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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE
„DEN DIVADLA NA ZÁBRADLÍ“

11:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Na zábradlí Praha / CZ
Miloš Orson Štědroň / režie: J. Havelka

KRÁSNÉ PSACÍ STROJE
15:30 LETNÍ SCÉNA

Andrea Marečková / CZ

O RYBABĚ A MOŘSKÉ DUŠI
15:30 STUDIO BESEDA

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

POŽITKÁŘI
20:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Na zábradlí Praha / CZ
Jan Mikulášek, Dora Viceníková a kol. / 
režie: J. Mikulášek

HAMLETI
cca 21:30 LETNÍ SCÉNA

BAND-A-SKA - KONCERT

Jan Frič: Mám rád Sloukovou a Hada!

Režisér Jan Frič inscenoval v Klicperově 
divadle již celou řadu inscenací. Zatím 
poslední z nich bylo Nikdy současné 
české dramatičky Lenky Lagronové, kte-
ré se festivalovému publiku představilo 
včera ve Studiu Beseda.

Jaký máš vztah k tvorbě Lenky La-
gronové? 

K Lence Lagronové mám velice niter-
ný vztah. Jsem v podstatě odkojen in-
scenacemi Jana Nebeského v Divadle 
Komedie, který se často jejím textům 

věnoval. Lenku Lagronovou považuji, 
především pro její práci s jazykem, za 
jednu z nejlepších českých dramati-
ček. Některé inscenace jejích textů, 
zejména v režii Jana Nebeského, jako 
např. Terezka vlastně určitým způso-
bem můžou za to, že dělám divadlo. 
Takže vztah k její tvorbě mám opravdu 
intenzivní.

A proč jaká byla geneze Tvého ins-
cenování hry Nikdy?

Nikdy bylo záměrně nasazeno jako 
dvoják proti Drábkovým Třem Muške-
týrům, jako inscenace, ve které by se 
uplatnily tři místní, monstrózně skvě-
lé herečky, Zora Valchařová-Poulová, 
Kamila Sedlárová a Martina Nováková, 
které jsou ve věku, kdy by si zasloužily 
nějakou pořádnou roli. Kromě toho 
jsme hledali také hru, která by byla 
natolik komorní, aby se vešla do Be-
sedy a z těchto důvodů zvítězilo právě 
Nikdy.

Do Hradce se vracíš opakovaně, co 
tě sem táhne?

Mám rád Janu Sloukovou a Hada (šéf 
jevištní techniky Ladislav Svoboda, 

pozn. aut.) a taky tady panuje taková 
podezřelá pohodička. Pořád se ptám 
Hradečáků, čím se vlastně živí, proto-
že když tady jdu v 11 dopoledne po 
městě, lidi korzují po ulicích, vysedá-
vají v kavárnách a já si pak říkám: to-
hle je město snů! Zároveň jsem si tady 
v  divadle, právě kvůli častému hosto-
vání, našel řadu přátel, za kterými se 
sem taky rád vracím. Tmavou skvrnou 
na Hradci je pro mě naopak jeden he-
rec, s nímž pracuji sice opakovaně, leč 
velmi nerad, a to je Jiří Panzner (tajem-
ný smích…).

Hra má čistě ženské obsazení. Jak 
se ti s herečkami pracovalo?

Shodou okolností jsem před Nikdy 
režíroval inscenaci O hezkých věcech, 
které zažíváme. Ta má naopak čistě 
mužské obsazení a energie tam byla 
samozřejmě úplně odlišná. Jinak bych 
to ale asi takto nedělil, pořád je to pro 
mě stejná práce s herci. Ženy samo-
zřejmě víc řeší kostýmy a chlapci se 
raději odhalují, ale jinak zas takové 
rozdíly nevidím.

Pokračování na str. 2

10:00 STUDIO LABYRINT

Studio DAMÚZA a KALD DAMU / CZ

SÓLO MATCHES
11:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Alfa Plzeň / CZ

KOLÍBÁ SE VELRYBA
11:00 - 17:30 ATELIÉR LABYRINT

KALD DAMU / CZ

μSPUTNIK 
hraje se každých 15 minut v časech 
11:00-12:30, 13:30-15:00 a 16:00-17:30

14:00 - 17:00 EXTERIÉR PŘED DIVADLEM

Studio DAMÚZA a festival VyšeHrátky / CZ

PUTOVNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
15:00 DIVADELNÍ KLUB

KALD DAMU / CZ

STAR VRZ (INSCENOVANÉ ČTENÍ)
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

KATEDRA ALTERNATIVNÍHO 
A LOUTKOVÉHO DIVADLA DAMU
18:00 STUDIO LABYRINT

KALD DAMU / CZ

THE LOCKERS
21:30 HLAVNÍ SCÉNA

KALD DAMU / CZ

DIVOKÁ KARTA: TISÍC TUCTŮ

DNES V DIVADLE DRAK 
„FORMY, FORMÁTY 
A DIVOKÁ KARTA“

Přitápíme pod kotlem
Devátý festivalový den patří v Draku 
studentům z Katedry alternativního 
a  loutkového divadla DAMU. Její ve-
doucí Jiří Havelky mi naznačil, kterým 
směrem se ji chystá vést. Nebylo úplně 
snadné pochopit všechny plány, o nichž 
v těchto souvislostech mluvil. Zde se do-
čtete o těch (zatím) nejvýraznějších.

Snažíte se podstatně měnit princi-
py studia na KALD. Co vám vadilo 
na starém systému?

Nevím, jestli podstatně. Snažíme se 
vyvíjet. Když jsem na katedře studoval 
já, byl ten vnitřní systém už trochu vy-
čpělý. Každý vedoucí ročníku si vybíral 
studenty podle své poetiky, hodně ho-
din nemělo konkrétní náplň. Vše bylo 
automatické, přechod do magistra, 
4  inscenace v Disku a  jelo to setrvač-
ností dál. Po konci studia následovala 
často velká srážka s reálným divadel-
ním světem. I když zrovna u nás to bylo 
jiné, protože víc než ve škole jsme celé 
studium strávili v Ypsilonce, kam i ně-
kteří z nás potom plynule přešli. 

Chcete, aby katedra studenty při-
pravovala na tvorbu v „nezávislém“ 
divadle?

Jo. Studenti by měli umět psát gran-
ty, vytvořit si tým, ale hlavně vědět, 
proč se chtějí věnovat divadlu, proč 
je to pro ně smysluplné, ne-li doslova 
nutné. Nechceme, aby zůstal jediným 
absolventským/klauzurním výstupem 
DISK. Navazujeme různé rezidence 
nebo společné produkční programy 
s prostory jako je Alfréd, Alta nebo 
Archa. Když přijímáme studenty do 
magisterského programu, vždycky se 
u jejich projektů zamýšlíme nad tím, 
do kterého konkrétního prostoru by 
se daly umístit.

Jaké změny plánujete v bakalář-
ském studiu?

Rozhodně jich není tolik jako v ma-
gisterském programu. V bakaláři se 
velká změna týká hlavně prvního 

ročníku. Chceme, aby se v něm studo-
valy všechny obory v úzkém propo-
jení. Zjednodušeně by se dalo říct, že 
scénograf bude performovat, herec 
malovat, režisér tančit.  Podstatou je, 
aby student v prvním ročníku přestal 
doufat a čekat, že se naučí, „jak na to“, 
jak se stát mistrem svého oboru. Místo 
toho by se měli dotknout základních 
komunikační možností divadla, něja-
kého herního principu, podstaty bytí 
na jevišti. A zjistit, že se nenaučí nic, 
ale můžou na něco přijít, něco sami 
pro sebe objevit. Teprve v dalších 
ročnících je čekají psychosomatické 
disciplíny, jako je hlasová výchova, 
zpěv, tanec, nebo řemeslné, jako tře-
ba technické kreslení. Přes veškeré 
oborové propojení ale pro příjímací 
řízení do bakaláře ponecháme tradič-
ní rozdělení rolí na režie - dramaturgie, 
scénografie a herectví. Je to zatím 
nutné, protože osmnáctiletým lidem 
většinou nic neříkají názvy jako Per-
formerství nebo Konceptuální tvorba. 
Buď by se nikdo nepřihlásil, nebo by-
chom museli cílit na daleko starší lidi.

Pokračování na str. 4
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Jaká byla tvoje uplynulá sezóna? 

Sezóna to byla rozhodně drsná, pro-
tože jsem málem chcípnul z pracovní 
únavy i euforie. Zároveň si ale myslím, 
že po této sezóně zůstanou inscena-
ce, které stojí za vidění – a to včetně 
Nikdy. Před týdnem jsme Na Zábradlí 
měli premiéru Oblomova, to je hodně 
velkej hardcore. A kdyby někdo zavítal 
do Prahy, tak doporučuji jít se podívat 
na Goetzovu Válku ve Strašnickém 
divadle X10. To je tak divná hra, že je 
dobrý ji vidět.

A na co se těšíš v sezóně příští?

Na podzim budu v Praze v Rubínu 
dělat Variaci na Antigonu v hlavní roli 
s Pavlínou Štorkovou, kterou jsem tak 

trochu ukradl Danielu Špinarovi, který 
ji zase ukradl Klicperovu divadlu. Na 
to se moc těším, protože tam bude 
velkou roli hrát hudba, pravděpodob-
ně nějaký DIY elektro, takže Pavlína 
bude mj. hrát na theremin. Potom 
budu tady v Hradci dělat novou hru M.  
MacDonnagha Kati, což je taky fajn, 
protože se to celý odehrává v hos-
podě, takže koupíme sud a budeme 
zkoušet. Ještě bych zmínil začátek se-
zóny, kdy budu na Nové scéně insce-
novat nový veleopus René Levinského. 
Jde o hru Press space to continue a je 
z  prostředí biochemiků. V Národním 
divadle Brno pak pro Redutu nazkou-
ším dramatizaci slavného Fassbinde-
rova scénáře Strach jíst duši. 

◘ Petr Klarin Klár

Jan Frič: Mám rád Sloukovou a Hada! (pokračování ze str. 1)

Valašský král Boleslav Polívka zavítal 

ve čtvrtek večer do Klicperova divadla. 

V  hostujícím představení Městského di-

vadla Brno Král Lear ztvárnil titulní roli v 

příběhu o starém pošetilém vladaři, kte-

rý putuje z paláce do pusté přírody, od 

pýchy k pokoře, od pano-vačné a autori-

tářské sebestřednosti k soucitu a odpuš-

tění, od královské koruny ze zlata, sym-

bolu slávy, bohatství a moci, k věnečku 

z plevele a polního kvítí, od samolibého 

rozumu k šílenství jako paradoxnímu 

zdroji poznání o neuchopitelném smyslu 

všeho pozemského úsilí, o skrytém význa-

mu všeho pozemského bytí... O tom, jak 

se Boleslavu Polívkovi hrálo na festivalu 

Divadlo evropských regionů, se dozví-

te v exkluzivním rozhovoru pro Deník. 

Jaké dojmy máte z čtvrtečníhi před-

stavení v Klicperově divadle na fes-

tivalu Divadlo evropských regionů?

Přiznám se, že jsem z něj měl trochu 

hrůzu, protože jsem věděl, že budeme 

hrát v úpině jiném, menším prostoru. 

Navíc v Brně využíváme dekoraci, která 

je pro toto představení důležitá a dotvá-

ří ho. V Hradci byla scéna jen náznaková. 

Ale vrhli jsme se do toho a jsem rád, že 

to nakonec všechno dobře dopadlo.

Jak jste se připravoval na tak nároč-

né, více než tříhodinové představeni? 

Dlouho jsme ho nehráli, ale měli jsme 

dvě zkoušky. Také v Hradci jsme si scé-

nu museli „ochodit“. Ale stejně, když se 

člověk ocitne v jiném prostředí, v němž 

jsou vzdálenosti menší a kroky. kratší, 

tak se najednou změní celé psychofyzic-

ké jednání. Herec je například zvyklý, že 

jeho kolega na jevišti přichází v určitou 

dobu na konkrétní místo a najednou 

je všechno jinak. Přitom právě podle 

reakcí kolegů mu často naskakují vel-

ké věci. V tomto případě byly signály 

jiné. Ale zvládli jsme to! Zaplaťpánbůh! 

V inscenaci se musíte vypořádat 

s  obrovským množstvím textu. Ja-

kým způsobem si udržujete paměť?

V poslední době hraji už svou třetí sha-

kespearovskou roli. Vždycky si plánuji, 

že až budu mít volnou chvíli, začnu si 

pročítat text. Třeba půl roku dopředu, 

abych si ho oživil. Ale zatím jsem to ješ-

tě nikdy neudělal (smích). Začínám ob-

vykle až tři dny před představením. To 

se ze mě stává zahradní herec, protože 

zahrada je jediné místo, kde mi to jde.  

Co říkáte na myšlenku festivalu Diva-

del evropských regionů, který v Hrad-

ci Králové prezentuje soubory nejen 

z celé republiky, ale i ze zahraničí?

Je to hezký nápad. Kdybych měl více 

času, rád bych v Hradci zůstal a podí-

val se na ostatní představení. Bohužel 

jsme přijeli jen na klasický zájezd a  ne-

měli jsme možnost vidět jiné kolegy 

či soubory. Příště si to snad už zařídím 

lépe. Když jsme s mou bývalou ženou 

Chantal Poullain hráli na přehlídce 

divadel ve francouzském Avignonu, 

nenechali jsme si ujít ani další předsta-

vení. Jak to tak v Hradci pozoruji, tak 

tato myšlenka setkávání a debatování 

o divadle tady velmi dobře funguje. Je 

to příjemné divadelní kolbiště. (td, baz) 

CELÝ EXKLUZIVNÍ ROZHOVOR 

S  HERCEM BOLESLAVEM POLÍVKOU 

SI MŮŽETE PŘEČÍST V DNEŠNÍM VY-

DÁNÍ DENÍKU!

Bolek Polívka: Hradecký festival je příjemným divadelním kolbištěm
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Staňte se Machem, aneb Na zábradlí vzhůru!

Hradče můj zásadní, bylo to tady! 
Den, kdy jsem neusedl ani do jednoho 
ze sedadel v některém z místních hle-
dišť, ale naopak částečně opanoval 
zákulisí samotného Klicperáku. A že to 
jízda byla! Je skvělé, když po týdnu fes-
tivalového kvasu dorazí skvadra vašich 
přátelských kolegů/kolegyň a společně 
předstoupíte před místní publikum s in-
scenací, již máte moc rádi. Mí milí Běsi 
mě včera opětovně rozradostnili hned 
z několika důvodů:

1. Publikum nás i přes téma náročné při-
jalo fakt skvěle!

2. I přes nervy přes hostování obvyklé, 
vše proběhlo v nejlepším pořádku!

3. Personál Klicperova divadla je bezpre-
cedentně skvostný a jeho servis nemá 
chyb!

4. Speciální poděkování si zaslouží bá-

ječná Zdena Bidmanová, jež mne do 
zákulisí příkladně uvedla a velmi nápo-
mocna byla mi.

5. A ještě jednou, Hradče můj skvělý: Pyš-
ný buď na publikum, které máš/máme!

Večírek následný se potom nesl napros-
to ve znamení poběsové euforie. Po roz-
loučení s odjíždějícím souborem jsem 
v  tepající noci páteční jen regulérně 
slavil. Nejhezčí svítání přivítal jsem na 
Kavčím plácku s lidmi, kteří jsou balzá-
mem na jakýkoli splín. Henrietto, tančíš 
skvěle! Lukáši, jsem rád, že dorazil jsi! 
René, nezlob se! Nechť žije Klára! Lepší-
če Jene, jsi Nejlepšík Jen! Pikulín a Kouby, 
mazací jsou houby! Gabrielo, Veroniko, 
intenzivní díky! Být tady, jest slast. Hrad-
če, být karta, jsi srdcové eso! Užijte bá-
ječného víkendu!

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký - část šestá: 
otočka profesní i náhodné srazy!

FOTOOKÉNKO: Během festivalu se pravidelně setkáváme i s našimi předplatiteli. Včera jsme do divadla pozvali zástupce škol, kterým ředitelka Eva Mikul-
ková a dramaturgyně Jana Slouková představily předplatné pro žáky a studenty na příští sezonu 2016/17.

Můj ctěný kolega Martin Macháček 

promine, ale v titulku opravdu není 

zmíněn on, nýbrž mnohem slavnější 

parťák Šebestové. A proč? Protože 

i on se nadmíru rád klouže. A já teď 

vyzívám Vás, abyste přišli vyzkoušet 

oblíbenou kratochvíli dětí všech věků, 

a využili možnost, na vlastní zadnice 

se projet po Divadle Na zábradlí. Šan-

ce poznat některou z jeho současných 

tváří máte hned tři a každá z nich stojí 

za pohled Váš. Jevištní mikrodefinici 

současné formy renomovaného sou-

boru vedeného Dorou Viceníkovou 

a Petrem Štědroněm otevře v jedenáct 

dopoledne na hlavní scéně Klicperova 

divadla inscenace Jiřího Havelky Krás-

né psací stroje, v níž autor Miloš Orson 

Štědroň svou osvědčenou formou hu-

debně-divadelního scénického opusu 

otevírá další z originálních pohledů na 

českou historii, tentokrát na život spi-

sovatelský v dobách nedávno minu-

lých. Následovat bude černě humorný 

ponor do kontroverzních témat skonu, 

zániku, loučení a hořkosti, v osobité 

autorské interpretaci tvůrčího tande-

mu dramaturgyně Dory Viceníkové 

a režiséra Jana Mikuláška (od 15:30 

ve Studiu Beseda). Divadelní triatlon 

pak od 20:00 hodin zakončí na hlavní 

scéně Klicperova divadla inscenace 

Hamleti, v níž se objektem vtipné 

demýtizace, optikou výše zmíněného 

dua a jejich performerské kumpanie 

stane herectví samo. Nechte se svést 

a mějte rudé ucho. Zábradlí už se láka-

vě leskne a očekává Vás! 

◘ Petr Klarin Klár



HADRIÁNstrana 4 sobota 25. 6. 2016

A dál?

Magisterská komise se potom podí-
vá na to, jaké projekty si kdo navolil 
a podle toho vytvoří třeba pět ateliérů 
(to je jen pracovní název, možná tomu 
budeme říkat jinak). Každý z nich po-
vede jedna nebo víc osobností a v je-
jich rámci pak bude probíhat magist-
erské studium. 

Můžete být konkrétní?

Podoba těch ateliérů zatím prochází 
diskuzí, chceme nabídnout velmi spe-
cifické zaměření, ojedinělé i v evrop-
ském kontextu, abychom nesuplovali 
něco, co jinde učí lépe. Třeba jeden 
ateliér se může jmenovat Intermediál-
ní ateliér a povede ho Robert Smolík a 
Petra Tejnorová. Hodně nám záleží na 
tom, aby ateliéry kopírovaly inklinace 
studentů.

V čem je to výhodné?

Nechceme do magisterského progra-
mu pouštět ty, kterým už bakalář stačí, 
protože buď nemají motivaci k  další-
mu studiu, nebo chtějí být pouze kryti 
školou, anebo si jsou jistí svým stylem 
a další hledání je už nezajímá. Má to 
být síto, kterým projdou jenom lidé, 
kteří se chtějí divadlu nebo spíš diva-
delnímu výzkumu věnovat do hloub-
ky. Je to doktorandský přístup, ale 
zaměřený na praxi. Vlastní doktorské 
studium je nastavené víc k teorii.

Na katedře učí většinou mladí pe-

dagogové. Jak k tomu došlo?

To vyplynulo částečně z toho, že nám 
mnoho pedagogů odešlo. Myšleno 
doslova i přeneseně. Za nějaké tipy 
z generace padesátníků a šedesátníků 
budu hrozně rád, ale momentálně se 
nám nedaří nikoho najít. Snažíme se 
oslovovat ty, kteří nám přijdou zajíma-
ví a schopní nejen vlastní tvorby, ale 
i té pedagogické. Takových lidí moc 
není a těch, kteří jsou ochotni se ka-
tedře věnovat na plný úvazek za tak 
malé peníze, je ještě míň. Rozhodně 
jsme si neřekli, že tu musejí být všich-
ni pod třicet. A pozor, stále u nás učí 
prof. Klíma, Makonj a další. 

Orientujete se podle nějakých kon-
krétních zahraničních vzorů?

Docela jo. Pořád řešíme, kdo je nám 
nejbližší. Nechceme nikoho kopírovat, 
snažíme se spíš zjistit, v čem můžeme 
být jedineční, a vymezit si prostor. Na 
naše porady a klauzury zveme lidi 
z  různých škol – z londýnské Central-
School od Speech and Drama, z Figu-
rentheaterSchule v Salcburku, nebo 
z Goebbelsova institutu v Giessenu. 
Bilaterálních smluv máme moc, asi 
třicet, ale tohle jsou školy, které nám 
jsou blízké, a snažíme se s nimi držet 
kontakt. Přes Jirku Adámka se teď sna-
žíme obnovit spolupráci s Charleville. 
Na festivalu Gaudeamus se podílíme 
s Mezinárodním institutem figurál-
ního divadla, letos vedl workshop 

Mark Down z uskupení Blind Summit 
a účastnili se ho včetně nás 4 školy. 

Učí se u vás ještě figurativní loutko-
vé divadlo?

Studenti projdou animačními hodi-
nami s Markem Bečkou, pořádáme 
master classes, letos to bylo třeba 
s  Nevillem Tranterem, dlouho už do-
mlouváme spolupráci právě s Mar-
kem Downem, učit bude NoriSawa, 
Rosťa Novák, pokoušíme se o kontakt 
s  Charleville, v jedné učebně máme 
soubor marionet a maňásků, o své 
představě loutkového divadla vedou 
disputace se studenty Robert Smo-
lík, BraňoMazúch, Jan Bažant, Karel 
Makonj a další…  Ale u málokoho ze 
studentů se to figurativní pojetí lout-
kového divadla skutečně chytá. Prav-
da je, že ty, kdo chtějí dělat klasické 

„zuškové“ loutkové divadlo, nebereme, 
protože jim na vysoké škole nemáme 
co dát. Když už se objeví někdo sku-
tečně zajímavý se zájmem o figurativ-
ní loutky, tak se jedná o člověka, který 
už s tím na katedru většinou přišel 
(jako třeba MatijaSolce, který u  nás 
také pravidelně vede workshopy 
a  režíruje v Disku). Kdyby se zas ně-
kdo takhle orientovaný objevil, jsme 
schopni mu ušít nějaké workshopy na 
míru. Ale úplně nevím, jestli by měla 
katedra tento styl divadla vyloženě 
podporovat. Pro mě je to věc techniky, 
trochu ekvilibristika. Nechci, aby naši 
studenti skončili na Karlově mostě 

a  hráli dokonale s loutkou na kytaru. 
Nicméně zahraniční studenti se k nám 
hlásí často s představou tradičního 

„donšajnovského“ rodinného lout-
kového divadla, protože to je pro ně 
značka české republiky. 

Pokud se však bavíme nejen o figura-
tivním přístupu, myslím, že tak 80pro-
cent tvorby z posledních klauzur by 
spadalo do kategorie loutkové diva-
dlo. 

Jak byste obecně charakterizoval 
směřování katedry?

Vycházíme z impulzů, které se rodí 
mezi studenty a námi. Naše koncepce 
se pořád mění, stále se hádáme o tom, 
jaké lidi vlastně chceme přijímat, jak 
a co učit a co hlavně neučit, kam se 
posouvat. Ale stejně se všechna pra-
vidla posléze rozpadají. Můžeme si 
určit, že chceme ty, co jsou schopní 
být v kolektivu, anebo že hledáme 
zajímavé individuality. Pak ale přijde 
dvě stě uchazečů a z nich stejně vybe-
reme hlavně ty, z nichž cítíme, že jsou 
schopni spontaneity, hry a autenticity. 
Že pro ně i pro nás bude mít smysl 
se na škole potkávat. U nás mustry 
a mřížky nikdy úplně nefungují – život 
uvnitř katedry je cosi nestejnorodého 
a amorfního. Chceme hlavně držet 
prst na tepu doby a „přitápět pod 
kotlem“. KALD je parádní tvůrčí střet 
autorských eg.

◘ Bára Etlíková

Přitápíme pod kotlem (pokračování ze str. 1)

Kapky v moři
Čím to, že poměrně náročné vědecké 
otázky, jakými jsou geologický vývoj 
země a vývoj života na zemi tak čas-
to fascinují děti už od raného věku? 
Kde se bere ten enormní zájem o di-
nosaury, trilobity, mamuty... Nebudu 
se raději pouštět do úvah, zda je to 
tím, že si sami prochází bouřlivým vý-
vojem a že v prenatálním období, od 
kterého je dělí menší časová propast 
než mě, si údajně prošly celou evolu-
cí. Ještě před začátkem představení 
Naivního divadla Čechy leží u moře 
probíhá mezi dětmi bouřlivá debata 
o tom, před kolika milióny lety se na 
našem území rozprostírala vodní plo-
cha. Plynule se do ní vmísí herci, kteří 
s diváky chvíli mluví a potom plynule 
vplouvají do samotného představení. 
Začíná se kuchyňsky – pomocí vody, 
soli, modrého barviva, písku a mušlí se 
ve skleněné míse stvoří moře, kterým 

jako barevným filtrem herci nechají 
obarvit světlo reflektorů. Po zbytek 
představení se ocitáme v namodra-
lém pološeru evokujícím podmořskou 
hlubinu, v níž se mísí těla různorodých 
živočichů s básněmi Radka Malého.

Podobně, jako není jasně stanovitelné 
rozhraní moře a pevniny, protože je 

vlivem větru a měsíce neustále v  po-
hybu, není jasně stanoven začátek a 
konec představení, ani jeviště a hledi-
ště. Diváci sedí na zemi na polštářích 
ve tvaru oblázků omletých vodou 
a  herci mezi ně často vstupují s lout-
kami ryb, paryb, kytovců a bezobratlé 
havěti, po nichž se dětské ruce nata-
hují jako chapadla sasanek.

Představení se obejde bez příběhu. 
Plyne. Vizuální metafory komunikují 
s  metaforami verbálními. Pro mě nej-
silnějším tématem inscenace je zro-
zení člověka z moře. Mušle se otevře 
a  v  ní je schovaná malá figurka člo-
věka. Báseň připomene slanou vodu, 
kterou občas roní naše oči. Dospělí 
si mohou vzpomenout z hodin bio-
logie na koacerváty – malé kapičky 
plné dlouhých řetězců bílkovin, nej-
starší předchůdce živých organismů 

– a uvědomit, že jsou vlastně taky jen 
trochu větší kapky v moři. Slovy básní-
ka: Velké ryby, malé ryby/každý člověk 
dělá chyby. Michaela Homolová s ce-
lým hereckým a inscenačním týmem 
opět ukázala, jak jí tento typ divadla 
sluší. Poznávám rukopis tvůrkyně Be-
ránka, který spadl z nebe.

◘ Jakub Maksymov
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Škola vnímání

Vypravěč v Draku byl jedním z případů, 
v nichž dramaturgie festivalu autory 
požádala, aby divákům při představe-
ní poodhalili své tvůrčí tajemství. Reži-
sér Petr Boháč k publiku promluvil ve 
třech přerušeních hlavně o způsobu, 
jímž při tvorbě přemýšlel. Tentokrát 
vysvětlující vstupy představení pro-
měnily smysluplným způsobem. Mám 
na mysli hlavně ty pasáže, v nichž 
režisér mluvil o tom, že se tanečni-
ci Cécile da Costě v životě přihodily 
ty samé tragédie, jako postavě ženy, 

která třikrát potratila. Roli nehrála ani 
tak samotná informace (diváci se o 
ní mohou dozvědět i z propagačních 
materiálů), ale sugestivní způsob, jímž 
režisér vyprávěl o tom, jak s tanečnicí 
spolupracoval v době, kdy se jí jeden 
z  potratů přihodil. Popisoval její du-
ševní a fyzickou křehkost a v kontrastu 
s tím i sílu, kterou tenkrát četl z jejího 
pohledu.

I divákům, kteří neumějí příliš soustře-
děně vnímat pohyby tanečníkova těla, 

ukázal tento „návod“, na co by se měli 
při představení zaměřit. Pro mě osob-
ně se středobodem inscenace staly 
kontrasty, z nichž tanečnice vystavěla 
svou roli. Výtvarný rámec inscenace 
jsem pak vnímala výlučně ve vztahu 
k nim. Když jsem inscenaci předtím 
viděla v Praze, hledala jsem významy 
naopak spíš ve scénografii, zatímco  
taneční jazyk těla jsem na sebe necha-
la působit pouze podprahově. Cítila 
jsem, že mě Cécile da Costa upoutá-
vá svým charismatem, ale smysl ins-

cenace jsem hledala spíše mimo její 
pohyby. Měla jsem za to, že výtvarný 
rámec inscenaci zatěžkává, že je moc 
statický (a proto nudný). Dnes mě to 
nenapadlo. Teď v jednu v noci nechci 
rozhodovat o tom, do jaké míry mi 
režisér svůj úhel pohledu „vnutil“ a do 
jaké míry byl můj předchozí pohled 
adekvátní tomu, co se na scéně sku-
tečně odehrává. Každopádně jsem 
dnešního Vypravěče chápala jako ma-
lou školou vnímání tanečního divadla.

◘ Bára Etlíková

Hydepark s kávou o páté
Storytelling je dnes jedním z až příliš 
módních pojmů – může za to nálep-
kování, které asi někteří lidé potřebují, 
a pod které se dá schovat leccos. Kdo 
včera přišel do Glóbu u Draku na Diva-
delní Hydepark, neviděl lekci PR, gran-
tového či jiného newspeaku, ale mohl 
ochutnat trochu hravého a přece si na 
nic nehrajícího, neokázalého a pouta-
vého vyprávění.   

Scénograf Tomáš Žižka představil pu-
bliku krátký, osobně pojatý exkurz za-
ložený na zkušenostech z cest – co vše 
znamená storytelling či – lépe už radši 
jen česky – vyprávění a vypravěčství 
v různých kulturách. Kdo by čekal širší 
debatu či přesnou teoretickou před-
nášku, mohl být zklamán. Výklad se 
však zřejmě i v souladu s očekáváním 

publika organicky přelil do praktické 
ukázky -  popisu vlastních zkušeností 
z cesty do Kolumbie. 

Cestopis o hledání, nalezení, krátkém 
pobytu i úprku z osady Praga ukryté 
v kolumbijských horách v „rudé zóně“ 
ovládané drogovými kartely přinesl 
asociativní zamyšlení nad praktickými 
možnostmi kulturní výměny. Proud 
vyprávění lehce kroužil mezi dějinný-
mi a kulturními reáliemi, globálními 
sociálními a ekologickými problémy. 
Nenápadně ale sváděl i k dalšímu roz-
jímání – třeba nad hranicemi našeho 
obzoru a rolí (ne)náhody v lidských 
životech.   

Kavárník z hradeckého Café na kole 
k  tomu podával kolumbijskou kávu, 
jež probouzela i nevyspalce a spěcha-

la na pomoc tam, kde by snad slova 
nestačila. Podobně působila i lehce 
překapávaná, nenápadně a  náhle 
dramatická hudba a téměř nahodile 
rozházené promítání obrázků z cest. 
Kromě samotného dobrodružného 
cestopisu jsem mohl být spoluúčas-
ten všednodennímu dramatu lidí žijí-
cích v „totalitním“ režimu pod vládou 
drogových kartelů. Díky živé komu-
nikaci Tomáše Žižky s publikem, at-
mosférickými podmínkami a ne vždy 
fungující technikou jsem s těmi, co 
přišli, sledoval i rovinu třetí, zábavnou 
i odlehčující, totiž – zda a jak se vypra-
věči podaří vzdálené a exotické příbě-
hy přetlumočit. Pan kavárník k  tomu 
připojil pár slov o kolumbijské kávě 
pěstované dnes v pozoruhodně vyso-
kých nadmořských výškách a praktic-

ky uzavřel koloběh globální kulturní 
výměny. Všechno to nakonec  – i když 
tak příjemně mrazivě, křehce a akorát 
těsně - dopadlo dobře. Dokonce i Ko-
lumbijcům ve vzdálené Praze se už 
mimo rámec cestopisu snad podařilo 
osvobodit od nadvlády drogových 
bossů. 

Koncepce letošních Hydeparků je 
snad nejsilnější tam, kde jde o prosté 
sdělování a sdílení, počítající s kouz-
lem okamžiku i náhodou. Ne ve všem 
a rozhodně vůbec ne vždy to vyjde. 
Ale může to být snad i osvobozující. 
Zjevně záleží na aktuálním naladění 
každého jednotlivce. Mně tato káva 
v horku vysloveně bodla.

◘ Vojtěch Bárta 


