sládek (82) se narodil 
na Slovensku, ale s pantomimou začínal 
v Praze. Jeho mezinárodně nejznámější 
postava se jmenuje Kefka. Po pokusu vytvořit 
v devadesátých letech divadlo pantomimy 
v Bratislavě, se vrátil zpět do Německa, kde už 
předtím žil od konce šedesátých let. 

Pane Sládku, jak prožíváte pandemii 
koronaviru, která letos zachvátila svět?
V  tomhle období se hlavně starám 
o svou terasu. Je poměrně velká, takže 
tam se cítím jako na dovolené, což bylo 
zvláště v době zákazu chodit ven velmi 
příjemné.

Myslím, že vás začátkem šedesátých let 
v  Praze (a  pak v  devadesátých letech 
v  Bratislavě) čekala mnohá zklamání. 
Domnívám se, že právě proto už dnes 
natrvalo žijete v Kolíně nad Rýnem…
Ano, žiju v Kolíně nad Rýnem už pade
sát let. Pokusil jsem žít i v Bratislavě, 
žel nešlo to, a tak jsem se asi po deseti 
letech vrátil zpět do Německa. Momen
tálně mám jedno malé jubileum – 
letos je tomu šedesát let, 
co jsem vystoupil v  praž
ském Divadle E. F. Buria
na v  představení Boule. 
Ostýchám se dokumen
tovat ty roky fotkami, 
ale asi už začnu… Svou 
emigrací – a také trochu 
vlivem žárlivosti Ladisla

va Fialky – jsem se vytratil z všeobec
ného povědomí. Proto mě poslední 
dobou těší, že mě paní Ladislava Pe
tišková, odbornice na divadlo a tanec, 
začala jaksi rehabilitovat. Vždyť přece 
patřím k zakladatelům československé 
pantomimy, Hybnera a jeho tehdejšího 
partnera jsem poznal ještě v době je
jich začátků. Později jsem pak všechny 
mimy z Československa pozval na fes
tival, který jsem v Kolíně nad Rýnem 
organizoval.

Předpokládám, že navzdory svému vě
ku chystáte zase nějaký nový projekt.
Máte pravdu, roky jsou zde, ale jaksi 
se nedovedu s  pantomimou rozloučit. 

Jsem rád, že se mi stále ještě daří 
diváky nadchnout. Oslo
vil jsem nyní význačného 
německého režiséra Han
sgünthera Heyma, zda 
by neměl chuť se mnou 
inscenovat jakousi zvlášt
ní verzi Shakespearova 
Krále Leara. Scénář už je 
hotov a zakrátko začneme Fo
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Milan Sládek 
v roli Kefky. G

zkoušet. Pan režisér tu hru skvěle 
zredukoval, takže budeme pouze 
dva účinkující. Jsem velmi zvěda
vý, jak se s touto zvláštní formou 
vyrovná, jelikož jde o jakýsi kong
lomerát klauniády s tragédií, slo
va, pantomimy a  mnoha vizuál
ních prvků se spoustou masek. 
Premiéra bude pravděpodobně 
koncem října v jednom katolickém 
kostele, kde už jsem měl asi čtyřicet 
představení s rozličnými inscenacemi. 

Letos v  říjnu bude pro změnu v  Bra
tislavě premiéra celovečerního fil
mu Milan Sládek, který natočil reži
sér Martin Šulík, a  pokud vím, máte 
v současné době v Německu výstavu 
svých obrazů. Viděl jsem jich několik 
na internetu a připomněly mi obrazy, 
které svého času tvořili vaši kolegové 
mimové – Francouz Marcel Marceau 
a Švýcar Dimitri. Co pro vás malování 
znamená? 
Myslím si, že oba jmenovaní pánové 
vystudovali obdobnou výtvarnou školu 
jako já. Mně osobně pomohla v tom, že 
výtvarné pojetí svého pantomimického 
výrazu vidím jako jednu cestu ke styli
zaci reality. Výstava mých obrazů měla 
skvělou vernisáž, pak ale přišel zákaz ve
řejných akcí, takže momentálně čekám 

na to, až se všechno znormalizuje a bude 
znovu otevřena. 

Na závěr vás musím čtenářům při
pomenout něčím, na co si i po letech 
u  nás mnoho pamětníků vzpomene: 
Vy jste si zahrál v jedné z prvních te
levizních písniček – dnes by se řeklo 
v hudebním klipu –, kterou Českoslo
venská televize vysílala od roku 1959. 

Šlo o  Pramínek vlasů a  vaše první 
vystoupení v televizi v roli civilního 
mima a tanečníka.
Pro mě osobně to bylo velké překva
pení, když mě pánové Kadár a Klos 
oslovili, abych se na tom klipu podílel. 
Žel, s dívkou, která se mi v něm zje
vuje, jsem se nesetkal, pánové ji do 
obrazu nakomponovali trikem. Musím 
přiznat, že už si ani nepamatuji, který 
z  těch režisérů mě objevil. Jak víte, 
točila se tehdy ještě jedna písnička, 
Včera neděle byla, v  níž zase hrála 
a  zpívala moje spolužačka z  AMU 
Zuzana Stivínová… Písničku Pramí

nek vlasů jsem viděl poprvé až někdy 
v  osmdesátých letech a  teprve po le
tech jsem se setkal s  vaším bratrem 
při slavnostním otevření Divadla Borise 
Hybnera. Nedivil bych se, kdyby si na to 
nevzpomněl, vždyť od té doby už zase 
uplynulo tolik let! A Ondřej Suchý
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odhaluje Ondřej Suchý

Milan Sládek 
v jedné 
z prvních 
televizních 
písniček 
Pramínek 
vlasů, který 
složil a zpívá 
Jiří Suchý.

I Milan Sládek 
s francouzským mimem 
Marcelem Marceauem.

Sládkův obraz  
na téma Lear. G
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KimlM01
Lístek s poznámkou
I ve svém věku je mim stále aktivní a patří mezi absolutní světovou špičku. 

KimlM01
Lístek s poznámkou
Za Milan Sládek dvojtečka. Milan Sládek:




