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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo Kozlík / CZ

JAK ŠEL KOZLÍK DO SVĚTA
16:00 STUDIO BESEDA

Cine 13 Theatre Paris / FR
Daniel Glattauer / režie: J. Wille

DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Dejvické divadlo Praha / CZ
William Shakespeare / režie: O. Spišák

ZIMNÍ POHÁDKA
cca 21:30 LETNÍ SCÉNA

MASTIX - KONCERT
22:00 STUDIO BESEDA

Divadlo Letí Praha / CZ
Falk Richter / režie: M. Amsler

SMALL TOWN BOY
*OFF BESEDA°

#der2016
Používáte Facebook, Twitter nebo In-
stagram? Nezapomeňte přidat ke svým 
příspěvkům a fotografiím náš oficiální 
hashtag #der2016. Nejzajímavější foto-
grafie budeme sdílet a zařadíme je i do 
našeho Hadriánu.

Virtuální svět je přece tak lákavý!
Prvními zahraničními hosty našeho 
festivalu budou divadelníci z Paříže. 
Divadlo CINE XIII TEATRE k nám přive-
ze inscenaci DOBRÝ PROTI SEVERÁKU. 
V komorní romantické komedii pro 
dva herce tak budeme svědky ne-
čekaného milostného vztahu, který 
vznikl na základě banálního překlepu 
v  emailové korespondenci. Režisérky 
inscenace JUDITH WILLE jsme se ze-
ptali na pár otázek a vy si spolu s námi 
užijte toto francouzské představení 
podle celosvětově populárního best-
selleru od 16 hodin ve Studiu Beseda!!! 

Pamatujete si své první pocity po 
přečtení románu Daniela Glattaue-
ra? 

Přečetla jsem si knihu a hned jsem 
si řekla: „Ten text je úžasný! Zábavný, 
bezprostřední, osvěžující a chytrý. Ob-
sahuje všechno, co by měla divadelní 
hra mít.“

V čem jste tedy viděla hlavní poten-
ciál této předlohy a co rozhodovalo 
pro její uvedení na jeviště?

Síla tohoto tématu tkví v tom, že se 
to může přihodit komukoliv. Cítíte se 

účastni. Troufám si říct, že každý z nás 
někdy flirtoval přes internet, po sms 
zprávách, na WhatsAppu, Facebooku 
nebo po mailu. A najednou se situa-
ce stává čím dál intimnější. Svěřujete 
se (často úplně neznámému člověku) 
s  věcmi, které byste se nahlas neod-
vážili říct. Je to velmi živoucí a dovolí 

nám to na chvíli uniknout z reality. Vir-
tuální svět je přeci tak lákavý!

Podle jakého klíče jste vybírala oba 
protagonisty?

Potřebovala jsem někoho hodně při-
rozeného, autentického, skutečného 
a  legračního. Caroline a Stéphane se 
mi na to zdáli perfektní. Mají vše po-
třebné, aby vdechli postavám život.

Co pracovního vás v nejbližší době 
čeká?

Mám v Rakousku režírovat operu pro 
děti v Národní opeře v Grazu.

A na závěr se samozřejmě musíme 
zeptat - už se vám někdy stal ně-
jaký omyl nebo trapas způsobený 
moderní technologií?

Samozřejmě! Největší trapas se mi stal 
díky automatické opravě pravopisu 
v mobilním telefonu. Nasala jsem sms 
svému příteli (byli jsme spolu tehdy 
jen pár měsíců), že nesnáším jeho 
matku. Ve skutečnosti jsem chtěla říct 
něco úplně jiného...

◘ Jana Slouková

Festival jako guláš

Dramaturgové drakovské části festiva-
lu, Dominika Špalková a Tomáš Žižka, 
působí jako velmi otevření a nadšení 
lidé. Při přepisování rozhovoru se 
mi často vybavovala představa prá-
vě se vařícího guláše, směsi celkem 
různorodých, leč k sobě se hodících 
myšlenek. Pod jejich větami jako by 
neustále bublala jiná, ale související 
témata. Rozhovor s nimi byl plný od-
boček, opakujících se motivů, nedo-
řečených vět a náhlých pozastavení. 

Vůbec se netajili tím, že se jejich po-
vahy přímo promítají i do koncepce 
festivalu.

Tématem vaší části festivalu je letos 
svátečnost. Jak jste ho uchopili?

DŠ: Přemýšleli jsme nad tím, jaký má 
vůbec smysl pořádat festival, když se 
jich všude koná tolik. Nechtěli jsme 
proto vytvořit jen další přehlídku nej-
úspěšnějších inscenací, ale pokusit se 
o festival v původním smyslu slova 

10:00 DIVADELNÍ KLUB

Lutkovno Gledališče Maribor / SLO

PRAKTICKÉ RADY HODNÝM 
DĚTEM
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

STUDENTI A FIGURATIVNOST
18:00 DIVADELNÍ KLUB

Lutkovno Gledališče Maribor / SLO

PRAKTICKÉ RADY HODNÝM 
DĚTEM
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Gaudeamus Theatrum / CZ, SK, PL

VÝSTUP Z REZIDENCE
21:30 STUDIO LABYRINT

Profitart, Studio Matějka 
a NOD / CZ, SK, PL, HU, FR

BOI

DNES V DIVADLE DRAK 
„STUDENTI A FIGURATIVNOST“

- uspořádat hlavně událost. Například 
jsme oslovili několik umělců nebo 
divadelních skupin (Spitfire Compa-
ny, Matej Matějka, NIE nebo AKHE), 
aby pro nás vytvořili speciální událost 
a neodehráli tak „jen“ jejich úspěšnou 
inscenaci. Chtěli jsme, aby nechali 
publikum nahlédnout hlouběji do své 
tvorby a možná tak divákovi poodhali-
li tajemství, která se k němu normálně 
nedostanou. To všechno ve prospěch 
bezprostřednější komunikace.

TŽ: Od diváků, kritiků nebo realizátorů 
nepotřebujeme v první řadě slyšet, jak 
k nim dolehly dílčí inscenace. Chceme 
vědět, jestli byl pro ně pobyt na fes-
tivalu realitou, anebo jestli se dostali 
do nějakého jiného světa, s nímž by 
byli schopni souznít. Jsme zanesení 
předsudky o tom, „jak se divadlo dělá,“ 
a  býváme nuceni tvorbu vměstnávat 
do konvenčního časového rozměru. Je 
důležité vědět, že jsou i díla, která tato 
kritéria přesahují. Jsem fascinován 
performancemi, co trvají třeba dvacet 
čtyři hodin. Divák si najednou může 
představení mentálně a fyzicky kori-
govat. Když jsem byl na stáži ve Francii, 
viděl jsem Brookovu Mahábhárathu, 
kde se pracovalo se zánikem denního 
světla a s přechodem v druhý den. To 
jsem si říkal: „Ty bláho, to je rozměr ně-

jaké okolnosti!“ Na tomto festivalu mě 
zajímá, že se člověk probudí a nečeká 
na večer, až začne představení, ale vše 
probíhá už od rána. Divák se vlastně 
budí do festivalu.

Pokračování na str. 4
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Jak se Veroniko máš,  a na co se ak-
tuálně těšíš?

Mám se hezky, těším se na léto, na vol-
no, na čas s mužem, s rodinou. Těším 
se na moře. 

Zimní pohádka Williama Shakespe-
ara se částečně odehrává v Čechách. 
Má dramatikova vybájená podoba 
naší země podle Tebe něco společ-
ného s aktuální situací u nás?

Doufám, že tak komická a lehce při-
hlouplá naše situace snad zatím není. 
Nemyslím si, že jsme se snažili o něja-
kou konkrétní politickou, nebo socio-
logickou výpověď o Čechách. 

Jaký je Tvůj vztah k Williamu Sha-
kespearovi a Tvůj vztah ke klasické 
dramatické literatuře vůbec?

Vřelý. Myslím, že čím jsem starší, tím 
mám tyhle „velké“ příběhy radši a za-
čínám jim víc rozumět. A postupně se 
učím mluvit ve verši, je to vždycky pro 
mě velká výzva. 

Jaká byla Tvoje aktuálně finišující 
umělecká sezóna a co Tě čeká v se-
zóně další?

První polovina sezozny byla hektická 
a  náročná. Zkoušela jsem Zimní po-
hádku, točila dnem i nocí seriál Na 

vodě a hodně hrála v Dejvickém diva-
dle a v Městských divadlech pražských. 
V druhé polovině už jsem nezkoušela 
ani moc netočila, jen hrála, takže mám 
pocit, že jsem si před prázdninami 
vlastně i odpočinula.

Co plánuješ na dobu divadelních 
prázdnin?

Těším se  do Bratislavy, kde hraju na 
Slovenských Shakespearovských slav-
nostech v Othellovi Desdemonu. Po-
slední dva dny v srpnu budeme hrát i 
v Praze, tak všechny zvu. Stojí to za to! 
Moji slovenští kolegové jsou naprosto 
skvělí! Moc se na ně těším. No sem 
tam taky odpočinek, koupání, lenoše-
ní, spaní venku, zmrzlina... klasika.

Chystáš se na něco s programu le-
tošního Festivalu evropských regi-
onů?

No byl to původně náš plán s manže-
lem, který tu má inscenaci Chaplina, 
že tu zůstaneme a budeme chodit 
na představení, ale dopadlo to tak, že 

sem jen přijedeme, odehrajeme a je-
dem hned kvůli jiným závazkům zpět 
do Prahy. Bohužel. 

◘ Petr Klarin Klár

Zimní pohádku v podání Dejvické-
ho divadla hrajeme dnes od 19:00 
na hlavní scéně!

Veronika Khek Kubařová: Mám ráda velké příběhy

Dramatice Falka Richtera se věnu-
ješ dlouhodobě a systematicky, co 
Tě na ní přitahuje? Vymyká se nějak 
Small town boy z jeho dosavadní 
tvorby?

Falk Richter je pro mě úplně fascinují-
cí autor – jeho texty jsou tak pravdivé, 
autentické. Mluví o osobních sračkách 
svých postav, do kterých promítá sebe 
a své životní zkušenosti, ale všechno 
to má ještě další, společensko-politic-
ký rozměr. Falk je cynický a nekorektní, 
nebere si servítky, mluví otevřeně jak 
o sexualitě, tak o politice. Přitahuje mě 
ta odvaha být nekorektní a v pravém 
slova smyslu kritický. Inscenace jeho 
textů vás prostě musí něčím naštvat, 
jinak by to nemělo smysl. Když dělám 
jeho texty, taky ze sebe dostávám ten 
hněv z toho, jak kolem nás věci ne-
fungují,  a ptám se spolu s ním proč? 
A nejlepší je, že ten jeho cynismus je 
zároveň hrozně vtipný, jeho hry jsou 
totiž hodně černé komedie. Small 
town boy si bere na mušku jak LGBT 
komunitu, tak i politiky, kteří v  rámci 
zachování přízně svých voličů rad-
ši strkají hlavu do písku. Ptá se po 
občanských právech, a do kdy ještě 
budou v  Evropě pošlapávána. Small 
town boy je výjimečný tím, že mluví 
otevřeně o gay problematice, zce-

la nekriticky a drsně pojmenovává 
stav nejen většinové společnosti, ale 
povrchnost a nejednotnost i v rámci 
LGBT komunity.

Co se u Tebe změnilo za poslední 
rok a co Tě čeká v příští sezóně?

Začal jsem učit na VŠMU seminář 
z dějin světové režie, věnujeme se ale 
hodně divadlu za posledních 10 let, 
setkávání se studenty mi obohatilo 
běžnou divadelní praxi. Uvědomuju si, 
jak je důležité vychovávat a formovat 
další generaci divadelníků. Jak je dů-
ležité je pustit ke slovu a slyšet jejich 
názory, nejen na divadlo, ale právě 

i  na politiku a vývoj společnosti jako 
takové. Prožívali jsme společně vý-
sledky voleb a dlouho se bavili o tom, 
kam naše společnost za posledních 
20 let dospěla. Kde se stala chyba? My-
slím, že školství a kultura jsou právě ty 
důležité resorty, které se nesmí zane-
dbávat, protože jinak nás tu pohltí ne-
dovzdělaný neofašistický póvl. Krom 
toho jsem režíroval v malých alterna-
tivních divadlech, stejně tak na velké 
scéně Slovenského národního divadla, 
nebo v Plzni. Baví mě obě formy, po-
kud můžu do inscenace protlačit něja-
ký názor a svoji estetiku. V tomto všem 
budu v příští sezóně pokračovat.

Režíruješ střídavě v Čechách 
a doma na Slovensku, vnímáš něja-
ký zásadní rozdíl, mezi divadelními 
zvyklostmi u nás a na Slovensku?

Tuto otázku jsem už dostal tolikrát, že 
už nevím co na to odpovědět. Čím dál 
tím víc se ale potkávám s tím, že to 
co na Slovensku projde jako hluboké 
a emocionální, tady působí směšně a 
pateticky. Ale platí to i naopak. Máme 
odlišný smysl pro humor a pro katarzi.

Jaké divadlo Tě přitahuje jako divá-
ka?

Divadlo s názorem.

Na jaké představení z letošního roč-
níku Divadla evropských regionů se 
těšíš?

Já bohužel musím odjet po našem 
představení, ještě mě totiž čeká festi-
val v Martině, kam jedu se dvěma in-
scenacemi. Ale mrzí mě, že neuvidím 
hradecké novinky z Klicperova diva-
dla, tento soubor mám rád a jsou tu 
skvělí herci a herečky.

◘ Petr Klarin Klár

Inscenaci Small Town Boy v režii 
Mariána Amslera  hrajeme dnes od 
22:00 ve Studiu Beseda!

Marián Amsler: Přitahuje mě divadlo s názorem
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PŘEPIS ROZHOVORU PRO DENÍK 
OTIŠTĚNÝ V SOBOTU 11. ČERVNA 
2016.

Necelý týden dělí diváky od zahájení 
tradičního festivalu Divadlo evrop-
ských regionů. V pátek 17. června 
vypukne veselí na hlavní scéně Klicpe-
rova divadla  Shakespearovou Zimní 
pohádkou, Studio Beseda uvede pa-
řížskou inscenaci Dobrý proti seve-
ráku. Co se chystá prozradila drama-
turgyně Jana Slouková.

Letošní ročník určitě přinese řadu 
novinek, jaké jsou ty největší?

V letošním ročníku jsme se trochu sna-
žili přehodnotit přístup ke zvaní zahra-
ničních inscenací. Namísto rozdrolení 
do většího počtu menších takových 
hostů jsme se odhodlali nastoupit 
cestu jednoho velkého a význačného 
hosta každý rok, a to divadla, které se 
v České republice příliš často neobje-
vuje, scény evropského formátu, která 
reprezentuje určitý divadelní přístup 
a princip se svou tradicí, historií a sou-
časností, a to prostřednictvím profilo-
vé inscenace. Letos je takovým sou-
borem italské Teatro Piccolo z Milána. 
Také jsme se poprvé rozhodli klasické 
prověřené schéma velké činohry na 
hlavní scéně a komornějších inscena-
cí v Besedě doplnit projektem *OFF 
BESEDA*, tedy představeními ve ve-
černích časech od dvaadvaceti hodin. 
Vždycky mi přišlo líto, že u nás končí-
me večerním představením na hlavní 
scéně, protože zvláště ve festivalové 
atmosféře a náladě je skvělé zajít i 
do „kamenného“ divadla i v nočním 
čase. Nezapomínáme samozřejmě 
ani na letošní shakespearovské výro-

čí, kterému věnujeme tři inscenace. 
A pokračovat chceme v užší spoluprá-
ci s kolegy z Divadla Drak a Open Air 
programu, aby i přes neuvěřitelnou 
šíři a záběr našeho festivalu docházelo 
k ideálnímu propojení.  

Jak dlouho trvá připravit dramatur-
gii festivalu?

Dlouho! Po praktické stránce se roz-
jíždí „namlouvání“ hostujících divadel 
někdy od ledna, ale ve skutečnosti je 
nutné sbírat tipy po celý rok, snažím 
se poctivě objíždět představení na-
příč Českou republikou, i když je to 
v plném divadelním provozu a záběru 
dramaturgické práce, kterou mám u 
nás v divadle, velice náročné a i kdy-
bych sebevíc chtěla, nestíhám vidět 
všechno. A vlastně hned bezprostřed-
ně po skončení jednoho ročníku fes-
tivalu se už scházíme znovu v našem 

„generálním štábu“ s kolegy z dalších 
sekcí festivalu, vyhodnocujeme, co se 
osvědčilo a co ne a snažíme se nastolit 
směr ročníku nového. Takže opravdu 

celý rok je vlastně co dělat!

Do Hradce letos zavítá italský Pic-
colo Teatro Milano s představením 
Sluha dvou pánů, které v našich 
končinách má veliký úspěch. Bylo 
těžké vybrat a zařídit takový sou-
bor?

Pro zahraniční hosty je mi důležitým 
pomocníkem a rádcem dramaturg 
Daniel Přibyl, kterého jsem si při-
zvala už v loňském ročníku ke spo-
lupráci. Má velký přehled o dění na 
evropských scénách a právě on přišel 
s  myšlenkou pozvat tuto legendární 
italskou inscenaci do Hradce Králové. 
Samotná produkční jednání jsou pak 
zdlouhavá a náročná, zkušenosti z pří-
prav minulých ročníků nás přesvědčily, 
jak snadno může snová vize dovezení 
zahraničních divadelních hvězd zkra-
chovat na technických či finančních 
záležitostech, proto se snažíme mít 
vše bezpečně dojednané v co možná 
největším předstihu. Jsem velmi zvě-
davá, jak bude hradecké publikum na 

italského Sluhu dvou pánů reagovat. 
Kdo očekává verzi ala Miroslav Do-
nutil, bude zaskočen. Kdo si chce užít 
autentické herectví goldoniovské ko-
medie, harlekýna, masky, styl comme-
die dell´arte, humor a živelnost, typic-
kou pro klasickou italskou komedii, 
bude nadšen. Tato inscenace Giorga 
Strehlera, jednoho z otců evropské 
moderní divadelní režie, už vstoupila 
do dějin divadla. Poprvé teď zavítá 
také na českou půdu.   

Předpokládám, že hrají  ve svém 
rodném jazyce. Jak vyřešíte jazyko-
vou bariéru českých diváků? 

Zahraniční představení, tedy letos 
francouzská inscenace ve Studiu Be-
seda Dobrý proti severáku a zmiňova-
ný italský Sluha dvou pánů, se budou 
hrát samozřejmě v originále, ale opat-
řeny českými titulky. Pro obě divadla 
to není první hostování v zahraničí, 
Teatro Piccolo s touto inscenací objelo 
skutečně téměř celý svět, takže dou-
fáme, že ani u nás nebudou diváky 
titulky nijak limitovat. A naši slovenští 
divadelní hosté z Nitry se bez titulků 
při svém představení Velký zošit po-
chopitelně obejdou.

Mohou se návštěvníci těšit  i na jiný 
program než čistokrevné divadlo?

Ano, ani letos nezapomínáme na do-
provodný program. V oblíbených Po-
vídání v Podkroví přivítáme jako hosty 
Dagmar Peckovou, Michala Horáčka 
a Martina Hilského, stejně jako každý 
rok se na Letní scéně budou také ode-
hrávat odpolední pohádky a večerní 
koncerty.

◘ Jan Pruška, DENÍK

Jana Slouková: Festivalové veselí? Zahraniční 
inscenace, večerní představení i doprovodný program 

KAM PRO VSTUPENKY?
Během festivalových dnů je pro Vás otevřena 

pokladna divadla na hlavní scéně  
od 15.00 hodin až do začátku hlavního večerního představení. 

Telefon 495 514 590 - linka 188.
Můžete zde získat vstupenky, informace o programu a novinkách.

 
ZÁZRAKY SE DĚJÍ!

Vstupenky na dlouho vyprodané představení občas 
můžete získat i těsně před začátkem.

Přijďte přímo na pokladnu hlavní scény nebo Studia Beseda.

Chystáte se na festival? Festivalový katalog

49,- Kč
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Podle čeho jste vybírali program?

TŽ: Nečetli jsme žádné kritiky, v nichž 
by se zdůvodňovalo, jak jsou inscena-
ce dobré. To nás vůbec nezajímalo. Pro 
mě je orientace otázkou společenské 
důvěry. Já osobně se nejvíc dozvím 
bezprostředně od lidí, které znám a 
důvěřuji jim.

DŠ: Vytvořili jsme dvě dramaturgické 
linky, podle nichž jsme určovali téma-
ta jednotlivých dnů. Jednu tvoří svát-
ky spojené s cyklickým rokem (které 
tak připomínají původ festivalu) a ta 
druhá je zaměřená divadelně (ve smy-
slu představení nejrůznějších podob 
figurace, práce s objektem, loutkou, 
výtvarnou či hudební metaforou). Pak 
jsme hledali tvorbu, která by s těmi té-
maty souvisela. Jsme otevření mnoha 
vlivům ve snaze představit tradiční i 
nejsoučasnější podoby divadelní tvor-
by a svou úlohu v naší dramaturgii fes-
tivalu zcela záměrně hraje také intuice. 

TŽ: Jednotlivé skupiny nebo jednotliv-
ci jsou pozváni, protože chceme, aby 
se ten den potkali a navázali komuni-
kaci ještě s jinými lidmi, jejichž tvorbu 
spojuje téma daného dne. Připadalo 
mi dobré, že jsme se s oslovenými lid-
mi nebavili jen o jejich úspěchu nebo 
neúspěchu (a oni chtějí být úspěšní). 
Stačilo nám vědomí, že do skladby 
dne vložili nový akord, „šém“. A nešlo 
jenom o „kamarádšoft“. Namíchali 
jsme spoustu kontroverzních sešlostí. 
Jsou zde lidé, kteří se solitérně snaží 
vytvořit nějakou inscenaci, ale přitom 
žijí společensky. Pozvali jsme jak hos-
ty z nezávislé či „institucionální“ scény, 

tak i velmi ojedinělou společnost jako 
je Láhor/Soundsystem, která se tu a 
tam sejde nad nějakým problémem.

A co z toho budou mít diváci?

DŠ: Pokoušíme se v rámci festivalu 
(a také během sezóny v Draku), oži-
vit komunitní život nejen uváděním 
našich představení a divadelních či 
hudebních hostů, ale zveme diváky 
i účinkující k různým společenským 
setkáním. Během roku pořádáme 
například několik komponovaných 
večerů nazvaných Fenomén Drak, ve 
kterých představujeme významné 
osobnosti historie Divadla Drak, pořá-
dáme tématické výstavy v nové galerii 
v Labyrintu, na podzim připravujeme 
mezinárodní divadelní sympozium. 
Teď na festivalu křtíme knihu Labyrint 
světa a ráj srdce, anebo diváky pozve-
me na guláš. Ten budeme připravovat 
pro první z tzv. Divadelních hydepar-
ků, které dramaturgické téma dne fes-
tivalu vždy otevřou.

TŽ: Vaření guláše je přesná metafora 
pro náš záměr. Na společenské akce 
se snažíme přilákat lidi, kteří do Draku 
normálně nechodí. Nemusí přece při-
jít rovnou na výsledek tvorby. Guláš 
sice vytváří představu žranice, ale dá 
se jím sdělit spousta věcí. Je sestaven 
z ingrediencí jako paprika, česnek, ci-
bule, víno, které nepocházejí z Evropy. 
A Evropané si to vůbec neuvědomují. 
Vytváříme si výbornou pochutinu z 
neevropských ingrediencí. To jediné 
původně zdejší je snad jen hovězí 
maso. Můžeme takhle vařit nejen jíd-
lo, ale i kulturní pochutiny. Třeba tím, 

že budeme rozvíjet kritické myšlení, 
empatii nebo otevřenost k jinakos-
ti. Událost takového druhu bude asi 
zpočátku jen velmi ostražitě zajímat 
pouhých pár lidí. Ale třeba právě po 
tom touží. Možná víc než chodit do 
divadla z noblesy a z buržoazních po-
hnutek, aby se jen ukázali a mohli říct: 

„Byl jsem tam a viděl jsem to.“

Naznačili jste, že zaměření letošní-
ho festivalu souvisí s dlouhodobější 
profilací divadla Drak.

TŽ: Samotný Drak bylo kdysi komunit-
ní divadlo. Účinkující i diváci si vzájem-
ně viděli do kuchyní a vytvářeli urči-
tou societu, která jim dodneška fandí 
a mají stále „dračí“ sešlosti, Fenomén 
Drak. Neslo to s sebou i sklon nepře-
kvapovat jenom svojí dovedností, ale 
třeba i autentickou, diletantskou chu-
tí. Nebylo nutné vždycky nalézt řešení. 
Stačilo sledovat, jak někdo stále hledá, 
snaží se přijít věci na kloub. My se v 

poslední době snažíme takový rozměr 
oživit. Chceme, aby dialog neskončil 
po hodině nebo po hodině a čtvrt...

DŠ: Když se lidé o něčem baví a já vní-
mám, že je to zaujalo nebo pobouřilo, 
bývá to pro mě někdy tak důležité 
jako inscenace samotná. Máloco do-
káže prostřednictvím informací a vje-
mů zaujmout natolik, aby se to stalo 
tématem, které lidi zasáhne, má ně-
jaký přesah či naruší jejich dosavadní 
vnímání.  Společenský rozměr divadla 
je pro nás proto také důležitý. Čás-
tečně stojí na osobnostech, které jej 
tvoří. Ty mohou mít sice i jepičí život, 
ale přispívají k vytváření nějakého 
obecnějšího obrazu. Dramaturgická 
koncepce naší části festivalu tak není 
nějak okázalá, ale snažíme se, aby 
vycházela z vědomí tradice a zároveň 
byla současná.      (kráceno)

◘ Bára Etlíková

Na festivalu se může kritika snadno 
zmocnit úzkost z absurdity jeho povo-
lání. Třeba během představení, které 
se koná pod širým nebem (a zrovna 
krápe), ačkoliv jinak se inscenace 
hrává v divadelní budově a bývá po-
zorně opečována inspicientem. Nebo 
hercům zmoknou sirky, kolem jeviště 
projede vlak, či v nejdramatičtější mo-
ment zazní zvony. Tehdy začíná být 
uvažování nad záměry tvůrců trochu 
nepřípadné.

Někdy je výjimečnost situace zjevná. 
Herci bojují s povětrnostními podmín-
kami, publikum se zvolna začíná dívat 

na představení jako na zápas a jme se 
herce nenápadně povzbuzovat. Po-
kud se pak kritik zavře v redakci a za-
čne představení hodnotit, jako by jej 
nic nebylo narušilo, je to sice legitim-
ní, ale trochu smutné. Posuzuje totiž 
představení, jež nejspíš viděl jenom 
on sám, zatímco jiní diváci ho vnímali 
v úplně odlišném světle.

Zajímavější už je případ, kdy začne 
kritik spolu s ostatními sledovat ná-
hodně, nezáměrně se objevující moti-
vy, které v inscenaci nikdy nebyly, ale 
s těmi původními překvapivě rezonují. 
Inscenaci se v takovém případě děje 

proměna podobná té, kterou zažívá 
člověk, jenž si při rozednění povídá u 
fontány v parku s někým, koho dřív 
sotva pozdravil. Posuzovat takto pro-
měněné představení ale je na místě. 
Ostatně motýl, který ve správnou 
chvíli přiletěl do „živého“ představe-
ní, mohl vnést geniální význam. A na 
druhou stranu, krásné zvony zazněvší 
do banálního představení, mohou 
docela klidně zůstat krásnými zvony 
v banálním představení.

Samozřejmě, větší či menší míra 
nepředvídatelnosti k divadlu patří. 
I  v  těch nejkamennějších budovách 

se občas stane, že se inscenace změní 
k nepoznání. A je vůbec otázka, jestli 
se musí změnit doslova „k nepoznání“, 
aby z ní měla různá publika naprosto 
odlišné zážitky. Pokusy přesně pojme-
novat, čím se od sebe liší jednotlivá 
představení téže inscenace, asi nikdy 
nemůžou dopadnout úspěšně. Ve 
festivalové atmosféře nasycené pře-
nášením nepřenosného ale dochází 
k takovému množství nepředvídanos-
tí, že začne být efemérní rozměr diva-
dla obzvlášť nápadný. A právě to je na 
festivalech fascinující.

◘ Bára Etlíková

Sváteční trapnost kritika

Festival jako guláš (pokračování ze str. 1)
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Tento text se odvíjí od tématu, který 
bych pracovně pojmenovala podle 
slavného filmu Sofie Coppoly jako 

„ztraceno v překladu“. Jde o obecné 
významy výrazů figurálnost a figu-
rativnost, ale tako o jejich význam v 
kontextu nejen výtvarného umění, 
ale i divadla. Konkrétně o význam vý-
razu figurální v názvu instituce − Me-
zinárodní institut figurálního divadla, 
a v odborném divadelním pojmosloví 
etablovaný pojem figurativní diva-
dlo.  Jak to tedy vlastně je? Mají slova 
figurálnost  a figurativnost rozdílný 
význam, a pokud ano, tak jaký? 

Nejprve je nezbytný krátký jazykový 
exkurs. Oba výrazy jsou odvozeny od 
latinského podstatného jména figura 

−obrazec, podoba nebo tvar. Pojem 
figura se těší již dlouho značné pozor-
nosti v estetice, jeho význam je široký, 
objevuje se ve filozofii, humanitních 
disciplinách a vizuálním umění. V te-
orii vnímání náš systém vidění orga-
nizuje oddělené objekty (figura) od 
jejich pozadí a toto podvojné vnímání 
platí nejen pro reálný svět, ale také 
pro vizuální umění. 

V druhém, užším pohledu slovo figura 
zvláště v kontextu umění chápeme 
jako postavu. Může se jednat o po-
stavu dramatickou, literární, filmovou 
či výtvarnou či o fyzicky zhotovenou 
sochu či loutku apod. Figura v rétorice 
může být chápána jako podobně jako 
vizuální obraz vytvořený však jazyko-
vými prostředky (metafora, metony-
mie).

Půjdeme-li ještě dále, latinské slovo 
figura je překladem řeckého výrazu 
sxēma (vnější, viditelná forma), které 
se podle biblické korkondance  použí-
vá v Novém zákonu pro označení Ježí-
šova pozemského těla. Kristus se vtělil 
do skutečného fyzického těla, které 
ovšem nebylo přesnou podobou lid-

ského, protože nebylo poznamenáno 
hříchem (dědičný hřích). 

Tady bychom mohli hledat velmi starý 
výklad slova figura jako zviditelnění 
toho, co dosud viditelné nebylo, vy-
tváření symbolického obrazu jako 
výsledku tvůrčího procesu. Tedy v pr-
votním významu nejde o uměle zho-
tovenou postavu, sochu či loutku, jak 
uvádí některé slovníky. Mohli bychom 
ho vyložit v současném významu tedy 
jako symbolický proces vytváření ob-
razu toho, co dosud nebylo zjevné, 
tedy jako samotnou podstatu tvorby. 
Tento význam reflektuje i etymologic-
ký výklad latinského výrazu fingere – 
tvarovat, tomu odpovídá i skutečnost, 
že ještě do 18. století slovníky uváděly 
význam slova figurovat jako tvořit. 

Figurativní a figurální

Adjektiva figurativní a figurální jsou 

odvozena z výše uvedeného podstat-

ného jména, ale první výraz je častěji 

užíván pro vyjádření konkrétních 

významů, zatímco druhý vyjadřuje ty 

symbolické. 

Figurativní reprezentace (zobraze-

ní) je například hieroglyfické písmo, 

které obsahuje znaky odvozené od 

rozeznatelných objektů. Stejně tak ve 

výtvarném umění je slovo figurativní 

používáno k popisu obrazu s  rozpo-

znatelným zdrojem v reálném světě. 

V  kritickém slovníku současného 

umění je figurativní poměrně nové 

slovo, jeho výskyt je spojen se vzni-

kem abstraktního umění, figurativní 

znamená druh malby, která není ab-

straktní, ale nemusí nutně být nutně 

zcela věrná skutečnosti. Z tohoto jazy-

kového hlediska je figurativní opozicí 

doslovného 

Figurální označuje v jazyce i umění to, 

co reprezentuje, pomocí znaku, tedy 

jako něco, co je typické, ideální, nebo 

obecné, nikoliv to co, je spíše doslov-

né a dílčí. Jako příklad lze uvést stře-

dověké obrazy, které sice zachycují 

rozpoznatelné předměty, ale ty mají 

svůj skrytý význam, nejsou doslovné, 

ale emblematické, odkazují k vyšším 

idejím. Figurální reprezentace je znak, 

který odkazuje k ideálnímu, což zna-

mená, že ztělesňuje abstraktní pojem. 

Figura a divadlo

V tomto smyslu lze pojem figurativní 

divadlo chápat jako divadlo, kde lze 

rozeznat původní předlohy, imituje 

osoby a jednání, ale není v žádném 

případě doslovné. Figurální divadlo 

ve smyslu výše uvedené analýzy, 

bychom měli chápat jako druh ab-

straktního divadla, které pracuje se 

znaky odkazujícími k obecné, ideální 

a symbolické rovině umění, a je jedno, 

zda jde o divadlo loutkové, činohru či 

předmětové divadlo, to vše jsou užší 

podřazené pojmy odkazující spíše 

k příslušnému divadelnímu žánru.

Rozlišení adjektiv figurální a figurativ-

ní, která mají společný etymologický 

původ v pojmu figura, nám současně 

pomáhá pochopit, že v kontextu diva-

dla nakonec musí být vše figurou, a to 

ve dvojím smyslu − konkrétní souná-

ležitosti a rétorické hry, kde vše fungu-

je jako znak. Možná by bylo užitečné 

figurální a figurativní divadlo odlišit 

jako způsob vyjádření rozdílu mezi 

prezentací a reprezentací.

(kráceno)

◘ Radoslava Schmelzová 

Plné verze krácených článků najde-
te vždy na www.draktheatre.cz

Figurálnost versus figurativnost

Kde najdete Hadriána?
Festivalový zpravodaj Hadrián vychází každý den v 9:00 společně 
s Open News. Jeho výtisky naleznete na všech scénách Klicperova 
divadla a Divadla Drak a jsou pro vás připraveny stejně jako v loň-
ském roce zcela zdarma.

Přejeme, ať se vám Hadrián příjemně čte!
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