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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Jaroslava Holasová / CZ

OTESÁNEK
16:00 STUDIO BESEDA

Divadlo v Dlouhé Praha / CZ
Jan Bílý / režie: Adéla Laštovková–Stodolová

DATING V OSMI
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo v Dlouhé Praha / CZ
Alois Jirásek / režie: Hana Burešová

LUCERNA
22:00 STUDIO BESEDA

Lachende Bestien / CZ
Michal Hába, Simona Petrů / režie: M. Hába

FERDINANDE!
cca 21:25 LETNÍ SCÉNA

BAND–A–SKA – KONCERT

Hana Burešová – korvetní kapitánka české divadelní režie!

10:00 STUDIO LABYRINT

Lutkovno gledališče Ljubljana / SLO

AKVÁRIUM
17:00 ŠAPITÓ

Divadlo Lampion / CZ

PREVÍTOVI
18:00 STUDIO LABYRINT

Ústav úžasu / CZ

USNULA JSEM, ALE NESPÍM
20:00 HLAVNÍ SCÉNA

PELELE / FR

KATASTROFÁLNÍ NÁMLUVY 
DONA CRISTOBALA
21:00 PLENÉR

Smoking Apples / UK

XALIA

DNES V DIVADLE DRAK

Moc ráda se do Česka vracím!
Paz Tatay se narodila ve Španělsku. Diva-
delní soubor Pelele založila v roce 1996 ve 
francouzském Toulouse. Před osmi lety vy-
tvořila maňáskovou inscenaci pro dospělé 
Katastrofální námluvy Dona Cristobala, 
kterou v úterý od 20.00 zahraje na hlavní 
scéně Divadla Drak. 

Dočetl jsem se o vašich vazbách na 
Českou republiku, můžete je objasnit? 

Hrát s loutkami jsem začala ve Španělsku. 
Ale nebylo tam žádné místo, kde bych se 
mohla o téhle disciplíně něco dozvědět – 
úplná poušť. Žádné školy, žádní učitelé, za 
Frankova režimu bylo všechno zlikvidová-
no. Bohužel se to týká veškeré lidové kul-
tury i nové vlny španělského umění, která 
byla na vzestupu před válkou (1936–1939). 
Doma jsem hrála jen sama, na ulicích. 
Dostala jsem ale příležitost účinkovat na 
festivalu ve středošpanělské Segovii, kde 
jsem se potkala s lidmi z brněnské skupi-
ny Muzejní maringotka. Pozvali mě k sobě 
a  já nakonec v České republice zůstala 
čtyři roky. Naučila jsem se vyřezávat, opra-
covávat dřevo a spoustu dalších důležitých 
dovedností – v mém životě sehrála tato 
etapa velmi podstatnou roli. Moc ráda se 
do Česka vracím!

Své loutky si sama vyrábíte, své příbě-
hy si sama vymýšlíte a prakticky sama 
je také hrajete. Který z těchto kroků vás 
baví nejvíc?

Mám ráda celý proces tvorby, každá fáze 
je jiná, bohatá. Ale samozřejmě nic se 
nevyrovná pocitu, když dohrajete dobré 
představení a cítíte tu energii z publika. To 
je opravdu super. 

Loni jste oslavila 20 let existence svého 
divadla. Jak se za tu dobu proměnila 

jeho estetika?

Estetika samozřejmě souvisí se zkušenost-
mi. Vycházím především z evropské tradice. 
Při studiích u vás jsem obdivovala hlubo-
ké kořeny a spojitost s minulostí. Dostala 
jsem tak možnost pohybovat se vlastně 
v prostředí bezčasí. Když se totiž naučíte 
mluvit o tom, co bylo, a zároveň o věcech 
příštích, jste schopní převyprávět v podsta-
tě cokoli. Tak taková je moje estetika.

(pokračování na str. 5)

Do Hradce se řítí inscenace jedné z nejvý-
raznějších domácích režisérek současnosti, 
a dlouholeté umělecké lodivodky praž-
ského Divadla v Dlouhé, jemuž je dnešní 
den v  Klicperově divadle zasvěcen, Hany 
Burešové. Jaké jsou její odpovědi na zá-
sadní otázky o životě soukromém i tvorbě 

umělecké? 

Pátrali jsme, putovali, poskládali. Račte se 
kochat!

Pamatujete se, kdy jste se rozhodla být 
režisérkou?

Divadlo mě zajímalo už od dětství, ale pro 
režii jsem se definitivně rozhodla až kolem 
šestnácti let (i když jsem ještě do odeslá-
ní přihlášky na DAMU trochu váhala, zda 
to přece jen není pro holku těžký obor a 
nemám-li jít na dramaturgii nebo divadelní 
vědu či etnografii...). Svůj podíl na mém 
rozhodnutí měla i paní Jiřina Steimarová, 
ke které jsem chodila v patnácti do dra-
maťáku a ta jako zkušená herečka dost 
brzo poznala, že bych se asi hodila lépe na 
režii než na herectví.

S jakou největší osobností jste praco-
vala?

Nevím, která byla „největší“, ale už jsem 
měla to štěstí poznat hodně velkých 
osobností, ať herců, režisérů, autorů, pře-
kladatelů, skladatelů... Mezi jinými např. 
Jiřího Menzela, který si mě obsadil do 
filmu Báječní muži s klikou, když mi bylo 
devatenáct. Tam jsem se ocitla jako „he-

rečka“ (vybraná jaksi omylem, protože už 
jsem byla v té době přijata na studium 
režie) vedle nesmrtelných hvězd, Rudolfa 
Hrušínského, Josefa Kemra, Vlasty Fabiá-
nové, Vladimíra Menšíka a dalších, což bylo 
samozřejmě pro budoucí režisérku úžasné 
mít možnost je pozorovat při práci (navíc 
to byli báječní lidé). Jako režisérka jsem 
v průběhu své dráhy pracovala s herci jako 
Leoš Suchařípa, Jiří Lábus, Radovan Lu-
kavský, Marie Málková, Daniela Kolářová, 
David Prachař, Karel Roden, Miroslav Tá-
borský, Helena Dvořáková, Jan Vondráček, 
Erik Pardus, Chantal Poullain, David Vávra 
a jiní - a to vyjmenovávám jen ty slavné, 
ověnčené a mediálně známé - mnoho her-
ců, s nimiž jsem se při práci setkala, nemě-
lo štěstí na tak velkou publicitu, a přesto 
jsou výraznými osobnostmi, znamenitými 
herci i lidmi. Ze skladatelů jsem pracovala 
např. s Petrem Skoumalem, Vladimírem 
Franzem, Vítem Zouharem, z překladatelů 
s Vladimírem Mikešem, Josefem Balvínem, 
Evou Stehlíkovou, z autorů pak nejvýraz-
nější osobností, kterou jsem osobně měla 
tu čest poznat, byl Václav Havel, jehož 
Žebráckou operu jsem režírovala v chor-
vatském Dubrovníku.

(pokračování na str. 3)
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Doplulo nám do redakce moře zpráv, ze-

jména po rozhovorech s pány Burajem 

a Nytrou, že přejete si více ztepilé a stepu-

jící krásy mužné na stránkách Hadriáno-

vých. A protože přání Vaše jsou nám rozka-

zem, k pokochání ctěnému nabízíme Vám 

hned muže tři. Který v klání o zájem davů 

zvítězí? Račte mlsat! Za odpovědi díky!

Případ první: 

Tomáš Dianiška

Temperamentní čahoun původem z Ban-

ské Bystrice je absolvent pražské DAMU, 

zakladatel a ústřední autor undergroun-

dově-punkové divadelní úderky Divadlo 

F. X. Kalby. Dramatik, rozpustilec i drsoň, 

v  současné době člen ansámblu pražské-

ho Divadla pod Palmovkou. Člen hudební 

skupiny Pipinky pičo. Autor dramatických 

Mlčení bobříků, Atomové kočičky, Mickey 

Mouse je mrtvý a dalších divočáren. V sou-

časné době se připravuje na další životně 

důležitou roli – tu otcovskou! Držitel ceny 

Talent roku za rok 2016 – Cena divadelní 

kritiky.

Případ druhý: 
Michal Hába

Umělecký vedoucí divadelní skupiny 

Lachende bestien a člen personálně pro-

pojeného projektu kočovného, sociálního 

a  komunitního divadla Koňa a motora. 

Respektovaný buřič a zastánce divadla 

coby autonomního způsobu politického vy-

jádření kritiky systému. Absolvent pražské 

DAMU a prestižního pražského gymnázia 

Profesora Jana Patočky. Režisér, spolu-

autor a herec inscenace Ferdinande!, jež 

ovládne dnešní noc besední! Držitel Bal-

vínovy ceny – za inscenaci Pornografie – 

Cena Josefa Balvína 2016.

Případ třetí: 

Jan Meduna

Jedna z nezpochybnitelných ozdob vrcholů 

dnešního festivalového menu: inscenací 

Dating v osmi a Lucerna. Absolvent praž-

ské DAMU, člen souboru Divadla v Dlouhé 

a divadelní společnosti Masopust. Intenziv-

ně zdatný pohybář (viz. jeho angažmá ve 

skupině Veselé skoky), i hudebník – talen-

tovaný pěvec a multiinstrumentalista. No-

minován na Cenu Thálii za rok 2015. 

Petr KlariN Klár

Souboj jednorožců!

Ach, divočina času nezměrná jest. Letošní 23. 
ročník Divadla evropských regionů je již ve 
své půli a ještě se naštěstí nezadýchal. A vče-
ra se dokonce i několikrát zářilo! Kohoutův 
masakr blankversu Vítězný únor rozdýchali 
Břetislav Rychlík se Zdeňkem Janálem k hu-
moru, energii i napětí, pekelně promazaný 
stroj se sice v druhé části zcela nevystříhal 
dílčích znaků zemdlévající setrvačnosti, unylý 
žánr „oživlé obrazy“ však naštěstí nedorazil. 
Kolektivní výkon klicperského ansámblu byl 
obdivuhodný, pánové Sklenář, Mikluš, Novot-
ný a Vápeník pak jevišti dokonce sugestivně 
vládli. V některých přítomných dětech by se 
pak krve nedořezal ani kremelský Děda Mráz. 
I docela hodné byly. Dramaturgické směřo-
vání hradeckého činoherního svatostánku 
prozpívá v tomto bez výhrad. Dobře tomu!  
Následující scénická adaptace románu Pavla 
Vilikovského Letmý sneh, v režii Jakuba Nvo-
ty ve včerejší Besedě vynikala posmutnělou 
křehkostí atmosféry, i naléhavostí, která však 
měla daleko k citovému vydírání. Velmi dob-
ře, Astorka Korzo 90! Inscenace Šašek a syn, 

jíž byl propůjčen exkluzivní čas večerní na 
velké scéně Klicperova divadla, si na stranu 
svou sice přihrála až frenetický ohlas publika, 
pro mě však, a to v nepříliš pozitivním slova 
smyslu, představuje přímý protipól inscena-
ce-performance rodinného dua Novák-Novák, 
Black Black Woods, která se ve čtvrtek stala 
prologem festivalu. Nejnovější autorské ins-
cenaci Bolka Polívky by intenzivně prospěl 
dohled dramaturgický i  režijní. Tam, kde no-
vákovic rodinná trilogie vrcholí ve fascinující 
časoprostorové jevištní definici archetypální-
ho vztahu, nabízí Polívkovo rodinné laškování 
jen nepříliš konzistentní tlachy a doslovnou 
vývarovou parafrázi jednoho z vlastních 
vrcholů. Snad dlouhý život jevištní obrousí 
nakonec dosud neusazenou inscenaci smě-
rem k sevřenějšímu tvaru a  posune ji nad 
kategorii běžného spotřebního zboží. Nepře-
stávám doufat! Závěr večera mne pak naplnil 
intenzivní radostí: inscenace Mlčení bobříků 
je totiž určená přímo pro mě. Ano, hlásím se 
hrdě k bujaré punkeřině, jenž v evidentní ra-
dosti ze hry svévolně míchá vážné s grotesk-

ním. Intenzivně lnu k poetice campu a blížící 

se prázdniny jen posílily atmosféru brutálně 

humorného kusu. Nechť takto vypadají Sha-

kespearovské slavnosti a  otáčivé hlediště 

v  Českém Krumlově! Podstatné je, že pod 

vší domněle gymnaziální rozpustilostí lze vy-

sledovat přesné režijní vedení herců, nepře-

hlédnutelné autorské schopnosti a znalost 

pravidel persiflovaného žánru, výsledný tvar 

je navíc dostatečně srozumitelný i pro osoby, 

jež nejsou zrovna pravidelnými návštěvníky 

mého oblíbeného filmového svátku – Festi-

valu otrlého diváka. Zkrátka jsem rozkoší 

takřka ržál a Vlajku zpíval. Do noci rytmus 

nejlepší. Jsme sice v polovině, leč netruchle-

te a vychutnávejte do plných! Dnes nás čeká 

Dlouhý den. Budeme randit i rozsvěcovat 

Lucerny. Úterý láskyplné všem Světluškám, 

skautům, skautkám i Tobě, Ferdinande v Há-

bytu :-). Na shledanou zítra!  

Petr KlariN Klár 

Úvodník v poločase:
Bobry viděti, štěstí míti!
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Představení? Představení!
Ferdinande!

Simona Petrů, Michal Hába a Jindřich Čí-
žek alias DJ Parketa převádějí vaňkovský 
dramatický typ do dnešní bolestně aktuální 
současnosti coby autorskou monodrama-
tickou strukturu, jejímiž zásadními inspi-
račními zdroji jsou kromě Audience i Moc 
bezmocných či Anatomie gagu. Druhé pro-
gramové připomenutí významného jubilea 
Václava Havla se v noční Besedě ponese 
ve znamení divadla moderního, a ostrého 
jak brousek, Ondřej Brousek. Nebo Berou-
sek? Lachende Bestien, ďábli! 

Fotookénko: Derniéra Vítězného února  #divadelňák

Problém absence prostoru

Do Tvýho života se nevejdu! 
Řekl jí, 
(a citoval Neckáře) 
nakonec milovala obejdu, 
zatímco myslela, že hvězdáře.

Do Tvýho života už nevejdu! 
Vrylo jí dlouhou vrásku do tváře, 
zjištění že z nezřetelných důvodů 
se zase zakoukala do lháře.

Na život s Tebou přece nezajdu! 
Nestálo za úsměv ani trochu, 
že napsal tohle rozloučení do slidu, 
prezentace již uložil jí na plochu.

A proto ještě dneska odejdu! 
Křenil se jednorožec z obrázku, 
klíče a prsten najdeš ve schránce,  
vedle zbrojního pasu 
na lásku.

Kdo patří mezi Vaše životní vzory 
a proč?

Já nemám vysloveně vzor, to se říct nedá. 
V  dětském věku jsem tíhla k hrdinům – 
jako byl třeba Jan Hus - a když jsem byla 
malá, byli podobní hrdinové i mezi tehdej-
šími Čechy, to byl pro mě např. Jan Palach, 
ale i Marta Kubišová a Karel Kryl, ano, 
tihle lidé znamenali pro nás morální vzory 
a dodnes si jich vážím. Samozřejmě jsem 
měla tenkrát – jako každé dítě - i takové 
ty „idoly“ - Beatles, Boba Dylana, Joan Ba-
ezovou nebo různé herce a herečky, a taky 
milované literární postavy jako byl pro mě 
d´Artagnan ze Tří mušketýrů. 

A ať člověk chce nebo nechce, ovlivňuje 
ho spousta lidí, lidsky i profesně – ať jsou 
to lidé z blízkého okolí, z rodiny, přátelé 
nebo i  lidé, které jsem osobně nepoznala, 
ale jsou mi blízcí svým postojem a dílem. 
V režii mě tak jistě ovlivnili např. i režiséři, 
jejichž tvorbu jsem nestihla vidět živě a 
mohla ji poznávat už bohužel jen z knih a 
svědectví, a to byli asi nejvíc E. F. Burian, 

Alfréd Radok či Otomar Krejča, a samo-
zřejmě potom režiséři, jejichž inscenace už 
jsem mohla sama vidět jako divák – např. 
Eva Tálská, Miroslav Macháček, Evald 
Schorm, Jan Kačer, Ladislav Smoček, Jan 
Grossmann či Luboš Pistorius. Na mou 
práci měli vliv i mnozí herci, ať čeští či 
zahraniční, mnohé znáte už jen z filmů 
pro pamětníky, a taky různá díla filmových 
režisérů, spisovatelů, malířů a skladate-
lů - byla by to docela hodně dlouhá řada 
úctyhodných jmen.

Z čeho vychází Váš setrvalý zájem o fol-
klór? 

Určitě z četby Boženy Němcové. A pak, 
moje babička žila u Chodska, zamilovala 
jsem si tamější lidové písničky, kroje. Poz-
ději i moravský a jiný folklor - objížděla 
jsem různé festivaly jako Strážnici apod. 
Přitahoval mě starý venkovský život, zažité, 
tradicí dané vědomí pevného řádu: snad to, 
co jsem postrádala v naší reálně socialis-
tické skutečnosti. 

Jak se dlouhodobě zúročuje poměrně 
divácký náročný dramaturgický profil 
Vaší divadelní produkce?

Myslím, že hodně. Jsem už docela „starý 
divadelník“, tak mi snad někdo uvěří, když 
řeknu, že mi letitá zkušenost stále potvrzu-
je, že je nutné dělat vedle věcí, které jaksi 
automaticky přitáhnou do divadla veřej-
nost (tedy tu většinu, z níž divadlo fyzicky 
žije), taky věci nevídané, neznámé, dokon-
ce třeba takzvaně nehratelné, prostě ještě 
neověřené. Samozřejmě se na ně diváci 
nikdy nepohrnou v průvodech, proto je vět-
ší divadla musejí vyvažovat tituly lákavými, 
chcete-li ověřenými. Menší divadla to mají 
v tomto ohledu snazší a mohou nebo určitě 
by měla takto „exkluzivní“ dramaturgii re-
alizovat ještě častěji.

Neověřený titul neznamená přece nezá-
bavný nebo nesrozumitelný či dokonce 
špatný. Ale je prostě méně odvážlivců z 
řad diváků, zvláště těch svátečních, kteří si 
dovolí utratit peníze za něco, co nevědí ani 
náznakem, co je. A proto se musí utvořit 

vždy nejprve nějaká divácká základna na 
titulech, které trochu přitáhnou, a jakmile 
diváci začnou mít k divadlu důvěru, při-
cházejí i na věci, které neznají. A často pak 
přicházejí právě na ně. Chce to trpělivost a 
nekoukat jen na počty obsazených míst, to 
by pak nemohlo nikdy vzniknout nic nové-
ho, tedy ani staro-nového, co děláme právě 
často my se Štěpánem Otčenáškem.

Mnoho současných her nás totiž zatím 
neoslovilo, a tak se obracíme hodně k těm 
minulým, zasutým, které podle nás mají co 
říct a je třeba je úplně poprvé nebo zno-
vu pro divadlo objevit – a to je podobné 
jako dělat něco neznámého zcela nového, 
včetně risku, že mnoho lidí třeba nepřijde. 
Nebavilo by mě pořád dělat jen věci, co už 
se stokrát hrály, byť mnohé z nich miluju. 
A třeba autor, jako Ghelderode, to je pro 
mě skoro současník – jednak psal ve dva-
cátém století, a tedy už pocítil hrůzu nové 
doby, a hlavně má co říct o člověku, o jeho 
životě i smrti...

zpracoval Petr KlariN Klár 

Hana Burešová – korvetní kapitánka české divadelní režie! (pokračování ze str. 1.)
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... a letošní ročník festivalu Divadlo ev-
ropských regionů je mým třetím za dobu 
mého působení v Divadle Drak. V předcho-
zích dvou letech jsem tu pracovala jako PR, 
letos mi k tomu přibyla i role produkční. 
Každý rok mě znovu a znovu fascinuje 
neuvěřitelné nasazení všech lidí v divadle, 
kteří na konci sezony seberou veškerou 
sílu, aby společně uspořádali tenhle festi-
val, poskytli všem hostujícím souborům co 
nejpříjemnější zázemí a divákům výjimeč-
né divadelní zážitky. A i když máme před 

sebou teprve pátý den, už teď mám pocit, 
že letos se to opravdu povedlo. Těší mě, že 
ten týden trávíme opravdu společně, že 
se setkáváme, že se všichni snaží dělat to 
nejlepší, co umí, aby u nás každému bylo 
dobře. Včetně našich herců, které letos 
můžete vídat nejen jevišti, ale kteří si pro 
vás a vaše děti připravili dílny, menší hu-
dební a divadelní vystoupení v přestávkách 
mezi představeními, aby vás pak ještě byli 
až do pozdních hodin připravení obsloužit 
na baru v divadelním šapitó. Každý z nás 

zažívá asi úplně jiný festival, někdo má ge-
nerálky před premiérou, někdo sedí do půl-
noci v redakci, někdo shání ztracené kufry 
zahraničních umělců, někdo staví pódium 
pod širým nebem, někdo sedí v kanceláři 
u počítače a píše úterní sloupek. Tak přijď-
te za námi, ať zjistíte, jaký festival bude 
ten váš.

Barbora Kalinová 
produkční Divadla Drak  

Ahoj, já jsem Bára...

Smrt je tabu jen pro dospělé

Smrt jako téma pro divadlo pro děti mě 

dlouho zajímá a divadelní režisér a herec 

Jakub Folvarčný je jedním z mála českých 

tvůrců, který se jím kontinuálně zabývá. 

Téma rozhovoru bylo tedy jasné.

Co je Ústav úžasu? 

Jednak dvojsmysl, jednak místo a jednak 

volné uskupení lidí, se kterými se znám. 

Nejde o nic, co by se dalo úplně přesně 

definovat. Právnicky se jedná o spolek. Je 

to hodně tajné. Já tomu nedělám propaga-

ci. Dá se o tom dozvědět, ale jenom když 

člověk opravdu chce. Sídlíme v ateliéru 

v Holešovicích.  

Proč tajné?

To je trochu nadsázka, ale souvisí s tím, že 

mám divný nebo velmi rychle se měnící 

vztah k sebeprezentaci. Image je věc, kte-

rá člověku brání ve svobodě. 

Myslíš si, že smrt je v české společnosti 
tabu? A v divadle pro děti?

Ano, je. Ale v divadle pro děti jde o tabu 

jen pro dospělé. Pro děti je smrt úplně 

normální.

Jak o ní s dětmi mluvit? 

Nejlépe úplně napřímo, ony se o ní touží 

něco dozvědět, protože to s nimi nikdo ne-

probírá. Když jsem dělal příměstský tábor 

s tématem smrti, z dětí sršela touha se o 

ní něco dozvědět – svobodně, bez rodičů, 

kteří různě zastírají.

Z jakých důvodů myslíš, že to zastírají? 

Z těch příkladů, které jsem měl možnost 

nahlédnout hlouběji, tak jde vesměs o ně-

jaký druh strachu, strach o sebe, o to, že by 

člověk musel být konfrontovaný s něčím 

v sobě, s čím vůbec nekomunikuje a co se 

většinou v jednání ve vztahu k dítěti trans-

formuje v ochranitelské tendence. 

Snažíš se pracovat s těmi rodičovskými 
tabu o smrti, nebo na ně kašleš a nor-
málně se bavíš s dětmi? Nebo to, že dě-

láš inscenaci o smrti, je způsob výchovy, 

způsob odtabuizování?

To je hlavně způsob odfiltrování diváků. Já 

se s nikým, komu by to bylo výrazně proti 

srsti, příliš nesetkám. A když tam někdo 

takový je, tak na něj kašlu. O rodiče nejde. 

Samozřejmě chci, aby tam byli, aby tam 

byli i prarodiče, protože ti brzy umřou, aby 

o tom pak mohli doma mluvit. Já neříkám, 

že na to dáváme nějaký návod, inscenace 

Usnula jsem, ale nespím nevznikala tak, 

že bychom přemýšleli, jak naučit dospělé 

a děti mluvit o smrti. Nejsem jevištní psy-

cholog. Rád používám jako vtip, že u ins-

cenace Cirkus prdítko nějaká dětská psy-

chiatrička říkala, že zhlédnutí představení, 

které je celé o prdech, významně zkracuje 

anální fázi vývoje dítěte.

Co pro tebe znamená smrt?

Příležitost. Smrt a život tvoří komplex, jed-

no bez druhého není. Důležitý je ten oka-

mžik, že přichází nabídka k transformaci 

a je tu možnost se s tou hmotou potýkat 

dál, nebo se z toho vymknout, dokonale 

se osvobodit. K tomuhle je smrt příležitost. 

Moment, kdy se dá zúročit vše, co jsem 

v  životě dělal. A je spousta možností, co 

člověk dělal a jak při tom na tu smrt myslel, 

nebo ji aspoň vnímal, protože je obsažená 

v každém okamžiku. Smrt je vázaná na tu 

hmotu, bez ní neexistuje, je jenom pojem.

Mluvil jsi o příměstském táboru, který 
se týkal smrti…

Vytvářeli jsme tam rituální představení. 

Je zajímavé, že děti trpí tím, že je rodiče 

nenechají nějakým přirozeným způsobem 

se se smrtí vyrovnat. Často jsem si všímal, 

že děti neměly odtruchlený ten zážitek, že 

jim rodiče například řekli, že nechali psa 

utratit a ony už ho nikdy neviděly. A  ne-

měly šanci si projít nějakým krizovým 

a katarzním rituálem, díky kterému by se 

propracovaly k tomu, že smrt přijmou. Ně-

které děti, když jsme toto téma otevřeli, si 

zpětně vyvolávaly stavy ztráty a mohly si to 

do rituálu, který jsme vytvořily, dodatečně 

vložit. A bylo pro ně dobré, že si to mohly 

oplakat. Protože jim tuhle možnost někdo 

předtím vzal. Že rodiče koupili rychle nové-

ho králíka. Což je trochu tržní princip, že se 

vše přetírá. Tábor byl pro první až osmou 

třídu, takže děti byly různě staré, což se 

ukázalo hodně účinné. Měly možnost vidět, 

že tyhle věci se prožívají v jakémkoli věku. 

A že existuje nějaký vývoj, že není dítě, 

které je zmatené, že s ním nikdo nemluví, 

a pak hned dospělý, který o tom nemluví, 

protože se mu něco přihodilo. Asi že dospěl. 

Já vlastně nevím, co se těm lidem přihodí, 

kdy tohle tabu vznikne. Někdo je to musí 

naučit, vyděsit je, vyprázdnit, že najednou 

rezignují na tenhle rozměr.

Nicol Škvarová
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Jak letí čas na tom našem Kúpalisku? Rychle

Nové divadlo přivezlo z Nitry nastudování 

„satirického psychothrilleru“ Kúpalisko v re-

žii Šimona Spišáka. Autorka textu – Bára 

Kubátová – není českému publiku nezná-

má, ať už z působení v Naivním divadle, či 

po boku Tomáše Dianišky v Divadle F. X. 

Kalby, resp. ve Studiu Palmoffka. V plenéru 

před Drakem jsme sledovali příběh pětice 

žen a jejich Hybatele. Zcela příznačně vy-

šlo večerní uvedení tohoto ryze ženského 

vyznání na dobu soumraku. Proč ryze žen-

ského a proč příznačně na rozhraní dne 

a noci?

Čas je hlavním motivem celé hry, už od 

úvodní citace písně „Summertime“ až 

po její závěrečný refrén. Skloňuje se tu 

v  mnoha zástupných kontextech, od ot-

vírací či spíše zavírací doby pomyslného 

koupaliště, přes dobu, kterou je možné se 

bez rizika vystavovat slunečním paprskům, 

až po ono příslovečné „léto života“, přede-

vším v životě ženy. Doslovně potom čas na 

vdavky, na dítě, na ranní cvičení, které má 

zabránit vzniku vrásek.

A jsou to právě chvíle, kdy nám pětice he-

reček otvírá prostřednictvím svých postav 

cestu k sobě samým, které patří k  nejsil-

nějším momentům inscenace. I když jsou 

jejich charaktery silným fixem kreslené 

archetypy, je radost výkony Andrey Balla-

yové, Ĺuby Dušaničové, Lucii Korené, Agá-

ty Spišákové a Katariny Petrusové sledovat. 

Nejen díky citlivé režii, která se plně sou-

středí na vnitřní zpověď hrdinek. Za úspě-

chem cítím především herecké zkušenosti 

autorky textu, díky níž jsou ve vzácné rov-

nováze satirický a laskavý humor s oka-

mžiky hlubokého rozjímání o osudu žen 

a roli mužů v jejich životech.

Jediného, Božského, ideálního, ale zároveň 

utopického a jen vlivem úžehu se zjevující-

ho muže hraje Martin Nahálka. Jeho exis-

tence na jevišti je nejsilnější v oné potenci 

na ose existuje-vymyslely jsme si ho? Je 

to blouznění-vrátíš se? Jsi má osudová 

láska-zůstanu na ocet? Ve scénách, kde 

ženskou dynamiku střídají jím tažené mo-

nology a soudy o marnivosti a povrchnosti 

ženských přání, se barevný a pestrý diva-

delní obraz mění v rozhlasovou hru, navíc 

vysílanou v monu. A neviním z toho herce, 

ani režii. Řekněme si to na rovinu: text je 

v místech, kdy my – muži spíláme ženám 

a akcentujeme naši nadřazenost, až příliš 

plakátový a machistický, no nemám prav-

du, pánové? 

Závěrečná modlitba pětice nešťastnic, kte-

ré jsou kvůli svým pravým, přesto skrýva-

ným úmyslům vyhnány z koupaliště (rozu-

měj ráje), je silným momentem. Odkazuje 

k univerzální a na pohlaví nezávislé touze 

v něco věřit. V něco doufat. A v ochotě 

v tomto čekání strávit třeba celý život (dá 

si někdo brukev?). Moc Báře přeju, že tyhle 

otázky řešit nemusí, nebo je minimálně již 

brzy vystřídají daleko radostnější starosti.

Karel Kratochvíl

Dá se ve Francii uživit jen loutkařením? 
A jak si stojí nezávislí umělci ve Špa-
nělsku?

Ano, jsem schopná vyjít jen z příjmů spoje-
ných s loutkovým divadlem. Ve Francii jsme 
takovou chráněnou skupinou, dostává se 
nám statusu veřejných pracovníků, tedy 
za předpokladu, že ročně na profesionální 
bázi odehrajeme určitý počet představení. 

Ve Španělsku žádný takový systém ne-

funguje, ale neznamená to, že bychom se 
umění nevěnovali. Pokud jste do své práce 
zamilovaní, věnujete se jí, i když je to těžké. 
Hlavně kvůli času, který umělecká profese 
vyžaduje – není možné se řemeslu věnovat 
naplno a zároveň být zaměstnán v normál-
ní profesi.

Co vás čeká po účinkování na festivalu 
Divadlo evropských regionů?

Prázdniny moc neprožívám, protože mám 

v období letních festivalů hodně práce. Ale 
na děti a své španělské příbuzné jsem si 
vyhradila deset dní na pláži. Co se budou-
cích plánů týče, připravuju nový projekt se 
dvěma loutkáři z Německa a Itálie. 

Co se vám vybaví jako první, když se 
řekne česká kultura?

Česká republika je maličká a velká část 
produkce má pouze lokální charakter. Vy-
baví se mi ale jména související s animo-

vaným filmem, nebo i hraným – jako třeba 

Miloš Forman nebo jeho synové. Ale jsem 

zaujatá, protože vaši kulturu trochu znám, 

nevím, co o ní vědí nebo nevědí ostatní 

Španělé. Domnívám se, že Česko je oprav-

du tvůrčí země na dobré kulturní úrovni. 

Karel Kratochvíl

Moc ráda se do Česka vracím! (pokračování ze str. 1)

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

Fotookénko  #divadelňák


