Ze světa hvězd

Když odchází klaun…
U TAJ

D

carského
Ondřej na zahradě švý
.
domu klauna Dimitriho
Byl slavný po celém svě

tě.

imitri, který měl ve
Versciu
nedaleko
Locarna vlastní divadlo, vlastní mezinárodní
školu pantomimy i vlastní
Muzeum klaunů, měl k Čechům a Československu vřelý vztah. V šedesátých létech
byl tento »Klaun z Ascony«
(podobně jako »Klaun z Jerevanu« Leonid Jengibarov)
miláčkem pražského publika
a získal u nás mnoho obdivovatelů a přátel – mimy Ctibora Turbu, Borise Hybnera,
Richarda Webera či muzikanta Jiřího Stivína. Čechy
pak u sebe vždy rád vítal a na
své české kolegy se chodíval
dívat. Jaromír Joo, principál
cirkusu Jo-Joo, vzpomíná:
„S Dimitrim jsem se poznal
ve Švýcarsku u Cirkusu
Nock, kde jsem vystu-

poval jako žonglér, provazochodec a klaun. Po představení mi řekl, že cirkusový klaun musí umět vše a to
že já umím! To samozřejmě
přeháněl, ale já mám z té pochvaly radost dodnes.“

Ondřejův týden s klaunem
Měl jsem rovněž možnost
kdysi pobývat celý týden
v Dimitriho blízkosti (natáčel
jsem s ním pro Český rozhlas
jeho medailon) a naše setkání
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Je okurková sezona, a tak bulvární deníky omílají už v minulých létech omílané »senzační« kauzy a české televize reprízují vše už v minulých létech reprízované. Události – pokud nemají nádech nějaké senzace – probíhají kolem nás bez povšimnutí, je proto s podivem, že to bude nejspíš jediná SEDMIČKA, kdo u nás přinese
tuto smutnou zprávu: 19. června zemřel světově proslulý švýcarský mim a hudební klaun Dimitri, k jehož příznivcům patřil například francouzský mim Marcel
Marceau, anebo sám král komiků Charles Chaplin.

j Suchý

se stalo jedním z mých velkých celoživotních zážitků.
Pobavil mě tím, co si ještě
po mnoha letech pamatoval
z češtiny: „Dobrý den – ahoj,
ahoj – to chce klid! – na shledanou!“
Zemřel ve spánku poté, co
toho večera odehrál své poslední představení. Je smutné, když odchází dobrý člověk, je ještě smutnější, odchází-li člověk, který celý život
rozdával lidem jen samou radost a smích.
■ Ondřej SUCHÝ

Dimitri
s Charlesem
Chaplinem.
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Ondřej Suchý
s Dimitrim.

