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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo DÍVADLO / CZ

POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
16:00 STUDIO BESEDA

Divadlo Andreja Bagára Nitra / SK
Agota Kristof, Daniel Majling 
režie: J. Luterán

VEĽKÝ ZOŠIT
20:00 HLAVNÍ SCÉNA

Piccolo Teatro di Milano, 
Teatro d’Europa / IT
Carlo Goldoni / režie: G. Strehler

SLUHA DVOU PÁNŮ
cca 22:00 LETNÍ SCÉNA

ALO TRIO - KONCERT

Harlekýn v divadle Evropy. Zbavit slova pout.
Mimořádně vzácným hostem našeho 
festivalu je milánské TEATRO PICCOLO. 
Divadlo, které už se nesmazatelně za-
psalo na divadelní mapu Evropy, k nám 
přiveze svou takřka nesmrtelnou ins-
cenaci HARLEKÝN, SLUHA DVOU PÁNŮ, 
kterou tam před mnoha lety zrežíroval 
klasik moderní evropské režie Giorgio 
Strehler. Jsme velmi rádi, že tento le-
gendární kus předvedeme českému 
publiku úplně poprvé právě na jevišti 
Klicperova divadla. Užijte si tento večer 
spolu s námi a seznamte se kromě toho 
s historií této divadelní scény i se speci-
fikem oblíbené goldoniovské komedie 
v následujícím rozhovoru, který Hadriá-
nu poskytl tiskový mluvčí Teatro Piccolo, 
pan CARLO MARIA CELLA. 

Můžete nám představit divadlo 
Teatro Piccolo? V čem vidíte jeho je-
dinečné postavení v rámci italského 
divadelního světa? 

Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Eu-
ropa (Divadlo Evropy) založili v roce 
1947 Giorgio Strehler a Paolo Grassi ve 
městě, které bylo silně poznamenané 
válečným bombardováním. Divadlo 
Piccolo tak vzniklo díky dvojitému od-

vážnému činu: setkání dvou divadel-
ních osobností - vizionářů a jednoho 
konkrétního místa - města, které se 
rozhodlo, že se znovu zrodí i se svou 
kulturou. Miláno vybralo Scalu jako 
úplně první veřejnou budovu, urče-
nou k rekonstrukci a zároveň tak zalo-
žilo první stálé divadlo „slova“, aby se 
pokusilo formovat publikum směrem 
k vyššímu populárnímu repertoáru. 
Ke své silné symbolické hodnotě Pic-

colo přidalo také vůdčí roli, kterou zís-
kalo v průběhu následujících let, a to 
především díky práci dvou největších 
italských režisérů poválečného obdo-
bí, Giorgia Strehlera a Lucy Ronconiho. 
Vedle historie je dnes jedinečné po-
stavení divadla Piccolo, řízeného Ser-
giem Escobarem, v italském kontextu 
definováno jeho činností (rozdělenou 
mezi tři divadla a tři scény), jeho velmi 
věrným vztahem s publikem (300 tisíc 

DNES V DIVADLE DRAK 
„ANIMACE“

10:00 STUDIO LABYRINT

Hana Voříšková / CZ

POHYBLIVÉ OBRÁZKY
13:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

Divadlo b / CZ

MALÝ PÁN
14:00 - 17:00 LABYRINT DIVADLA

Divadlo Drak/  CZ

NEDĚLÁNÍ 
POHYBLIVÉ OBRÁZKY
16:00 STUDIO LABYRINT

Icon Orchestra / CZ

DOBRODRUŽSTVÍ 
PRINCE AHMEDA
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

JAK SI NEDĚLAT NIC Z ČASU
18:00 HLAVNÍ SCÉNA

Cirk La Putyka / CZ

CIRK LA PUTYKA - BIOGRAF
19:00 STUDIO LABYRINT

LENKA DUSILOVÁ 
SÓLOVÝ KONCERT

diváků ročně, 25 tisíc předplatitelů), 
množstvím a kvalitou jeho nabídky, 
a také pohledem na svět, který vychá-
zí z jeho statusu Teatro d’Europa (Di-
vadla Evropy). Ten nám mimochodem 
letos potvrdilo Ministerstvo kultury 
uznáním jisté formy dávno požadova-
né nezávislosti.

Pokračování na str. 2

Umění se potrápit
S režisérem a výtvarníkem Markem Zá-

kosteleckým a hercem Jiřím Kohoutem 

jsem si povídal o představení Biograf, 

které vzniklo pod hlavičkou Cirku La 

Putyka.  

Jak jste přišli na nápad inscenovat 
Biograf?

MZ: Od Rosti Nováka přišla objednáv-

ka, že by si Jirka v rámci Jatek a Cirku 

La Putyka mohl udělat svoji one man 

show. Od začátku jsme o nikom jiném 

ani neuvažovali. S těmi one man show 

– viděl jsem jich dost, jednou jsem byl 

taky na festivalu divadla jednoho her-

ce v Polsku a většinou to je podobné: 

úžasné herecké výkony, ale po dvaceti 

minutách chybí partner. Takže jsme 

se dostali k tomu, jakým způsobem 

toho Jirku naklonovat, aby byl sám a 

měl živého partnera. A postupně jsme 

došli k filmu. Kombinujeme živý plán 

s dotáčkami. Filmové postavy jsou he-

reckým partnerem živého promítače. 

Pamatujete si svoji první návštěvu 
kina?

JK: Nevím, jestli si pamatuji první ná-

vštěvu kina, ale rozhodně si pama-

tuji jednu poslední – totiž poslední 

návštěvu v Kině Slávie, které bylo na 

Vinohradech, potom ho zavřeli. Byli 

jsme tam na Obecné škole, s tátou a 

s dědou. Strašně to tam smrdělo, se-

dačky strašně vrzaly. Bylo to už v době, 

co začala vznikat taková ta pohodlná 

kina, ale tohle bylo fakt takové to 

staré ošklivé. No ale mělo to takové 

kouzlo… i s tím že tam člověk takhle 

jde s tátou a s dědou. Takoví tři chlápci, 

nikdy předtím ani potom jsme takhle 

nikam nešli, ale tehdy to bylo - tři ge-

nerace jdou – do biografu, do starého 

kina, a jdou právě ještě tady na ten 

film. 

MZ: První filmové představení – to si 

taky pamatuji – to byl kreslený Méďa 

Béďa, samozřejmě tam u nás ve Stra-

konicích. Jsem tamodtud a tam bý-
vala dvě kina – Kino Oko a Kino Svět. 
Zajímavé je, že člověk si krásných věcí 
všimne často, až když je ztratí. Po re-
voluci, snad restituce, v devadesátých 
letech to kino Svět zavřeli. Přitom to 
bylo takové to kino z třicátých let, úpl-
ně nádherné. Býval tam pan trhač líst-
ků, který měl obrovský prst, z toho, jak 
celý život trhal jen ty lístky. Nic proti 
multiplexům, ale poetika takových 
těch starých kin, které nebyly moc 
drahé, nijak luxusní, bylo to všechno 
spíš tak nějak účelně zařízené – bohu-
žel tady těch míst je čím dál tím míň..

A na co chodíte do kina dnes? 

MZ: Já kvůli dětem poslední roky moc 
do kina nechodil. Ale dcerka je naštěs-
tí už trochu starší… Chodím hlavně na 
dětské filmy. Mám hrozně rád pixarov-
ky, naposledy v kině jsem byl na pixa-
rovce, na Hotelu Tranasylvánia 2

Pokračování na str. 4
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Do Hradce Králové přivezete vaši 
slavnou inscenaci Harlekýn, sluha 
dvou pánů. V čem je její největší síla 
a proč si myslíte, že stále fascinuje 
diváky po celém světě?

Harlekýn, sluha dvou pánů  je jedno 
z úplně prvních představení, které 
v  roce 1947, v roce založení divadla, 
vytvořil Giorgio Strehler a které sym-
bolizuje jeho vlastní představu diva-
dla. Jedná se o inscenaci, kterou udr-
žují při životě generace herců, navíc 
s  dlouhou kontinuitou jediného pro-
tagonisty hlavní role, jímž je Ferruc-
cio Soleri. Harlekýna ztvárňuje už 56 
let a přenáší tak dál ducha režie. Síla 
a  kouzlo, jimiž Strehlerův Harlekýn 
působí na publikum, se pojí s jeho uni-
verzálností: v představení vedle sebe 
existují commedia dell’arte, autorské 
divadlo, kterým ji Strehler s Goldo-
nim povýšili a zároveň uchovali jako 
vzor, moderní Strehlerova myšlenka 
a  přítomnost herců, kteří v  něm na-
dále hrají. Všechny tyto prvky umož-
ňují představení Harlekýn, sluha dvou 

pánů oslovit jakýkoli typ publika z ce-
lého světa, a tak zbavit slova pout. 

Co je podle vás největším odkazem 
režiséra Giorgio Strehlera? 

Strehlerův odkaz spočívá v duchu ne-
ustálého hledání, což se uplatňuje na 
veškerý repertoár v syntéze současné-
ho pohledu a historického vědomí.  

Jaká je současná situace italského 
divadla? S čím se potýká? 

Italský divadelní systém nově upra-
vila nedávná reforma, která změnila 
jeho uspořádání: bylo vytvořeno 
sedm národních divadel a byla znovu 
definována kritéria pro přidělování 
veřejných dotací, a to ve formách ne 
vždy logických a koherentních. Eko-
nomické problémy vždy představují 
hlavní kritický prvek, ale nové předpi-
sy o produktivitě mají zjevné důsledky 
pro umělecký rozměr, neboť upřed-
nostňují „malá” představení a  zne-
snadňují obranu kvality a úsilí širšího 
rozsahu.

Co čeká Teatro Piccolo v příští sezo-
ně?

Při příležitosti sedmdesáti let od své-
ho založení Piccolo neudělá nic jiného, 
než že plánuje sezonu 2016 –2017, 
ostře sledovanou a vyžadující velkou 
zodpovědnost. Ta vyplývá z uznání 
naší samostatnosti: 18 produkcí, 7 na-
bízených v původním jazyce, 23 hos-
tinských představení, 24 současných 
testů, množství repríz, kino, výzkum, 
práce pro školy, univerzity, živá spo-
lečenská realita. Potvrzení kontinuity 
služby publiku. 

Na jaké další inscenace z vašeho re-
pertoáru jste nejvíce pyšní? 

Vedle Strehlerova Harlekýna, sluhy 
dvou pánů se bude v květnu znovu 
nasazovat významné dílo Lucy Ron-
coniho – Při hledání autora. Studie 
Šesti postav Luigiho Pirandella. Cílem 
je uvést v měsíci, v němž uplyne se-
dmdesát let od založení divadla, dvě 
představení, „dvojčata“, schopná re-
prezentovat myšlenku divadelní tvor-

by, jež motivovala práci dvou umělců, 
kteří poznamenali historii divadla Pic-
colo až do současnosti. Ale v sezoně 
2016–2017 je Piccolo zvláště hrdé i na 
další titul: Lehman Trilogy, mistrov-
skou režii, kterou Luca Ronconi zane-
chal historii v závěru svého působení 
v divadle. 

Těšíte se do České republiky? 

Ano, jsme hodně zvědaví, co vyplyne 
ze srovnání s kulturou České republi-
ky, která tolik přispěla k literatuře, di-
vadlu a dramaturgii naší doby.  

A co byste popřál našim festivalo-
vým divákům?

Doufáme, že by tato konfrontace 
s  publikem festivalu mohla podnítit 
nové úvahy o tom, co znamená a co 
by mělo znamenat být Evropany: vě-
domé vidění světa, jemuž tolik evrop-
ských kultur může přinést neobyčej-
nou sílu. Zkrátka, ne rozdíl kultur, ale 
kultura rozdílů. 

◘ Jana Slouková

Harlekýn v divadle Evropy... (pokračování ze str. 1)

Poslední festivalový rozhovor jsme věno-
vali Janu Hájkovi, herci divadel Na zábra-
dlí a Činoherní klub Praha. 

Honzo, máš za sebou v rámci dne s Di-
vadlem Na zábradlí divadelní dvoják, 
jaký to dneska v Hradci bylo a jak se 
cítíš?

Cítím se dobře, pro hodně z nás to byla 
poslední představení sezóny a bylo 
skvělý odehrát je právě tady. Já říkám 
pořád, že Divadlo evropských regionů je 
nejlepší divadelní festival, který u nás je 
a navíc jsem nadšený z toho, že je tu už 
další generace, která má stejně nadšeně 
natažený krk jako já, když mi bylo 19 a 
mohl jsem vidět všechno. Je to všechno 
hrozně moc inspirující.

Vaše inscenace Požitkáři zpracovává 
poměrně temné téma, ale s pořádnou 
porcí nadhledu. Jaký je Tvůj vztah 
k černému humoru, potažmo ke smr-
ti a odcházení vůbec?

Jak říká Smrt v Taboriho hře Mein 
Kampf, jejíž repliku jsem do Požitkářů 
vložil: „Umírá se od chvíle zrození a ka-
ždá odprýskávající šupinka kůže, každý 
vlas, který nám vypadne, či každé jmé-
no, které zapomeneme, je taková malá 
smrt.“ A  velká smrt je, pokud to začne 
doopravdy, když se to týká rodiny, tak to 
člověk začíná brát vážně a na místo nad-
hledu nastupují emoce. Já strach ze smr-
ti nemám, spíš jsem se v poslední době 
setkal s několika lidmi, kteří přežili svoje 

děti a jejichž pocity mě intenzivně zají-
mají. Je totiž určitě dost bolestný, pokud 
někoho přivedete na svět, a zároveň jste 
pak při tom, když zemře. Smrt zkrátka 
k životu patří stejně jako zrození a já sice 
ctím, nicméně rád nemám, obecnou pa-
niku ze smrti. 

Zmínil jsi inscenaci Národního diva-
dla Moravskoslezského Ostrava Mein 
Kampf, která se hraje už dlouhých 
dvanáct let, jak se Ti s Georgem Ta-
borim stárne a baví Tě to pořád?

Baví a moc. Protože to je tak skvělej text, 
že Tě baví ho říkat. To, že se ta inscenace 
ještě pořád hraje má dva hlavní důvody: 
Paní Forejtová, která hraje Smrt, kdysi 
prohlásila, že pokud jí tuhle roli vezmou 
a pokud to skončí, tak že zemře. Takže 
je asi jasný, proč to nástupci pana Deáka 
ve funkci uměleckýho šéfa činohry ješ-
tě nestáhli (temný úsměv). A navíc ješ-
tě pořád na to chodí lidé. Už se to sice 
hraje třeba jenom dvakrát za dva měsí-
ce, v neděli od dvou a sedmi hodin, ale 
jsem za to hrozně šťastnej. 

V současné době pracovně lítáš mezi 
Činoherním klubem a Zábradlím, 
není to trochu schizofrenie? Jak to 
stíháš?

Naštěstí to od sebe není daleko (lišácky 

se usmívá), takže pohoda, ale parádní 

na tom je ta různorodost, protože sa-

mozřejmě jiné divadlo se dělá s panem 

Smočkem a jiné s Honzou Mikuláškem 

a Dorou Viceníkovou. A já jsem moc rád, 

že můžu dělat oboje. Život je pak pes-

třejší.

V inscenaci Hamleti se s velkým nad-
hledem nahlížíte na téma herectví, 
jaké je Tvé oblíbené herecké klišé, 
a největší herecký mýtus?

Když jsem byl v angažmá v pražském 

Národním divadle, tak jsem často pře-

mýšlel nad tím, kolik lidí si myslí, že si ne-

zasloužíme ani peníze, které dostáváme, 

a dokonce ani prázdniny. A taky si mys-

lím, že čtvrtá stěna je blbost, a to strašná. 

Lidi si totiž neuvědomují, že je naprosto 

přirozený, že pokud divák v  první řadě 

slyší Tebe jako herce, tak pak je logický, 

že Ty slyšíš je. 

Co Tě čeká v sezoně příští?

Těším se hlavně na tři věci: Mýcení od 

Thomase Bernharda s Honzou Mikuláš-

kem a Macbetha s Davidem Jařabem na 

Zábradlí a Višňový sad v režii Ondřeje 

Sokola v Činoheráku.

◘ Petr Klarin Klár

Jan Hájek: Čtvrtá stěna je blbost!
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Hradče, můj oblíbený azyle června zá-

věru! Uteklo to jako Usain Bolt komplet-

nímu zbytku Zlaté tretry a i my už poma-

lu olizujeme cílovou pásku 22. ročníku 

Divadla evropských regionů, která chut-

ná sladce i slaně, zkropená kapkami 

našeho potu, krve i slz (o ostatních teku-

tinách nemluvě :-)). Toto denní desatero 

k prasknutí bylo naplněno vynikající 

atmosférou, vysokým pracovním nasa-

zením všech zúčastněných a především 

skvělým divadlem.  Hradec je zázrak 

a odvěké přirovnání k  legendárnímu 

Avignonu si i po letech drží svůj zvuk, 

flow i rozbouřené beaty. Regiony (míst-

ní familiérní název odmítám veřejně 

používat) si zkrátka udržují mladickou 

svěžest, punkáčskou drzost i  nekom-

promisní drive, pod nimiž se však skrý-

vá čím dál vycizelovanější organizační 

preciznost. Pod vedením dámského 

total all star bandu Jany Sloukové, Evy 

Mikulkové (Klicperovo divadlo), Domi-

niky Špalkové, Elišky Finkové (Divadlo 

Drak) a Martiny Erbsové (Open Air pro-

gram), rozkvétá korunovační klenot 

české divadelní scény do podoby protře-

lého leopardího fešáka, jenž hodlá bez 

problémů atakovat své evropské konku-

renty. S těmi domácími se už nemusí ani 

kočkovat, a to i navzdory skutečnosti, 

že co do rozpočtu se rozhodně mezi ty 

nejtučnější kusy neřadí. Město ovšem 

svým svátkem žije a veřejně jej podpo-

ruje v ulicích i naplněných sálech. Je mi 

intenzivní ctí přispívat svou hrstí každo-

denních písmen ke zdejšímu bujarému 

žití. Děkuji i Vám, mí milí, že tyto ná-

sledky mých nocí probdělých teď čtete, 

neboť radost mi Tím způsobujete. Beze 

svých spolupracovníků bych se ale zce-

la jistě neobešel, takže velmi rád děkuji 

Martinu Sedláčkovi (a ještě jednou se 

mu za neděli minulou omlouvám velmi) 

za bezprecedentně příkladnou redakční 

práci a neúnavné vytváření neokázalé 

pohody, vynikající víc než asistentce 

Kateřině Janečkové za noční spoluúčast 

při přepisech, přepis samotný, rozho-

vory a vespolnou hradeckou existenci, 

Alexandře Loukotové za organizační 

virtuozitu a bezprostřední energickou 

milost, Kateřině Vápeníkové za to, že 

hraje ve špičce tajemnické ligy mistrů 

a Lidě Seidlové za neustálé dodávání 

pozitivní energie a okouzlující úsměv. 

Ivě Hronešové za přítomnost i ošetření 

čela, Gejzovi Molnárovi za cenné kon-

zultace a Lucii Svobodové za důležité 

postřehy z protější strany řeky. Hadovi 

za to, že konečně znám dalšího z Králů. 

Cateringu za catering! Poděkování rov-

něž letí za spřátelenými redakcemi do 

Draku a Open News (zde příště prosím 

bez cenzury a potupných omluv za nic 

:-), redakce si zaslouží důvěru a podpo-

ru!) Kateřině Dudové a Janům Kačenovi 
a Lepšíkovi za dopoledne skvělá, krásné 
noci a slova upřímná. Gabriele Dvořá-
kové nejenom za stan. Janě Sloukové 
a Evě Mikulkové pak za Klicperák sám! 
Díky Divadlu na Zábradlí za včerejší 
heroické inscenační trio, z něhož jsem 
díky své únavě a pracovním povinnos-
tem stihl jen vynikající Hamlety, i všem 
ostatním zúčastněným souborům (včet-
ně toho našeho – NdB Běsi, mám Vás 
moc rád!). Rovněž všem známým, přá-
telům a báječným ženám! Vy, které jsem 
nejmenoval, prosím netruchlete ani se 
jinak nezlobte, i k Vám letí mé díky (ano, 
i k Tobě MC Hrdlořezi! :-))  Pevně doufám, 
že za rok se tu ve zdraví, štěstí a pohodě 
shledáme zas. Víte proč? Protože Diva-
dlo evropských regionů jest láska. Krás-
nou neděli i celé léto přeji Vám všem 
(a sobě taky)!

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký – část sedmá:
poděkování, pusu a pac!

DEN DIVADLA NA ZÁBRADLÍ: Včerejší den na všech scénách Klicperova divadla patřil našim kolegům z Divadla Na Zábradlí, kteří odehráli během jednoho 
dne tři představení - Krásné psací stroje, Požitkáře a Hamlety.
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Jaký jste měli záměr, jak se to vyví-
jelo?

JK: Jeden z plánů byl mít živého pia-
nistu, mít film – černobílý, nemluvený 
a vzít si všechny ty postavy z filmové 
historie, které byly v němém filmu, 
většina samozřejmě už ve zvukovém, 
ale je to jedno – Frankenstein, King 
Kong, Mumie, Neviditelný muž – po-
řád se to člověku vrací. A Chaplin sa-
mozřejmě. Původně jsme chtěli dělat 
jenom chaplinovské variace, ale pak 
jsme přišli na to, že to je asi málo a 
těžké. 

Vaše představení navazuje na Po-
slední trik Georgese Mélièse. Jak 
moc?

MZ: Trošku jsme počítali s tím, že kvůli 
předchozímu představení už s filmo-
vými dotáčkami máme nějaké zkuše-
nosti. Ale docela jsme se zakousli na 
tom, aby ten film měl nějaký smysl, 
my jsme si prošli spolu takovouhle 
pionýrskou stezkou, tak jako Karel Ze-
man, když vytvářel ty filmy. Ijednodu-
ché scény, které by za pomoci moder-
ních technologií šly jednoduše udělat 
jsme  potřebovali udělat tak, aby ty 

postavičky spolu komunikovaly. No a 

prostě museli jsme přijít na to, jak to 

udělat levněji a jednodušeji.

JK: Když jsme dotáčeli už nějaké ty 

dvanáctihodinovky, tak jsem tady Má-

rovi už tak strašně věřil jako režisérovi, 

že jsem dělal úplně cokoliv, co řekl, 

protože on jediný měl nakreslený plá-

nek, kde bylo přesně rozkreslené, kde 

se co děje. 

MZ: To byla opravdu velká škola, my 

jsme toho navymýšleli fakt strašně. 

Pak jsme to potřebovali nějak zkoušet, 

vidět to, tak jsme vymýšleli tak straš-

ně pionýrsky. Na greenscreen taky 

tedy došlo, ale v podstatě jenom kvůli 

minutě toho představení. V podstatě 

kvůli minutě jsme nakonec strávili 

den před greensrceenem, ale jinak 

to všechno byla klasická herecká a 

střihačská práce, vymyšlená tak, aby 

ty triky nám dvěma hlava pobrala. 

Dozvěděli jsme se sice, co všechno ty 

programy umí, ale kdybychom se tím 

neprotrápili, nebylo by to asi ono.

◘ Vojtěch Bárta

Umění se potrápit (pokračování ze str. 1)

Svět je krásný a plný výzev
S Janem Sýkorou, ředitelem nově za-
ložené hradecké Základní školy Hučák, 
jsme si povídali nejen o zajímavém pro-
gramu, který během festivalu v Draku 
absolvovali jeho žáci.

Mohl byste krátce představit Vaši 
školu?

Naše základní škola Hučák má za se-
bou první rok existence. Vycházíme z 
principu Jenského plánu, což je vlast-
ně holandský systém, který je hodně 
otevřený – idea vznikla v Německu, 
vlastně už téměř před sto lety, v Ho-
landsku to je dnes hodně aplikované. 
Jde nám hlavně o vzdělávání skrz re-
álné životní situace. A právě divadelní 
festival je reálná životní situace, kdy se 
Hradec změní. Tak proč by se neměla 
změnit i základní škola? A tak jsme 
vyrazili na týden na divadelní festi-
val, abychom si ho užili a zároveň se 
skrz něj i vzdělávali. A musím říct, že 
nám to moc pomohlo na konci roku, 
kdy děti už bývají unavené, dalo nám 
to nový impuls, pocit, že vzdělávání 
může být ohromně zábavné a fajn. 

Jak jste se dostali ke spolupráci s 
Divadlem DRAK?

Kontakt s Divadlem DRAK jsme navá-
zali na samém počátku, loni jsme měli 
u divadla stánek, kde jsme informova-
li o našem založení. Cítíme spříznění s 
konkrétními lidmi, kteří se kolem diva-
dla pohybují. Odtud už nebylo daleko 
k myšlence, že si letošní festival užije-
me v divadle a v jeho okolí.

Máme zkušenost s dětmi, které se k 
nám jdou na zkoušku podívat do třídy, 

když k nám chtějí přestoupit. Nabízí-
me jim možnost vyzkoumat, jak se jim 
u nás líbí, zda něco pro ně není nesro-
zumitelné nebo nějak divné a oni čas-
to odcházejí po tom týdnu a říkají: „My 
jsme se tam neučili“. Ale pak když se 
bavíme s rodiči, co se u nás dělalo a na 
čem jejich děti pracovaly, tak se někdy 
ptají: „A tohle všechno jste zvládli za 
týden?“ Tak to je i na tom divadelním 
festivalu – ono to zvenku vypadá, že je 
to jenom hraní si a blbnutí a přitom je 
v tom právě hodně vzdělávání. Vzdě-
lávání je dnes uměle svázáno se škola-
mi – jako že škola je jediné místo, kde 
se dá vzdělávat. A přitom celý život je 
úžasně vzdělávací. My se snažíme vra-
cet zpátky k té reálné životní situaci. Ty 
děti to ale nevnímají jako vzdělávání 

- žijí život, který je pro ně srozumitelný 
a skrz něj se nějak posouvají.

Co se vašim dětem na festivalu líbi-
lo nejvíc?

To je těžká otázka. První den děti přišly 
a říkaly: tohle bylo nejlepší divadlo v 
mém životě. A druhý den: tohle bylo 
ještě lepší. Na závěr to pak jeden klu-
čina glosoval a říkal, že každé divadlo 
bylo úplně jiné. V průběhu pěti dnů 
jsme byli na čtyřech divadlech a spíš 
jsme vždycky tak reflektovali, co se 
událo a mám pocit, že to divadlo bylo 
spíš opravdu každý den jiné. V pon-
dělí bylo hodně dětské divadlo, totiž 
divadlo hrané dětmi pro děti, druhý 
den to bylo zase spíš pro dospělé a 
každé dítě si v tom našlo něco svého, 
jiného. Nedokážu říct, že by tam byla 
nějaká totální bomba, nějaký trhák 

pro všechny. Ale bylo to hrozně hezky 
vyvážené, každý si našel, co bylo pro 
něj cenné, nemusíme dělat žádné hit-
parády – první, druhé… I v naší škole 
se snažíme děti nesrovnávat, ale hle-
dat, co je v nich silného, pěkného. 

Co všechno se dá naučit v divadle?

Třeba v jednom divadle jsme byli kon-
frontovaní s příběhem z Himalájí, silný 
životní příběh, ten chlapec byl jakoby 
šeredný, byl popálený. A najednou z 
toho vznikla veliká diskuse o jinakosti. 
Kdo je divný? Je divný třeba ten, co se 
hlasitě směje? Kde je hranice divnosti? 
Vždyť všichni jsme jiní a je často dobré 
být jiný. Já mám pocit, že ty věci jsou 
důležité hlavně proto, že něco nastar-
tují, otevřou problémy, že vznikne 
prostor pro diskusi. My jsme si hodně 
užívali divadla, ale brali jsme si z toho 
různé věci, často možná i něco úplně 
jiného, než původně plánovali tvůrci.  

My jsme se v divadle učili třeba i ma-
tiku a češtinu. Vznikly noviny o fes-
tivalu, teď jsem si to četl, ty děti jsou 
malé, je tam hodně chyb, tak věřím, že 
se k tomu vrátíme třeba ještě za rok 
a ukážeme si na tom, kolik jsme tam 
těch chyb nadělali. Dá se na tom učit 
i matematika – třeba počet sedadel, 
které jsou v divadle – najednou jsme 
si na tom zopakovali násobilku šesti. 
Velikost hlediště, nebo kolik se dá na 
představení vydělat – i tohle děti za-
jímalo a učili se na tom počítat i další 
věci.

Dokázali byste si představit v divadle 
být i déle než týden?

To bychom samozřejmě museli zvážit. 
Snažíme se dětem ukazovat různé 
situace a zkušenosti. Před chvílí jsme 
se vrátili z přírody, doslova z divočiny. 
Vyrazili jsme do divadla, na festival, šli 
jsme na dobrý oběd do pěkné restau-
race, kde měly děti možnost poznat 
třeba stolování, různé příbory – i tohle 
k životu patří. Chtěl bych, aby i dítě, 
které bude dělat něco úplně jiného, si 
tyhle různé dojmy pamatovalo a vě-
dělo, že je možné jít třeba na festival 
nebo do divadla, co to obnáší a že to 
může být zábava a pěkný zážitek.  

Plánujete další spolupráci, třeba na 
projektu Dětské rady Draku?

Jsem osobně trochu skeptický k růz-
ným dětským parlamentům, co jsou 
teď skoro na každé škole apod., často 
to může vést jen k větší komplikaci, 
větší pozornost se věnuje techniká-
liím než obsahu. Nikoho nechceme 
strkat do nějaké struktury, pokud si v 
tom ale děti samy najdou něco své-
ho, rozhodně jim nebudeme bránit, 
podpoříme iniciativu. Ale rozhodně 
věříme, že i jako škola budeme ve spo-
lupráci s Drakem pokračovat. Svět je 
krásný a i ten divadelní svět je plný vý-
zev - děti viděly zblízka, jak se dělá di-
vadlo a zjistily, že to je vlastně hrozně 
těžké něco dělat před lidmi a domlu-
vit se mezi sebou, někdy se všechno 
nepovedlo, ale zase šlo o proces, kde 
cesta je cíl.Mockrát děkujeme za mož-
nost být v Draku, protože nám tady 
všem bylo moc dobře. 

◘ Vojtěch Bárta



HADRIÁN strana 5

Redakce:

Klicperovo divadlo: 
Jana Slouková, Kateřina Janečková, Petr Klarin Klár 

pr@klicperovodivadlo.cz

Divadlo Drak:  
Tomáš Jarkovský, Bára Etlíková, Vojtěch Bárta, Jakub Maksymov 

info@draktheatre.cz

Sazba: 
Martin Sedláček, David Havel

neděle 26. 6. 2016

Velryba puštěná ze řetězu
Inscenace Kolíbá se velryba má pohád-

kovou a „předscénovou“ část, přičemž 

ta druhá výrazně přebíjí tu první. Cel-

ku to bohužel vůbec neprospívá. Josef 

Jelínek a Petr Vydarený si pohrávají 

s divadelními znaky i se slovy často 

velmi banálním způsobem. Charakte-

ristický je například vtip ve stylu: „Po-

dívejte – čepička. A z čepičky lodička.“ 

Ještě horší jsou ale vtipy, které se už 

ani nedají nazvat hříčkami. Jedna po-

stava se například schová pod hladinu 

moře, druhá ji nemůže najít, a pointa 

přijde v momentu, kdy ta potopená 

vybafne na tu hledající. Poslední kap-

kou jsou pak místa, v nichž herci velmi 

nepokorně odkazují k tradici komiků 

s kořeny v předscénách Voskovce a 

Wericha – komikové si vykají a oslovu-

jí se například „pane kolego“. V insce-

naci lze nalézt i množství originálních, 

edukativních a vtipných míst (jedním 

z nich je například už samotný nápad 

hrát loutkové divadlo v břiše velryby). 

Ta však pod kvantem pokleslých vtipů 

úplně zanikají, takže nemá smysl se o 

nich rozepisovat.

◘ Bára Etlíková

Vcítění i tajemství

Sobotní den patřil studentům Katedry 
alternativního a loutkového divadla 
DAMU. Vedle absolventské DISKové 
inscenace měli diváci možnost vidět 
drobné studentské klauzury, zamě-
řené na ovládnutí jasně vymezeného 
okruhu výrazových prostředků. Z tro-
jice, již jsem viděla, vybočovalo velmi 
odlehčené scénické čtení Star Vrz, kte-
ré působilo spíš, jako by jej herci vy-

tvořili pouze pro radost. Z představení 
sice přímo prýštilo potěšení herců, že 
mohou ve své autorské inscenaci pů-
sobit, ale smysl tohoto dílka vyčerpá-
vá věta z jeho programové anotace: 

„Pocta béčkovým až céčkovým post-
-apokalyptickým filmům.“ Rozesmát 
publikum se ale tvůrcům dařilo velmi 
dobře. Mně osobně se díky Františku 
Hniličkovi při tomto představení spl-
nil sen – vždycky jsem chtěla vidět, jak 
herci vezmou do hry nečekaně přile-
těvší mouchu nebo jiný hmyz.

V Sólo Matches šlo o animaci figurativ-
ních loutek. Humor inscenace nevy-
plýval z její koncepce, ale z citlivého 
způsobu, jímž dovedli studenti mimo 
jiné pracovat s časem a rytmizovat 
hru. Jejich animační technika připo-
mínala výstupy z „gaudeamovského“ 
workshopu Marka Downa, které bylo 
možné vidět první festivalový den. 
Když herci animovali loutku, dávali si s 
každým pohybem hodně načas. Vzbu-
zovali tím dojem, že postavy dýchají. 
Jejich hra magnetizovala pozornost, 
i při zdánlivě banálních akcích, kdy 
loutka pouze nečinně seděla nebo 

pojídala bonbóny. Při představení mě 
napadalo, že mě herci hypnotizují, že 
působí na jakýsi hluboce zakořeněný 
pud, který člověka vede k tomu, aby 
se vcítili do jakékoliv entity, která dý-
chá.

Scénograficky zaměřená inscenace 
μSputnik, již může při každém před-
stavení sledovat pouze jediný divák, 
naopak zapůsobila především svým 
konceptem. V malém zaskleném 
okénku umístěném ve výši diváko-
vých očí bylo možné sledovat dění 
v jakémsi iluzivním loutkovém mik-
rosvětě. Odehrávala se zde Studená 
válka, na kterou autoři pohlíželi pře-
devším skrze rusko-americké soutě-
žení o vesmír. Na jevišti dvanáct minut 

„létaly“ plošné papírové loutky americ-

kých a ruských raket a družic. Důležité 
ale bylo, že divák nemohl vidět herce, 
kteří vše animovali, takže představení 
působilo tajemně, jako by děj poháněl 
jakýsi osudový a neosobní mechanis-
mus. Vládly mu čistě soutěživé vztahy 

- start ruské rakety střídal vzlet té ame-
rické, pes Lajka štěkal na americkou 
družici … Když se pak rozpadla loutka 
planety Země na malé částečky kvůli 
výbuchu atomové bomby, jednalo se 
pouze o logické vyústění situace.

Ocenila jsem, že se žádná z trojice 
inscenací nesnažila předstírat, že je 
něčím „víc“ než originálně pojatou 
miniaturou. Sólo Matches a μSputnik 
působí jako velmi kvalitní školní prá-
ce, do nichž jejich tvůrci promítli své 
osobité vidění. Nevěřím, že by loutky 
v Sólo Matches takto „ožily“, kdyby do 
nich herci ze sebe nevložili něco víc 
než své řemeslné dovednosti. Autoři 
μSputnik vytvořili stylově neobyčejně 
čistou inscenaci, která působí silně, 
protože nemá žádné nedomyšlené 
rezervy.

◘ Bára Etlíková


