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Ve slově festival se spojují významy latinského výrazu dies festivus (radostné dny) a výrazů feast, 
fiesta užívané pro náboženský svátek nebo také velkou hostinu. Původ festivalu hledejme v dáv-
nověku v lunárním a solárním kalendáři stejně tak jako v zemědělském cyklu ročních období. 
K rituálům poděkování za dobrou sklizeň se přidávají náboženské svátky a v novověku setkávání 
lidí s uměním. V radostné dny festivalu se od nepaměti sdílejí příběhy starších, připomínají tradice 
a obnovují pouta jednotlivce s komunitou. 

Je třeba připomenout, že artikulace cyklického času (Slunovrat a Svatojánská noc) je jedním z při-
rozených východisek královéhradeckého festivalu už od jeho založení. Zemědělský a liturgický 
rok se vztahuje ke komunitě obecně a k té je zase zaměřena redefinice konceptu Mezinárodního 
institutu figurálního divadla, který jsme v letošním roce znovuoživili. Uvádíme v život nové přístupy, 
které provazují umění a vzdělávání, výzkum a mezinárodní spolupráci, což ovlivňuje i podobu letoš-
ního festivalu. Chceme zjistit, co všechno dokáže divadlo generovat ve svém okolí. V dramaturgii 
festivalového programu Divadla Drak proto kombinujeme nejrůznější podoby figurace, práci s ob-
jektem, loutkou, výtvarnou či hudební metaforou, představujeme tradiční i nejsoučasnější divadelní 
prostředky a některé z  inscenací jsou vytvořeny speciálně pro letošní festival. (Přivítáme hosty 
z Norska, Polska, Ruska, Slovenska, Slovinska a Velké Británie).

Deset dnů Dračího festivalu zjevuje nejen tradici a rituál slavnosti, ale pracuje i s uměleckým jazy-
kem divadla. Každý den zastupuje jedno samostatné festivalové téma a dohromady vytvářejí obraz, 
který vyjevuje náš názor nejen na současné divadlo pro děti, dospívající, ale i divadlo obecně. 

Témata připsaná k jednotlivým dnům najdou diváci v úvodu každého dne v katalogu festivalu. Každý 
den v 17h (víkendy v 16h) je otevřen také náš divadelní Hydepark pro rozpravu o právě aktuálním 
tématu, polemiky a umělecké intervence.

Mezinárodní institut figurálního divadla
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Divadelní Hydepark na téma dne STUDENTI A FIGU-
RATIVNOST. Festivalový guláš s použitím mezinárod-
ních ingrediencí a povídáním o chuti spolupodílet se 
na recepturách tvorby studiového charakteru.

Theatre Hydepark on the theme of STUDENTS AND 
FIGURATIVITY.

Hosté / Guests: Mark Down (VB), Pierre Nadaud 
(FR/CZ), Tomáš Žižka (CZ), Matěj Matějka (PL), 
Radka Schmelzová (CZ). 

DIVADLO DRAK / CZ

PÁTEK 17. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D

DIVADELNÍ HYDEPARK / THEATRE HYDEPARK

drobných příběhů nořících se do dětských vzpomínek, 
v nichž nevinnost s uličnictvím skáčou ruku v ruce přes 
potoky - a občas úmyslně nedoskočí na břeh. 

When Mark Twain wrote Advice to Little Girls in 
1865 – the same year that Lewis Carroll wrote  Al-
ice in Wonderland – and his  lecture Advice to Youth 
in 1882, he had no idea that in 2014 people would 
be wondering whether such literature is even ap-
propriate for children.  Our answer is simple: For all 
those who (yet) cannot read, here is a theatre play. 
Can literate people come as well, you ask? The an-
swer, once again, is simple: Rules are made to be 
occasionally broken, if nobody notices it of course. 
Adults can enjoy a children‘s play and the children 
can laugh at jokes which they aren‘t yet allowed to 
understand.  This group copyright work is a collage 
of small stories that dive into childhood memories, 
where innocence and mischief jump hand in hand 
across streams – and sometimes purposely miss 
the bank.
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Na motivy / Based on motifs by: Mark Twain. 
Režie / Directed by: Marek Bečka. Dramatizace 
/ Adaptation: Zala Dobovšek. Scénografie / Set 
design: Tereza Venclová. Hudba / Music: Matija 
Krečič. Překlad / Translation: Tereza Větrovcová.

Hraje / Cast: Elena Volpi.

Když v roce 1865 napsal Mark Twain knihu dobrých rad 
malým děvčátkům (Advice to Little Girls) - ve stejném 
roce mimochodem napsal Lewis Carroll svou Alenku 
v  říši divů - nebo v  roce 1882 přednášku Advice to 
Youth (Rady mládeži), nejspíš ho nenapadlo, že v roce 
2014 budou lidé pochybovat, zda je taková literatura 
vůbec pro děti srozumitelná. Naše odpověď je jednodu-
chá: Pro všechny, kteří (ještě) neumí číst, je tu divadelní 
inscenace. Ptáte se, zdá mohou přijít i gramotní? Odpo-

LUTKOVNO
GLEDALIŠČE

MARIBOR  / SLO
PÁTEK 17. 6.

10:00 STUDIO LABYRINT 
18:00 DIVADELNÍ KLUB

40 min. 

Inscenace je určena
divákům od 6 let.

věď je opět jednoduchá: Pravidla jsou tu od toho, aby 
se čas od času porušovala, jen se to samozřejmě nikdo 
nesmí dozvědět. Dospělí si mohou užít dětskou hru 
a děti se mohou smát vtipům, kterým ještě mají zaká-
záno rozumět. Tato kolektivní autorská práce je koláží 

D

STUDENTI 
A FIGURATIVNOST / STUDENTS AND FIGURATIVITY

DEN PRVNÍ / DAY ONE
17. 6. 2016

Pátek 17. června 2016 otevírá téma nové figurace 
v divadle, kterým prověřujeme názorové střety vý-
znamů: tělo jako fyzická figura (body constitution), 
figurálnost loutky, objektu a figurativnost ve vý-
znamu figurovat, tj. tvořit. Jak pracovat s možnostmi 
živého nebo živelného pojmu lidského studu a osty-
chu, studia jako učení, a studiové scény jako místa 
experimentu.

Friday 17th June 2016 opens the issue of new figura-
tivity in theatre to verify the clashes of opinions con-
cerning body as a physical figure (body constitution), 
figurativity of a puppet or an object, and figurativity 
in the sense of figure, i.e. to create. How to work with 
the possibilities of live or unrestrained phenomena of 
human shame and shyness, of studying as learning, 
and of stage as a place of experiment.

PRAKTICKÉ RADY HODNÝM DĚTEM 
PRACTICAL ADVICE TO WELL BEHAWED
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Režie / Directed by: Matej Matejka (SK/PL), Cho-
reografie / Choreography: Martin Talaga (SK/
CZ) a Matej Matejka. Hudební aranžmá / Music 
arrangement: Katarina Kalivodová (CZ/SK), Céci-
le da Costa (FR/CZ). Light design: Karel Šimek, 
Janka Galkó (HU). Scénografie a kostýmy / Set 
design: Agnieszka Pátá. Zvukový design / Sound 
design: Andrey Shvetsov. Producent / Producer: 
ProFitArt. Koproducent / Co-producer: Experi-
mentální prostor NoD, Záhrada (SK), Pro-Progre-
ssione (HU), Studio Matejka (PL).

Účinkují / Cast: Martin Talaga, Katarina Kalivodo-
vá, Cécile da Costa (FR/CZ), Kateřina Eva Lanči.

Fúze tance, fyzického divadla a tradičních lidových 
písní z různých regionů Slovenska. Jak se z chlap-
ce stává muž v dnešní postmoderní společnosti? 
Inscenace BOI poskytuje vhled do mužského světa 
a  tradičních rituálů spjatých s dospíváním chlapce 
v muže. Představení propojuje tanec a zpěv a akcen-
tuje napětí mezi lidovým a současným. Původního 
konceptu se ujal Matej Matejka, slovenský režisér 

PROFITART 
& STUDIO MATEJKA 
/ CZ, SK, PL, HU, FR

PÁTEK 17. 6.
21:30

STUDIO LABYTINT
60 min.

a  performer žijící v Polsku. V minulosti působil ve 
Farmě v jeskyni, diváci ho mohou znát z hlavních 
rolí v inscenacích Sonety temné lásky a SCLAVI/
Emigrantova píseň. K týmu se také připojila Cécile 
da Costa, talentovaná francouzská herečka, taneč-
nice a zpěvačka žijící v Česku, a bubenice Kateřina 
Eva Lanči, známá z formace Loco:Motion Company.

The Fusion of dance, physical theatre and tradition-
al folk songs from various Slovakian regions. How 
a boy becomes a man in contemporary postmodern 
society?

D

BOI / BOI
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GAUDEAMUS 
THEATRUM / CZ, SK, PL 

PÁTEK 17. 6.
20:00 

HLAVNÍ SCÉNA
DIVADLA DRAK

cca 60 min.D

GAUDEAMUS THEATRUM - VÝSTUP Z REZIDENCE
Již 5. ročník setkání Gaudeamus Theatrum se koná 
14. - 17. června v Divadle Drak. Čtyřdenní workshop 
účastníků bude zakončen veřejnou prezentací. Veče-
ry v rámci workshopu budou věnovány jednotlivým 
školám a katedrám, které dostanou možnost refe-
rovat o vlastní práci. Účastníci se tak budou moci 
seznámit s odlišnými pedagogickými i uměleckými 
přístupy. Již potřetí bude součástí projektu Gaude-
amus Theatrum také týdenní rezidence studentů 
KALD DAMU v Divadle Drak v květnu 2016. Jejím 
výsledkem bude klauzurní inscenace. 

V letošním roce povede workshop britský režisér 
a herec Mark Down, umělecký šéf Blind Summit 
Theatre z Londýna. Mark Down představí unikát-
ní způsob práce s loutkou vedenou třemi vodiči a 
seznámí účastníky s vlastní originální improvizač-
ní technikou tzv. Extrémního loutkářství („Extreme 
Puppetry“), která vychází z tradičního japonského 
divadla Bunraku.

Blind Sumit Theatre
Divadlo Blind Summit je mezinárodně uznávaná 
divadelní společnost založená v roce 1997 Nickem 
Barnesem a Markem Downem, která „zkouší nové 
loutky na nových místech a hledá nové cesty lout-
kového divadla k novému publiku“. Společně oživili 
např. tříletého chlapce v Madame Butterfly režiséra 
Anthonyho Minghella (Anglická národní opera) či 
osmnáctimetrové loutky na zahájení olympijských 
her v Londýně v roce 2012. Jejich nejslavnější lout-
kou je však zřejmě Mojžíš z inscenace The Table, 
která získala mimo jiné cenu Fringe first na festivalu 
v Edinburghu. V roce 2015 uchvátila inscenace The 
Table také diváky festivalů Mezinárodní divadlo ev-
ropských regionů a Skupova Plzeň. 

The 5th annual meeting of Gaudeamus Theatrum 
takes place from 14. to 17. June in Drak theatre. 
The 4-day workshop will be concluded with a public 
presentation. This year the workshop will be led by 
the British director and actor Mark Down, who is the 
artistic director of Blind Summit Theatre, London.
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Celý den bude co dělat. Vyrobit si můžete loutku 
nebo zvířecí notýsek, ale také originální hudební ná-
stroje. Přijďte a uvidíte, co se zrovna můžete naučit!

Víkendové kreativní dílny zajišťuje Studio DAMÚZA, 
což je produkční a producentská jednotka podpo-
rující neotřelé divadelníky, hudebníky a ostatní pře-
devším vizuální umělce, kteří nechtějí zapadat do 
běžného divadelního provozu, ale chtějí objevovat, 
provokovat, zkoumat. www.damuza.cz

Creative workshops of Studio Damúza which will 
keep you busy all day. You can make a puppet, ani-
mal notebook or an original musical instrument. 
Come and see what you can learn!  

STUDIO DAMÚZA / CZ

SOBOTA 18. 6.
11:00 - 17:00

PROSTRANSTVÍ 
PŘED DIVADLEM DRAK

D

KREATIVNÍ DÍLNY SCÉNOGRAFKY ZUZANY VÍTKOVÉ 
CREATIVE WORKSHOPS OF STUDIO DAMÚZA

Divadelní Hydepark na téma konkrétního programo-
vého směřování Divadla Drak a Mezinárodního insti-
tutu figurálního divadla. 

Theatre Hydepark on the theme of programme visi-
on of Drak Theatre and the International Institute of 
Figurative Theatre.

Hosté / Guests: Eliška Finková, Dominika Špal-
ková, Jakub Vašíček, Tomáš Jarkovský, Tomáš 
Žižka, Anna Hrnečková. 

DIVADLO DRAK / CZ

SOBOTA 18. 6.
16:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D

DIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

48 / DIVADLO DRAK

DIVADLO DRAK 
A MEZINÁRODNÍ INSTITUT FIGURÁLNÍHO DIVADLA
DRAK THEATRE AND THE INTERNATIONAL 
INSTITUTE OF FIGURATIVE THEATRE

DEN DRUHÝ / DAY TWO
18. 6. 2016

Režie / Directed by: Monika Kováčová. Scénografie 
/ Stage designer: Zuzana Vítková. Hrají / Cast: Lucie 
Valenová a Dan Kranich. 

Pohádková ukolébavka inspirovaná knihou Petry Ku-
báčkové *O andělovi, noční můře, statečném medvíd-
kovi, hodném slonovi, opici a divoké huse* a nespícím 
Toníčkem. Toto představení, lehoučké jako pírko, nava-
zuje na evropský trend tvorby pro děti od nula do tří 
let nazývaný Theatre for very young (tzv. divadlo pro 

STUDIO DAMÚZA / CZ

SOBOTA 18. 6.
10:00 a 11:00

STUDIO LABYRINT
35 min.

Inscenace s omezenou kapacitou
pro 25 dětí od 10 měsíců do 3 let

a jejich rodiče

nejmladší). V současnosti se tomuto trendu v zahraničí 
programově věnuje mnoho divadel, tvůrců a tvůrkyň 
a my jej teď poprvé přinášíme i do České republiky.

Představení nabízí dětem první kontakt s divadlem - je 
interaktivní, respektuje jejich potřeby a citlivě je uvádí 
do světa zvuků, hlasů, pohybů, dotyků, loutek. Už od 
10 měsíců si totiž miminka začínají pamatovat věci ko-
lem sebe a svět, který bezprostředně nevidí, pro ně už 
začíná existovat. Po představení si děti mohou zahrát 
s loutkami použitými v inscenaci.

The feather-light performance follows the European 
trend called “Theatre for very young” meaning produc-
tions from children aged 0-3. At present many theatres 
and artists have incorporated this trend; we are brin-
ging such a programme to the Czech Republic for the 
very first time.

D

Sobota 18. června je věnována Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla. Tématem je jeho 
současný profil, budoucí směřování a představení nadcházející divadelní sezóny.

Saturday 18th June 2016 is dedicated to Drak Theatre and the International Institute of Figurative Theatre. 
The theme is its contemporary profile, future direction and the introduction to the upcoming theatrical season.

BATOSNĚNÍ / TODDLER´S DREAM
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AUTORSKÝ PŘÍSTUP 
V DIVADLE PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 
AUTHORIAL APPROACH IN THEATRE FOR CHILDREN 
AND YOUNG ADULTS

DEN TŘETÍ / DAY THREE
19. 6. 2016

Neděle 19. června přichází s otázkou, jaká jsou specifika a postupy autorského přístupu v divadle pro děti a 
dospívající v profesionální instituci, na nezávislé scéně, ale i v divadle hraném dětmi.

Sunday 19th June 2016 raises the question what specificities and authorial approaches are required in 
theatre for children and young adults in a professional institution as well as on an independent stage. Make 
theatre for children and young or with them?

TOMÁŠ JARKOVSKÝ, JAKUB VAŠÍČEK

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH / THE TWELVE MOONS

DIVADLO DRAK / CZ

NEDĚLE 19. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
40 min.

Inscenace je určena
divákům od 3 let.

DRežie / Director: Jakub Vašíček. Scénografie / 
Set design: Tereza Venclová. Hudba / Music: Jiří 
Vyšohlíd. Dramaturgie / Dramaturgy: Tomáš Jar-
kovský. Světlo, zvuk, technika / Lighting, sound, 
technician: Milan Steklík.

Hraje / Cast: Ivana Bílková

Pro jahody? V lednu? Není to divné? A není spíš div-
né, že to nikomu nepřipadá divné?

Maruška žije v malé chaloupce se svou macechou 
a nevlastní sestrou. Ty se k ní nechovají vůbec hezky. 
Vrcholem pak je, když nebohou Marušku pošlou na 
mráz, aby jim přinesla třeba jahody: „A bez nich se 
nevracej!“ Co si chudák Maruška teď počne? Venku 
zuří sněhová vánice, psa by nevyhnal a k tomu ten 
nesplnitelný, hloupý úkol. Každý přece ví, že jahody 
v lednu nerostou. Nebo už to dávno nikdo neví? For strawberries? In January? Isn’t that strange? And 

isn’t it stranger that nobody finds it strange?

Maruška lives in small Cottage with her stepmother and 
stepsister. They are not very nice to her at all. And worst 
of all is when they send poor Maruška out into the ice 
nad snow to bring back some strawberries: „And don’t 
come back without them!“ Whatever will poor Maruš-
ka do now? A blizzard is raging outside, everyone and 
their dogs are huddled inside, and now she has this silly, 
impossible chore. Everybody knows that strawberries 
don’t grow in January. Or have they all forgotten?
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TOMÁŠ JARKOVSKÝ, JAKUB VAŠÍČEK, JIŘÍ VYŠOHLÍD A KOL.

Režie / Director: Jakub Vašíček. Dramaturgie / Dra-
maturgy: Tomáš Jarkovský. Hudba / Music: Jiří Vy-
šohlíd. Scénografie / Set design: Kamil Bělohlávek, 
Tereza Venclová. Verše / Verses: Jan Skácel. Pohy-
bová spolupráce / Movement cooperation: Petra 
Brabcová Světla / Lighting: Filip Poskonka. Zvuk / 
Sound: Jiří Tulach.

Hrají / Cast: Petra Cicáková, Barbara Humel, Pavla 
Lustyková, Johana Vaňousová, Milan Hajn, Luděk 
Smadiš, Václav Poul, Jan Popela, Jiří Vyšohlíd, Milan 
Žďárský, Pavel Černík, Jan Čipčala, Michal Hledík.

„Jsem důlek čisté
svěží vody
a postýlka hvězd
stříbrná,
napít se plaché
laně chodí
za horkých nocí
z mého dna...“
(Jan Skácel)

Královskému páru se narodila dcerka, dali jí jméno Jit-
řenka. Byla hodná, hezká a rodičům by mohla dělat jen 
samou radost, kdyby se však nad ní nevznášela zvláštní 

DIVADLO DRAK / CZ

SOBOTA 18. 6.
17:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
50 min.

Inscenace je určena
divákům od 8 let.

hrozba. Do jejích šestnácti let na ni nesmí dopadnout 
jediný paprsek slunečního světla, jinak... A tak dal král 
vystavět zámek bez oken a dveří rozhodnut, že Jitřenku 
před paprsky uchrání. Jenomže beze světla se žít nedá...

Bílá je barva nevinnosti, neposkrvněnosti, čisto-
ty. Z  hlediska biologického je však bílá laň jedním 
z  mnoha příkladů albinismu. Albíni jsou v živočišné 
říši (a  ostatně i mezi lidmi) vzácností, ovšem za tuto 
výlučnost platí vysokou cenu. Jednak je jejich výrazné 
zbarvení činí samo o sobě bezbrannějšími a ve volné 
přírodě ohroženějšími, zároveň však jsou časté pří-
pady, kde je stádo nebo smečka pro jejich výlučnost 
odvrhne. Na druhou stranu jim bývají připisovány výji-
mečné, někdy až mystické vlastnosti. S bílou laní tomu 
není jinak. Stará myslivecká pověra například praví, že 
střelec, který uloví bílou laň, do roka zemře.

A daughter was born to a royal couple and they gave her 
the name Jitřenka. She was kind and pretty and would 
have brought only joy to her parents if she didn’t have a 
strange threat looming over her. She couldn’t let a simple 
ray of sunlight fall upon her until her sixteenth birthday, 
otherwise... And so the King had a castle bulit without 
windiws or doors, determined to protect Jitřenka form 
the sun. But it is not possible to live without light…

Po skončení představení vás v 19 hodin zveme do 
klubu Divadla Drak, kde s námi můžete neformál-
ně zahájit drakovskou část festivalu. Víno, hudba, 
setkání.

At 19 o’clock after the show you are invited to Drak 
Theatre Club where you can join us in an informal 
launch of the festival in Drak. Wine, music, encounters.

D

O BÍLÉ LANI / THE WHITE DOE
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JIŘÍ JELÍNEK A KOL.

ČERT A BÁRA / THE DEVIL AND BÁRA

DIVADLO DRAK / CZ

NEDĚLE 19. 6.
14:00

HLAVNÍ SCÉNA
DIVADLA DRAK

50 min.

Inscenace je určena
divákům od 6 let.

DNámět / Story: Jan Drda. Režie / Director: Jiří 
Jelínek. Scénografie / Set design: Erika Čičma-
nová. Hudba / Music: Zdeněk Král. Dramaturgie / 
Dramaturgy: Tomáš Jarkovský. Asistentka režie 
/ Assistant director: Jana Nechvátalová. Techni-
ka / Technician: Roman Pěnička, Miloš Zlobický. 
Světlo / Lighting: Jan Čipčala. Zvuk/Sound: Jiří 
Tulach.

Hrají / Cast: Václav Poul, Johana Vaňousová, Bar-
bara Humel, Jan Popela a Pavel Černík.

Pohádka o čertech. Pohádka o lásce. Pohádka o se-
tkání. Pohádka o zašlých časech. Pohádka o hezkých 
chvilkách. Pohádka o štěstí. Pohádka o pohádce.

Kdysi dávno poslali čerta Matlase na svět, aby dělal 
to, co čerti na světě obvykle dělají. Strašit lidi, sbírat 
duše hříšníků, škodit, kde se dá... Jenže Matlas není 
zrovna vzorný čert. Do práce se mu dvakrát nechce, 
a tak si v lese najde opuštěné stavení, kde se skry-
je, aby měl pokoj od pekla i od lidí. Jenže tam ho 
jednoho dne najde Bára, která je tak trochu jiná než 
ostatní. A navíc je tak mladá a hezká! Žádný div, že 

okouzlený Matlas si na peklo už ani nevzpomene. 
Jenže peklo si vzpomene na něj a chce si ho vzít 
zpět. Dokáže ho Bára zachránit? Nebo skončí v pek-
le i s ním? Nebo už se nikdy neuvidí? Jak tohle celé 
dopadne?

Once upon a time the Devil Matlas was sent out into the 
world in order to do what devils are wont to do in the 
world. To scare people, to collect the souls of sinners, to 
spread mischief wherever and whenever he can... But 
Matlas isn’t a really model devil. He doesn’t really want 
to do his work, and so he finds an abandoned hut in the 
forest where he hides out, away from hell and people. 
But one day he is found there by Bára, who is a bit differ-
ent from ohters. Plus she is so young and beautiful! It’s 
no wonder that enchanted Matlas forgets all about hell. 
But hell has not forgotten about him and wants to bring 
him back. Will Bára be able to save him? Or will she end 
up in hell with him? Or will they never see each other 
again? How will this all end up?
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Pohádka vzniká k výročí 700 let od narození Karla IV.

Tvůrčí tým / Creative team: Justin Svoboda, Tomsa 
Legierski a Vítek Maštalíř. Scénografie / Set design: 
Kamil Bělohlávek.  Hraje / Cast: Tomsa Legierski a 
Justin Svoboda / Vít Maštalíř.

STUDIO DAMÚZA / CZ

NEDĚLE 19. 6.
11:00

GLÓB PŘED DIVADLEM DRAK
45 min.

Vhodné pro děti od 6 let 
a jejich rodiče.

Zveme vás na turnaj, kde se vy a vaši rytíři utkáte v růz-
ných disciplínách a tak odhalíte neznámou tvář Karla IV. 
Jaký vlastně Karel IV. byl?  Byl jako my nebo byl něčím 
jiný? Hrál si a zlobil? Měl smysl pro humor? Chodil do 
školy, a co se tam vlastně učil? V kolika letech se popr-
vé oženil? Co je to relikvie a měl Karel IV. nějakou? Jaký 
plán měl s českou zemí? A co vy..., stali byste se také 
králem a císařem? Vydejte se s námi životem Karla IV., 
do doby kdy žil, do Prahy, kterou proměňoval. 

Let us invite you for a tournament where your and our 
knights will fight in various events to discover the un-
known face of Charles IV. Join us in the journey through 
the life of Charles IV, to Prague of his age whose face 
he kept transforming. 

D

TURNAJ KRÁLE KARLA 
TOURNAMENT OF KING KAREL IV. 

Celý den bude co dělat. Vyrobit si můžete loutku nebo 
zvířecí notýsek, ale také originální hudební nástroje. 
Přijďte a uvidíte, co se zrovna můžete naučit!

Víkendové kreativní dílny zajišťuje Studio DAMÚZA, což 
je produkční a producentská jednotka podporující neo-
třelé divadelníky, hudebníky a ostatní především vizuální 
umělce, kteří nechtějí zapadat do běžného divadelního 
provozu, ale chtějí objevovat, provokovat, zkoumat.

Creative workshops of Studio Damúza which will keep 
you busy all day. You can make a puppet, animal note-
book or an original musical instrument. Come and see 
what you can learn!  

STUDIO DAMÚZA / CZ

NEDĚLE 19. 6.
11:00 - 17:00

PROSTRANSTVÍ 
PŘED DIVADLEM DRAK

D
KREATIVNÍ DÍLNY SCÉNOGRAFKY ZUZANY VÍTKOVÉ 
CREATIVE WORKSHOPS OF STUDIO DAMÚZA
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HOUPACÍ POHÁDKY
ROCKING FAIRY-TALES

STUDIO DAMÚZA / CZ

NEDĚLE 19. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM DRAK
50 min.

Inscenace je určena
divákům od 4 let.

D
Koncept, režie / Concept and Director: Dominik 
Linka a Diana Čičmanová. Hudba / Music: Do-
minik Linka. Scénografie / Set design: Zuzana 
Vítková.

Hrají / Cast: Diana Čičmanová a Dominik Linka.

Co všechno může vidět malé růžové velblouďátko, 
podívá-li se na svět z výšky? Co může zažít během 
jedné nečekané noční jízdy po obloze, vyhoupne-li 
se na rožek měsíce? Možná se stane svědkem dě-
sivé loupeže ukrutného Jollyho Jokera. Možná usly-
ší rolničku bledě modrého autíčka cililink, stojícího 
právě na startu velikého závodu… Možná. Kdo ví. 
Cesta po obloze je dlouhá a velblouďátko je přeci jen 
maličké a tuze unavené…

What can a small red baby camel see when it looks 
down from above? What can it experience during an un-
expected night sky journey swinging up the corner of the 
Moon? Maybe it becomes a witness of a vicious robbery 
by the cruel Jolly Joker. Maybe it will hear the bell of a 
little blue car, tinkle tinkle, standing at the start of a great 
race… maybe. Who knows. The journey across the sky 
is long, whereas the baby camel is tiny and very tired… 
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Scénář / Script: Tomáš Jarkovský. Na motivy / Ba-
sed on: Hans Christian Andersen. / Režie a hudba 
/ Director and Composer: Jiří Vyšohlíd. / Výprava 
a loutky / Stage settings and Puppets: Luděk Joska.

Hraje / Cast: Jana Vyšohlídová

DIVADLO
U STARÉ HEREČKY / CZ

NEDĚLE 19. 6.
15:00

DIVADELNÍ KLUB
40 min.

Inscenace je určena
divákům od 3 let.

S  příchodem jara se všechno probouzí k  životu a na 
svět přicházejí mláďata. Rodí se, klubou, líhnou. Čtveři-
ci vajec každou chvílí začnou praskat skořápky. Jedno 
z nich je ale zvláštní. Odchylka? Chyba? Omyl? Je jina-
kost prokletí nebo dar? Nebo obojí?

Inscenace na motivy klasického příběhu o malém ptá-
četi, které se musí od narození vypořádávat s  tím, že 
vypadá jinak než ostatní. Nebohé ptáče je proto terčem 
posměšků a opovržení. Podaří se mu překonat všechna 
příkoří? Najde své místo ve světě? Pokud ano, snad při-
jde zasloužená odměna… 

This play based on the classic story about a little bird 
who has to cope with looking differently than the others 
after its birth. Will it manage to overcome all this injus-
tice? Will it find its place in the world? If so, perhaps the 
deserved reward will come, too...

D

OŠKLIVÉ KAČÁTKO
THE UGLY DUCKLING

Divadelní Hydepark na téma problematiky autorské 
tvorby pro děti a dospívající v institutci i mimo ni.

Theatre Hydepark on the theme of authorial produc-
tion for children and young adults within as well as 
outside an institution.

Hosté / Guests: Studio Damúza, Divadlo Drak a dal. 

DIVADLO DRAK / CZ

NEDĚLE 19. 6.
16:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D
DIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK
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DEN ČTVRTÝ / DAY FOUR
20. 6. 2016

„Snad to, co chci říci, říkám za řadu jiných: za mnohé z těch, kteří nejsou politiky, nýbrž jenom občany; kteří 
snad jsou nebo byli dosti špatnými straníky, protože se snaží být co možná dobrými občany.“ Karel Čapek 
(1925). Tématem dne je divadlo jako přesah ke společnosti.

“Perhaps what I want to say I am saying on behalf of many others, who are not politicians but mere citizens; 
who perhaps are or were rather bad partisans, because they are trying to be perhaps good citizens.” Karel 
Čapek (1925) or theatre overlapping to society

ODZER STANZIN, LENKA TRETIAGOVÁ, JAN ČTVRTNÍK A KOLEKTIV

JOLA / JOLA

TANEČNÍ STUDIO 
LIGHT  / CZ

PONDĚLÍ 20. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
20 min.

Inscenace je určena
divákům od 6 let.

D
Režie / Direction: Lenka Tretiagová. Scéna, kos-
týmy / Stage design, Costumes: Lenka Tretiago-
vá. Hudba / Music: Jan Čtvrtník.

Hraje 25 dětí a studentů od 7 do 18 let.

JOLA (čti džola) - je ladacky „kufr“. Co bylo před 
kufrem – bylo vysoko. Vysoko 4 200 m.n.m. ve ves-
nici Kargyak v Indii v oblasti LADAKU v Himálaji. Co 
bylo po kufru – bylo daleko. Nepředstavitelně dale-
ko v  Praze v Čechách, kde je všechno úplně jinak 
než v Kargyaku. Co je v kufru? V kufru jsou ukryty 
problémy všech zúčastněných dětí. Problémy, které 
samy nemohou řešit – a přesto s nimi musí žít. 

JOLA je skutečný příběh malého chlapce Odzera, 
kamaráda, kterému se v raném věku v jediné vte-

řině navždy změnil celý život. Vypráví o jeho cestě 
k  uzdravení, o střetu s jinou kulturou, o přátelství 
nejen jeho očima, ale i očima kamarádů, kteří jeho 
příběh prožívali s ním.

JOLA is a true based story of a young boy Odzer, whose 
whole life changed in a split of a second in his young 
age. It tells a story of his quest for recovery, culture 
clash, the friendship from his own perspective as well 
as seen by his friends experiencing the story with him.

DIVADLO JAKO POLIS
A POLITIKUM 
THEATRE AS POLIS AND POLITIKUM
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NIE

NEDĚLE 19. 6.
20:00

STUDIO LABYRINT
60 min.

a nevzdává se přitom optimistické vize evropského 
společenství žijícího svobodně a v míru a v duchu 
humanistických ideálů roku 1989.

Cabaret Europe – A site-specific partly improvised 
performance that examines the change in the politi-
cal climate in Europe after the refugee crisis. Based 
on true stories, and interviews with refugees, politi-
cians and the general public NIE presents a site-spe-
cific  cabaret that takes Europe anno 2016 on the 
pulse. Theatre NIE has since 2001 created contem-
porary performances based on historical events. In 
Cabaret Europe NIE research the present to try to 
understand what is about to happen with optimism 
about a European community living in freedom and 
peace with humanistic values after 1989.

D

KABARET EVROPA
CABARET EUROPE 
Režie / Director: Kjell Moberg a Alex Byrne. Hud-
ba / Music: David Hlaváč a NIE. Scénografie / 
Set design: Kateřina Housková a NIE. Produkce / 
Production: Iva Moberg, Uta Gildhuis. 

Hrají / Cast: Kjell Moberg, Iva Moberg, Alex 
Byrne, Tomáš Měcháček, Robert Orr, Kieran Ed-
wards, David Hlaváč.

Částečně improvizovaná site-specific inscenace 
zkoumá změnu evropského politického klimatu po 
nástupu uprchlické krize. Na základě skutečných 
příběhů a rozhovorů s uprchlíky, politiky i běžnými 
občany připravilo NIE site-specific kabaret, jímž při-
kládá prst na tep Evropy roku 2016. Od roku 2001 
vytvořilo NIE řadu inscenací založených na historic-
kých událostech. V Kabaretu Evropa se nyní zamě-
řuje na současnost ve snaze pochopit, co nás čeká, 
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SOROKIN - BENDERSKI – NOVÁKOVÁ

DEN OPRIČNÍKA
DAY OF THE OPRICHNIK

TYGR V TÍSNI,
VILA ŠTVANICE / CZ

PONDĚLÍ 20. 6.
18:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
80 min.

Inscenace má omezenou
kapacitu 40 diváků.

D
Scénář / Story: Marie Nováková, Vladimir Ben-
derski. Režie & dramaturgie / Direction & Dra-
maturgy: Ivo Kristián Kubák, Marie Nováková.  
Set design: Eva Matoušová. Kostýmy / Costume 
design: Anna Hrušková. Hudba / Music: Myko. 
Choreografie / Choreography: Zuzana Veselá. Li-
ght design: Ondřej Růžička.

Hrají / Cast: Vladimir Benderski, Aleš Bílík.

Ruská bylina z budoucnosti, která nebezpečně při-
pomíná současnost. 

Monodrama Vladimira Benderského, herce a překla-
datele izraelské poezie rusko–židovského původu. 
Antiutopická ruská bylina, napsaná v Rusku osm-
desátých let, která se ovšem v současnosti stává 
reálnou skutečností. Inscenace je silně autorsky 
ovlivněna protagonistou, který při tvorbě hlavní a je-

diné postavy, vypravěče – opričníka Pařeza – čerpá 
z autobiografických zážitků z Ruska, Izraele, vojen-
ského drilu a především svého těla. Stvořil tak spolu 
s tvůrčím týmem zápas svobody a otroctví, intelektu 
a pěstí, svatosti a ubohosti, kozáčka a kung-fu.

Russian bylina set in the future dangerously resem-
bles the presence. Monodrama by Vladimir Bend-
erski, the actor and translator of Israel poetry of 
Russian-Jewish origin. Anti-utopian Russian bylina 
written in 1980s in Russia becomes these days ut-
terly realistic. 
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Divadelní Hydepark na téma Je potřeba věci znovu 
nakopnout.

Theatre Hydepark on the theme: It is high time to 
give things a kick again.

Hosté / Guests: Láhor/Soundsystem.

LÁHOR/SOUNDSYSTEM

PONDĚLÍ 20. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM
60 min.

D

DIVADELNÍ HYDEPARK: DISKRÉTNÍ DEN
THEATRE HYDEPARK: DISCRETE DAY

Komunitní život v bývalém squatu po deseti le-
tech skomírá. Po letech ovšem přijíždí z Holandska 
squatterská legenda Jergen a je potřeba věci znovu 
nakopnout, není možné poslat do světa zprávu, že 
„v Bruntálce to nežije“! Nejúspěnější a nejčastěji re-
prízované představení souboru.

All-stars-band moravských improvizačních divadel 
vznikl spojením členů divadelních seskupení DE-
KADENTNÍ DIVADLO BERUŠKA,  XXXH´X XOˇXXOXX,  
DIVADLO V SOUKOLÍ,  DIVADLO DNO a VICHR Z HOR. 

Režie / Direction: Petr Marek / Láhor/Soundsys-
tém. Scéna, kostýmy / Stage design, Costumes: 
Láhor/Soundsystém. Hudba / Music: Victims 
- We are fucked, Victims - Silence of the night, 
Noxagt, Chumbawamba - Ugh! Your ugly houses, 
Midi Lidi - Velke zelene.

Hrají: Petr Marek, Johana Švarcová, Radek Ru-
báš,  Marian Moštík, Prokop Holoubek, Jiří Ne-
zhyba, Patrik Hronek, Kamila Davidová, Jiří Naj-
vert, Zdeněk Hudeček, Marta Pilařová, Barbora 
Šedivá a Ladislav Mirvald.

After ten years community life in a former squat 
fades away. Yet after years a squatter legend comes 
to the Netherlands... The most successful and most 
staged production of the company. Stage punk. Re-
alism. Comedy. 



Režie / Direction: Matija Solce. Scénografie / Set 
design: Marianna Stránská. Produkce / Production: 
Jan Tyl. Producent / Producer: Studio DAMÚZA. Ko-
produkce / Co-producer: Palác Akropolis (CZ) a KD 
Matita (SLO).

Hrají / Cast: Pavol Smolárik, Jan Meduna, Anna 
Bubníková, Jiří N.  Jelínek, Ivo Sedláček a Matija 
Solce.

Divadlo objektů & koncert na motivy Anny Kareniny.

Během smuteční večeře, za cinkání skleniček a  klid-
ného doprovodu smuteční kapely, se místo klidného 
rozloučení začnou odehrávat střípky ze života zemřelé 
osoby. Ta skrz náhodný pohyb číšníka, skrz nenápadné 

FEKETE 
SERETLEK / CZ, SLO

PONDĚLÍ 20. 6.
21:00

STUDIO LABYRINT
60 min.

kombinace hudby, slov a předmětů ožívá, tak jako ožívá 
i představivost hostů. Ti se opojení vínem začnou vžívat 
do minulosti, až se nakonec sami stanou postavami pří-
běhu o Anně Karenině.

Kabaret ruského realismu staví a nastoluje dramaturgii 
živou, živočišnou, autorsky zpracovanou hudbou, posta-
venou na základě ruských tradic. Harmonika, perkuse, 
housle, cello, basa a pětihlas provedou metamorfózu 
hudby a divadla, kabaretu a intimních scén pohyblivých 
předmětů. Rytmika stoupá do poslední chvíle, ve které 
se (před dveřmi smrti) najednou divák a herec octnou 
opět na začátku - u stolu se skleničkou vína v ruce.

Object theater & concert on motifs of Anna Karenina.

During funeral dinner, during clinking glasses and quiet 
train of funeral band, instead of quiet farewell begin to 
take place a shards from past life of a person. Cabaret 
of Russian realism states and raises live dramaturgy, 
livestock, originally processed, built on a basis of Rus-
sian traditions.

D

KAR (REPASS) 
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Režie / Director: David Zelinka. Texty a úprava tex-
tů / Text and adaptation: David Zelinka. Překlady 
z  a do ukrajinštiny / Translations: Eliza Paś. Hu-
dební vedení / Musical leading: Eliza Paś, Zane 
Perkone. Na Ukrajinu za písněmi a příběhy se vy-
pravili / Stories and songs brought from Ukraine 
by: Eliza Paś, David Zelinka.

Hrají / Cast: Eliza Paś, Zane Perkone, Veronika Slá-
mová, Radim Klásek, David Zelinka.

TEĎ, NÁDECH A LEŤ / CZ

PONDĚLÍ 20. 6.
19:30

GLÓB PŘED DIVADLEM
70 min.

D

SLEPICE NENÍ PTÁK, UKRAJINA NENÍ CIZINA
HEN IS NOT A BIRD, UKRAINE IS NOT A FOREIGN LAND

Portrét života narušeného válkou a vůle přetrvat. Mo-
zaika sestavená ze střepů osudů těch, kteří nepřišli 
s válkou přímo do styku, ale ona přesto ovlivňuje jejich 
životy, i těch, kteří se jí dobrovolně nebo nedobrovolně, 
na té či oné straně, účastní. Skutečnost složená z roz-
porů a absurdit, na které nelze mít názor, které nelze 
hodnotit – ale také o nich nelze nemluvit. Jsou blízko. 
Zajímavější než argumentovat a vyvracet názory je 
ptát se, jak se zformovaly. V kontextu okolností života 
a zaměření propagandy, které se zdařilo do něho pro-
niknout, jsou postoje (téměř) každého člověka pocho-
pitelné, a poznání motivací může vést k porozumění.

Práci na představení začala výpravou na jižní a vý-
chodní Ukrajinu. Písně a příběhy nám poskytly: pří-
slušníci etnických a náboženských menšin v Besará-
bii (Gagauzové, Moldavané, staroobřadci), paní Ljuba 
z městečka Vilkovo, slečna Ira z Tatarbunari, dobro-
volníci červeného kříže Mariupol a anonymní uprchlíci 
z válečné zóny, sestry Zoja a Katia z vesnice Respub-
lika v Donbasu, členky donbaského souboru Divina, 
členové divadla Teatr Pereselenca v Kijevě – uprchlíci 
z válečných zón, paní Svitlana a pan Andrej z Kijeva 
– členové souboru Drevo a účastníci Majdanu, dále 
anonymní obyvatelé Oděsy, Mariupolu, vesnic a měs-
teček Besarábie.

Dalšími zdroji příběhů, scén a obrazů jsou záznamy 
ukrajinských a polských reportérů, kteří díky odvaze 
a dobré znalosti prostředí i jazyka mohli proniknout 
hluboko do podstaty konfliktu i lidských osudů.

The portrait of a life disrupted by a war. The will to 
endure. The mosaic of fragmented fate of those who 
indirectly experienced war, yet it still influences their 
lives, as well as those who voluntarily or not take part 
in war, on either side. 
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ASTRONOMIE 
A ASTROLOGIE 
SOLSTICE – ASTROLOGY

Režie / Director: Jiří Havelka. Scénografie / Visual 
design: Marek Zakostelecký. 
Hrají / Cast: Martina Maurič Lazar, Gašper Malnar, 
Jure Lajovic. 

Mission X je zvláštním návrhem na vyslání letu s lid-
skou posádkou na Mars, který je koncipován tak, aby 
byl na jednu stranu rentabilní a zároveň využíval existu-
jících technologií. Časem bude Mars stále více otevře-
ný lidským průzkumným cestám tím, jak budou další 
a  další obytné moduly vysílány na stejné místo, aby 

LUTKOVNO GLEDALIŠČE 
LJUBLJANA / SLO

ÚTERÝ 21. 6.
10:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
45 min.

Inscenace je určena
divákům od 6 let.

se propojily a vytvořily prostředí k trvalému lidskému 
osídlení rudé planety. Jak bude vypadat cesta k úspěš-
nému naplnění této snahy? Kolik kosmonautů a raket 
bude vysláno? Jak dlouho to bude trvat?

Mission X is a peculiar proposal for a manned flight to 
Mars, designed to be, on the one side, cost-effective 
and on the other, possible with the existing technology. 
In the course of time, more and more of Mars will be 
open to human exploration as multiple habitat mod-
ules will be sent to the same site and linked together 
allowing for the beginning of a permanent human set-
tlement on the Red Planet. What will the path to that 
successful endeavour look like, how many astronauts 
and rockets will be launched, and how long will it last?

D

Letní slunovrat je časový bod, kdy Slunce dosáhne nejsevernějšího bodu své pomyslné dráhy, tzv. obratníku Raka 
a doba slunečního svitu je nejdelší. Lidé uctívají slunce v tento tajemný čas odedávna, oslavy mající kořeny v pre-
historii se pořádají po celém světě nezávisle na kulturách. V okamžiku, kdy se Slunce přikloní na své dráze nejblíže 
Zemi, začíná u nás astronomické léto. Pátý Dračí den je proto zasvěcen jak astrologii, tak astronomii a pořádáme jej 
ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem v Hradci Králové.
The summer solstice is the period when the Sun reaches the northermost point of its imaginary path, i.e. the 
tropic of Cancer; then the period of sunlight is the longest. People have always worshipped the Sun; the an-
cient celebrations have roots in prehistory and are celebrated in the whole world regardless its culture. When 
the Sun in its orbit reaches the closest distance to the Earth marks the beginning of astronomical summer. 
Day Five is thereby dedicated both to astronomy and astrology.  

MISSION X
JIŘÍ HAVELKA, MAREK ZÁKOSTELECKÝ, TOMSA LEGIERSKI

DEN PÁTÝ / DAY FIVE
21. 6. 2016
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Živá hudba a divadlo v jednom. Počínaje klezmerem, 
napříč Švédskem, přes Balkán do Ruska, Irskem 
a Indií až…

Skupina Fekete Seretlek využívá a míchá, zpra-
covává a proměňuje tradiční lidové motivy a písně 
z celého světa, nechává se jimi inspirovat a přetváří 
je v nové originální tvary a kompozice. Akordeon, vi-
oloncello, trumpeta, kontrabas, housle, cajon a pět 
hlasů. Šest hudebníků a zároveň herců, absolventů 
různých ročníků pražské DAMU.

FEKETE 
SERETLEK / CZ, SLO

PONDĚLÍ 20. 6.
22:00

STUDIO LABYRINT

D

KONCERT KAPELY FEKETE SERETLEK
CONCERT OF FEKETE SERETLEK

Group Fekete Seretlek is reusing, changing and 
mixing motives from world music and making up its 
own original compositions. Violoncello, accordion, 
trumpet, double bass, violin, cajon and five voices. 
Six musicians – actors already finished Prague The-
atre Academy (DAMU).

Palačinkovou maringotku najdete před Divadlem Drak.
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Non-exist nations folklore / tango / kabaret / cir-
kus / popsong / kuchyňský beatbox

Bára Kratochvílová – vocals, clarinet and bass 
clarinet, saxophone, melodics, wind “midicont-
roler” and other toys.
Jan Kratochvíl – guitar, banjo, looping, kitchen 
beatbox and vocals.

DVA/ CZ

ÚTERÝ 21. 6.
21:00

STUDIO LABYRINT

D

KONCERT KAPELY DVA
CONCERT OF DVA

HVĚZDNÉ VÁLKY A HVĚZDNÝ MÍR
STAR WARS AND STAR PEACE

DANIELA FISCHEROVÁ / CZ

ÚTERÝ 21. 6.
19:00

PLANETÁRIUM

DKomponovaný autorský pořad spisovatelky a dramatičky 
Daniely Fischerové vážně i nevážně o astrologii i astro-
nomii v prostorách starého planetária hvězdárny v Hradci 
Králové. Přesun z místa na místo organizován od Divadla 
Drak (není to teleport).

Po čtyřiceti letech zkušenosti s astrologií vás spisovatelka 
Daniela Fischerová zkusí uvést do této rozkošné pavědy. 
Zčásti to bude brát vážně – protože to si vesmír zaslouží 
– a zčásti si z vás, ze sebe i z celé astrologie bude dělat 
legraci.

Composed authorial programme by the writer and drama-
tist Daniela Fischerová. Pro programme deals with astrol- 
ogy and astronomy and is set in the old planetarium of the 
observatory in Hradec Králové. The transport is organised 
from Drak Theatre (and it is not a teleport).
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Divadelní Hydepark „I vesmír zpívá“. S  Hudbou bez 
hranic zpěvačky Feng-yűn Song a jazzového Tria 
PUO.

Theatre Hydepark “Even the Space Sings”.

Hosté / Guests: Karel Zubatý (Hvězdárma a pla-
netárium Hradec Králové), Daniela Fischerová 
(spisovatelka), Feng-yűn Song (zpěvačka).

DIVADLO DRAK / CZ

ÚTERÝ 21. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D
DIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

SJÓN, KAMILA POLÍVKOVÁ, TEREZA HOFOVÁ

SKUGGA BALDUR

STUDIO HRDINŮ / CZ

ÚTERÝ 21. 6.
18:00

STUDIO LABYRINT
90 min.

D
Režie / Director: Kamila Polívková. Scéna / Set design: 
Antonín Šilar. Kostýmy / Costume design: Zuzana For-
mánková. Hudba / Music: Ryan van Kriedt, Jón Sæ-
mundur Auðarson. Dramaturgie / Dramaturgy: Jan Ho-
rák. Překlad / Translation: Helena Březinová. Projekce 
/ Projection: Antonín Šilar a Jón Sæmundur Auðarson. 
Výtvarná spolupráce / Art cooperation: Jón Sæmundur 
Auðarson a Sindri Ploder. Asistent režie / Assistant di-
rector: Ondřej Štefaňák. Produkce / Production: Tomáš 
Kadlec, Ladislav Krapek, Orri Einarsson.

Hraje / Cast: Tereza Hofová.

Česko-islandský divadelní projekt na motivy Sjónova ro-
mánu Skugga Baldur. Sjón, vlastním jménem Sigurjón Bir-
gir Sigurđsson, se řadí k nejosobitějším islandským spiso-
vatelům současnosti, od dob hudební skupiny Sugarcubes 
patří k dvorním textařům zpěvačky Björk. Román Skugga 

Baldur (česky Syn stínu) slouží jako předloha mezinárod-
ního projektu, jenž propojuje dvě rozdílné kulturní tradice 
– z Čech hluboce zakořeněnou tradici divadelní a z Islan-
du velmi silnou tradici vypravěčskou a mýtotvornou. 

Sjón’s celebrated novel Skugga-Baldur serves as the tem-
plate for an international project which links two distinct 
cultural traditions – Central Europe with its deep-rooted 
theater tradition and Iceland with its strong narrative 
and myth creating tradition. The aforementioned novel in 
which three characters meet and elude one another is the 
ideal material for this link, representing contrasting worlds 
and approaches to life.
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ER-FORMA - PERFORMANCE A DÍLNA
PERFORMANCE AND WORKSHOP

HEIDI HORNÁČKOVÁ, 
LENKA HULÁKOVÁ, 
ANTONÍN BRINDA 

A ADAM KRÁTKÝ / CZ

STŘEDA 22. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
45 min.

D
Návrat k performanci realizované jiným umělcem/uměl-
kyní není jen návrat do historie. Reperformovat znamená 
zasadit původní akci do nového (společenského, politic-
kého, uměleckého, osobního...) kontextu. Čtyři umělci 
(Heidi Hornáčková, Lenka Huláková, Antonín Brinda 
a Adam Krátký) se v rámci Er-formy vrací k významným 
performancím minulosti, přináší je znovu na světlo a na-

bízí divákům. Akce z jednotlivých okruhů (body art / vi-
deo a sound performance / ženské performerky / umění 
participace) budou doplněny teoretickým výkladem his-
toričky umění Radoslavy Schmelzové.

Four artists (Heidi Hornáčková, Lenka Huláková, Antonín 
Brinda a Adam Krátký) using er-form revisit the import-
ant performances of the past to bring them back to light 
and offer them to spectators. 

Divadelně performativní Hydepark O (u)přím(n)osti 
performance. Performance může úplně všechno. 
Tím pádem může být performance také ničím kon-
krétním, jen jakýmsi meziprostorem či průsečíkem 
mnoha roztodivných lidských aktivit... chceme po-
ukázat na potenciál performance v jeho neobyčejné 
rozmanitosti (od sportu, byznysu, až např. k vaření), 
která vybízí k pedagogickému použití.

Performance Hydepark On the (Non-)Direct(ed)ness 
of Performance. Performance could be pretty much 
anything. Therefore performance can be also nothing 
in particular – merely the in-between or the intersec-
tion of manifold human activities. We thus attempt to 
point out the potential of performance in its extraor-
dinary variety (from sport, business to e.g. cooking), 
which invites for its pedagogical application.

DIVADLO DRAK / CZ

STŘEDA 22. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D
DIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

Hosté / Guests: Vladimír Havlík, Miloš Šejn, Fran-
tišek Kowolowski, Tomáš Žižka, Jan Krtička, Ra-
doslava Schmelzová a Jan Suk
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PERFORMANCE 
JAK PERFORMEŘI VIDÍ DIVADLO
HOW PERFORMERS SEE THEATRE

DEN ŠESTÝ / DAY SIX
22. 6. 2016

Rané radikální výtvarné performance 60. let vyloučily vše typické pro podvojnost divadla, nejenom her-
ce, role, zápletky, zkoušky a reprízy, jeviště, stanovený blok času, ale dokonce se obešly bez obecenstva. 
A dnes, je nějaký rozdíl mezi divadelní a výtvarnou performancí? Odpovídat budou významní čeští perfor-
meři.

Early radical performance pieces from the 60s excluded typical theatrical elements such as duality of the-
atre, actors, roles, plots, rehearsals and repetitions, stage, given temporal frame, but even sufficed without 
the audience. Is there still a difference between theatre and performance art today? Distinguished Czech 
performers will answer. 

Pro kapelu DVA mají hudební kritici vyhrazenou 
škatulku „nezařaditelné“ – dvojice ve složení Jan 
Kratochvíl (On) a Bára Kratochvílová (Ona) zhmot-
ňuje svoje originální hudební vize nesčetnými pro-
středky: svoji představu o tom, jak má znít tango, 
naplňují beatboxem, křehké folkové skladby zase 
opentluje klarinet. Čerpají také z estetiky kabaretu 
nebo cirkusu. Příběhy z vlastních světů pak popisují 
vlastním vymyšleným jazykem – právě proto se pro 
jejich hudbu vžilo označení „folklor neexistujících 
národů“. 

Těžiště tvorby kapely DVA leží v živých koncertech, 
na kterých dvojici často doprovází originální projek-
ce výtvarnice Markéty Lisé. Koncerty skupiny DVA 
jsou vyhlášené především hravostí a kreativitou – 
oba členové na pódiu s naprostou samozřejmostí 
střídají hudební nástroje, zaznívá kytara, živé smyč-
ky, saxofon, klarinet, dechový midikontroler, mega-
fon i různé hračky. 

Kromě koncertování se DVA intenzivně věnují i diva-
dlu a filmu – svoji hudbou často doprovázejí němé 
filmy francouzského průkopníka kinematografie 
Georgese Méliese, hudební podobu dali také kultov-
nímu expresionistickému snímku Kabinet Dr. Caliga-
riho. DVA začínali s divadelní hudbou v nezávislém 
divadle DNO. Dnes spolupracují také s taneční sku-
pinou VerteDance. 

Bára Kratochvílová and Jan Kratochvíl – have 
carved out a niche with their rich, complex musi-
cal landscape. Established in 2006, the Czech proj-
ect have toured the world and received numerous 
awards for their idiosyncratic “pop for non-existing 
radios” or “folklore of non-existing nations”. With 
three acclaimed albums under their belt, an award 
for best soundtrack, and a growing global fanbase, 
DVA are one of the most successful Czech bands to 
emerge in the last decade.
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STŮL 
STOLIK / TABLE 

KARBIDO,
WROCLAW / PL

STŘEDA 22. 6.
21:30

STUDIO LABYRINT
80 min.

D
Karbido znamená svobodnou volbu, která je typická 
pro avantgardní umělce potírající hranice mezi hud-
bou, divadlem a výtvarným uměním. Ukazuje, že je 
povolena jakákoliv inspirace, i když některá je patr-
nější: krimi jazz, idylické melodie, folková otevřenost 
či energie kontrastů.

Členové Karbida nejsou příliš konkrétní, když mají 
definovat svojí hudbu, vášnivě však komponují a mí-
chají žánry do originálních skládaček. Pohrávají si 
s posluchačskými návyky; bedlivým pozorovatelům 
otevírají dveře k novým zážitkům a neúnavným opti-
mistům nabízejí jízdu na plný plyn po nerovné zemi. 

Skupina byla založena v roce 2003 hudebníky ze skupin 
jako CEZ, Kormorans, či Formacya Bochianni. Kapela 
vystupovala v Polsku i zahraničí; žijí a tvoří ve Wroclawi.

„Stůl – vytvořen polskou kapelou Karbido – nás bere 
na elektrizující akustickou cestu kolem světa. Tato 
„skladba pro čtyři muže a stůl“ je inspirativním kutil-
ským koncertem. Skvělé.”  THE INDEPENDENT

„Úžasné, šílené či vtipné. Je těžké si to představit, 
protože ještě nikdy jste neslyšeli nic podobného.“ 
SCOTSMAN

„Každý hledá na Fringe nějakou velkou pecku a ně-
kteří do toho řežou víc než ostatní. To polská jazz-roc-
ková skupina Karbido své bubenické schopnosti smě-
řuje méně destruktivně – na stůl.“ THE GUARDIAN

Karbido means free choice typical of vanguard artists 
with inclination to and experience in music, theatre and 
art. Wroclawians have made it plain that all inspiration 
is allowed, although it seems that some in a little more 
significant way: criminal jazz, idyllic melodies, folk-like 
openness and the energy of contrasts. 

Karbido crew  – far from being precise when it comes to 
defining their music – passionately fit and shuffle their 
own puzzles. They play with the listener’s habits, at the 
same time opening the door for careful observers of the 
world and energetic optimists who like driving at full 
speed on uneven ground. 

Group was created in 2003 by musicians associated 
with such bands as CEZ, Kormorans, and Formacya Bo-
chianni. The band perform in Poland and abroad; they 
live and create in Wroclaw.
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SÓLOVÁ PERFORMANCE MAXIMA ISAEVA
LIVE PERFORMANCE OF MAXIM ISAEV

AKHE THEATRE / RU

STŘEDA 22. 6.
19:00

HLAVNÍ SCÉNA
DIVADLA DRAK

D

Skupina AKHE byla založena třemi mladými členy 
divadla Borise Ponižovského „Yes – No“ (Maxim Isa-
jev, Pavel Semčenko, Vadim Vasilijev) v roce 1989. 
Vzápětí se prohlásili za nezávislou skupinu (na stylu 
či formě) a zašli se angažovat na poli performance, 
filmu a výtvarného umění.

Od roku 1996 je AKHE uměleckou skupinou o 5 čle-
nech. Stali se kultovní ikonou jak moskevské tak pe-
trohradské nezávislé scény. Skupina je vyhledávána 
progresivními festivaly v Evropě i po celém světě. 
Členové fungují jako divadelníci či filmoví režiséři, 
často se však také vracejí ke svým uměleckým ko-
řenům jakožto výtvarníci a scénografové. 

AKHE vytváří unikátní snové divadlo chaosu. Jejich 
představení pracují s fyzikálními zákony a vytváří 
tak psychologickou hru kombinující fantaskní obra-
zy s bezbřehou absurditou a fascinujícími jevištními 
výjevy.

AKHE was founded by three young members of the 
Boris Ponizovski theatre “Yes - No” (Maksim Isaev, 
Pavel Semtchenko, Vadim Vasiliev) in 1989. Immedi-
ately they announced themselves as an independent 
art group (in term of styles and forms) and started 
working in the fields of performance, cinema and fine 
art.

From 1996 AKHE developed into a theatre collective, 
now with base of 5 members, and, as cult icons on 
the Moscow and St Petersburg independent art scene, 
the group is sought after at progressive festivals and 
across mainland Europe and world. They work as 
artists and film directors but they also still use their 
artistic backgrounds, working as the painters and 
stage-designers.

AKHE creates a unique dream theatre of chaos. Filled 
with countless absurd and inspired events, its shows 
and work with physical laws to create psychological 
play combined with fantastic images and endlessly 
fascinating stage pictures.

Foto: Arina Nagimova
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V 11:00 provází Jana – 11:00 with Jana.
V 18:00 provází Jan – 18:00 with Jan.

DIVADLO DRAK / CZ

ČTVRTEK 23. 6.
11:00 A 18:00

LABYRINT DIVADLA DRAK

D
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
DADA VÝSTAVY
GUIDED TOUR
OF DADA EXHIBITION

Divadelní Hydepark na téma „Velký třesk“ – nejen 
o mineralogii v polemickém vidění pevných i nepev-
ných kamenů, ale i slov, co hýbou světem a odkryjí, 
co je pod povrchem. 

Theatre Hydepark on the theme “Big Bang” – not 
only about mineralogy in polemic vision of solid and 
unsolid stone, but also words which can move the 
world and uncover what is under the surface.

Hosté / Guests: Petr Borkovec, Vojtěch Bárta 
a Bohdan Bláhovec

DIVADLO DRAK / CZ

ČTVRTEK 23. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D
DIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

DADA výstava otevřená ke Dni dětí je parapoctou 
kultovnímu hnutí dadaismu, které letos slaví sto 
let svého vzniku. Dada poetika má v některých as-
pektech blízko dětskému vidění světa, nemáme na 
mysli naivní dětské žvatlání, ale průkopnické, nera-
cionální tvůrčí procesy a jejich rozvoj. Mocné jméno 
Dada je všechno anebo to není vůbec nic.
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SVATOJÁNSKÁ NOC 
– DADA / MIDSUMMER’S NIGHT – DADA

Režie a dramaturgie / Director and dramaturgy: Ivo 
Kristián Kubák, Marie Nováková. Scéna a kostýmy / 
Set and costume design: Mikoláš Zika, Natálie Raj-
nišová. Hudba / Music: Marek Doubrava.

Hrají / Cast: Kateřina Císařová, Bára Purmová, Mar-
tin Bohadlo, Matěj Nechvátal / Karel Polanský.

TYGR V TÍSNI / CZ

ČTVRTEK 23. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
45 min.

Inscenace je určena
divákům od 5 let.

Dobrodružná výprava na tajuplný ostrov skrze křivolaké 
cesty tónů a melodií. Autorská hudební inscenace z poezie 
pro děti.

Bojíte se sami doma? Ale no tak! Žádné strachy! Zpívej-
te, básněte, sněte. Uslyšíte to, co jiní neslyší, a uvidíte to, 
co jiní nevidí. Naberte vítr a vyplujte na širé moře. Kde 
vás vlna vyplaví? Přece na ostrově, kde rostou housle. 
V prázdném bytě je možné cokoli, ale pšt, máma se nesmí 
nic dovědět!
Inscenace plná živé hudby, zpěvu, zvuků, ruchů, poezie 
a obyčejných věcí, které ožívají a v opuštěném bytě se 
stávají aktéry dobrodružství. Hravé básně Jiřího Dědečka, 
Christiana Morgensterna, Jamese Krüsse, Aloise Mikulky 
a dalších otevírají divákům nové, fantazijní světy

Production full of live music, singing, sounds, poetry and 
ordinary things becoming alive and experiencing adven-
ture in an abandoned flat. Playful poetry of Jiří Dědeček, 
Christian Morgenstern, James Krüss, Alois Mikulka and 
others opens new fantasy worlds to the audience. 

D

Svatojánská noc se slaví v předvečer svátku Jana Křtitele. Mnoho řemesel a profesí má tohoto světce jako 
ochránce – mezi jinými jsou to vinaři, hospodští, hudebníci, tanečníci, zpěváci, ale i majitelé biografů. Jistě by 
mohl být i patronem dadaismu, vždyť svatojánská noc otevírá bránu mezi světy.

Midsummer’s night is celebrated in the eve of St. John the Baptist, who is a patron saint of many crafts and 
professions, including winemakers, pub-keepers, musicians, dancers, singers as well as cinema owners. He 
could as well become the patron of Dadaism since midsummer’s night opens the gate between worlds.

OSTROV KDE ROSTOU HOUSLE
THE ISLAND WHERE THE
VIOLINS GROW

IVO KRISTIÁN KUBÁK, MARIE NOVÁKOVÁ

DEN SEDMÝ / DAY SEVEN
23. 6. 2016
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KABARET DRAK
CABARET DRAK

DIVADLO DRAK / CZ

ČTVRTEK 23. 6.
21:00

STUDIO LABYRINT
60 min.

D
Účinkuje / Cast: Soubor Divadla Drak a jeho přá-
telé / Drak Theatre & friends.

Naše divadlo se blíží k významnému milníku své exi-
stence, neboť v roce 2018 oslaví 60. výročí založení. 
Za tu dobu má na kontě mnoho legendárních insce-
nací, dosáhlo světového věhlasu a působila v  něm 
celá řada mimořádných osobností. Tyto skutečnosti 
nás inspirovaly k vytvoření cyklu komponovaných 
vzpomínkových večerů, který jsme nazvali Fenomén 
Drak a který vyvrcholí oslavami během 24. ročníku 
festivalu Divadlo evropských regionů. Po čtyřech ko-
morních setkáních v klubu Divadla Drak, která byla 
postupně věnována Libuši Bogostové, tématu same-
tové revoluce a jejího průběhu v královéhradeckých 
divadlech, působení režiséra Jana Borny na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let a naposledy čers-
tvému držiteli ceny Thálie za celoživotní mistrovství 
v oboru loutkového divadla Jiřímu Vyšohlídovi, ten-
tokrát připravujeme pro festival mimořádné vydání. 
Otevřeme plechová vrata našeho Labyrintu a pozve-
me všechny naše příznivce i náhodné kolemjdoucí 
k příjemnému posezení pod otevřeným nebem, 

během kterého zazní průřez historií písňové tvorby 
v Divadle Drak. Můžete se těšit na písně ještě docela 
čerstvé i letité, nezapomenutelné i pozapomenuté, 
na ukázky videozáznamů legendárních inscenací 
i letmý průlet naším fotoarchivem.

 

To commemorate 60th anniversary of Drak Theatre 
foundation we introduce a cycle of tribute evenings 
called Drak Phenomenon. We will open the metal gate 
of Laybrint and invite you to join us in the open air ses-
sion featuring the cross-section of Drak Theatre perfor-
mance’s songs. You can experience songs both aged 
and latest, quick excursion in our photo archive, as well 
as video footage of legendary productions.
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VOJTĚCH BÁRTA (DLE RŮZNÝCH PRAMENŮ)

Lightdesign: Martin Bitala. Scéna a kostýmy / Set 
and costume design: Jana Hauskrechtová. Asis-
tence / Assistant: Tereza Kmoníčková. Produkce 
/ Production: Zuzana Rainová, Magda Juránková.
Scénář a režie / Script and director: Vojtěch Bár-
ta.

Hrají / Cast: Marta Vítů, Bohdan Bláhovec, Voj-
těch Hrabák, Eliáš Jeřábek, Dana Marková.

Obrázky ze všedního života na statku v Petrkově. 

Představení inspirované osudy Suzanne Renaud 
a  jejích blízkých – muže Bohuslava a synů Jiřího 
a Daniela Reynkových. Osudy lidí, kteří se stali solí 
této země – těch, jimž jiní „uměli zasolit“. Společen-
ský lesk a postavení, přepych, francouzské univer-
zitní i přímořské klima Suzanne Renaud postupně 
zcela vyměnila za českou bídu, špínu a osamění. 
Básnířka a žena básníka a grafika Bohuslava Reyn-
ka se stala nejprve dobrovolně a poté i souhrou 

CHEMICKÉ
DIVADLO / CZ

ČTVRTEK 23. 6.
19:00

STUDIO LABYRINT
55 min.

dějinných okolností vězenkyní v cizí zemi, aby tam 
i  nakonec v chudobě a tichosti umřela „zapomenu-
tá jako kůrka chleba za starou almarou“. A přece...  
„Chvějivý průvod na svatou horu – sníh!“

Volně inspirováno odkazem, vzpomínkami a díly Su-
zanne Renaud, Bohuslava, Jiřího a Daniela Reynko-
vých a knihami Aleše Palána a Lucie Tučkové.

Chemické divadlo je nezávislý profesionální soubor 
usilující o nové formy „divadla poezie“ a experi-
menty na hranicích divadla, literatury a výtvarného 
umění. Poezie vyrůstá z napětí mezi více rovinami 
skutečnosti a umožňuje i jinak obtížný pohyb bludiš-
ti podvědomí a snů. Obnažuje základní substance ži-
vota, jde na dřeň, kromě osudů jednotlivce má vždy 
i hluboký vztah k osudům lidského společenství, 
kultury, civilizace. Chceme dělat divadlo poetické, 
ne však knižní, divadlo v tom nejvnitřnějším smyslu 
angažované a životné.

Scenes of the everyday life in Petrkov.
 
The play is based on memories, lives and work of 
French poet Suzanne Renaud (1889-1964), her hus-
band Bohuslav Reynek (1892-1971) – Czech poet, 
translator and printmaker – and their sons Jiří and 
Daniel.

D

NA SLEPIČÍM ZÁMKU
THE CHÂTEAU OF HENS
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Praha Exotická a Praga tropická - Kolumbie06.

Vyprávění obrazy a zvuky z jedné výpravy za Prahou 
v kolumbijských Andách, v oblasti s dramaty a protikla-
dy RedZone. K vyvolání atmosféry slouží i vůně a chuť 
kávy podáváné k programu ve spolupráci s  Café na 
kole. 

Člověk je schopen zachytit svými smysly pouze nepa-
trný zlomek nekonečné reality, vystupující jako celek. 
Koncept tvůrčích rezidenčních pobytů, tzv. artists-in-
-residence, získává v rámci městské i  státní kulturní 
politiky ve světě stále větší prioritu. Projekt zvýšené 

DIVADLO DRAK / CZ

PÁTEK 24. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

DDIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

podpory mezinárodní kulturní výměny prostřednictvím 
tvůrčích rezidenčních pobytů je přínosem ve smys-
lu rozvíjení umělecké různorodosti, tradic a podpory 
kulturních alternativ i zvyšování kulturního a intelek-
tuálního přínosu z hlediska rozvoje vzdělanostní spo-
lečnosti.

Prague Exotic and Praga Tropical - Kolumbie06

Through their senses man is able to capture only in-
significant particle of infinite reality acting as a whole. 
The concept of art residencies, so called artists-in-re-
sidence, becomes a greater priority in both local and 
global world cultural policy. 

PUTOVNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / TOURING PLAYGROUND

STUDIO DAMÚZA
A FESTIVAL

VYŠEHRÁTKY / CZ

PÁTEK 24. 6.
15:00 - 18:00

EXTERIÉR PŘED
DIVADLEM DRAKD

Putovní dětské hřiště nabízí množství interaktivních 
atrakcí, stanovišť a objektů a tematický workshop. Vše 
je spojeno do takzvané divadelní bojovky - tentokrát na 
téma Karel IV.

Divadelní bojovka je zážitkový a vzdělávací program pro 
rodiny s dětmi, který má podobu pěti stanovišť – scé-
nograficky zpracovaných objektů, u kterých jsou děti 
prostřednictvím herců vtaženy do části příběhu. Po projití 
všech stanovišť se účastníkům složí příběh života Karla 
IV. a také panovníkův přínos pro naši historii. Program, 
který má podobné rysy jako například slavná Pevnost 
Boyard a staví na silném zážitku. 

Touring playground offers a variety of interactive attrac-
tions, sites and objects as well as a thematic workshop. 
Everything is connected into a so-called theatre treasure 
hunt – on the theme of Charles IV.
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VYPRAVĚČSTVÍ 
STORYTELLING 

Režie / Director: Michaela Homolová. Výprava / Set 
design: Barbora Jakůbková. Hudba / Music: Filip 
Homola. Dramaturgie / Dramaturgy: Vít Peřina.

Hrají: Barbora Kubátová, Tomáš Bělohlávek, Filip 
Homola, Adam Kubišta.

NAIVNÍ DIVADLO
LIBEREC / CZ

PÁTEK 24. 6.
9:00 a 11:00

STUDIO LABYRINT
45 min.

Inscenace je určená nejstarším
předškolákům a žákům

1. stupně ZŠ.

Zavřete oči. / Slyšíte, jak šumí? / Nadechněte se té vůně.  /
/ Zašeptejte: / Čechy leží u moře. 

Těmito verši končí kniha Moře slané vody výtečného čes-
kého básníka Radka Malého. A citovaná báseň stojí také 
v  základech komorní studiové inscenace plné mořské 
vody a současné poezie pro děti. 

Režírovala ji Michaela Homolová, která je v NDL podepsá-
na pod celou řadou úspěšných titulů pro děti (Budulínek, 
Proletět duhou, O beránkovi, který spadl z nebe aj.)

The production by Michaela Homolová is built on the po-
etry of  Radek Malý, one of the most distinguished Czech 
authors of poetry for children. The director Michaela Ho-
molová created in NDL various acclaimed productions for 
children (Budulínek, Proletět duhou, O beránkovi, který 
spadl z nebe etc.)

D

Podstatou vypravěčství je sdělování příběhu. Děj může mít symbolický obsah vyjadřující víru v celistvost nad-
časového řádu. Vyprávění je často anonymní epický útvar, tradovaný řetězec příběhů, který vyvolává prostřed-
nictvím obrazů hlubší porozumění celku světa.

The essence of storytelling is to tell a story; it can have symbolic plot expressing the faith in the integrity of 
timeless order. Narrative can be often an anonymous epic traditional chain of stories, which via images enable 
greater understanding of the wholeness of the world. 

ČECHY LEŽÍ U MOŘE
BOHEMIA LIES BY THE SEA

RADEK MALÝ, VÍT PEŘINA, MICHAELA HOMOLOVÁ A KOL.

DEN OSMÝ / DAY EIGHT
24. 6. 2016
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FORMY, FORMÁTY 
A DIVOKÁ KARTA 
FORMS, FORMATS AND WILD CARD

DEN DEVÁTÝ / DAY NINE
25. 6. 2016

Studenti katedry alternativního divadla DAMU přinášejí svoje představy forem a různých formátů, jak podle 
nich má vypadat současné divadlo. 

Students of Alternative theatre department, DAMU share their ideas of forms, various formats through which 
they uperceive contemporary theatre. 

SÓLO MATCHES

STUDIO DAMÚZA
A KALD DAMU / CZ

SOBOTA 25. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
40 min.

Inscenace je určena
divákům od 8 let.

D
Studenti / Students: Lucie Valenová, Dan Kranich 
(4. mgr. H), Zuzana Vítková (čekatel mgr. SC).

Pedagogické vedení / Pedagogical supervisor: 
Robert Smolík.

Inscenace inspirovaná světem starých zápalek, H. Ch. 
Andersenem a sny, které přicházejí a odcházejí. Hřeji-
vá i mrazivá zimní pohádka o tom, že setkání a samo-
ta jsou dvě strany téže mince. A také o tom, že ucho-
vat si světlo je záležitostí duše a nezvlhlých zápalek.

Performance inspired by the world of old matches, 
H. Ch. Andersen and dreams that come and go. Warm 
and frosty winter tale where meeting and loneliness 
are two sides of the same coin. 
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Režie, scénografie / Director & Set design: Petr 
Boháč. Koncept / Concept: Petr Boháč, Miřenka 
Čechová. Choreografie / Choreography: Cécile Da 
Costa. Pohybová spolupráce / Movement coope-
ration: Marc Olivé. Kostýmní výtvarník / Costume 
designer: Petra Vlachynská. Light design: Jiří 
Šmirk. Hudba / Music: Honza Šikl, David Kollar.
Výkonná produkce / Executive Producer: Barbo-
ra Repická.

Hraje / Cast: Cécile Da Costa.

Začínáme vyprávět ve chvíli, kdy pociťujeme osamo-
cení, kdy objevujeme chybějící lásku.
 
Experimentální zpěv, extrémní tanec, spalující ryt-
mus a osobní zpověď tanečnice a performerky Ceci-
le da Costa se zrcadlí v příběhu Atiqa Rahimi Kámen 
trpělivosti pojednávajícím o ženě, která se po mnoha 
letech mlčení rozhodne vyprávět svému muži, který 
upadl do kómatu. Podobné je to s Cécile da Costa, 

SPITFIRE
COMPANY / CZ

PÁTEK 24. 6.
20:00

STUDIO LABYRINT
70 min.

tanečnicí, umělkyní a zpěvačkou, začínající vyprá-
vět svůj dojemný příběh v okamžiku, kdy se rozsvítí 
světla na jevišti. 

Počátečním impulsem pro Vypravěče se stala zná-
má novela Kouzelný kámen (The Patience Stone) af-
gánského spisovatele žijícího v Paříži Atiqa Rahimi, 
pojednávající o afgánské ženě vyprávějící svému 
muži osobní bolesti a intimní životní tajemství, která 
by za jiných okolností nebyla nikdy vyslovena. Tato 
upřímná zpověď se děje ve chvíli, kdy její muž upad-
ne do kómatu po těžkém válečném zranění. Podle 
tohoto vlastního bestselleru natočil Atiq Rahimi stej-
nojmený film ověnčený mnoha světovými cenami.

„Hlavní hrdinka v knize šeptá svému muži v kómatu: 
‚Ráda bych ti řekla vše, ale nevím, jak bys to přijal.‘ 
Tento obraz se stal pro mě vzrušujícím impulsem 
k úvaze o divadelním a tanečním tvaru zahrnujícím 
témata zpovědi, tajemství, vnitřního obnažení a tou-
hy vypovědět pravdu.” Petr Boháč

Story about loneliness, inspired by the Rahimi’s nov-
el “The Patience Stone” and by the performer’s life 
experience. Highly physical, vocal and visual solo 
performance.

D

VYPRAVĚČ / THE NARRATOR
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μSPUTNIK

PUTOVNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ / TOURING PLAYGROUND

STUDIO DAMÚZA
A FESTIVAL

VYŠEHRÁTKY / CZ

SOBOTA 25. 6.
14:00 - 17:00

EXTERIÉR PŘED
DIVADLEM DRAKD

Viz str. 75 (pátek 24. 6.)

KALD DAMU / CZ

SOBOTA 25. 6.
11.00 - 12.30, 13.30 - 15.00, 

16.00 - 18.00
ATELIÉR LABYRINT

15 min.

Inscenace má
omezenou kapacitu.

DStudenti / Students: D. Migač, L. Přichystalová 
(3. bc. H), Tereza Černá (2. mgr. SC). 
Pedagogové / Pedagogical supervisors: R. Smo-
lík, B. Mazúch.

Představení pro jednoho diváka.

Autorská inscenace o dobrodružství, které ve vesmí-
ru zažívá Sputnik, první umělá družice planety Země. 
Zároveň je to první inscenace v novém miniaturním 
divadelním prostoru μMikro.

Performance for one spectator.

The performance of adventures in space experienced 
by Sputnik, the first artificial satellite of the Earth. It is 
also the first production in the new mini theater space 
μMikro.
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Režie / Director: Tomáš Dvořák. Výprava / Set de-
sign: Ivan Nesveda. Dramaturgie / Dramaturgy: 
Pavel Vašíček. Hudba / Music: Michal Vaniš.

Hrají / Cast: Josef Jelínek, Petr Vydarený, Radka 
Mašková.

I ve velrybím břiše může být nakonec jako v poko-
jíčku... A ani strašní piráti nemusí zůstat strašnými 
piráty navždycky... 

V Bibli skončil v břiše velryby prorok Jonáš. V naší 
hře skončí tamtéž dva piráti – Žvanda a Planda. Ale 
i ta velryba i ti piráti jsou plodem hravosti a fantazie 
2 herců – klaunů, a ty všechny si ovšem vymysle-
la paní autorka. („Kolíbá se velryba“ je její sedmou 
hrou v repertoáru Divadla Alfa.)

DIVADLO ALFA
PLZEŇ / CZ

SOBOTA 25. 6.
11:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
55 min.

Inscenace je určena
divákům od 4 let.

Všechno začíná tím, že si dva klauni vyrobí papí-
rovou čepici, která by vlastně docela dobře mohla 
být i lodí, ale ouhá – i pirátskou lodí, na níž plu-
jí již zmínění Žvanda a Planda. Ti nakonec skončí 
ve velrybím břiše, ale naštěstí „jde kolem velryby“ 
i hvězdička spadlá z nebe, jež – jak známo – umí pl-
nit přání... A právě z jejího, zcela nenápadného pod-
nětu, se dva „oškliví“ piráti „jaksi mimochodem“ 
napraví a „jaksi mimoděk“ v nehostinných velrybích 
útrobách zbudují vlastními silami útulný pokojíček. 

Even the belly of whale can be as cosy as a bed-
room. … Even the fearful pirates do not need to 
remain fearful pirates forever…

D

IVA PEŘINOVÁ

KOLÍBÁ SE VELRYBA
WHALE IS ROCKING
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THE LOCKERS 

KALD DAMU / CZ

SOBOTA 26. 6.
18:00

STUDIO LABYRINT
60 min.D

Režie / Idea: Halka Je Třešňáková. Dramaturgie 
/ Dramaturgy: Nina Jacques (2.bc Režie-Drama-
turgie ALD). Scénografie / Set design: Lucie Wil-
dtová (2 mgr. Scénografie ALD), Marie Vařeková 
(3 bc. Scénografie ALD). Produkce / Production: 
Martina Hájková (2. mgr. Produkce), Iveta Jakub-
číková (1. bc. Produkce), Petr John (2. bc. Pro-
dukce). Světelný design, světla / Light design: 
František Fabián. Hudba, zvuky / Music, sound: 
Roman Zach. Hlasový supervizor / Voice super-
visor: Simon Schlingplässer. Režijní supervize / 
Directing supervisor: Jiří Havelka.

Hrají / Cast: Kateřina Dvořáková, Tereza Nádvor-
níková, Sára Märcová, Lucie Valenová, Veronika 
Popovičová, Tomáš Hron, František Hnilička, Dan 
Kranich (4. mgr Herectví ALD).
 

Poděkování / Thanks to: UDK Berlin, České centrum, 
Česko-německý fond budoucnosti, DAMU.

Situace o přestávkách jsou silnější než jednotli-
vé osobnosti studentů v nich se vyskytující. Jakou 
šanci má Eva utéct před náporem letících pytlíků se 
sportovní obuví? Adam je příkladným studentem, 
schovává se ve svém nitru...

The situation happening during the school break is 
stronger than individual personalities of students who 
walk into them. What is the chance of Eva to run away 
from the attack of flying bags full of trainers? Adam is an 
exemplary student, he is hiding inside himself...

Čerstvé představení z letních klauzur KALD DAMU.
Performance from DAMU final works.

KALD DAMU / CZ

SOBOTA 25. 6.
21:30

HLAVNÍ SCÉNA
DIVADLA DRAK

D
DIVOKÁ KARTA
WILD CARD
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Divadelní Hydepark s Katedrou alternativního a lout-
kového divadla DAMU.

Host / Guest: Jiří Havelka.

Theatre Hydepark with The Department of Alterna-
tive and Puppet Theatre of the Theatre Faculty of the 
Academy of Performing Arts (DAMU).

DIVADLO DRAK / CZ

SOBOTA 25. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

DDIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

Studenti / students: František Hnilička, Tomáš 
Hron, Dan Kranich (4. mgr. H).

KALD DAMU / CZ

SOBOTA 25. 6.
15:00

DIVADELNÍ KLUB
DIVADLA DRAK

40 min.

 
Tři muži, tři meče, jeden osud. Pocta béčkovým až 
céčkovým post-apokalyptickým filmům.

Three men, three goals, one destiny. Tribute to the B 
and C class post-apocalyptic films. 

D

STAR VRZ (INSCENOVANÉ ČTENÍ)
STAR VRZ (STAGED READING)
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MALÝ PÁN / LITTLE MAN

DIVADLO B / CZ

NEDĚLE 26. 6.
13:00

GLÓB PŘED
DIVADLEM DRAK

45 min.

Inscenace je určena
pro diváky od 3 let 

a dospělým.

D
V nedávné době jsme měli premiéru loutkového ce-
lovečerního filmu Malý Pán, který můžete vidět v ki-
nech, ale připravili jsme také loutkovou divadelní po-
hádku Malý pán. Inspirovali jsme se hlavně filmem, 
jehož je Radek Beran režisérem a Kristina Beranová 
skriptkou a loutkoherec René Krupanský loutku Ma-
lého pána vodí.

Představení na motivy stejnojmenného filmu. Mož-
ná stejně jako Malý pán zjistíte, že když vám něco 
schází, najdete to po trmácení světem a bojích s ob-
ludami docela blízko. Vlastně za rohem. 

VAROVÁNÍ: Kdyby se vám loutky zdály povědomé, 
asi jste byli v kině...

The performance is based on the film with the same 
title. Perhaps like the little Prince you will find out that 
when you miss something, after trudging the world and 
fighting monsters, you will find it very close. Actually 
round the corner. 

NEDĚLÁNÍ / POHYBLIVÉ OBRÁZKY
SUNDOING / MOTION PICTURES DIVADLO DRAK / CZ

NEDĚLE 26. 6.
14:00 - 17:00

LABYRINT
DIVADLA DRAK
Přijďte a odejděte

kdykoli budete chtít.D

„Zázrak! Objev století! Děsivé! Fascinující!“ Bonu-
sové Nedělání v rámci festivalu Divadlo Evropských 
regionů jako oslava vynálezu filmu a filmových prů-
kopníků. 

Pravidelně jednou za měsíc ožívá Labyrint Divadla 
Drak originálním programem pro rodiny s dětmi 
s názvem Nedělání. V bludišti mezi starými loutkami 
čekají hry, pokusy, výtvarné dílny, ale i komorní diva-
delní představení či koncerty, to vše zastřešené vždy 
novým tématem. Děti s rodiči mohou tvořit, hrát si, 
nebo jen relaxovat u kávy a knížky. Vytváříme kolem 
nich pokaždé nový, svět, ze kterého se jim často vů-
bec nechce odejít.   

Once a month the Labyrinth of Drak Theatre welcomes 
families with children with original programme called 
Nedělání (Sundoing). In the labyrinth among old pup-
pets visitors can play games, make experiments, par-
ticipate in workshops or witness theatre performanc-
es or concerts, each time based on a unique theme.
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ANIMACE 
ANIMATION 

Hrají / Cast: Hana Voříšková, Helena a Jiří Ved-
ralovi.

Co se děje na poli, na moři, v nebi?
Kdo hýbe hvězdami? Kdo sluncem?
Jak se rodí motýli? Odkud pocházejí ptáci?
A kam všichni odlétáme?

Malé události mezi nebem a zemí.

HANA VOŘÍŠKOVÁ / CZ

NEDĚLE 26. 6.
10:00

STUDIO LABYRINT
40 min.

Inscenace je určena
pro diváky od 8 let.

Obrázky, které Hana Voříšková kreslí a maluje, se 
rozhodla uvést do pohybu a předvést je divákům 
jako divadelní minipříběhy. Využívá techniky kres-
by, plošných loutek, stínohry a létajících předmětů. 
Hraje na stole, uvnitř papírové krabice i venku ve 
volném prostoru okolo.

Hudebně a režijně s výtvarnicí spolupracují Helena 
a Jiří Vedralovi, kteří oživlé obrazy doprovázejí hrou 
na kytaru, housle, hrací strojky a perkuse.

Images drawn and painted by Hana Voříšková are 
animated into theatrical ministories. Hana Voříšková 
uses techniques of drawing, planar puppets, shad-
ow play and flying objects. On music she collabo-
rates with Helena Vedralová and Jiří Vedral, who ac-
company her animated image by playing the guitar, 
violin, music box and percussion.

D

Poslední den Dračího festivalu je věnován oživení, oživování, animaci obrazu, hudby, filmu, koláži věcí, které se 
dynamicky dějí zarámované v čase, ale také animovanému nedělnímu Nedělání v Draku.

The last day of Drak festival is dedicated to animation of image, music, film, collage of things that dynamically 
change framed in time; also it is dedicated to animated Nedělání (Sundoing) in Drak.

POHYBLIVÉ OBRÁZKY 
THE MOTION PICTURES

DEN DESÁTÝ / DAY TEN
26. 6. 2016
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Divadelní Hydepark na téma: Jak si nedělat nic 
z času.

Theatre Hydepark on tthe heme: How do not worry 
about the time.

DIVADLO DRAK / CZ

NEDĚLE 26. 6.
17:00

GLÓB PŘED DIVADLEM

D
DIVADELNÍ HYDEPARK
THEATRE HYDEPARK

Autoři / Concept: Marek Zákostelecký, Jiří Kohout, 
František Karel Tománek. Režie a výprava / Direction 
and set: Marek Zákostelecký. Hudba / Music: Vráťa 
Šrámek, Jan Čtvrtník. Pohybová spolupráce / Move-
ment collaboration: Michael Vodenka. Dramaturgie / 
Dramaturgy: František Karel Tománek. Video / Video: 
Jakub Jelen. Výroba / Manufactory: Jan Hanyš, Tere-
za Dvořáčková. Světelný design / Light design: Jan 
Mlčoch. Zvukový design / Sound design: Jan Středa. 
Produkce / Production: Cirk La Putyka, 2015.

Hrají / Cast: Jiří Kohout, Jan Čtvrtník.

Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmových včerejšků. 
Vydejte se s námi do časů, kdy kino bylo ještě biograf, 
kdy nemluvilo, bylo černobílé, ale bylo i tak tím báječným 
místem, kde jste se mohli jako dnes bát, smát se, plakat 
nebo se tajně potmě líbat.

Jedinečné divadelní setkání hrdinů filmových včerejš-
ků – to je základ našeho příběhu, kterým vás provede 
někdo, kdo svůj biograf neopustil do dnešních časů. Tro-
chu ředitel, trochu trhač lístků, trochu promítač, trochu 
prodavač popcornu, ale hlavně starý známý dnes už za-
pomenutých hrdinů stříbrného plátna – velkých, malých, 
neviditelných, vynalézavých, něžných i strašidelných. 

CIRK LA PUTYKA / CZ

NEDĚLE 26. 6.
18:00

HLAVNÍ SCÉNA DIVADLA DRAK
55 min.

Inscenace je určena
divákům od 6 let.D

CIRK LA PUTYKA – BIOGRAF

Jejich společné příběhy doprovodí klavírista, tak jako za 
dob němých filmů. Biograf je určen milovníkům biografů 
všech věkových kategorií. A je zcela nehořlavý!

This is the basis of our story - a unique meeting of the 
yesterday‘s movie heroes. And who could be a better 
guide than someone who has not left his biograph to 
the present day. Partly director, partly ticket ripper, partly 
projectionist, partly selling popcorn, but also an old fri-
end of the now forgotten heroes of the silver screen. And 
all that at once!

Take a journey with us to the times when cinema was 
still a biograph, when it was silent, black and white, but 
when it still was a wonderful place where you could 
have a fear like todat, you could laugh, cry or kiss se-
cretly in the dark. Nickelodeon is intended for cinema 
lovers of all ages. And is completely non-flammable.
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Dobrodružství prince Ahmeda: Kouzelný animovaný 
film inspirovaný pohádkami Tisíce a jedné noci, ve 
kterém se sejdou létající koně, víly, princové, prin-
cezny i Alladinova kouzelná lampa. Německá vý-
tvarnice Lotte Reinigerová (1899-1981) pracovala 
s vzácně používanou technikou stínového divadla. 
Celý film je tvořen z vystřižených siluet, které díky 
ladné animaci ožívají v kouzelném barevném světě 
světelných efektů.

režie: Lotte Reiniger
Německo, 1926 / 66 min.

Za podpory Goothe institutu Praha.

ICON
ORCHESTRA / CZ

NEDĚLE 26. 6.
16:00

STUDIO LABYRINT
66 min.

Icon Orchestra je skupina hudebníků, zaměřující se 
výhradně na hudbu scénickou, tedy na skladbu hud-
by pro filmové a divadelní produkce. Emotivní cha-
rakter hudby je postaven na kontrastu klasických, 
netradičních, originálních a experimentálních zvu-
kových nástrojů, a vokálních výrazových prostředků.

Členové: Jan Holeček: klarinet, bass-klarinet, de-
chový syntezátor, syntezátor microKorg, piano, 
originální tenorová flétna, a další etnické dechové 
nástroje, Tomáš Žižka: ozvučený kořen stromu, me-
chanické strojky, Dragan Stojčevski: akordeon, Ag-
nes Kutas: housle, zpěv.

The performance is based on the film with the same 
title. Perhaps like the little Prince you will find out 
that when you miss something, after trudging the 
world and fighting monsters, you will find it very 
close. Actually round the corner.

D

DOBRODRUŽSTVÍ PRINCE AHMEDA
THE ADVENTURES OF PRINCE ACHMED



86 / DIVADLO DRAK

Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních 
hudebních cen Anděl, není zvyklá stagnovat a opa-
kovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz české hudeb-
ní scény, z pozice rockové a popové hvězdy putuje 
k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy 
z nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.

Narodila se 28. 12. 1975 v Karlových Varech. V šest-
nácti letech se stala ústřední tváří pražské rockové 
skupiny Sluníčko. Poté následovala spolupráce s po-
pulární Lucií, s Davidem Kollerem pak i v příbuzné 
kapele Pusa.

Hned první kroky na sólové kariéře jí vynesly titul 
Zpěvačka roku ve výročních cenách Akademie po-
pulární hudby Anděl, poté přišla další úspěšná alba 
a  spolupráce s Čechomorem (m.j. duet Proměny). 
Třetí sólovou desku Mezi Světy natočila Dusilová 
v San Francisku s americkými renomovanými hu-

LENKA DUSILOVÁ / CZ

NEDĚLE 26. 6.
19:00

STUDIO LABYRINT

debníky a producentem Benem Yonasem. Setkání 
se zástupci nově se rodící české jazzové komunity 
(Vertigo Quintet) nebo osudový souzvuk s hudební 
osobností, klavíristkou Beatou Hlavenkovou (a Cla-
rinet Factory), vyústily ve spolupráci na velmi re-
spektovaném a nevšedním eklektickém albu Eternal 
Seekers. Své čtvrté sólové album s názvem Baro-
mantika, natočila zpěvačka ve spolupráci se silným 
producentským tandemem Beata Hlavenková + Tin 
Soldiers (producentské duo Patrik Karpentski-Vi-
liam Béreš). Zrodil se unikátní výsledek s vlastním 
hudebním jazykem, který se pohybuje ve vřelých 
i chladných akusticko-elektronických krajinách. 

Poslední deska V hodině smrti byla již natočena jako 
Lenka Dusilová &  Baromantika v roce 2014 a opět 
patřila mezi desky, o kterých se toho roku nejvíce 
mluvilo. 

Lenka Dusilová is an exceptional phenomenon of 
Czech music scene. From her position as rock and 
pop star she wanders towards personal expression 
freely accepting impulses of various style and extra-
musical experiences.

D

SÓLOVÝ KONCERT LENKY DUSILOVÉ 
SOLO CONCERT OF LENKA DUSILOVÁ


