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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

10:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
Torben Betts / režie: Petr Štindl

VINCENC
13:00 STUDIO BESEDA

Divadlo Letí Praha / CZ
Anna Saavedra / režie: Martina Schlegelová

OLGA (HORRORY Z HRÁDEČKU)
15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo U plotny / CZ

CIRKUSÁRIUM
17:00 KOMORNÍ SCÉNA V PODKROVÍ

POVÍDÁNÍ V PODKROVÍ 
SOŇA ČERVENÁ
20:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Aréna Bratislava / SK
Frank Wedekind / režie: Martin Čičvák

LULU
21:00 ŠAPITÓ LA PUTYKY

Cirk La Putyka Praha / CZ

SLAPSTICK SONATA
cca 21:50 LETNÍ SCÉNA

DRAGON‘S BREW – KONCERT
22:00 STUDIO BESEDA

Divadlo Letí Praha / CZ
Sibylle Berg / režie: Adam Svozil

A PAK PŘIŠLA MIRNA 
V úvodu představení proběhne předání 
Ceny Marka Ravenhilla za rok 2016

Sára Venclovská: Brysknost činoherní aklimatizace

Je krásná, inteligentní, talentovaná a  od-
vážná. Dámy a pánové, seznamte se 
s  nastupující posilou dámské šatny Kli-
cperova divadla, Wedekindovou femme 
fatale s  Čičvákovy inscenace Lulu, Sárou 
Venclovskou.

Milá Sáro, kdo je Tvoje Lulu?

Milý KlariNe, pro mě je Lulu zrcadlo od-
rážející obraz tužeb. Každému hraje jeho 
představu o ní samotné, protože nikdo 
doopravdy nechce vědět kým ona je, ne ze 
strachu že by byla něčím horší než jejich 
představa, ale proto, že by se jim zničila 
právě ta jejich iluze. Je to stále současné 

ne? Lidé na sebe hrají hry protože mají 
strach z osamocení ačkoliv v té imaginární 
hře jsou opušťěnější a traumatizovanější 
ještě víc než kdyby šli s kůží na trh, upřím-
ně a bez obalu. Lulu je takovou antihrdin-
kou nejhlubšího lidského mamonu.

Jaký byl Tvůj vztah k dramatické tvorbě 
Franka Wedekinda před zkoušením ins-
cenace Lulu, a je teď jiný?

Před několika lety jsem si zamilovala 
Probuzení jara od Wedekinda, byl pro mě 
objevem dogmatu předsudků, pochyb 
a sexuality. Neříkám, že třeba v antice ne-
jsou zásadnější “psychoźy”, ale nějak jsou 

pro mě osobně ty “pandořiny skříňky” We-
dekinda bližší v mé optice vnímání světa 
a při a po tvorbě Lulu to vidím o to více…
Prostě mě ulovil když jsem jeho tvorbu čet-
la a dorazil když se mi poskytla možnost 
interpretovat jeho slova.

Jak se Ti pracuje s Martinem Čičvákem 
a jeho mezinárodním tvůrčím týmem?

S Martinem Čičvákem se mi pracuje ná-
ramně. Jeho práci jsem obdivovala ještě 
před tím, než bychom se osobně potkali 
a  poté jsem v něm objevila nejen nesku-
tečně skvělého režiséra, ale i báječného 
ryzího člověka. Pracovat s ním je záži-
tek a  radost. Člověku se chce pracovat 
i  po práci a nasávat entuziasmus z jeho 
blízkosti. A navíc máme stejný smysl pro 
humor a gurmánskou zálibu ve vybraných 
jídlech (interní humor).

S mezinárodním tvůrčím týmem  to bylo 
štěstí taktéž. Pracovalo se mi a bylo mi 
s nimi velmi krásně, vřele, přívětivě a trou-
fám si říct ,že jsem našla nejen “napoje-
né”herecké kolegy, ale i přátele se kterými 
chci být v kontaktu i mimo divadlo a práci. 
Bylo nám strašně skvěle.

(pokračování na str. 2)

celý den PLENÉR

NUUK – POJÍZDNÁ SAUNA 
KOLOTOČ ŘEZBÁŘE MATĚJE
10:00 STUDIO LABYRINT

Divadlo U staré herečky / CZ

ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
10:45-15:00 PLENÉR

CIRKUS NOSTALGIE
15:00 ŠAPITÓ

Squadra Sua / CZ

HAPPY HOUR
15:45-17:00 PLENÉR

CIRKUS NOSTALGIE
16:00 LABYRINT DIVADLA DRAK

NÁVŠTĚVA VČELÍHO DOMU
18:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Drak / CZ

BLÁTEM PO HLAVĚ
21:00 ŠAPITÓ

Geisslers Hofcomoedianten / CZ

LOUTNACZ
22:00 STUDIO LABYRINT

FRAGMENTY 
MILOSTNÝCH OBRAZŮ

DNES V DIVADLE DRAKZabývali jsme se loutkářským zákulisím
Jiří Havelka je divadelní režisér, dramatik, 
herec, moderátor, od roku 2011 je vedou-
cím Katedry alternativního a loutkového 
divadla DAMU. Ale kdybychom měli vyjme-
novat všechny jeho profese, nestačil by pa-
pír tohoto ani příštího ani žádného dalšího 
vydání Hadriána. Vypíchněme to podstatné 
pro vás, festivalové návštěvníky – Jiří Ha-
velka s herci Draku připravil a v neděli na 
hlavní scéně divadla od 18.00 premiérově 
uvede loutkovou inscenaci pro dospělé 
Blátem po hlavě.

Proč jsou loutky pro grotesku vhodnější 
než živí herci?

Umí spoustu věcí líp – nemění mimiku, 
práce s nimi spočívá v čisté mechanice 
timingu, fází, pohledů a přitom podle mě 
nepůsobí uměle. Teda aspoň doufám.

Představoval sis v nějaké fázi zkoušení, 
jaké by to bylo bez loutek?

Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel, vůbec 
mě to nenapadlo. Asi by to šlo, ale museli 
bychom najít hodně stylizovanou formu. 
Hned po přečtení textu nás napadaly jen 
loutky, vlastně hlavně maňásci.

Jak vznikala výsledná podoba loutek?

Jak bude která postava vypadat, jsme 
hodně řešili se scénografem Markem Zá-
kosteleckým. Má dost silný rukopis, načrtl 
základní postavy a na nich jsme se docela 
rychle shodli. I vlastně na podobě paravá-
nu – chtěli jsme udělat co nejklasičtější 
maňáskové divadlo, které má ke scéně jen 
pár určitých bonusů. 

Jak velká práce byla s úpravou předlo-
hy Richarda Balouse?

Text je zvláštně úsečný, absurdní. Ale my-

slím, že ho Richard psal rovnou s vidinou 
loutek. Je promyšlený do sebemenšího 
detailu, což je někdy trochu těžké. Před-
stavení musí mít rytmus a tempo. Snažili 
jsme se vše udělat velké, jasné, čitelné 
a v  tomhle smyslu jsme nějaké zásahy 
udělali. Že se něco opakuje, dosloví, aby 
to bylo jasné a člověk v rychlosti mohl sle-
dovat linky postav, které mají nějaký smysl, 
i když třeba lehce absurdní.

(pokračování na str. 4)
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Lišil se způsob práce v bratislavské 
Aréně nějak od umělecké tvorby v čes-
kých divadlech? Jestli ano tak čím?

Vlastně nevím, v každém týmu i prostředí 
se pracuje jinak. Neřekla bych, že se práce 
slovenského divadla liší od českého, jsme 
si přeci stále podobní. Slovenští herci, tvůr-
ci , Slováci celkově jsou možná více hor-
kokrevnější a upřímnější-nechodí kolem 
horké kaše a to je velmi uklidňující-všech-
no se vysype ven tak jak to je a jak se to cítí 
rovnou, takže se možná rychleji čistí věci 
a tím pádem se mohou posouvat rychleji, 
ale myslím, že to byla záležitost týmu lidí 
a jejich povah ,ne jejich národnosti.

Liší se reakce slovenského publika ně-
jak od reakcí českých diváků?

To nemůžu říct, nemám zatím zkušenost 
s  českým divákem na představení Lulu. 
Byla se podívat moje rodina a ta byla sa-
mozřejmě konsternovaná z nahoty a ote-
vřenosti. Víte, moje babička a dědeček mě 
hanbatou viděli možná jako batole. Takže 
jak říkám, nevím a jsem zvědavá na české 
publikum.

Jsi absolventkou klaunské scénické 
a  filmové tvorby. Jak probíhala Tvá či-
noherní aklimatizace? 

Ta proběhla poměrně rychle. Marián Am-

sler mi dal šanci hrát – mluvit a než jsem 
se to aspoň trochu naučila, využívala jsem 
toho v čem jsem si byla jistá. Anebo po-
čkejte, ano, na mé druhé premiéře v Hadi-
vadle pod Mariánem Amslerem, kdy jsem 
ho přesvědčila, že zvládnu zahrát roli Hei-
drun Reichertové v inscenaci Holubi, jsem 
měla “okno”, v pauze mi stékal make-up 
od slz po tváři a má tehdejší kolegyně Pe-
tra Bučková mi řekla “vítej na činohře”…
takže zde nastal můj přerod a aklimatizace 

-který byl velmi rychlý -přes pauzu do druhé 
půlky představení.

Co Tě čeká o prázdninách a v následují-
cí divadelní sezóně?

O prázdninách se chystám na Island a pak 
na pár představení s Bolkem Polívkou 
v Brně a Praze. Od nové sezóny nastupuju 
do Klicperova divadla a moc se to těším.

Jaké představení bys ráda vyzobla z le-
tošního festivalového menu?

Určitě bych si nenechala ujít Cirk La Puty-
ku, Olgu – Horrory z Hrádečku, AnderSen, 
Bůh je Dj, divadlo 11:55, koncert Midi lidi, 
a vůbec, já bych šla na všechno.

Moc díky za odpovědi Tvoje!

Petr KlariN Klár

Venclovská: Brysknost činoherní aklimatizace (pokračování ze str. 1)

Ivan Buraj je uměleckým šéfem brněnského 
HaDivadla. Jinoch vytáhlé postavy je nepře-
hlédnutelný především svou režijní tvorbou. 
Muž jasných, ambiciózních vizí a nekom-
promisních názorů. Kapitán Achab junior, 
neohroženě vedoucí svou uměleckou úderku 
náročnými vlnami současné kultury. 

Ivane, jak bys tady a teď definoval sou-
časné místo HaDivadla, na mapě součas-
ného evropského divadla a kam pod Tvým 
uměleckým vedením směřujete?

Na mapě současného evropského divadla 
tvoříme podle mě, podobně jako většina 
ostatních divadel v České republice, šedou 
skvrnku východního bloku, ze které je sice 
občas vyloven nějaký režisér, ale jako divadlo 
s touto skvrnkou splýváme, což je tragické 
pro možnosti evropské integrace – ale taky je 
to možné chápat jako úkol pro české divadlo. 
I když, jak říká Cyril Drozda: „já myslel, že 
světové divadlo je všude!“ Jinak směřuje-
me, někdy víc, jindy míň úspěšně, k divadlu 
odpovědnému za svůj společenský kontext, 
divadlu hledajícímu, divadlu, které má pocit, 
že úkoly moderny nebyly dokončeny, ale také 
k divadlu silné dramaturgie. Zásadní je pro 
nás nanovo prozkoumat možnosti politic-
kého divadla, ale ne politického divadla ve 
smyslu explicitního zacházení s politickými 
tématy, tedy deklarujícího svou političnost, 
ale spíš politického divadla, které politizuje 
estetiku, ptá se, co se nám líbí a proč. Zají-
má mě budování divadla jako události, která 
překonává konzumní rámec zábavy a snaží 
se každý večer konstruovat komunitu, která 
spolu sdílí otázky a na základě toho nějak 
jedná i občansky.

Do Hradce coby svůj profil přivážíte dvě 
razantně odlišné inscenace, Čechovova 
Strýčka Váňu a Havlovu Vernisáž, mohl 
bys prosím charakterizovat jejich funk-
ci v  současném repertoáru HaDivadla 
a v kontextu vlastní režijní kariéry? Jaký 
je Tvůj vztah k oběma klasikům?

Jejich razatní odlišností si popravdě řečeno 

nejsem tak jistý. Obě se lokalizují v dějinném 
stavu „mezi“, tedy v čase, kdy staré už není 
a nové ještě nepřišlo. Obě se zabývají člově-
kem tápajícím, společností, ve které se zdá, 
že už není možné konstruovat smysl, proto-
že všechno se rozpadá na idividuální zájmy 
a perspektivy, a obě polemizují s nihilismem, 
který z tohoto klimatu vyplývá. Rozdíl je, že 
zatímco Vernisáž je vlastně guerillová akce 
nazkoušená za pět dní k loňskému 80. výročí 
narození Václava Havla, zamýšlená původně 
jako jednorázová akce, tak Váňa je, dá se 
říct, kmenová inscenace našeho repertoáru, 
pracující vědomě se svojí délkou a časem. 
Vernisáž je malá pusa pro všechny nihilisty. 
Váňa je možnost být v divadle u něčeho spolu, 
je to trošku krásná námaha.

Vnímáš nějak postupnou proměnu své 
režijní poetiky a tematických preferencí 
v závislosti na vlastním působení v HaDi?

Nevím, jestli bych tu nejpodstatnější závis-
lost označil zejména vůči svému působení 
v HaDivadle, spíš je tou základní silou moje 
vzdalování se od absolutoria na JAMU. V kon-
textu této skutečnosti se proměňuje můj ru-
kopis především. Já jsem na škole a taky pak 
po škole pociťoval hodně strachu. To trauma, 
které škola spolu s okolní společností kon-

struují pro absolventy, tedy trauma malé šan-
ce získat slabě placenou práci v milovaném 
divadle, člověka hodně ohýbá. Myslím si, že 
moje první věci, hlavně v průběhu studia byly 
spíše takovými pytli plnými nápadů. Byl jsem 
nápaďák, který se zoufale potřebuje legitimi-
zovat před společností, že na to má. Pak mě 
to hromadění kreativity začalo dusit a uvědo-
mil jsem si v té bohatosti cosi chudého. Cosi, 
co víc než k upřímnému dialogu poukazuje 
spíš ke mně samotnému a k mému strachu 
ze selhání. Tak jsem začal vnímat mnohem 
víc celkové vyznění díla, to, nakolik je to po-
ctivým sdělením, předložením skutečného 
problému, který můžeme sdílet, protože to, 
že má Ivan Buraj hodně nápadů, nejde moc 
sdílet, to je samota a v divadle jde především 
o sdílení čehosi, co překračuje naše já, i když 
divadlo ze své podstaty zářících reflektorů 
klade tuto překážku narcismu každému, kdo 
se s ním potýká.

V současné době jste navázali úzkou spo-
lupráci z pražským Studiem Hrdinů, jaká 
je blízká budoucnost tohoto sbližování?

HaDivadlo a Studio Hrdinů jsou scény, kte-
ré jsou orientovány na kvalitní dramaturgii, 
progresivní tendence v současném divadle, 
průniky mezi divadlem a jinými druhy umění. 
Naše spolupráce v dohledné době vyvrcholí 
přenesením inscenace Kamily Polívkové Ma-
cocha do prostor Studia Hrdinů, kde v září 
naše herečky odpremiérují pražskou Maco-
chu a následně se tato inscenace bude hrát 
v obou divadlech. Rádi bychom i vzájemně 
našim divákům představovali inscenace Stu-
dia Hrdinů a věřím, že časem bude mít tuto 
tendenci i Studio. Ale nerad bych nás touto 
vazbou škatulkoval do elitářské sekty. Víme, 
že se děje hodně inspirativních a upřímně 
hledačských projektů i kolem nás, třeba 
budoucí koncepce prostoru Studia Beseda 
u vás v Hradci je velkou nadějí, a my rádi na-
vážeme spolupráci s kýmkoliv, kdo má chuť 
hledat „nové divadlo“!

Jaká je v současné době podle tebe zá-

sadní radost a naopak problém českého 
divadla?

Já vím, že se to moc nenosí, ale začal bych 
tím problémem. Problém nejenom české-
ho divadla, ale i české kultury obecně, je 
její postavení ve společnosti. Po revoluci tu 
zvítězilo přesvědčení, že kultura je třešnič-
kou na dortu priorit. Bohužel začínáme (?) 
zjišťovat, že takto podfinancovaná kultura, 
kdy většina režisérů a režisérek na volné 
noze musí dělat čtyři ne-li pět inscenací roč-
ně,  nebo kdy herci musí po zkoušce, nebo 
často dokonce místo zkoušky utíkat do se-
riálů, dabingů, reklam, nebo kdy scénogra-
fové a scénografky, aby se uživili musí dělat 
i sedm věcí ročně a brát k tomu i komerční 
projekty, vlastně zaniká. Zaniká v povrchnosti 
a rychlosti, ale ne v povrchnosti samotných 
tvůrců, ale spíš v podmínkách, ve kterých 
se dnes kultura děje. Jsem ale přesvědčen, 
že takovou kulturu, která navenek vykazuje 
dění, ale zevnitř je prázdná, následuje hned 
v závěsu demokracie, která navenek vyka-
zuje demokracii, ale zevnitř se vyprazdňuje. 
Každopádně pozitivum vidím v nesmírné síle 
lidí, kteří bojujou dál a pořád drží místo pro 
kulturu budoucnosti o kterou ale musíme teď 
všichni bojovat!

Co chystá HaDivadlo do příští sezony?

To souvisí s onou rychlostí a povrchností, 
které se snažíme čelit. Na rozdíl od většiny 
ostatních divadel nemáme ještě zveřejněný 
dramplán, ale to právě proto, že si chceme 
dát s hostujícími tvůrci ten luxus času na 
poctivou úvahu a nebojíme se dělat i několik 
vrstev návrhů a vzájemných čtení. Tématem 
sezony bude Věčný návrat, podtitul Krize 
ideje budoucnosti. HaDivadlo podnikne výlet 
do minulosti, i do své vlastní, skrze oslovené 
tvůrce, aby z ní vytáhla budoucnost! Objeví 
se u nás Jiří Pokorný, J. A. Pitínský, Jan Ka-
čena a na Studiu Vojta Bárta. První premiérou 
bude Ibsenův Eyolf v mé režii s hostujícím 
Matějem Nechvátalem v hlavní roli.

Petr KlariN Klár

Ivan Buraj: Chuť hledat nové divadlo!
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Mé milé divadelní čtenářstvo,

čas letí rychle jako nekonečný Falco drak, 
a čtvrtina našeho oblíbeného divadelního ho-
dokvasu je již v pánu. Ve dni svátečním nás 
čeká lekce ze současné konverzační kome-
die v podání domácího souboru, oceněný hit 
věnovaný někdejší první dámě, s okouzlující 
Pavlínou Štorkovou v hlavní roli, ultimátní 
slovenská adaptace Wedekindova opusu 
magnum Lulu a nakonec: kožich. Ano, letní 
noc dnešní si podmaní vyhlašování Cen Mar-
ka Ravenhilla, v rámci kterých bude tradičně 
coby cena předán exklusivní hacafrak, tento-

krát z dílny scénické výtvarnice Mariji Havran. 
Kdo se jím ozdobí? Je spoustu důvodů k po-
tleskům i možností k meditaci. Hradec kypí 
přátelskou atmosférou a počasí nám (zatím!) 
přeje. Ať divadla jsou ve vážnosti rovna kos-
telům, a představení vyrovnají mše. Ať žije 
setkávání. Krásnou neděli Vám všem!

P. S. U mne se tentokrát totálně nezatmělo, 
Vernisáž potěšila dosti a AnderSen bych se 
nebál o cca deset minut zkrátit. Jinak však 
paráda!

Petr KlariN Klár 

Představení? Představení!

Sympatická a usměvavá. Ještě nedávno 
členka souboru Klicperova divadla. Nyní 
členka souboru činhory Národního divadla 
v Praze. Dnes jako Olga v inscenaci Mar-
tiny Schlegelové. Pět otázek pro Pavlínu 
Štorkovou. 

Je pro vás herectví posláním? 

Myslím si, že není. Poslání je velmi silné 
slovo. Snažím se dělat, co mám. Poznat, co 
mám dělat. A dělat to nejlépe, jak dovedu.

Je divadlo, kterému se v současné době 
věnujete tím, které vyhledáváte i ve 
svém volném čase? Anebo striktně tyto 
dva „světy“ oddělujete a v pozici divá-
ka dáváte přeci jenom přednost jinému 
typu divadla?

Když já nevím, jakému divadlu se „vě-
nuju“... :-). Co je to za typ. Nevnímám to 
takto. To vidíte vy, tedy asi...:-). Upřímně se 
snažím co nejpoctivěji, s novým a novým 
nadšením přistupovat ke svým rolím a ke 

všemu, co mi přinášejí. A to samé mě baví, 
když se na divadlo dívám. Nadšení a spo-
lubytí na jevišti!

Dnes se na vás diváci můžou těšit v ins-
cenaci Olga (Horrory z Hrádečku), které 
na festival přivezlo DIVADLO LETÍ. Jste 
jedinou ženou v celé herecké sestavě. 
Odrazila se nějak tato skutečnost při 

zkoušení této inscenace?

Neodrazila. Snad jen, že mohu být ženou 
mezi třemi skvělými muži a kolegy.

Naopak tvůrčí tým tvoří výlučně ženy. 
Vnímáte vy jako herečka výrazné roz-
díly anebo naopak jisté společné rysy 
v práci s ženami režisérkami a muži 
režiséry?

Za dobu své herecké tvorby jsem pracova-
la v divadle s jedinou režisérkou a tou je 
právě Martina Schlegelová. Myslím si, že 
rozdíl je v jedinečnosti každého režiséra či 
dramaturga. A není důležité, je-li to muž, 
nebo žena. Je to přidaná hodnota jedineč-
nosti každého člověka.

Je rozdíl, když se herečka připravuje 
na herecké ztvárnění postavy fiktivní 
a postavy reálné (skutečně existující)? 
Máte svoji specifickou „ metodu herec-
ké tvorby“?

Asi to není až tak velký rozdíl. Reálná po-
stava již nabízí nějakou cestu k sobě jako 
divadelní postavě a zároveň může být svou 
reálností úskalím. Metodu nemám. Jsem 
otevřená a vnímám :-).

Vřelé díky Pavlíně za rozhovor!

Alexandra Bolfová

Pavlína Štorková: Baví mě nadšení a spolubytí na jevišti!

Úvodník nedělní, 
kožichů svátek!

Hra velmi úspěšné současné německé 
dramatičky Sibylle Berg, jejíž režie se 
ujal Adam Svozil, tematizuje složitý vztah 
matky a dcery, avšak okořeněný patřičnou 
dávnou humoru a grotesky. Netvoří pouze 

sondu do křehkých témat nejen osobního, 
ale i společenského charakteru. 

Před představením zároveň proběhne 
slavnostní předání Ceny Marka Raven-
hilla za rok 2016.

Fotookénko  #divadelňák

Své narozeniny s úderem dnešní půlnoci oslavila herečka Pavla Tomicová. Přidáváme se k přání 
jejích kolegů a přátel a přejeme hodně štěstí a zdraví!

Humberto v noci!

Přistála mi na pery,

jedna holka z opery,

já jsem jí řekl:

„Zblbnulas?“

Ty jsi alt,

a já,

jsem Bass!

A pak přišla Mirna
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Milí příznivci Divadla Drak, je před námi 

druhý den tradičního Dračího víkendu, bě-

hem kterého jako vždy prezentujeme vý-

sledky naší práce v uplynulé sezóně. Včera 

jsme vám zahráli dvě představení Makové-

ho mužíčka, naší nejnovější inscenace pro 

nejmenší. Dnes ve 22.00 uvádíme insce-

naci Fragmenty milostných obrazů, která 

vznikla v koprodukci se Spitfire Company. 

Ještě předtím však budete moci dokonce 

v  premiéře zhlédnout absurdní maňásko-

vou grotesku Richarda Balouse Blátem po 

hlavě, kterou s herci Draku připravili reži-

sér Jiří Havelka a scénograf Marek Zákos-
telecký a která také vznikla v koprodukci, 
tentokrát s pražským divadelním prosto-
rem La Fabrika.

S Dračím víkendem je také neodmyslitelně 
spjata Dračí pouť. Ta letos tepe zejména 
v rytmu Cirkusu Nostalgie. Můžete ale také 
navštívit naši výstavu Včelí dům, vyzkou-
šet pojízdnou saunu NUUK, svézt se na 
unikátním kolotoči řezbáře Matěje, dát si 
v  bylinkové maringotce vynikající palačin-
ku, stavit se na zmrzlinu či v baru našich 
herců, který zůstává otevřen a pln života 

až do pozdních hodin. Celý včerejší den pa-

novala v Draku i jeho okolí taková atmosfé-

ra, jak se na správnou pouť sluší. Věřím, že 

ani dnes tomu nebude jinak. A neváhejte 

k nám zavítat ani dny příští, krom pozoru-

hodného divadla – často v podání atraktiv-

ních zahraničních hostů – tu každé odpole-

dne můžete počítat s pestrým programem 

pro celou rodinu. Přijďte proto k nám, jste 

srdečně zváni!

Eliška Finková 
ředitelka Divadla Drak

Dračí víkend – den druhý

Akcentovali jste odkazy na současná 
témata a reálie?

Netlačili jsme zkoušení tímhle směrem, 
rozhodli jsme se spíš věnovat dobře vysta-
věné loutkové hře. A jestli jsme se něčím 
zabývali, tak trošku zákulisím loutkovým 
a loutkářským. 

V jakém smyslu?

To bych nerad prozrazoval.

Jaké bylo zadání Katedry alternativního 
a loutkového divadla směrem k lek-
torům mezinárodní dílny Gaudeamus 
theatrum, která v pátek prezentovala 
výsledky svého čtyřdenního soustře-
dění?

Žádné konkrétní zadání nebylo, spíš hledá-
me ideální formu tohoto projektu. Chceme 
maximálně využít možnost, čas a prostor, 
který nám ve svém studiu nabízí Drak, aby 
se mohli studenti potkat s jinými přístupy 
a postupy. Dřív se dílna konala během fes-
tivalu, teď jsme ji předsadili, končí vlastně 

s jeho začátkem, což je myslím lepší. Volí-
me počet skupin, lidí. To se každý rok mění, 
pokaždé se něco osvědčí a něco jiného 
zase ne. Tak to bylo i letos. Zadání vychá-
zelo především z faktu, že jsme chtěli Pi-
erra Nadauda jako hlavního lektora. On si 
ke spolupráci přizval Amiho Hattaba.

Při sledování jejich práce i výstupu z re-
zidence jsem měl pocit, že ti dva jsou 
trochu jako oheň a voda, nemyslíš?

Ano, to mi vlastně na jejich prezentaci při-
šlo nejzajímavější. Že se potkaly intuitivní 
Pierrův a vědecký Amiho přístup. Tenhle 
střet myslím mohl být pro studenty docela 
zajímavý, protože se potkali s oběma.

Kudy pluje loď jménem KALD (Kated-
ra alternativního a loutkového divadla 
DAMU)? Jak jsi spokojený se zavádě-
ním novinek do praxe? Jak se ti takové 
kormidlo drží v rukách?

Je to nekončící proces. Nejsou v něm žád-
né dosažené mety nebo obrovská radost. 
Proud pořád teče a člověk se ho snaží 

usměrňovat, tu se to daří víc, tu míň. My-
slím, že spousta věcí se podařila. U někte-
rých změn je možné až s odstupem několi-
ka let vidět, že se chytly – třeba po čtyřech 
nebo pěti letech. Ale pořád se kupí nové 
nápady, nové myšlenky, kam studium po-
souvat. Rozjeli jsme mezinárodní vztahy se 
školami, ve větším i anglický program. Na 
katedru se prostorově ani časově už neve-
jdeme, je úplně plná, i když jsme například 
udělali rezervační systém na místnosti a 
zefektivnili jsme všechno, co dispozice 
nabízejí. Teď spíš selektujeme to jedinečné 
a důležité, na co se má katedra soustředit. 
Její kapacitu už nemůžeme dál rozšiřovat. 
Myslím, že je nyní podstatné se podívat 
na to, co se osvědčilo, co je třeba udržet 
a rozvíjet dál. A v tom mě práce na DAMU 
baví, je nikdy nekončícím procesem. Parta, 
se kterou se tam potkáváme, je opravdu 
dobrá. Je to opravdický kvas, s  každé 
schůze vyjde něco nového a zajímavého. 
Samozřejmě nemluvím o tom, co je straš-
ná pruda – o strašné byrokracii, tabulkách, 
e-mailech… Ale i to se nám daří díky Mi-

chalu Somošovi. Právě v  projektovém, ma-
nažerském zázemí se chceme rozšířit, aby 
se nám trochu uvolnily ruce a mohli jsme 
jezdit třeba na víc festivalů.

Máš pocit, že se tenhle festival – Diva-
dlo evropských regionů – za poslední 
ročníky nějak proměnil? Nebo to nestí-
háš vnímat?

Letos jsem tu opravdu jen hodně okrajově, 
ale zažil jsem myslím patnáct let docela 
intenzivních návštěv. Mění se určitě, ale 
zůstává pro mě jedním z nejživějších festi-
valů, je to samozřejmě tím, že má obrovský 
off-program. Ten jsme kdysi na Kavčím 
plácku začínali s VOSTO5kou. Jeden čas 
byl festival až moc velký, říkalo se o něm, 
že je to beerfest, potom se program tro-
chu zmenšil a zkultivoval. Líbí se mi pro-
růstání s Drakem, Klicperákem, máš tady 
místa, kam můžeš jít, když chceš nějakou 
divokou věc, a jiná, když toužíš po něčem 
klidnějším. Jsem velkým příznivcem toho-
to festivalu.

Karel Kratochvíl

Zabývali jsme se loutkářským zákulisím (pokračování ze str. 1)

Fragmenty milostných obrazů
Od 22.00 se můžete ve Studiu Labyrint Di-
vadla Drak stát součástí vernisáže šestnác-
ti výtvarných umělců, jejichž díla tvoří kraji-
nu tanečního divadla a inspiraci pro něj.

Na začátku tohoto mezioborového projektu 
bylo setkání Petra Boháče, režiséra a umě-
leckého šéfa Spitfire Company, s umělec-
kou ředitelkou Divadla Drak Dominikou 
Špalkovou: „Našli jsme celou řadu spo-
lečných zájmů například v literatuře. Oba 
jsme četli Fragmenty milostného diskurzu 
od Rolanda Barthese a právě tento materiál 
se stal prvotním impulzem naší spoluprá-
ce. Petr za mnou později přišel s nabídkou 
koprodukce projektu o milostné touze. Moc 

jsem stála o to, aby společně s Miřenkou 
vytvořili manželský pár i na jevišti a do ur-
čité míry odhalili i sami sebe.“

Dominika Špalková se tak stala drama-
turgyní projektu, ve kterém se vedle Petra 
Boháče a Miřenky Čechové, dvojice kurá-
torů a performerů, představí tanečníci Inga 
Mykshina a Roman Zotov, či zpěvačka Alice 
Bauer. Společně v průběhu hodinové pohy-
bové inscenace před zraky diváků instalují 
výstavu výtvarných děl. Metafory a obrazy 
jsou inspirovány například díly Pauline 
Skavové, Kláry Jirkové nebo třeba Michala 
Pěchoučka. 

Karel Kratochvíl
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O zrnko máku méně
Věřím, že divadlo, které je interaktivní, na 

blízko, založené na hravosti, obrazovosti, 

se silnou hudební či výtvarnou stránkou, 

dokáže dětského diváka oslovit a zasáh-

nout mnohem silněji, obzvlášť toho ve škol-

kovém věku. Makovému mužíčkovi Jakuba 

Vašíčka a Tomáše Jarkovského přebývá 

jen zrnko máku, aby takovou inscenací byl.

Výtvarně a hudebně, ostatně jako ve vět-

šině inscenací dua Vašíček-Jarkovský, je 

Makový mužíček překrásný, kombinace 

poetičnosti, křehkosti a zemitosti lehce 

ironického humoru vyznívá hezky a vytváří 

prostor pro řadu zábavných momentů. In-

scenaci rámcuje situace neuspatelného 

dítěte, které se neúspěšně snaží Útvar 

rychlého uspávání ukolébat nejrůznějšími 

osvědčenými metodami, až jsou nuceni 

povolat Jeho, tedy Makového mužíčka, 

nejlepšího uspávače. Ten vypráví svůj ži-

votní příběh, v podstatě o hledání vlastní 

jedinečnosti a místě ve světě. Tematicky 

je tak Makový mužíček mateřinkám velmi 

blízký. Zároveň obsahuje i odlehčené téma 

pro rodiče – na které je důležité nezapo-

mínat, oni v tom divadle sedí totiž také – 

o  spacích záležitostech a trablech jejich 

ratolestí. A také samozřejmě řadu vtipů 

a narážek (a skvělé je, že nejen slovních), 

které zřejmě pobaví především dospělé – 

díky oné ironičnosti. 

Co osobně vnímám, že je inscenaci na ško-

du, je její délka a umístění na velkou scénu. 

U některých scén se nemohu ubránit poci-

tu, že by jejich zkrácení a pročištění znač-

ně pomohlo výslednému tvaru – například 

scéna na pouti nebo Čmelákův song – ne-

domnívám se, že tyto scény by nějak po-

souvaly děj nebo jej zásadně komentovaly. 

Scéna na pouti například poměrně dlouho 

utváří atmosféru starých poutí s panopti-

kem, ale zásadnější je závěrečné zjištění, 

že Makový mužíček by hrozně chtěl jít na 

kolotoč, ale babička s dědou na něj nemají 

peníze. Myslím, že kdyby se podařilo Ma-

kového mužíčka dát na menší prostor, kte-

rý nemá rampu, a děti by například mohly 

sedět kolem lampičky, tedy dominantního 

scénického objektu (do té míry, do jaké by 

to umožňoval), automaticky by byly všem 

těm kouzlům a vychytávkám blíže a před-

stavení by působilo o to silněji. 

Nicol Škvarová

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

Heteronormativita je v ohrožení! 
Musíme tohle trpět? Denní teploty se vče-

ra vyšplhaly ke třicítce. Konzumace byť 

jen jednoho piva v horké výhni způsobu-

je jistě mnohým nepříjemné stavy. Tohle 

přece nikdo z nás nechce. Ptejme se tedy 

po příčinách. Proč ještě včera bylo počasí 

v normě? Ovšem co bylo včera, není dnes. 

Podařilo se nám počasí znormalizovat, 

usadit, umírnit, přesvědčit. A dnes? Stojí 

za tím snad opět nějaké podvratné živly? 

Naše redakce se tedy vydala pátrat po dů-

vodech tohoto „festivalového oteplování“. 

Po aféře s naší drakovskou vodou jsme 

intuitivně začali kroužit kolem prostoru 

festivalu OpenAir. A našli jsme to. Porovnali 

jsme zjištěnou skutečnost i s webovými 

stránkami OpenAiru. A co myslíte? Měli 

ho tam! OpenAir program je zapojený do 

projektu „BezNenávisti“, známější spíše 

jako „HateFree“. Tato iniciativa podporuje 

veškeré menšiny – sociální, jiného nábo-

ženského vyznání, sexuální orientace, lidi 

postižené, znevýhodněné, zkrátka mimo 

společenskou normu. Podle slov jinak milé 

slečny z  infostánku je pro festival velkým 

potěšením, že díky propojení OpenAiru 

a  BezNenávisti se podařilo uspořádat 

výměnný pobyt početné skupiny gayů 

a  lesbiček z  Brna s hradeckou queer ko-

munitou. V současné době se tak na fes-

tivalu vyskytuje skupina homosexuálně 

orientovaných jedinců. Jejich přesný počet 

zatím není znám. Naše redakce už nyní ne-

pochybuje o tom, že rapidní nárůst teploty 
je zapříčiněn právě touto skutečností. Vy-
zýváme tedy všechny normální festivalové 
návštěvníky, aby se proti oteplování dů-
kladně chránili a nezapomínali především 
na svoje děti, které jsou na nesmyslnou 
toleranci vůči nepřijatelným společenským 
odchylkám a úchylkám náchylné nejvíce. 
V současné době bohužel nemůžeme udě-
lat pro vaše bezpečí a pohodlí více. 

J. P. Fejk

Fotookénko  #divadelňák


