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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

11:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
David Drábek / režie: D. Drábek

UNISEX
13:00 STUDIO BESEDA

Jihočeské divadlo České Budějovice / CZ
Petr Kolečko / režie: T. Zielinski

POKER FACE
15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo na cestě / CZ

O PLAVÁČKOVI
17:00 V PODKROVÍ

Povídání v Podkroví

DAGMAR PECKOVÁ
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
Tracy Letts / režie: T. Karpianus

SRPEN V ZEMI INDIÁNŮ
cca 21:55 LETNÍ SCÉNA

ONLINE SESSION - KONCERT

Dagmar Pecková: Do lidí musíme „prát“ tu správnou kulturu

Dagmar Pecková je jedna z mála čes-
kých operních pěvkyň, jejíž jméno 
září i ve světě. Pro Klicperovo divadlo 
nazpívala titulní „Labutí píseň“ k in-
scenaci Davida Drábka Tři Mušketýři. 
Během festivalu se s ní budete moci 
setkat při Povídání v Podkroví, kde ji 
vyzpovídá herečka Klicperova divadla 
Lenka Loubalová.

Jak vznikla Vaše spolupráce s Kli-
cperovým divadlem?

Začalo to přes Davida Drábka a Face-
book. Já jsem lajkovala jeho příspěvky, 
protože mě to přišlo fakt vtipný. Takže 
k úplně prvotní komunikaci došlo prá-
vě přes Facebook. Následně mě Da-
vid Drábek s Darkem Králem pozvali 

na představení Figarova svatba a při 
té příležitosti jsme celou spolupráci 
upekli.

Jak se Vám Figarova svatba líbila?

O hradeckém divadle je známo, že to 
je něco, jak bychom řekli před čtyři-
ceti lety „velmi pokrokového“, že se 
to hned tak v Čechách nevidí. Já jsem 
sem jela s očekáváním a Figarova svat-
ba se mi strašně líbila, obrovsky jsem 
se bavila. Myslím, že ani nebylo obtíž-
né mě k nějaké spolupráci přemluvit.

Nazpívala jste titulní píseň k insce-
naci Tři mušketýři. Už jste předsta-
vení viděla?

Bohužel ještě ne. Premiéra byla těsně 
před Vánocemi a to jsem musela dělat 
manželku, tchýni a švagrovou a vůbec 
jsem musela opečovávat Vánoce, tak-
že jsem bohužel přijet nemohla. A re-
prízy se hrály vždy v termínech, kdy 
jsem i já sama měla nějaké pracovní 
povinnosti. Každopádně doufám, že 
se na představení někdy přijedu po-
dívat.

Pokračování na str. 2

Mark Down: Nechávám loutky dýchat
Známou inscenaci The Table britského 
divadla Blind Summit Theatre mohlo 
loni české publikum vidět dvakrát – 
poprvé na tomto festivalu a podruhé 
na plzeňské Skupově Plzni. Sama jsem 
ji neviděla, ale slyšela jsem nadšená 
vyprávění o tom, jak tvůrci dokázali 
pomocí zdánlivě jednoduchých a ne-
nápadných prostředků oživit velmi 
zábavným a sugestivním způsobem 
jednoduchou loutku Mojžíše. Jeden 
z autorů inscenace, Mark Down, letos 
pořádal v rámci festivalu Gaudeamus 
Theatrum čtyřdenní workshop, kde 
učil studenty herectví z Prahy, Brna, 
Bratislavy a z Bialystoku herecké tech-
nice, která se tolik osvědčila v The 
Table.

Čím vás inspirují loutky japonského 
tradičního divadla Burnaku?

Animují je tři herci současně, takže se 
se na sebe musejí napojit a improvizo-
vat společně. Zajímá mě hlavně tento 
druh kolektivní hry s jednou loutkou. 
O Bunraku jako takové mi moc nejde. 
V Blind Summit Theatre nedodržuje-
me konvence, které musí jeho tradiční 
forma naplňovat. V našich inscenacích 
není osoba, která by po straně jeviště 

vyprávěla příběh, jenž by měly loutky 
ilustrovat. Nedoprovázíme předsta-
vení ani hrou na shamisenem a naše 
loutky mohou na rozdíl od Burnaku 
chodit po zemi.

Dovedete si představit, že byste 

10:00, 11:00 STUDIO LABYRINT

Studio Damúza / CZ

BATOSNĚNÍ
11:00 PROSTRANSTVÍ PŘED DIVADLEM

Studio Damúza / CZ

KREATIVNÍ DÍLNY 
SCÉNOGRAFKY Z. VÍTKOVÉ
16:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

SMĚŘOVÁNÍ DIVADLA DRAK 
A MIFD
17:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Drak / CZ

O BÍLÉ LANI

DNES V DIVADLE DRAK 
„DIVADLO DRAK A MIFD“

v  budoucnu tento druh loutek 
opustil?

Dovedu. Občas pracuji i s jinými dru-
hy. Třeba nedávno jsme v Americe 
pracovali se stínovým divadlem, kte-
ré animovalo deset lidí současně. Ale 
myslím, že Bunraku loutky nikdy ne-
opustím. Jsou velmi vhodné pro typ 
divadla, který mě zajímá. Mám je rád, 
protože dokážou na jevišti neuvěřitel-
ně ožít. Techniku herectví, kterou se 
v  Blind Summit zabýváme, lze použí-
vat ve více typech loutkového divadla, 
ale málokdy to má ten efekt, že by 
postava, která se prochází po jevišti, 
působila jako živá.

Čím to, že to zrovna u těchto loutek 
vychází tak silně?

Myslím, že se dá při práci s nimi zvlášť 
dobře pracovat s dechem. To je podle 
mě na celé technice to nejpodstat-
nější. Abychom mohli pomocí loutky 
vyprávět příběh, musíme ji nechat 
dýchat. Je to tak i v životě – když na-
příklad mluvíme nebo máme nějaké 
pocity, ovlivňuje to náš dech. Při práci 
s loutkou jde hlavně o to pochopit, jak 
se dech váže k jejím akcím.

Takže je pro vaši hereckou techniku 
stěžejní práce s dechem.

Ano, ale myslím si, že je stejně pod-
statná i pro jakékoliv jiné divadlo. 
Jinak Blind Summit čerpá také z me-
tody Stanislavského. Snažíme se vždy 
pečlivě hledat motivace, proč postavy 
mluví nebo se hýbají.

Pokračování na str. 5

#der2016
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Těšíte se na festival? Máte divadelní 

festivaly ráda?

Divadelní festivaly jsou skvělá věc, já 

jsem zrovna před chvílí přijela ze Sme-

tanovy Litomyšle, což je sice hudební 

festival, ale dělá se tam i opera, kterou 

já považuju taky za divadlo. Měla jsem 

tam takové kabaretní pásmo na hud-

bu Kurta Weilla a mělo to obrovský 

úspěch. Takže jen víc takovýchto festi-

valů. Já si totiž myslím, že do lidí pro-

stě musíme „prát“ tu správnou kulturu. 

Často vidím, že lidi si pletou kulturu se 

zábavou a neustále tak mají pocit, že 

když jdou večer do divadla, mají právo 

na to se pobavit, ale kultura má pod-

le mě trochu jiné parametry. Zároveň 

pak taky vidím, že když už se omy-

lem dostanou na nějaké představení 

vážnějšího charakteru, tak z divadla 
odcházejí spokojení a nadšení stejně 
jako kdyby šli na nějakou slátaninu. 

Jak budete trávit prázdniny?

Já mám poslední koncert 15. července 
na festivalu v Lokti a další mám až 24. 
srpna v Brně na Špilberku, takže ten 
měsíc mezitím využiju na relaxaci.

◘ Kateřina Janečková

Dagmar Pecková (pokračování ze str. 1)

Máte ráda risk a hazard v životě či 
na jevišti?

Risk ano, hazard ne.

Jaká byla geneze projektu Poker 
face?

Radost z objevu skvělé hry při čte-
ní, pak přesvědčení kolegů, že není 
drzost uvést ji  v české premiéře k 25. 
výročí Sametové revoluce  a  při ote-
vření nové studiové scény Na půdě 
(ten termín se bohužel  posunul, pro-
tože se dokončení stavebních prací 
protáhlo) a pak přemýšlení s autorem 
o nejvhodnějším režisérovi.  

Jak se Vám spolupracovalo s auto-
rem hry Petrem Kolečkem a režisé-
rem Thomasem Zielinským?

S Petrem Kolečkem té spolupráce moc 
nebylo, protože hra byla napsaná tak 
dobře, že nebyly nutné žádné větší zá-
sahy. S Thomasem to bylo skvělé, naše 
spolupráce pokračuje, v příští sezóně 
u nás bude režírovat Molierova  Dona 
Juana.

Jaká byla Vaše končící divadelní se-
zóna a co Vás čeká v sezóně příští?

Naše sezóna neskončila, jen jsme se 
přesunuli z Českých Budějovic na Otá-
čivé hlediště v Českém Krumlově, kde 
hrajeme do začátku září tři komedie. 
A  na příští sezónu se moc těším, kro-
mě Dona Juana a komedie Lutz Hub-
ner Úča musí pryč nás čeká několik 
výjimečných, u nás dosud nehraných 
her (Robert Askins: Přísámbůh!, Maté 
Matišič: Knězovy děti, Martin McDo-

nagh: Kati a Maria Goos: Opona).

Jakou dramatiku, či typ divadla pre-
ferujete vy sama jako divák?

Nadějná kombinace je zajímavá hra, 
režisér i herci. :-)  99%  úspěšnost 
v  naplnění tohoto mám v Dejvickém 
divadle.

Co Vás nejvíce zaujalo z letošního 
programu DER? 

Určitě bych si nenechala ujít Zimní 
pohádku, Divadlo Letí a Drábkovy Tři 
Mušketýry.

◘ Petr Klarin Klár

Inscenaci Poker face Jihočeského 
divadla uvádíme dnes od 13:00 ve 
Studiu Beseda!

Na slovíčko: Šest otázek pro dramaturgyni 
Jihočeského divadla Olgu Šubrtovou

FOTOOKÉNKO: O slavnostní zahájení na hlavní scéně Klicperova divadla se postaraly ředitelky Eva Mikulková a Martina Erbsová společně s primátorem 
města Hradec Králové Zdeňkem Finkem. První večerní koncert na letní scéně patřil hercům Klicperova divadla a kapele Mastix.
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Srpen v zemi indiánů je bezpochyby 
jedním z nejvýraznějších představení 
uplynulé sezóny Klicperova divadla. 
Kromě silného textu a nenápadné, ale 
přesto precizně vedené režie Terezy 
Karpianus, nabízí především skvělé 
herecké výkony, dokladem je i cena 
Thálie pro Zoru Valchařovou-Polulo-
vou za ztvárnění role Violet Westo-
nové. S Terezou Karpianus jsme si 
povídali jak o hře, tak i obecně o její 
spolupráci s Klicperovým divadlem.

Čím vás hra Srpen v zemi indiánů 
oslovila?

Její přečtení mě hluboce zasáhlo, jsou 
v ní zpracovány mé osobní zkušenosti 
a témata, takže mi bylo jasné, že při 
jejím inscenování nebudu pocitově 
tápat, protože ty věci mám odžity. 
A k tomu všemu navíc se zde nabízela 
postava Indiánky Johnny jako bytosti 
z jiného světa, která vše spíše moudře 
pozoruje. A to je léčivé. 

Líbila se Vám filmová adaptace 
hry s Meryl Streep a Julií Roberts 
v  hlavních rolích? Inspirovala jste 
se nějak?

Nelíbila. Neinspirovala.

Zora Valchařová-Poulová získala za 
ztvárnění Violet Westonové Cenu 
Thálie. Jak se Vám s ní, potažmo 
s  celým hradeckým souborem pra-
covalo?

Zora je typ samostatné herečky, mys-
lím, že se na tuto roli velmi dobře hodí, 
a navíc jsme měly o postavě Violet 
hodně podobnou představu. Takže 
v  jejím případě jsem se spíše dopou-

štěla doporučení než vyloženě režij-
ního vedení. Celkově to byla paráda 
a strašně mě to bavilo. Jediné, co nás 
trápilo, byla tíživost textu, situací, ka-
ždý si mohl připomenout jizvy svých 
rodin. 

Proč by měli festivaloví diváci na 
hru přijít?

Protože je to velká věc. Ten text je vý-
borně napsaný, vypovídá o důležitých 
věcech, umožňuje divákům brečet, 

smát se i zamyslet se. Nad svým man-
želstvím, nad svými dětmi, nad svými 
rodiči i nad naší civilizací. A přesto 
naše inscenace nesoudí. Je současně 
krutá i láskyplná.

Jako úvodní představení následují-
cí sezóny bude uvedena Kočičí hra 
právě ve Vaší režii. Můžete, nám 
zvědavcům, už v tuto chvíli o hře 
a jejím zpracování něco prozradit?

Zatím sama spíše hledám a tuším, než 
abych mohla něco prohlásit. Kočičí 
hra je slavný text, takže všichni víte, že 
se jedná o komediální drama, v němž 
je hybatelem děje vášnivá povaha 
ústřední hrdinky, která je sice více než 
zralá, přesto však dokáže milovat be-
zhlavě jako puberťačka. Je odvážná 
nebo trapná? Nejspíš obojí. Pro mě 
je ve hře navíc důležité téma klamu 
a sebeklamu. A co se zpracování týče, 
ráda bych se inspirovala světem ope-
ry. Ta je totiž také současně odvážná 
i trapná

◘ Kateřina Janečková

Inscenaci Srpen v zemi indiánů hra-
jeme dnes od 19:00 na hlavní scéně.

Tereza Karpianus: Srpen v zemi indiánů 
umožňuje divákům brečet, smát se i zamyslet se

Předem Vás, mé milé čtenářstvo upozor-

ňuji, že tento příspěvek je velmi osobní. 

Ano, hodlám se vyznat. Protože mým 

sobotním programovým tipem nemůže 

býti nic jiného, než Unisex Davida Dráb-

ka, v podání domácího souboru Klicpe-

rova divadla, v režii samotného autora, 

zdejšího uměleckého šéfa. Sdělím Vám 

teď důležité tajemství: byť je místní 

inscenace označována za světovou 

jevištní premiéru textu, není tomu tak! 

Tu skutečnou, byť poněkud utajenou, 

jsem v roce 2014, (premiéra 1. duben!, 

pozn. red.), s olomouckým Ansámblem 

Oz, nazkoušel já. V poloprofesionál-

ních podmínkách, přítulném doupěti 

univerzitního divadla K3, se skvadrou 

všeho schopných individualit na hranici 

punku, životního hard core stylu a zcela 

jiných dimenzí. Jištěni skromným gran-

tem Nadace život umělce, jsme se pustili 

do hektického duelu s textem, jehož si 

cením nad jiné (nejen) autorovy opusy.

S Davidem Drábkem i nad jeho texty 

jsem strávil podstatnou část svého ži-

vota tvůrčího i osobního, a doufám, že 

spolu zdaleka ještě nekončíme. V mak-

rokosmu jeho situací, postav a vztahů 

mezi nimi, je mi totiž nadmíru dobře. 

Jsem tam doma. V paláci jménem Uni-

sex je velmi lehké se ztratit, vyděsit, ale 

také se zamilovat. Jeho místnosti jsou 

totiž zabydleny adrenalinem, tajem-

stvím, nekompromisní definicí názorů 

na svět kolem nás, ale také neodbytnou 

potřebou něhy.

Těším se jak malý hošík na Mastitele 

s  píšťalou, Holky od bobří řeky, Ludví-

ka Vaculíka s Tofim či Bratrstvo kočičí 

pračky. Unisex je unikátní trestí toho, co 

mně na divadle přitahuje: rizika, nejed-

noznačnosti, emocionality a imaginace. 

V podání mých drahých Klicperos, kteří 

v mé srdcobuchně momentálně zaují-

mají jedno z čelných míst (NdB a  Hadi-

vadlo teď prosím nežárlit, jedete v tom 

spolu :-)), zcela jistě půjde o zážitek epo-

chální. Už letím. Setkáme se?

P. S. S drzostí sobě vlastní jsem se ve 

zmíněné olomoucké inscenaci Unisexu 

obsadil do klíčové role Maxe Fado, což 

(stejně jako skrovný rozpočet mých teh-

dejších uměleckých spádů :-)), dokládá 

přiložená archivní fotografie. Kochejte 

se!   

◘ Petr Klarin Klár

Inscenaci Poker face Jihočeského 

divadla uvádíme dnes od 13:00 ve 

Studiu Beseda!

Klarinovo okénko: Láska jménem Unisex!
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Loutkové divadlo Maribor přivezlo do 
DRAKu inscenaci s názvem Praktické 
rady hodným dětem. Slovinská hereč-
ka a absolventka KALD DAMU Elena 
Volpi v režii Marka Bečky tlumočí pří-
běh, který vznikl dramatizací knížky 
Marka Twaina. Divákům se představu-
je jako Anna Marie, nezávazně proho-
dí pár polointerních vtípků a za pomo-
ci loutek začne rozehrávat jednotlivé 
příhody z dětství postavy. Anna Marie 
v nich vystupuje jako vzorné děvčátko, 
které na svou bezelstnost často do-
plácí – maminka s babičkou ji vycho-
vávají poměrně direktivně, sourozenci 
jí dělají naschvály a spolužačky se jí 
posmívají. Jediným, kdo Anně Marii 
opravdu rozumí, je na lůžko upoutaný 
dědeček (jako nehybného maroda ho 
na rozdíl od ostatních postav nepřed-
stavuje loutka, ale pouze plošný obraz 
postele) a útěchu hledá dívka i v pla-
tonické lásce k učiteli.

Samotný příběh je tvořen spíše epi-
zodicky a není nijak zvlášť zajímavý. 
Mnohem více zaujme práce s lout-
kami, které jsou vytvořené z malých, 
do šatů oblečených tělíček, na jejichž 

hlavičkách jsou magnetkami připnu-
té černobílé obličeje. Herečka je vy-
tahuje ze šuplíčků dřevěné skříňky 
a animuje je v jejím interiéru, nahoře 
na ní anebo za zástěnou lampy z dru-
hé strany. Skříňka tak postupně ožívá 
zaprášenou rodinnou historií, zašlým 
stříbrem černobílých fotografií. Co je 
ale na představení bezkonkurenčně 
nejsilnějším faktorem, je hereččin 
temperament, s jakým střídá a před-
stavuje jednotlivé postavy, a zápal, 

s  nímž do příběhu strhuje sebe, své 
známé v hledišti a postupně i publi-
kum celé. A to včetně toho dětského, 
jež večer tvořilo zhruba polovinu.

Komunikace s dětským divákem mě 
na představení zaujala nejvíce: pořa-
datelé festivalu doporučili v programu 
minimální věkovou hranici 6 let, ačkoli 
na oficiálních stránkách mariborské-
ho divadla je tato hranice o rok nižší 
a myslím, že někteří diváci na večer-
ním představení v DRAKu nedosáhli 

ani té. Hereččiny „praktické rady hod-
ným dětem“ jsou přitom převrácené 
zcela naruby a vyžadují diváka, který 
je jako ironické také odhalí. Herečka 
dětem například doporučuje, aby ne-
odmlouvaly rodičům, ale v klidu si je 
vyslechly a pak stejně dělaly, co samy 
uznají za vhodné. Na svého nepřítele 
zas nemají neúčelně házet bláto, ale 

„smýt skvrny uvnitř i na povrchu“ tím, 
že na něj nalijí horkou vodu. Dospělé-
mu divákovi je pak přímo určen vtip 
s babiččiným trapasem, když ukazuje 
staré fotografie a na jedné z nich ji na 
kole osahává jiný muž než dědeček.

Tvůrci ovšem předpokládají dvojí 
publikum – jak děti, tak jejich rodi-
če – a každé z těchto skupin přiřazují 
adekvátní rovinu humoru. Tím, že 
provokativnost proniká i do vtipů ur-
čených dětem a tyto vtipy vyznívají 
podivně bez jasné zpětné reakce, pak 
tvůrci děti podněcují k diskusi s rodiči, 
s nimiž si mohou představení dovy-
světlit. Inscenace tak děti nenásilně 
učí vnímat umění jako dveře k další-
mu uvažování a diskusi.

◘ Kateřina Kykalová

Nevhodné rady hodným dětem?

Figurální vs. figurativní (no. 2)

sobota 18. 6. 2016

Po teoretičce výtvarného umění Ra-
doslavě Schmelzové jsem oslovila 
Jaroslava Etlíka, divadelního teoreti-
ka, rovněž pedagoga pražské DAMU 
a v neposlední řadě tatínka. Na psaní 
sloupku neměl kvůli fotbalovému 

EURU čas, ale získala jsem alespoň 
krátký rozhovor o přestávce mezi dvě-
ma (samozřejmě velmi důležitými) 
zápasy.

Rozlišuješ „figurální“ a „figurativ-
ní“?

Ano, ale není to téma, kterým bych se 
nějak zvlášť zabýval. Česká divadelní 
teorie (hlavně Jan Císař a Petr Pavlov-
ský) oba pojmy odedávna rozlišovala, 
byť ne vždy zcela striktně. Když jsem 
psal studii Divadlo jako zakoušení, 
zabýval jsem se hlavně pojmem „fi-
gurativní“. Slovo „figurální“ mě začalo 
zajímat až v době, kdy Josef Krofta s 
Milanem Klímou založili Mezinárodní 
institut figurálního divadla.

Co pro tebe znamená „figurativní“ 
divadlo?

To je jakékoliv divadlo, ať už loutko-
vé nebo neloutkové, kdy herec svou 
hrou  zobrazuje nějakou lidskou nebo 
anropomorfizovanou bytost. Takže je 
to přesně to, co Zich ve své Estetice 

dramatického umění popsal jako poj-
moslovnou spřežku herecké postava 

- dramatická osoba. Dříve, například v 
sousedském lidovém divadle, se neří-
kalo, že herci postavy hrají, ale říkalo 
se, že je „figurují“. Na cedulích napří-
klad stálo: „Postavu Ježíše figuruje 
ten a ten…“ Z této tradice ten pojem 
vychází. Oproti tomu v nefigurativním 
divadle, třeba v některých typech sou-
časného tanečního nebo pohybového 
divadla, převažují ve významové rovi-
ně hercova projevu často abstrakta. 
Řečeno ještě jinak: Nezobrazují se 
tu osoby, jako lidé z „masa a kostí“, a 
tudíž v hracím prostoru  nejsou (a ani 
nemohou být) žádné postavy.

A co je podle tebe „figurální“ diva-
dlo?

Když řekneme, že je loutkové divadlo 
„figurální“, myslíme tím takové, kde 
vystupují loutky vytvořené například 
řezbářem tak, aby už ve své výtvarné 
podobě vyvolávaly představu nějaké 
bytosti nebo zvířete.  Kdyby se z vůle 

herce na jevišti antropomorfizovaně 
projevovala například loutka-hrníček, 
nedalo by se mluvit o figurálním di-
vadle. Když ovšem na jevišti ztělesní 
princeznu panenka se zlatou korun-
kou, jedná se o figurální a současně 
i o figurativní divadlo.

Může být „figurální“ také neloutko-
vé divadlo?

Podle mě ne. Z určitého hlediska 
by se o tom možná dalo uvažovat u 
představení některých výrazně vý-
tvarně orientovaných režisérů, třeba 
u Tadeusze Kantora nebo u produkcí 
Boba Wilsona, protože herci v jejich 
představeních hráli (nebo stále ještě 
hrají) velmi stylizovaně „loutkovitě.“ 
Pořád je to ale jen určitý typ stylizova-
ného herectví, skutečné neživé figury, 
které s lidským tělem nemají nic spo-
lečného, neboť jsou vytvořeny v jiném 
materiálu, na scéně nejsou.

◘ Bára Etlíková
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V České republice jste už potřetí. 
Máte k její loutkářské scéně zvlášt-
ní (blízký) vztah?

Bohužel, nemám o ní téměř žádný 
přehled. Snad to tento festivalový ví-
kend napravím. Kontakt s divadlem 
Drak jsem získal, tuším, ve Slovinsku. 
Přes zdejší herečku Johanu Vaňouso-
vou a režiséra Jiřího Havelku. Od té 
doby, co jsme s Blind Summit vytvořili 
The Table, navštěvujeme často mnoho 
evropských zemí a byli jsme i v Číně a 
v Americe. Po Evropě se pohybujeme 
často a radši než ve Velké Británii, pro-

tože tady se bere loutkářství mnohem 
víc vážně. Rádi navštěvujeme hlavně 
Slovensko, Slovinsko, Českou repub-
liku a Polsko, tedy země se silnou 
loutkářskou tradici.

Překvapili vás něčím vaši středo-
evropští studenti? Jsou jiní než ti 
britští?

Řekl bych, že jsou hodně podobní těm, 
které jsem vedl v Londýně. Jsou také 
pracovití, nadšení a hodně pijí. A pře-
kvapila mě jejich skvělá angličtina.

◘ Bára Etlíková

Mark Down (pokračování ze str. 1)

„V The Table, hotové inscenaci, doká-
zal Mark Down vytvořit velký prostor 
pro divákovu fantazii. Když například 
ve vzduchu visí jen hlava, kterou ani-
mují dvě ruce, začne divákova ima-
ginace opravdu pracovat. Z pohybů 
hlavy si začne divák představovat, 
jak se hýbe celé tělo. I přesto, že žád-
né není.“

– Pierre Nadaud

„Bylo vidět, že některé studenty zaujal 
odstup od sebe samotného, od triků, 
k tomu, vést něco, co je velmi jed-
noduché a v pokoře. Je to disciplína, 
v  níž mají táhnout tři lidi jedno tělo. 
Ta participace funguje v souhře. Vě-
novat se jiné, než své figuře. To bylo 
hezké a laskavé.“

– Tomáš Žižka

„Mark je člověk, který dokáže navodit 
dojem, že cokoliv uděláte, je fajn. Člo-
věk se uvolní, odezní všechna očeká-
vání toho, co by měl dělat. To je pro 
herectví dobrý začátek. Když normál-
ně člověk zkouší improvizovat, tak 
má pocit, že to celé má mít nějakou 
pointu a začátek, aby lidé chápali, co 
tam dělá (a já s tím mívám zvlášť vel-
ký problém – potřebuji být pochope-

ná a aby na mě lidé reagovali). Mark 
vytvoří prostor, kdy člověk může přijít 
a až teprve potom něco začne dělat a 
z toho teprve něco vznikne.“

– Marie Anna Krušinová

„Mark hodně říká, že všechny odpo-
vědi najdeme v hledišti. Odpovědi na 
otázky jako ,Proč tady to neudělá?‘ 
nebo ,Kam se to dívá?‘, můžeme najít 
teprve, až když se na divadlo díváme. 
Mark říká, že divák má jedinej pravdu, 
to on ví, proč se co děje. Říká, aby-
chom nepřemýšleli o tom, co děláme 
a ať nemyslíme na to, co si kdo myslí.“ 

– Marie Anna Krušinová

„Mluvilo se tu o animaci jako prostřed-
ku, jak vdechnout něčemu neživému 
duši. Ale asi to vnímám trochu jinak 
a znovu jsem si to dnes uvědomil. 
Vím, že o duši se hraje. Vždycky. Ani-
mace neživého předmětu ale v mém 
vnímání staví do popředí tělo a jeho 
projevy, které abstrahuje. Konfrontu-
ji si tak to, co si myslím, že jsem, jak 
sebe sama vnímám (protože pokud 
se znám, pak se znám zevnitř), s tím, 
jak se dokážu (vědomě či nevědomě) 
projevit navenek.“

– Tomáš Jarkovský


