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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Bílkovo kratochvilné divadlo / CZ

POHÁDKA
17:00 STUDIO BESEDA

Teatr Im. Jana Kochanowskiego Opole / PL
Norbert Rakowski, Vojtěch Štěpánek / 
režie: Norbert Rakowski

POSLEDNÍ ZHASNE
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Spymonkey Brighton / UK
Adaptace a režie: Tim Crouch

SHAKESPEAROVY VRAŽDIČKY
THE COMPLETE DEATHS
21:00 ŠAPITÓ LA PUTYKY

Cirk La Putyka Praha / CZ

SLAPSTICK SONATA
cca 21:25 LETNÍ SCÉNA

MASTIX – KONCERT

Spymonkey a jejich Shakespearovy vraždičky

Populární divadelní komediální skupi-
na Spymonkey je charakteristická svou 
tvorbou „kdesi na pomezí mezi Monty 
Pythony, Bratry Marxovými a Samuelem 
Beckettem“. Čtveřice performerů z Britá-
nie, Německa a Španělska má za sebou 
velké množství mezinárodně uznávaných 

projektů, např. Stiff, Cooped, Zumanity-An-

toher Side of Cirque du Soleil , Mobey Dick 

nebo Oedipussy. V předvečer jejich zaha-

jovacího představení na festivalu Divadlo 

evropských regionů jsme si krátce povídali 

v divadelním klubu.

Jak se to stane, že se potká čtveřice 
performerů z různých zemí v jedné di-
vadelní skupině?

Tři z nás, Toby, Petra a Aitor, jsme spolu-
pracovali již před dvaceti lety na jednom 
projektu ve Švycarsku. Byla to série open 
air představení, která se konala vždy v létě. 
Měli jsme ale velkou touhu vytvořit vlastní 
klaunský projekt, a tak jsme v zimě, kdy 
jsme měli volno, založili v Brightonu naši 
skupinu Spymonkey. Původně jsme hráli 
ještě se švýcarským kolegou, který s námi 
později přestal hrát, a tak jsme se poohlí-
želi po někom dalším, chtěli jsme nějakého 
vtipného Němce, což je docela náročně, 
ale nakonec jsme narazili na Stephana. 

Jak vznikly Shakespearovy vraždičky?

Je to společné dílo s Timem Crouchem, 
který se věnuje právě Shakespearovi 
a  zpracovával ho již mnohokrát. Hodně 
dlouho jsme o tom uvažovali, hrát nějakou 
Shakespearovu hru by bylo náročné, proto-
že jsme jen čtyři herci, navíc jen dva z nás 
rodilí Angličané.

(pokračování na str. 2)

10:00 STUDIO LABYRINT

NIE / NO, GB, CZ

PŘICHÁZÍME Z DALEKA
11:15 STUDIO

Divadlo Drak, NIE a Diakonie – projekt 
DOMA / CZ, NO, GB

PŘIŠLI Z DALEKA
17:00 ŠAPITÓ

Teatro Matita / SLO

POZOR, LOS!
19:00 STUDIO LABYRINT

Gaudeamus Theatrum / CZ, SK, D

VÝSTUP Z REZIDENCE
20:00 ŠAPITÓ

PÍCHLÉ DUŠE – KONCERT
22:00 PLENÉR

NIE / NO, GB, CZ

PŘICHÁZÍME Z DALEKA

DNES V DIVADLE DRAK

Pierre Nadaud: Tvůrčí workshop zahrnuje tření
Taky si ze Sokola vybavujete ten slaný zá-

pach žíněnek a všudypřítomný prach z pro-

šoupaných parket? Přesně tato kombinace 

mě udeřila do nosu, když jsem vstoupil 

do útrob budovy, která se honosí nobles-

ním názvem Adalbertinum. „Pořád rovně,“ 

odpověděl vrátný na můj dotaz, kudy do 

tělocvičny. Právě tam mě totiž vyslala re-

dakce Hadriána, abych vystopoval taneční-

ka, herce a režiséra Pierra Nadauda, který 

vede letošní workshop mezinárodního pro-

jektu Gaudeamus Theatrum. Jak mě vybízí 

nápis v šatně, zouvám si boty. A protože 

vím, že Pierre promoval na Katedře non-

verbálního divadla HAMU, přistupuji bosky 

ke vstupu do tělocvičny v očekávání, že 

vtrhnu doprostřed klaunské mely. K mému 

překvapení ale za prosklenými dveřmi vi-

dím v kroužku sedící studenty, kteří tiše 

a bez hnutí naslouchají svému učiteli. Celý 

výjev daleko víc připomíná filozofické ko-

lokvium – kdybych si odmyslel ty tepláky 

a vytahaná trička, co mají na sobě. S po-

korou se stahuji do šatny a čekám na pře-

stávku.

Těmi studenty, jejichž propocená záda 

jsem zatím viděl, jsou posluchači Univer-

zity pro hudbu a scénické umění ze Stutt-

gartu, konkrétně studenti loutkového obo-

ru. Dále jsou mezi nimi budoucí absolventi 

Ateliéru autorského a fyzického divadla na 

JAMU a  rovněž několik prváků z Katedry 

alternativního a loutkového divadla DAMU. 

A zatímco druhou polovinu seminaristů 

v  prostorách Divadla Drak zpracovává 

klaun, učitel a režisér Ami Hattab, já mám 

v tělocvičně možnost sledovat práci vedou-

cího Ateliéru autorského a fyzického diva-

dla na JAMU v Brně.

(pokračování na str. 5)
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Shakespearovy vraždičky zpracovávají 
všechny smrti, které se odehrají v Sha-
kespearově díle. Která z nich je pro vás 
nejzajímavější?

Je to asi smrt mouchy, která létá v Titu 
Andronicovi. Provází nás celým příběhem 
a když na konci zemře, opravdu to hluboce 
zasáhne naše city.

Shakespearovy vraždičky měly premié-
ru v květnu 2016, kde všude jste je od té 
doby stihli zahrát?

Kromě Anglie jsme toto představení hráli 
v Chicagu na Shakespearovském fes-
tivalu, dále pak v Istanbulu a v Itálii ve 
Vicenze, kde jsme hráli v obrovské histo-
rické budově od architekta Andrea Palladia 
s nádhernou, ale velmi dlouhou akustikou. 

Představení v Hradci Králové bude naší 90. 
reprízou!

Máte nějaký oblíbený citát z Shakespe-
arova díla?

„The rest is silence“ (Zbývá už jen ticho) 
z Hamleta. To je ku*va pravda. Někdo, kdo 
je schopen vymyslet tuhle větu, musí být 
prostě geniální.

Jaký máte názor na „brexit“?

Je to „brek-shit“. To je náš názor. Je to 
odporné, že se něco takého děje. A to tam 
klidně napište.

Ptali se 
Martin Sedláček a Jana Slouková

.

Spymonkey a jejich Shakespearovy vraždičky (pokračování ze str. 1)

Konečně jsem zase tady, přímo v Tobě, Hrad-

če milý můj. Léto coby šnek-zvědavec sotva 

vytrčilo své růžky chápavé, a my už kolena 

svá drhneme o čáru startovní 23. ročníku Di-

vadla evropských regionů. Budiž sláva chlebu, 

hrám i charismatu města, jež divadlu zaslíbe-

no jest. Zdravím Vás opět po roce, milí hédo-

nisté a drahé poživačnice a hlásím, že jste mi 

po celý zbytek roku intenzivně chyběli. I letos 

Vás budu denně vítat na stránkách Hadriáno-

vých a články svými zásobovat. Budu hladit, 

zuby cenit, drásat i usmívat se. A doufám, že 

se mnou i vy. Po cestě z Brna, jež byla dlou-

há jak bez Klicperáku rok, jsem včera v noci 

z hlubin báječné inscenace-performance 

Black Black Woods vylezl z Reduty vyždímán, 

leč z jasnozřivou vizí: přeji si, ať vás mé vý-

tvory nenechají chladnými, vyvolávají různo-

rodé emoce a stanou se zdrojem pro debaty 

vášnivé jak španělská ministrantka. Těším se 

na setkávání s Vámi. Parádní festival všem. 

A nepřestřelte start. 

Petr KlariN Klár 

Startů opojnosti chvála!
KÝČE HRST

K víkendu kýče hrst 

Holubice, rýha, výstřel z pistole,

Líto je mi všech, co ještě musí tvrdnout ve škole,

Je v datu tomto totiž krásné

Když zvonek dozvoní a na chodbách se zhasne.

Někdo do křoví jde, bůh ví co si zapálit

Jiný zas do nosu si narve

Snad kouli s počítadla

Já ale preferuji jinší hit,

A proto i Vám radím,

Vzhůru do divadla!

Fotookénko: Nultý den, aneb festivalový prolog...  #divadelňák

Dramaturgyně a nastupující umělecká šéfová Klicperova divadla Jana Slouková představuje 
program festivalu v Událostech v kultuře na ČT24.

Potlesk ve stoje pro protagonisty první přestavení - Cirk La Putyka: BLACK BLACK WOODS, 
které se odehrálo včera ve Studiu Beseda.
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Představení? Představení!

Rozhovor se spoluautorem a hercem mezi-
národního projektu Poslední zhasne, Vojtě-
chem Štěpánkem. 

Za jakých okolností došlo ke spoluprá-
ci s opolským divadlem Jana Kocha-
nowskiego, a jaká byla geneze projektu 
Poslední zhasne?

Ředitelem a uměleckým šéfem opolského 
divadla, které je mimochodem co do rozlo-
hy největším polským divadlem, je Norbert 
Rakowski. V Divadle Komedie režíroval 
českou premiéru Modzelewského Koruno-
vace. Během té práce jsme se spřátelili a v 
průběhu času přirozeně inklinovali k další 
spolupráci. 

Ten projekt se postupně vyvíjel zhruba rok. 
Nejprve jsme chtěli (tak nějak automa-
ticky) vytvořit inscenaci, která by nabídla 
nový úhel pohledu na vzájemné česko-pol-
ské historické milníky; příběh svatého Voj-
těcha, sedmidenní válka atp. Ale postupně 
jsme se zabydleli v představě o vytvoření 
takové vícepříběhové divadelní zkratky, 
která, byť se odehrává ve třech jazycích, 
děje se kdesi mimo jazykový či národnost-
ní rámec. Oba nás zajímala možnost vy-
zkoušet vytvořit takové divadlo, které spolu 
s vámi sleduje ještě někdo jiný, kdo má ale 
možnost zasahovat do děje; lézt postavám 
do hlav či se dobírat toho, co si postavy 
skutečně myslí, když mluví. Přemýšleli 
jsme nad tím, jak je propojen náš každo-
denní rozdrobený život s naší elementární 
a všudy přítomnou touhou být šťastný. 

Jakým způsobem inscenace navazuje 
na někdejší divadlo Company.cz půso-
bící v Divadle Komedie?

Je to přirozený vývoj lidského i profesního 
vztahu, který není závislý na jménu či ad-
rese divadla. S koncem období v Komedii 
nás rozhodně neopustilo to, co nás do té 
Komedie přivedlo, totiž přirozená potřeba 
společně se posouvat dál. Projekt Východní 
dramatiky, kdy jsme v Komedii systematic-
ky uváděli v českých či světových premi-
érách díla autorů ze zemí východních pro-
veniencí, skončil. Bohužel již po pár letech 

a s vyprodaným hledištěm. Ale pořád jsme 
ve vzájemném kontaktu a i když neumím 
říct kdy a kde, vím jistě, že někdy a někde 
se zase objevíme. 

Jak probíhal výběr účinkujících a reali-
začního týmu?

Na polské straně poměrně jednoduše; jsou 
to herci místního souboru a jsou tedy k dis-
pozici. Ale na české straně to bylo těžší: na-
jděte schopného herce, ideálně již spřízně-
nou duši, který může skoro na dva měsíce 
zmizet do Opole, kam se dá z Prahy dojet 
za kamiony po okreskách procházkovým 
tempem už za pět hodin… Norbert si moc 
přál herce z Komedie, ale hra již dostávala 
na papíře pevné obrysy a najednou jsme 
hledali poměrně konkrétní lidi. S trochou 
časových kompromisů a s nespočtem noč-
ních přejezdů mezi Opolí a Prahou se nám 
podařilo sestavit skvělý tým. 

V čem byl specifický zkušební proces 
inscenace?

V Polsku nezkoušejí v pondělí, za to zkou-
šejí dvakrát denně. Vzhledem k tomu, že 
na finální inscenaci nám zbyly čistého 
času asi dva týdny, specifické to bylo pa-
trně ve všech ohledech. Ale při dvojitých 
zkouškách jsou z dvou týdnů čtyři… Pro 
nás, Čechy, je to taková kombinace práce 
a dovolené, protože když nepracujeme, po-
znáváme město a okolí, jezdíme na výlety, 
jsou to tedy dva zcela odlišné a vlastně 
i protichůdné rytmy existence.

Jaký je Tvůj osobní vztah k Polsku a jak 
se vyvíjel v prostoru a čase? 

Polsko poznávám přes divadlo a o to jsem 
se začal zajímat, v době, kdy pricnipálka 
našeho souboru Eva Bergerová otočila 
kurs naší dramaturgie na východ, a pro ni 
přirozeně na Polsko. V polských divadlech 
jsem byl, jakožto český divadelník, vždy 
velmi mile přijat. Poláci byli vždy velmi 
aktivní ve vymýšlení možností spolupráce. 
Po čase začali jezdit mí noví polští přátelé 
do Prahy a začala vznikat lidská i tvůrčí 
pouta. Myslím, že někdy v roce 2012 nebo 
13 jsem viděl mnohem více představení 
v Polsku, než v Čechách. 

Kdosi se mě ptal, jaké je vlastně divadlo 
v Polsku a já odpověděl bez váhání: Důle-
žité. Na společenském žebříčku je velmi 
vysoko. Poláci vnímají umělce více jako 
kohosi, komu je svěřena významná spole-
čenská úloha. Díky tomu na nich spočívá 
větší pozornost veřejnosti. 

Je něco/někdo, co bys rád přivedl z Pol-
ska do ČR, a naopak něco bez čeho by 
ses rád obešel?

Myslím, že u nás nelze divadlem způsobit 
skandál. Divoké interpretace u nás ma-
ximálně tak nudí a tím, že nám není nic 
svaté, nemáme ani nic, do čeho by divadlo 
mohlo bolestivě tnout. V Polsku diváci svůj 
nesouhlas s nějakou inscenací vyjadřují 
demonstrací nebo prostě i třeba tím, že si 
jich pár stoupne do dveří divadla a nikoho 

tam nechtějí vpustit. Divadlo v Polsku je 
dokonce na zřeteli vlády, která v poslední 
době dosti nevybíravě ovlivňuje například 
konkursy na ředitele divadel. Nevím, jestli 
Babiš nebo Zeman v českých divadelnících 
vnímají společenskou konkurenci, ale nijak 
nás neurážejí a nepomlouvají, to znamená, 
že jsme jim šumák. To o našem divadle 
a společnosti hodně říká. To bych byl rád, 
kdyby se u nás do budoucna změnilo. Obe-
šel bych se bez cenzury, kterou to v Pol-
ském divadle trochu smrdí.

Poznal jsem tu celou řadu skvělých tvůrců, 
ať už režisérů, herců nebo výtvarníků, se 
kterými se jistě pokusím v budoucnu spo-
lupracovat. 

Jaká témata tě oslovují jako režiséra, 
diváka a herce?

Zajímají mě příběhy. Baví mě napětí mezi 
velikostí příběhu a malostí jednotlivce, kte-
rý musí příběhem projít a tak se stát hrdi-
nou. Baví mě, když postavy neříkají to, co 
si skutečně myslí a já tak musím zjišťovat 
jejich skutečný záměr a pak hledat diva-
delní prostředky, jak to vyjádřit… jednodu-
ché, co? Ale to mě prostě baví. Na všech 
frontách.

Jak bys zhodnotil právě končící sezonu, 
a co Tě čeká v sezoně příští?

Byla to první sezona na volné noze… hod-
notím ji kladně, neboť žiju. Udělal jsem 
Woodyho Allena na Palmovce, Obraz Yas-
miny Rezy v Aréně, s Jirkou Joskem a s os-
travskými básníky jsme zinscenovali téma 
Shakespearův les v ostravském Lese a vy-
tvořil jsem česko-polský projekt Poslední 
zhasne…z toho vyplývá, že v  mém praž-
ském bytě je hodně zaprášeno. Sezonu 
vykopnu v Aréně s Vyrozuměním. A během 
léta se vlastně do Ostravy stěhuju, protože 
jsem přijal velkou výzvu, o které ještě ne-
chci teď nic bližšího říkat, to by bylo brzy. 
Ale vypadá to, že nadcházející sezony strá-
vím v Ostravě. Ale však uvidíš. Až přijedeš 
do Lesa, všecko probereme.

Petr KlariN Klár 

Vojta Štěpánek: „V mém pražském bytě je zaprášeno“

Slapstick sonáta – Mozart, groteska, 

akrobati!

Finský novo-cirkusový guru Maksim Ko-

maro připravil s ansámblem Cirku La Puty-

ka nakažlivě temperamentní symbiotickou 

fúzi umění a popkultury.  Brilantní pohybo-

vá ekvilibristika na zemi i ve vzduchu, výje-

vy lyrické, epické i absurdní. Radost, krása 

a láska v inscenaci, jež si již podmanila 

podstatnou část světa a jistě si smlsne i na 

Králové Hradci, a to hned třikrát: na mi-

mořádně přidané nedělní představení jsou 

ještě lístky ve hře. A o ty se vyplatí rvát. 

Neváhejte shánět. Nechť započnou hry!

PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIDÁVÁME DALŠÍ 

REPRÍZU PŘEDSTAVENÍ SLAPSTICK SO-

NATA V NEDĚLI 25.6. OD 21 HODIN V ŠA-

PITÓ LA PUTYKY!
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Festival po roce znovu 

ožívá a spolu s ním 

i  jeho neodmyslitelné 

médium, festivalový 

zpravodaj Hadrián. 

O  drakovské části pro-

gramu vás nejen na těchto stránkách letos 

budou k našemu (a věřím, že i vašemu) 

velkému potěšení zpravovat studentka 

divadelní vědy FF UK a divadelní blogerka 

Nicol Škvarová a herec, režisér, divadelní 

iniciátor či někdejší redaktor stanice ČRo 

Vltava Karel Kratochvíl. Událostí i témat se 

ovšem každý festivalový den urodí mnoho 

a prostor tištěného zpravodaje je omezený, 

nekrácené verze rozhovorů, ohlasů, glos 

i všech dalších příspěvků si proto budete 

moci stejně jako loni přečíst každý den na 

webu draktheatre.cz. A protože festival je 

živý organismus, přicházíme letos s novin-

kou v podobě on-line zpravodajství. Abyste 

jej mohli sledovat, stačí se přihlásit na Fa-

cebooku do skupiny Všichni jsme Hadrián. 

Každý z členů sem navíc může přidávat 

vlastní příspěvky, takže se součástí naší 

on-line redakce můžete stát i vy. Proto 

pište, glosujte či si jen čtěte, každý podle 

svého gusta.

Milí diváci, čtenáři, přátelé, těšíme se na 

setkávání s vámi!

Tomáš Jarkovský, dramaturg Divadla Drak

Editorial

Koktejlová párty v bílém obdélníku

Pierre na parketách bílou páskou vytyčuje 
prostor metr krát dva metry. Následuje za-
dání, které budu volně parafrázovat: „Jste 
na koktejlové párty a snažíte se vstoupit do 
vztahu s dalšími účastníky. Zapomeňte na 
slova, jednejte tělem. Na svého partnera se 
nesmíte podívat. Zajímá mě okno do vaší 
duše, které otevřete divákovi.“ Lektor na 

studenty mluví anglicky, francouzsky, čes-
ky, trpělivě naslouchá doplňujícím dotazům. 
Sedmice statečných po chvíli váhání sta-
ne uprostřed bílého obdélníku. Stávám se 
svědkem asi patnáctiminutového cvičení 
na hudební doprovod, který Pierre pouští 
z počítače. Tu melodii rytmickou vymění 
za melancholickou, tu utrousí k někomu 
ze studentů adresnou poznámku, ale spíš 
se drží zpátky a pozorně sleduje dění až 

do posledního pohybu. Následuje výměna 
skupin, další zadání, další výměna atd. O 
několik hodin později dílna končí hlasi-
tým potleskem oceňující Pierrovo dnešní 
snažení. Ještě při odchodu s každým ze 
svých svěřenců ztratí slovo. Až se celý sál 
vyprázdní, přichází čas na náš rozhovor.

Co musí mít správný učitel?

Musí mít rád, co vidí. To je zásadní. Učitelé 
v divadle jsou učící tvůrci. Stále koketují 
s tím, že jsou věci, které rádi vidíme, a po-
tom věci, kterými něco předáváme. Já se 
tyhle dvě cesty snažím vyrovnat – aby mě 
bavila ta věc, kterou se studentovi snažím 
něco předat. Protože jedině tak můžeme jít 
společně dál. To je prvotní rozdělení, tedy 
pedagog a umělec v jednom. Rozhodně 
také pomůže, když je člověk připraveněj-
ší než student jak fyzicky, tak psychicky. 
A  v  neposlední řadě musí umět poslou-
chat – být otevřený, vnímat. Ale ne moc. Je 
umění také říct – tuhle otázku zatím ne-
chám bez odpovědi. Protože někdy snadné 
a rychlé odpovědi vedou k tomu, že už se 
dál neptáme. Ale člověk se musí stále ptát. 

Na JAMU pracujete se studenty tři roky, 
což je úplně jiná disciplína než když je 
dostanete na několikadenní workshop. 
Jaká je v takové skupině největší barié-
ra a jak ji odbourat?

Zrovna tady je opravdu složitá situace. Pro-
tože se tu potkávám se svými studenty z 
JAMU, pár posluchačů z DAMU, které taky 
trochu znám, a pak je tu skupina studentů 
ze Stuttgartu, které naopak neznám vůbec. 
Další problém workshopu může být, když 
k práci lektor přistoupí byznysovým mode-
lem: musíte se prodat, musí to být zábavné 
a studenti musí odejít s pocitem: „Wow, 
to bylo super!“ Ale krize, kde dochází ke 
třením, v takových dílnách moc nenajde-
te. Je to šup, šup, tralala a člověk odejde. 
A  po skončení si účastník klade otázku, 
co vlastně získal. Tření je potřeba. Ideální, 
tvůrčí workshop, zahrnuje tření.

Jak bude v pátek v 19.00 vypadat výsle-
dek na studiové scéně Draku? Co uvidí-
me na prezentaci výstupu?

To stále nevím. S první skupinou jsme vzali 
do hry obrazy od Francise Bacona a od Ko-
kolii. Pracovali jsme na principu duel/duet 
a hledali jsme, co má v sobě který obraz za 
tenze a jak je oživit. Byl bych rád, kdyby se 
nám podařilo vypíchnout temnotu jednotli-
vých obrazů. U druhé skupiny o výsledku 
zatím moc nevím, čeká nás zítra ještě celý 
den práce. Ale dá se říct, že tématem se-
tkání obou skupin je šedá zóna. Zóna, ve 
které věci už dávají smysl, ale těžko se 
identifikuje jaký.

Karel Kratochvíl

Pierre Nadaud: Tvůrčí workshop zahrnuje tření (pokračování ze str. 1)

Divadlo *** regionů
Festivalový název je v ohrožení! Podle so-
ciologických průzkumů nezávislého ruské-
ho Centra pro vytváření veřejného mínění 
vyplývá, že 80 % českého obyvatelstva má 
negativní vztah ke slovu „evropský“. Vý-
sledky tohoto průzkumu potvrzuje i citace 
z populárního diskusního fóra na serveru 
Novinky.cz: „Musýme odejít s eu jináč do 
dvouch led končý česko!“ 

Objevil se však i praktický problém. Do 
redakce Hadriána dorazila diplomatická 
nóta přímo od jejího Veličenstva královny 
Alžběty II. Ta vedení festivalu upozornila na 
skutečnost, že po odchodu Velké Británie 
z EU nelze nadále používat současný ná-

zev. Navrhla řešení: Divadlo evropských 
regionů vyjma Velké Británie a Severního 
Irska. Konzultovali jsme tuto možnost s 
festivalovým právníkem. Podle jeho zjiš-
tění bohužel existuje evropská směrnice č. 
672/2012 upravující názvy festivalů, a ta 
jasně říká, že název musí být kratší než 27 
znaků včetně mezer. Každý další symbol je 
zpoplatněn 300 €.

Abychom se tedy vyhnuli těmto nepříjem-
ným komplikacím, pokusíme se letos v pi-
lotním provozu používat název „Divadlo *** 
regionů“. Místo hvězdiček si každý může 
dosadit, co chce. Ruská agentura Sputnik 
nám dokonce navrhla, že by bylo vhodné 

ponechat hvězdičku pouze jednu – jedinou. 
Ale finální rozhodnutí prý zůstává (zatím) 
na nás.  

Vyzýváme tedy všechny festivalové 
účastníky, aby se ve facebookové skupi-
ně „Všichni jsme Hadrián“ vyjádřili, jakou 
variantu názvu by preferovali, zda „Divadlo 

*** regionů“, či „Divadlo * regionů“. Vedení 
festivalu zvažuje, zda neponechat dokonce 
pouze „Divadlo“ (nejsme si však jistí, zda 
by použitím tohoto označení nevznikl mezi 
českou i *** veřejností zmatek, na který 
festival vlastně mají jet), nebo pouze „Re-
gionů“. Těšíme se na vaše příspěvky. 

J. P. Fejk
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Iva Moberg: JAK SE NÁS TO MŮŽE NETÝKAT? Aneb Uprchlík je taky člověk.

IVA MOBERG, spoluzakladatelka, ředitelka 
a herečka DIVADLA NIE

Inscenace v česko-norsko-anglické kopro-
dukci Přišli jsme zdaleka získala norské 
ocenění Heddaprisen za Nejlepší inscenaci 
pro mládež v sezóně 2016/2017.

Téma uprchlíků či uprchlické krize je 
samozřejmě v poslední době neustále 
omílané, s řadou polopravd a mystifika-
cí. České divadlo ho ale příliš nereflek-

tuje. Proč jste se pro to rozhodli vy? 

Norsko nabralo a nabírá mnohem více 
uprchlíků než Česká republika. Při velké 
vlně v roce 2015 jich přišlo do Norska více 
jak 30 000. To je spousta lidí, se kterými se 
člověk běžně setkává. Možná, že více než 
v Čechách si tak uvědomujeme, že jsou 
to lidé jako my. Situace v Česku je tristní 
proto, že se lidé bojí něčeho, o čem vůbec 
nic neví, ani nemůžou vědět, protože tomu 
nejsou vystavení. Je rozdíl vidět obrázek 

potápějící se lodi, anebo se bavit s člově-
kem, který na té lodi byl. 

Jak jste k tomuto tématu přistoupili?

Potkali jsme se s nimi, bavili jsme se 
s  nimi, chtěli jsme slyšet jejich příběhy, 
protože v médiích se šíří řada nesmyslů a 
lží. Nejen v českých, týká se to samozřej-
mě celého světa. Hlavní je, že nenabízíme 
politické řešení, je to vyprávění osudů mla-
dých lidí, kteří hledají sami sebe, hledají 
start do života, mají stejné problémy jako 
teenageři po celém světě. Chceme tím do-
sáhnout dialogu, aby se o tématu mluvilo. 
Pokud o tom nebudeme mluvit a necháme 
na sebe jen působit něco, o čem někdo 
rozhodl, že tomu máme věřit, tak se nikdy 
ničeho nedobereme. Projekt má pomoci 
imigrantům se lépe integrovat a nám tyto 
lidi přijmout.

Jak se stavěli k faktu, že o jejich osu-
dech budete dělat inscenaci? 

Byli tomu velmi otevření. My jsme byli 
v centru, které bylo tranzitní, to znamená, 
že ti lidé tam měli zůstávat dva měsíce. 
Někteří tam ale byli rok, někteří pár týdnů 
nebo dva dny. Byli strašně rádi, že se ně-

kdo zajímá o to, kdo jsou, odkud jsou a co 
zažili. Protože se samozřejmě stává, že se 
na ně ostatní dívají často velmi skepticky, 
i když v Norsku se národy míchají mnohem 
více než v Čechách. Ale stále to není úplně 
vyřešené, ani v Norsku. 

Inscenace je určená pro mladé publi-
kum od deseti let. Proč jste zvolili tuto 
cílovou skupinu? Jak inscenaci vníma-
jí? 

Od deseti let jsou děti dost velké na to, aby 
si udělaly názor, myslí si toho strašně moc. 
Ale zároveň jsou moc malé na to, aby je 
dospělí brali dostatečně vážně a o všech 
věcech s nimi otevřeně mluvili. Doposud 
jsme inscenaci v Norsku hráli pro asi 2500 
dětí a stále se setkáváme s tím, že mají ti-
síc otázek a myšlenek. Což je logické, děti 
sice každý den nečtou noviny, ale každý 
den se s tím tématem konfrontují v  ob-
chodech, v televizi a tak dále, stále to na 
ně působí. Často ale říkaly, že doma o tom 
nemluví. Učitelé nám pak často říkají, že 
představení spustilo skvělé diskuse, které 
vedli ve škole s dětmi i mezi sebou. Dialog 
se otevírá, a to mě na tom velmi těší. 

Nicol Škvarová

Matija Solce: Chci začít dělat něco, co změní svět
Loutkový mág Matija Solce je jako krásný 
a velice vzácný motýl. Pořád někde pole-
tuje a je těžké ho zastihnout. Když už se 
mi poštěstí ho spatřit někde poblíž, rychle 
se kochám jeho poetickou obrazotvornos-
tí, ale především (Nekrácené verze všech 
textů najdete na www.draktheatre.cz nebo 
na facebookové skupině Všichni jsme Had-
rián)du, pohybu, slova a úsměvu. Nesmíte 
se ale zamilovat. Sotva se totiž dostanete 
do víru melodií a rytmu, je Matija fuč – s 
největší pravděpodobností na druhém kon-
ci světa. 

Letos se v Hradci s tvou prací budeme 
moci potkat hned dvakrát. O čem vyprá-
ví představení Pozor, los! které uvádíš 
dnes od 17.00 v šapitó? 

Tahle inscenace vznikla ve Švédsku, kde 
jsem studoval hudbu. Vypráví příběh 
o vyprávění příběhu, který vypráví los. Ná-
měty jsem poskládal z osobních zážitků. 
Chodili jsme do lesa a snažili se spatřit 
losa. Naslouchal jsem místním příběhům 
o skřítcích, ve které tam lidé opravdu věří. 
Zároveň jsem studoval kubánskou hudbu, 
která do inscenace vnáší trochu exotický 
element – ti skřítci jsou prostě posedlí ku-
bánskými rytmy. Pozor, los! vypráví o smrti 
a životě a o kamarádství mezi zvířetem 
a člověkem.

V sobotu večer zahraješ v šapitó se 

slovinskou kapelou Band Grad Gori!, 
ale ještě před tím od 20.00 uvidíme ob-
jektové divadlo a koncert Psí život. Jak 
úzce ses inspiroval dílem Karla Čapka?

Je to spíš spojení motivické. Snažím se 
přiblížit a srovnat atmosféru předválečné 
doby a dneška. Zaměřuju se na manipu-
lování médii tak, jak to dělal Joseph Go-
ebbels a jak to dnes opět dělá ve stejné 
míře i Donald Trump. A vyprávím o zklamá-
ní Čechů z té doby, kdy je všichni nechali 
napospas. Čapek jako spisovatel, kterého 
v představení hraju, hledá útěchu v malých 
věcech, v situacích s pejskem. V inscenaci 
se tak prolínají dvě roviny, jedna politická, 
druhá osobní, která vypráví o útěku od 
útlaku k něčemu životnému – k pejskovi. 

Co se v tvém životě od posledního fes-
tivalu Divadlo evropských regionů změ-
nilo? Co bylo za poslední sezónu tou 
největší událostí?

Měl jsem toho tolik, už si ani pomalu ne-
pamatuju, co jsem dělal před měsícem. Ale 
kdybych měl vybrat jednu… Pokusil jsem 
se ve Slovinsku rozproudit něco trvalejší-
ho, ale moc se mi to nedaří, protože jsem 
doma málo. Usiluju o vytvoření sociální 
platformy, která by mohla v okruhu, kde 
bydlím, povzbudit lokální a dlouhodobější 
způsob myšlení.

Jak konkrétně by měla taková platfor-
ma vypadat?

Měla by běžet na více úrovních. Na turistic-
ké, farmářské – měla by podpořit jak lokál-
ní ekonomiku, tak myšlení. Otevřeli jsme 
malý bar. Ale neměl jsem na něj moc času 

– a to je další věc. Že jsem v posledním roce 
hodně cestoval. Už jsem to možná přehnal, 
byl jsem asi v deseti nebo patnácti různých 
projektech. Říkám si, že s tím musím mož-
ná pomalu přestat. A začít dělat něco, co by 

mohlo udělat nějakou změnu ve světě. Ale 
o to se vlastně snažím pořád…

Co chystáš v ČR pro příští sezónu?

S Fekete Seretlek jsme se rozhodli udělat 
další představení. Postavíme ho na moti-
vech George Orwella a jeho románu 1984. 
A abych mohl s kapelou víc vystupovat, 
budu snad v České republice častěji. 

Karel Kratochvíl

(Nekrácené verze všech textů najdete na www.draktheatre.cz nebo na facebookové skupině Všichni jsme Hadrián)

Fotografie z představení Psí život, Matija Solce


