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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

10:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
Christopher Hampton / režie: T. Karpianus

ÚPLNÉ ZATMĚNÍ
14:00 STUDIO BESEDA

HaDivadlo Brno / CZ
Václav Havel / režie: Ivan Buraj

VERNISÁŽ
15:30 LETNÍ SCÉNA

Alena Kubínová / CZ

OSTROV PRO KLUKA, KTERÝ NECHCE 
SPÁT, A JEHO MAMINKU
17:00 KOMORNÍ SCÉNA V PODKROVÍ

Divadlo Venuše ve Švehlovce Praha / CZ 
Daniela Kapitáňová / režie: Monika Pulišová

SAMKO TÁLE
20:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Na zábradlí Praha / CZ
Viceníková, Mikulášek, Štědroň / režie: J. Mikulášek

ANDERSEN
20:00 STUDIO BESEDA

HaDivadlo Brno / CZ
Anton Pavlovič Čechov / režie: Ivan Buraj

STRÝČEK VÁŇA
21:00 ŠAPITÓ LA PUTYKY

Cirk La Putyka Praha / CZ

SLAPSTICK SONATA
cca 22:00 LETNÍ SCÉNA

JH BIG BAND – KONCERT

Matěj Nytra: Potřeba zpětného odbržďování
Mladý, inteligentní, progresivní, sympatic-
ký. Huckleberry Finn i Captain Beefheart 
a Kryštůfek Robin brněnského HaDivadla. 
Budoucnost brněnského HaDivadla Vás 
zve na šarmantní rendez vous! 

Jak bys definoval svoje preference dra-
maturgické a divácké? Liší se nějak?

Pokud představení (tvůrcům) nefandím 
z  „kolaborantských“ důvodů (jde třeba 
o  mé kamarády, dřívější spolupracovní-
ky...), nedokážu ho vnímat jinak než kritic-
ky, to znamená pod vlivem dramaturgické 
reflexe, hodnotitelsky, jestli bych sám chtěl 
být jeho původcem nebo „prodejcem“. Re-
spektuju různé formy, žánry. Ale pokud ne-
vidím sveřepý obtisk, totální tvůrčí rozhod-
nost, nechci se na to koukat. A nepřijímám 

„divadlo“ za každou cenu. Bez vědomí funk-
ce, proč tadyateď vzniká. Scénická tvorba 
musí vnímat podstatu své „politické“ moci 
a nebýt pasivním máslem-blátem-potra-
vou bez chuti.

Kromě dramaturgie jsi studoval i Teorii 
a dějiny filmu. Jakým způsobem tato 
zkušenost ovlivňuje Tvůj dramaturgic-
ký profil? Láká Tě i dramaturgie filmo-
vá?

Propojení studia, schopnosti komentáře 
a historického náhledu s možností vlast-
ní tvorby je zásadní! Nejen pro mě. Jak 
vznikly nejvlivnější estetické „revoluce“, 
progres filmových nových vln či (post)
dramatických reforem? Jejich původci 
byli někdejší kritici, teoretici, zakladatelé 
např. filmových časopisů (Godard, Bre-
sson, Wenders...). Od začátku téhle deká-
dy přispívám do Cinepuru, Filmu a doby, 
psal jsem výběrové posudky pro festivaly, 
dělám rozhovory. Tedy i ta „teorie“ vedla 

k praktickému psaní a komunikování. Dra-
maturgie inscenací a instituce HaDivadla 
jako celku je teď pro mě hutnou praxí - až 
se svět nebo divadlo přehoupne do apo-
kalypsy uzavřených možností a všechny 
progresivní -bühne se zavřou z vůle úřed-
nického rozhodnutí, přidám se (vrátím) 
k  filmařům. S filmovou dramaturgií mám 
ale kontakt i teď, spolupracuju se dvěma 
režiséry, které nadhraniční směřování 
upřímně zajímá.

(pokračování na str. 2)

celý den PLENÉR

NUUK – POJÍZDNÁ SAUNA 
KOLOTOČ ŘEZBÁŘE MATĚJE
10:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Drak / CZ

MAKOVÝ MUŽÍČEK
11:00-15:00 PLENÉR

CIRKUS NOSTALGIE
15:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Drak / CZ

MAKOVÝ MUŽÍČEK
16:00-18:00 PLENÉR

CIRKUS NOSTALGIE
16:00 LABYRINT DIVADLA DRAK

NÁVŠTĚVA VČELÍHO DOMU
18:00 STUDIO LABYRINT

Nejhodnější medvídci / CZ

POINCARÉHO DOMNĚNKA
20:00 ŠAPITÓ

Matija Solce / SLO

PSÍ ŽIVOT
21:00 ŠAPITÓ

BAND GRAD GORI! – KONCERT
22:30 STUDIO LABYRINT

Q10 / CZ

R+J

DNES V DIVADLE DRAKJakub Vašíček: Tak to mě ba.
Jakub Vašíček, umělecký šéf Divadla Drak, 
režisér a herec (a také prý dlouhodobý 
uchazeč o řidičský průkaz) se s hodinovým 
zpožděním odtrhl od scénografa Antonína 
Šilara a dorazil do redakce.

Inscenace Makový mužíček, která měla 
premiéru 29. 4. letošního roku, je pro di-
váky od tří let. Jak se dá s touto skupi-
nou ne úplně nejmenších, ale stále ještě 
dost malých dětí komunikovat?

To je zajímavá otázka. My na to s Tomá-
šem (Jarkovským, dramaturg Divadla Drak, 
pozn. red.) stále ještě přicházíme. Není to 
úplně náš okruh. Zejména když jsme byli 
na volné noze, tak jsme mateřinky moc 
nedělali. Teď se o to zajímáme, řešíme to 
i s Dominikou Špalkovou, protože ona se 
zabývá tím, co děti v tomto věku vnímají. 
Sledujeme současné trendy, je to hodně 
o kontaktu, o divadle na blízko, v tom je di-
vadlo pro mateřinky velmi progresivní. Což 
nejde v kamenných divadlech vždy splnit, 
protože se inscenace musí hrát na „vel-
kém“ jevišti, u kterého si nejsem úplně jistý, 
zda je příznivé pro to, co takhle malé děti 
vnímají a potřebují. Já na to nejsem odbor-

ník, ale myslím, že to, že se s nimi člověk 
může bavit a být s nimi v jednom prostoru, 
je důležité. Což ale není případ Makového 
mužíčka, který pracuje s klasickou diva-
delní konvencí. A tam si nejsem jistý, jestli 
z toho mají děti takový zážitek, jako když 
k nim přijdu a nechám je na něco sáhnout. 
Takže se to teď trochu učíme, ohledáváme, 
navíc máme sami děti v tomhle věku. Což 
je motivující.  

Přemýšlíte o tom, že byste šli ještě níž?

Nene. Já to obdivuji, ale je to pro mě úplně 
jiný žánr, který příliš nezapadá do divadla, 
jak mu já rozumím. Nevím vlastně, co je 
cílem. Věřím tomu, že ti, co to dělají, tomu 
věří a vědí to, ale já ne. 

Myslíš, že je při přípravě inscenace 

legitimní uvažovat nad tím, zda je pro 
diváckou skupinu 6+ a pro 12+, nebo je 
to jedno a měly by být všechny otevřené 
všem napříč věku?

Není to jedno. Děti se mění co rok a vše 
se otočí o 180°, takže je důležité vědět, 
pro koho to děláš. Divadlo, které má bavit 
patnáctiletého člověka, se nedá dělat tak, 
aby bavilo šestiletého. V tom je to zajímavé, 
snažit se vcítit do toho, jaký druh zážitku 
by to pro ten který věk měl být.

Proč děláš divadlo pro děti? V čem ti to 
dává smysl? 

U těch menších ten úplně nejvnitřnější 
stále hledám. Teď ho trochu nacházím díky 
svému synovi. Osobně raději dělám pro 
starší děti, kde už se dají řešit témata, ke 
kterým mám blíž. Baví mě totiž, že jsou to 
diváci, kteří v zásadě nepřijdou do divadla 
dobrovolně, a ono se to pak třeba povede. 
Když na začátku vytáhnou mobily a na 
konci sledují představení. Když se s někým 
ztotožní, i když jdou původně do divadla 
s názorem: ty vole, divadlo. Tak to mě ba.

Nicol Škvarová
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V inscenaci Vernisáž se představíš jako 
herec, jaký je pro Tebe zážitek zásadní 
změny fokusu?

Velice svobodný. Kontrolovat průběh díla 
přímo z centra pozornosti je naprosto ide-
ální. Ta funkce (herecká či ztělesnitelská) 
má jasný důvod, cíl, veskrze dramaturgic-
ký. Moje obsazení ctí záměr Havla-autora 

a  zároveň nejlépe podpírá náš (s  Ivanem 
Burajem) inscenátorský klíč - jde tu 
o  prachsprostě osobní, angažovanou se-
bereflexi!

Jaký je Tvůj vztah k osobnosti a drama-
tice Václava Havla?

Jako by to byl můj táta. Ale nebaví mě psát 
jeho poetikou! Každopádně, kdybych měl 

umřít a pánbůh v nebi říká „Pardón, prostě 
jsme to nezvládli no, teď se ty útoky a vý-
buchy všude tak vrší... Ale vyber si rychle 
dekádu, místo v minulosti, kam se vrátíš 
zpátky, se znalostí vývoje...“ skočil bych do 
rozlomeného Havla v normalizační pauze, 
kde bych v (ne)klidu mohl rozjet progres 
dramatického psaní a představil bych po 
bytech a chalupách ještě radikálnější 

věci než tehdy nejen český underground 
dokázal vymyslet. 70. léta je třeba zpětně 
odbrzdit...

Na co se v současný době nejvíc těšíš?

Teď na vzduchlesyvyysokonamapěasi. Na 
ticho.

Petr KlariN Klár

Matěj Nytra: Potřeba zpětného odbržďování (pokračování ze str. 1)

„Je radost velká býti celý“, řekl si terminátor 
při pohledu na svou novou, modře ocelovou 
dlaň. I já si v ránu sobotním notuji pokleslý 
kuplet podobných not. Konečně totiž do 
Hradce dorazila polovina naší redakce druhá, 
má půvabnější, kreativní, samostatná pravice, 
Alexandra Bolfová. Jest neskonalým štěstím 
nebýt sám nejen na momenty tvůrčí, ale pře-
devším chvíle, kdy potřeba je sdílet, hlavně 
pak pocity z právě zhlédnutých divadelních 
artefaktů. Včerejší den se ukázal v tomto 
ohledu být dosti schizofrenním. Zatímco 

česko-polská inscenace Poslední zhasne! 
pro mne byla nepříliš kvalitním opiátem i 
rachitickou chůvou, jež při kolébání hrozí 
nebohé robě upustit rovnou na nehostinnou 
zem, britská revolta proti Třesohruškovi, byla 
ve svých nejlepších momentech rovna Monty 
Pythonům i Černé zmiji. Jen bych krátil, váže-
ní, a klidně na dvě třetiny, a bez pauzy. Jinak 
je vše přesně na svém místě a zde, v Hradci, 
naprosto v harmonii. Zatím. Sobotu parádní 
Vám všem. A lidé, čtěte!

Petr KlariN Klár 

Úvodník sobotní, 
kompletnosti sláva!

Fotookénko  #divadelňák

Jak vypadal první den festivalu před Klicperovým divadlem – na fotografii nahoře v průběhu 
odpoledne, dole pak během večerního koncertu herců Klicperova divadla a jejich kapely Mastix.

Parazit píše mouše: 
„Zítra to roztočíme!“ 
(dětská)

Co to letí, co to letí?

to je klíště na varleti

na varleti čápa,

pápá, 

děti, pápá!

Anketa první – poetická

Má podle vás v dnešní době vůbec di-
vadlo smysl? 

Ach věřte jen, a věřte celou duší-

A vírou svou i slunce unesem!

(J. Wolker)
V jednom rozhovoru jste divadlo kdysi 
přirovnal s slunci (vnímáte tedy divadlo 
jako zdroj energie. Zajímalo by nás,  zda 
byste toto přirovnání použil i dnes, ve 
vztahu k současnému stavu divadla?

To vám je vernosť ohromná,

ako sa nehne odo mňa,

kým slnko svieti.

(M. Rúfus)Co si představíte pod pojmem impo-
tentní divadlo? 

Stojan bez partitury

horký letní den bez vzduchu

paměť zakopaná

(F. Listopad)
připravila Alexandra Bolfová
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Představení? Představení!

Milý Marku, letošní ročník Divadla Ev-
ropských regionů se pyšní hned dvěma 
Tvými scénografiemi, obě navíc zpra-
covávají skandinávské téma, ptám se 
tedy: je Ti osobně blíže, Andersen nebo 
Ibsen, a proč?

Nemám blíž ani k jednomu z nich - Ande-

rsen mi už v dětství naznačil, že život je 

peklo a Ibsen mi to v dospělosti potvrdil. 

Mám je rád oba.

Jaké byly Tvé zásadní inspirační zdro-
je při práci na inscenacích AnderSen 
a Paní z moře?

Největší inspirací je samotný text, což je 

ovšem v případě inscenace AnderSen 

trošku problém, protože u ní text vznikal 

(vzniká) až během zkoušek, na základě 

improvizací, podnětů a nápadů od režiséra 

i od herců. Finální podoba textu je tak ho-

tová přibližně 2 dny před premiérou. Jinak 

inspirační zdroj je cokoliv – u AnderSena 

vzpomínky z dětství, dobová architektura 

i móda. To stejné platí i pro Ibsena. Důle-

žité je pro mě vždy pokusit se výtvarnou 

podobou vystihnout téma hry.

Co obě výtvarná řešení spojuje, a v čem 
se liší?

Spojuje je myslím to, že mám rád krabičky 
a domečky. 

Oba režiséři zmíněných inscenací, tedy 
Jan Mikulášek a Martin Františák patří 
ke Tvým pravidelným spolupracov-
níkům. Jaké jsou podle Tebe rozdíly 
v jejich tvůrčím přístupu? Liší se nějak 
jejich požadavky na scénografa, re-
spektive autora kostýmů?

Oba dva jsou hodní, vnímaví a neautori-
tářští, takže mi dávají dost velkou svobodu 
nebo přinejmenším přemýšlí nad každým 
nápadem, kterým jim nabídnu. Srovnání 
jejich práce ovšem přenechám teatrolo-
gům.

Práce kterých scénických výtvarníků 
domácích či světových Tě oslovuje jako 

diváka i profesionála, a proč?

Světové scénografy nestíhám sledovat, 

ale z domácích mě určitě oslovuje práce 

Lucie Škandíkové, líbí se mi její způsob 

přemýšlení o prostoru, práce s metaforou. 

Mám rád Kateřinu Štefkovou pro její smy-

sl pro detail a Janu Prekovou pro humor 

a odvahu.

Divoká kachna na pomerančích nebo 

Princezna na hrášku a proč?

Princezna na hrášku - myslím, že tak se 

budou jmenovat moje memoáry.

Jak se má Tvůj kocour?

Má se skvěle, včera ulovil myš.

Za rozhovor díky!

Petr KlariN Klár

Princezna na hrášku – tak se budou jmenovat moje memoáry

Scénická adaptace slovenského bestsel-
leru Kniha o hřbitově, v režii mladé prog-
resivní režisérky Moniky Pulišové. Venuše 
ve Švehlovce dobývá Hradec Králové 
vynikajícím komediálním monodramatem, 

jehož srdcem je precizní, oduševnělý 
a  temperamentní herecký výkon jednoho 
z nejlepších fyzických herců současnosti, 
Pavola Seriše. Nemiňte dnešní Podkroví! 

Prvním „domácím“ představením Klicpero-
va divadla na festivalu Divadlo evropských 
regionů bude Úplné zatmění v režii Terezy 
Karpianus. Na několik otázek jsme se zeptali 
představitelů hlavních rolí prokletých básní-
ků Jakuba Tvrdíka a Matěje Anděla.

Viděli jste před samotným zkoušením film 
Agnieszky Holland? Ovlivnil vás něčím při 
zkoušení (ať už v dobrém či špatném).

Matěj Anděl: Viděl jsem ho asi měsíc před 
začátkem zkoušení a musím říct, že teď tro-
chu lituju. Ptal jsem se Terezky, jestli se na 
něj mám dívat, většinou se tomu totiž snažím 
spíš vyhnout. Říkala, že tam moc podobnosti 
není a jde spíš o inspiraci. Přinejmenším text 
je ale téměř totožný. Tak teď nevím, jestli to 
od ní nebyl náhodou záměr... Při zkoušení 
pak pro mě bylo občas těžké zapomenout na 
výrazného DiCapria.

Jakub Tvrdík: Film jsem kdysi viděl, ale prá-
vě z důvodu, abych nebyl příliš ovlivněn jsem 
se na něj před zkoušením nedíval. A také 
jsem si chtěl ušetřit nervy, že nikdy nebude-
me tak dobří jako Leo a David.

Jak těžké je pro herce hrát postavu opač-

né sexuální orientace?

Matěj Anděl: Já osobně s tím žádný problém 
nemám. Myslím, že vnímání lásky se s orien-
tací nemění. V tomhle případě je navíc důleži-
tější spíš intelektuální souznění.

Jakub Tvrdík: Nevidím v tom žádný rozdíl. 
Je to o lásce a ta je stejně krásná složitá 
a bolestivá, ať už se cítí ke komukoliv.

Kdo je podle vás ve zkratce Rimbaud/Ver-
laine? V čem je vám podobný? A v čem se 
naprosto lišíte?

Matěj Anděl: Rimbaud je idealista, což je 
samozřejmě dáno i věkem. Je ale zároveň 
maximalista, který vše dělá na 120%. O to 
bolestnější je ale jeho pozdější ztráta ilu-
zí. Chtěl prožít úplně vše, aby mohl změnit 
svět. Myslím, že aspoň v našem podání se 
na konci cítí tak trochu zrazený sám sebou. 
Když jsem byl mladší, taky jsem šel do všeho 
po hlavě, byl jsem přesvědčený o své pravdě, 
za kterou jsem byl ochotný prát se do krve. 
On byl ale geniální a extrémně inteligentní, 
což bych si o sobě nikdy netroufl tvrdit... Na 
druhou stranu, jestli něco snad mám, co on 
ne, tak je to asi empatie.

Jakub Tvrdík: Myslím, že jsem si s postavou 

Verlaina blíž, než si připouštím. Například 

stejně jako jeho, mě celý můj život provází 

neskutečně otravná nerozhodnost. Na dru-

hou stranu musím říct, že na rozdíl od něj 

se mi bití žen příčí natolik, že s ním nikdy 

nehodlám začít.

Kdybyste mohli vzkázat jednu větu své-

mu předobrazu v této inscenaci – co by 

to bylo?

Matěj Anděl: Nikdy se nestaň na Verlainovi 

tak finančně závislý, abys ho nemohl včas 

opustit. Ale mě se to radí...

Jakub Tvrdík: Už se konečně rozhodni, stůj 

si za tím a buď připraven nést následky.

Existuje v textu divadelní hry určitý motiv, 

který s vámi, vaším životem a osobními 

zkušenostmi rezonuje, který se vás by-

tostně dotýká?

Matěj Anděl: Miluju jeden citát (tuším že 

jeho autorem byl Rembrandt), kterým se sna-

žím řídit, a který ve hře není podle mě cizí ani 

Rimbaudovi. „Život se musí žít. Je nutno brát 

jeho zápory, vyrovnávat se s protivenstvími 

kladem, intenzivním procítěním, měněným 

ve tvůrčí čin.”

Jakub Tvrdík: Těch motivů, které se mě do-

týkají je překvapivě docela dost ale vyberu 

jeden za všechny: „Nejlepší bude, když se 

napijeme a přitom to můžeme probrat“.

Jakub Tvrdík a Matěj Anděl: Už se konečně rozhodni!

Samko Tále
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Rozmanitost letošního festivalového pro-

gramu v Draku snad diváky zavede da-

leko za běžné vnímání žánrů. Festivalové 

dny jsou pro nás výjimečným svátkem. Ve 

slově festival se ostatně spojují významy 

latinského výrazu dies festivus (radostné 

dny) a výrazů feast, fiesta užívaných pro 

náboženský svátek nebo také velkou hos-

tinu. Tento svátek s sebou přináší „rojení“ 

společenství umělců a diváků. Svým způ-

sobem odkazuje na své komunitní kořeny.

Dramaturgie Divadla Drak chce do letošní-

ho festivalu přispět uvedením originálních 

a všestranných inscenací domácí i mezi-

národní loutkářské scény. Uvést inscenace 

divadelně objevné nebo vycházejí z tradič-

ních loutkářských postupů, ale které mají 

současný obsah nebo přesahují žánry a 

jsou progresivní či inspirativní. Festivalová 

představení mnohdy dosahují i hraničních 

forem loutkářství a potvrzují tak jeho ne-

konečné, imaginativní a stále výrazné 

rozměry. 

Těšíme se v Draku na setkání s Vámi!

Dominika Špalková 

dramaturgyně festivalu a umělecká 

ředitelka Divadla Drak

Dominika Špalková: Slovo k dramaturgii

J. A. Komenský kdysi řekl: „Z včelařství 

naučil jsem se přírodu více znáti a více mi-

lovati než z mnoha knih učených.“ Citáty 

podobnými tomuto je vyzdobeno schodiš-

tě vedoucí do Labyrintu Divadla Drak. Od 

března je tam instalována výstava Včelí 

dům, kterou si můžete v sobotu a v neděli 

vždy od 16.00 užít i prostřednictvím ko-

mentované prohlídky.

V multimediální instalaci jsou k vidění so-

chy, film, zvuk i text. Vše zastřešené téma-

tem včel a jejich společenství. Nechybí ani 

výhled na střechu divadla, kde stojí včelí 

úly. Včelky do něj od jara pilně snášejí med, 

který je premiérově distribuován na letoš-

ním festivalu. Kurátorsky se na výstavě 

podílela také Radoslava Schmelzová, která 

největší výzvu projektu spatřuje v umělec-

kém přesahu a mezioborovosti: „Nevím, 

jak výstava působí v kontextu festivalu, ale 

ten prostor byl původně určený i pro prů-

niky mezi divadlem a výtvarným uměním.“ 

Vatikánská inspirace

Slova kurátorky potvrzuje i Dominika 

Špalková, umělecká ředitelka Divadla 

Drak a Mezinárodního institutu figurálního 

divadla: „Výstavou chceme navázat na my-

šlenku, že divadlo nevnímáme pouze jako 

budovu pro odehrávání divadelních před-

stavení, ale také jako místo společenské 

a setkávací.“

Prvotním impulsem pro pořízení včelstev 

a uspořádání výstavy se pro uměleckou 

ředitelku stala výzdoba svatopetrské ba-

ziliky ve Vatikánu. A také fakt, že během 

velikonočních obřadů kněží velebí včelstva 

jako původce vosku například pro své sví-

ce. Přiznává, že na začátku nebyli nápadu 

naklonění úplně všichni: „Když jsem s tím 

loni v létě přišla na soustředění, dívali se 

na mě jako na blázna. Teď jsem ale ráda, 

jaký to má pozitivní dopad na jednání mezi 

lidmi. Kamkoli přijdu, najde se někdo, kdo 

má s včelami něco společného. Například 

profesor Miloslav Klíma měl pradědu vče-

laře. Můj praděda byl taky včelař. A koneč-

ně i J. A. Komenský.“

O „dračí včely“ se stará Karel Zubatý 

z  Hvězdárny a planetária Hradec Králové. 

Jeho výklad vám zpestří nedělní komento-

vanou prohlídku. V sobotu se můžete se-

tkat s archeologem z Centra teoretických 

studií o středověkém včelaření Petrem 

Medunou.

Karel Kratochvíl

Drak má med. A má ho rád

Děti versus Uprchlíci aneb Ony fakt nejsou blbý!
Pokud se chceme s dětmi bavit o uprch-

lících a uprchlické krizi, nelze na ně úto-

čit s politickými a ekonomickými tezemi, 

důvody a důsledky. NIE na to jde skrze 

osobní, intimní rovinu. Abdula je chlapec, 

který v šestnácti letech musel uprchnout 

z Aleppa v Sýrii spolu se svým kamarádem 

Omarem do Norska. Dnes je mu osmnáct. 

Omar cestu nepřežil. NIE sbírali vyprávění 

o osudech mladých běženců mezi třinácti 

a osmnácti lety přímo v uprchlickém cent-

ru v Oslu. Nikterak invenční nebo neotřelou 

formou zprostředkovávají tvůrci velmi sil-

ný příběh o velké odvaze a velkém smutku. 

Způsob – tedy retrospektivní vyprávění 

ozvláštňované loutkovými vstupy, vykro-

čením mimo hrací prostor mezi diváky či 

hudebním doprovodem – jakým příběh 

inscenátoři zpracovali, považuji pro dané 

téma za ideální a legitimní. Pro silné téma 

jednoduchá a čistá forma. 

Inscenaci ale vnímám spíše jako materiál 

k něčemu mnohem mnohem podstatněj-

šímu – k diskuzi s diváky, která vždy po 

představení následuje. V publiku seděli 

žáci šesté a sedmé třídy. Mluvit s dětmi o 

tomto tématu je naprosto zásadní. Reflek-

tovat s nimi, co se říká v médiích, ukazovat 

jim skutečnou stránku věci, zjišťovat, co si 

o problematice myslí. Skutečně mě pře-

kvapilo, jak dokážou uvažovat nad tím, jaký 

obraz o uprchlících dostáváme. Měly otáz-

ky a poznámky typu: Proč tedy plýtváme 

penězi na stavbu oplocení, když bychom je 

mohli investovat do pomoci uprchlíkům? 

Proč se o uprchlících říká, že jsou zlí, když 

jsou to lidi jako my? Zařezaně jsem seděla 

dojatá velkou mírou sociálního cítění. Tohle 

je cesta, jakou se to všechno může zlepšit. 

Naslouchat dětem, respektovat jejich ná-

zory, mluvit s nimi, učit je myslet kriticky a 

pěstovat v nich respekt k ostatním – a ony, 

až vyrostou, třeba pak nebudou zakládat 

stránky Islám v ČR nechceme nebo volit 

Tomia Okamuru. Možná je to naivní a mož-

ná se vám zdá, že tu nějak vyzývám do 

zbraně. Ale… na úplném konci diskuse 

poznamenal jeden kluk původem ze Sýrie, 

že ho spolužáci ve škole atakovali, že oni, 

Syřani, mají vždycky nejlepší a nejdražší 

telefony a že na to určitě dostávají od stá-

tu peníze. Snažil se jim vysvětlit, že to tak 

není, že v Sýrii to bylo stejně dobré jako 

tady u nás a žilo tam spousta významných 

a úspěšných lidí, země dobře prosperovala. 

A jeho rodina normálně v Čechách pracuje 

a vydělává. Rozbrečel se, když to říkal.

Nicol Švarová
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Filip Huml: Na herci mě zajímá komplexní práce

Je 14 let hercem Draku, před 10 lety 

v  Hradci založil a doposud vede oddíl 

brazilského bojového umění capoeira, 

ale v  roce 2009 také divadelní soubor 

Q10, který se na podzim roku 2012 

stal součástí divadelní laboratoře Draku. 

Na festivalu se dnes představí jako reži-

sér inscenace R+J, která měla premiéru 

v březnu. 

Co se v souboru Q10 od jeho vzniku 
změnilo? 

Vyrostlo v něm pár zajímavých hereckých 
osobností, někteří se dostali na uměleckou 
vysokou školu. Ať už na KALD na DAMU 
nebo na divadelní produkci nebo vědu do 
Prahy, na JAMU do Brna… Celkový součet 
činí asi sedm nebo osm lidí, kteří se tímto 
směrem vrhli. Vyrostli a šli do světa.

Jak se za těch sedm let proměnila tvoje 
role v souboru?

Dostal jsem tehdy malé puberťáky, prá-
ce s nimi byla samozřejmě jiná než dnes. 
Vychovával jsem je skoro jako nepopsané 
listy, směroval jsem je do jejich osobních 
výjimečností. Teď mám v souboru velký 
věkový rozptyl – od 13 do 30 let. Komu-
nikace s takovou věkově rozmanitou sku-
pinou funguje jinak, ale snažím se být ke 
každému z nich upřímný. Až jim je to někdy 
nepříjemné. Na druhou stranu se je mož-
ná snažím víc poslouchat, vycházet vstříc 
tomu, co by si přáli, respektovat jejich 
osobnosti. V současnosti je moje role míň 
režisérská než dřív… a možná je to tak 
zajímavější. I pro mě.

V sobotu ve 22.30 uvádí Q10 ve Stu-
diu Labyrint inscenaci R+J. Za těmito 
zkratkami se skrývá vyprávění o známé 
veronské dvojici nahlédnuté pohledem 
afrobrazilského umění. Co mají společ-
ného capoeira a Shakespeare?

Jelikož se tato tragédie odehrává v Itálii 

a její autor byl Angličan, přičemž další jeho 

hry jsou zasazeny do Řecka, Čech atd., ří-

kali jsme si: proč by se nemohl příběh Ro-

mea a Julie odehrát v Brazílii? Kde mimo 

jiné vznikl i fenomén capoeira – v pravém 

smyslu umění, které má jak taneční, tak 

bojové prvky. A během své čtyřsetleté 

historie se dostalo právě díky těmto bo-

jovým prvkům do situace, kdy proti sobě 

bojovaly různé rody, resp. gangy. A protože 

v Hradci máme velký oddíl, který se capo-

eirou zabývá a letos slaví desetileté výročí, 

spojení se přímo nabízelo; ukázat pohled 

na Shakespearovu tragédii v jiném kontex-

tu. Když máme „anglickou Itálii“, můžeme 

si dovolit i pohled z Brazílie. Země, kde se 

mísí evropské, jihoamerické, ale i africké 

kultury, odkud byli dováženi otroci. V Brazí-

lii najdeme zajímavý mix hudební, jazykový 

i náboženský. 

Karel Kratochvíl

Na festival udeřilo sucho, nesplachujte a plýtvače hlaste!
Královéhradecká pobočka Českého hyd-
rometeorologického ústavu vydala varo-
vání. V Divadle Drak a přilehlém okolí se 
za posledních 24 hodin povážlivě snížila 
hladina podzemní vody. „Pramen, nad 
nímž divadlo stojí a ze kterého čerpá pit-
nou vodu, vyschne při současné spotřebě 
zhruba v polovině festivalu,“ upřesnil me-
teorolog Dušan Čičman. Naše redakce v 

Příručce pro pohraničníky (foliové vydání z 
roku 1951) našla několik osvědčených tipů, 
které hodláme vyzkoušet a čelit tak možné 
katastrofě. Ale sami to nedokážeme – po-
třebujeme vaši pomoc!

V první řadě omezte spotřebu tekutin. Ušet-
ří se tím nejen voda určená k pití, ale díky 
dehydrataci účastníků festivalu se také 
sníží frekvence splachování na WC. Ale da-

leko důležitějším faktorem, který ohrožuje 
naše společné mírové snění a vlahé zítřky, 
jsou cizí návštěvníci – upíjejí naši krásnou 
vodu. Máme tím na mysli v první řadě ty 
festivalové fanoušky, kteří přijeli do města 
kvůli Open Air Programu. Vyprahlí ze stanů 
a produkcí pod širým nebem se tajně v ne-
střežený okamžik vkrádají na naše toalety, 
aby zde upíjeli z vodovodních kohoutků či 

hůře ze záchodových mís. Takové a podob-

né případy, kdy cizinci zákeřně přepadají 

naše národní bohatství, okamžitě hlaste 

na FB skupinu Všichni jsme Hadrián. Naši 

studnu si rozvracet nedáme! Té studny se 

nevzdáme! Kdo nesedí na prameni, není 

Čech! 

J. P. Fejk

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

K Draku přijela sauna
Zpotili jste se málo při divadelním předsta-
vení? Odskočte si z hlediště nebo jeviště 
přímo do sauny. Stát bude až do neděle 
vedle Draku a Anetu Kohoutovou, jednu 
z organizátorek projektu sauny a osvěžov-
ny NUUK, jsme pozvali k rozhovoru těsně 
před včerejším otevřením.

Jak jste se tu ocitli?

Nanominovali jsme se tak trochu sami. 
V létě se lidi tolik nesaunují a tam, kde nor-
málně kotvíme, je teď mrtvo. Protože se 
samozřejmě veškeré dění přesouvá sem 
na divadelní festival. Říkali jsme si proto, 
že by bylo super mít saunu jako součást 
festivalu, protože saunování je vlastně taky 
taková performance. 

Jak to uvnitř vypadá?

V naší sauně si sami zatopíte dřevem, 
v tom se odlišujeme od wellness center, že 
si sám návštěvník může regulovat teplotu 
přikládáním. A také políváním vodou z věd-

ra. NUUK není klasická suchá sauna, ale 
taková ta pěkně zpocená. 

Kolik se k vám vejde lidí a jak se musí 
vysvléct?

Pohodlně se do prostoru vejde osm, když 
se mají rádi i deset návštěvníků. V otáz-
ce oblečení jsme poměrně benevolentní. 
Nemáme návštěvy ani časově omezené, 
někdo se rád saunuje tři hodiny, někdo 
patnáct minut. Je to na každém, jestli tu 
bude ve svetru nebo nahatý. 

Získali jste cenu Hradce Králové. Zna-
menalo to pro NUUK vzestup návštěv-
nosti?

Cena pro nás byla moc důležitá, protože 
o ní rozhodovali sami občani města. Byla 
pro nás především zpětnou vazbou, že to, 
co děláme, má smysl. A že to asi děláme 
i dobře.

Karel Kratochvíl


