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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Loutkové divadlo Kozlík / CZ

O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH
16:00 STUDIO BESEDA

Divadlo pod Palmovkou / CZ
Henrik Ibsen / režie: Jan Nebeský

NORA (DOMEČEK PRO PANENKY)
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Národní divadlo Brno / CZ
Henrik Ibsen / režie: Martin Františák

PANÍ Z MOŘE
21:00 ŠAPITÓ LA PUTYKY

Cirk La Putyka Praha / CZ
Rostislav Novák ml. a kolektiv

UP END DOWN
cca 21:15 LETNÍ SCÉNA

FACTORIAL! ORCHESTRA
– KONCERT

Noru bolí hlava, Elidu duše… 

10:00 ŠAPITÓ

Buchty a loutky / CZ

SŮL NAD ZLATO
15:00 STUDIO LABYRINT

L‘Insolite Mécanique / FR

JE BRASSE DE L‘AIR 
(VÍŘÍM VZDUCH)
16:00 ŠAPITÓ

Buchty a loutky / CZ

SŮL NAD ZLATO
18:00 STUDIO LABYRINT

L‘Insolite Mécanique / FR

JE BRASSE DE L‘AIR 
(VÍŘÍM VZDUCH)
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Smoking Apples / UK

IN OUR HANDS (V NAŠICH RUKÁCH)
20:00 STUDIO LABYRINT

L‘Insolite Mécanique / FR

JE BRASSE DE L‘AIR 
(VÍŘÍM VZDUCH)

DNES V DIVADLE DRAK

Vždy se ptáme: Proč loutky?
Matthew Lloyd je spolu s Molly Freeman 
a  Hattie Thomas uměleckým šéfem, re
žisérem a hercem britského souboru 
Smoking Apples Theatre Company, který 
založili roku 2009. V rámci studia na Rose 
Bruford College byli na šestiměsíční stáži 
na pražské Katedře alternativního a lout
kového divadla na DAMU, což pro ně zna
menalo přelomový bod v lásce k loutkám: 

„Jsme poctěni, že naše první zahraniční 
produkce projektu V našich rukou se ode
hrává v České republice, v místě plném 
milých vzpomínek.“  

Bezpochyby častá otázka: Co má zna-
menat název vašeho divadla „Smoking 
Apples“ a proč jste je tak pojmenovali? 

Ha ha, ano, na to se nás ptá skoro kaž
dý. V našich začátcích jsme se věnovali 
vypravěčství a pohádkám. Hattie vždy 
dodává, že motiv jablka se často objevuje 
v anglickém folkloru, např. ve Sněhurce. 
Takže tehdy náš název odrážel, jak pracu
jeme. Časem se náš styl vyprofiloval jiným 
směrem, ale název Smoking Apples jsme 
si rozhodli ponechat, protože se dobře pa
matuje. Takže jednoduše, jméno se nám 
zpočátku líbilo a pak nám prostě zůstalo. 

Jak jste přistupovali k tématu inscenace? 

Je to o rybolovu, takže jsme odjeli do Corn
wallu v jihovýchodní Anglii a trávili hodně 
času s místními rybáři a jejich rodinami. 
Tím jsme se blíže seznámili s rybářským 
průmyslem. Já a Luke (jeden z herců) 
jsme dokonce vyjeli na šestnáctihodino
vou plavbu, abychom zakusili na vlastní 
kůži rybaření a tu zkušenost pak promítli 
do představení. Všimli jsme si, že posádka 
téměř nemluví, pokud se to přímo netýká 
práce. Na moři není internet ani telefonní 

signál, což je zajímavým detailem, který 
jsme chtěli přenést do představení. Ve 
21. století se naše životy točí kolem soci
álních sítí a mobilních telefonů. Když jsme 
se vrátili do přístavu v 9 hodin večer, naše 
telefony začaly hlásit zmeškané hovory, 
SMS a hlasové zprávy. Většina textu je tedy 
přehrávána z hlasové schránky zanechané 
přáteli a sousedy. 

(pokračování na str. 4)

Říká Eva Novotná, která ztvárnila obě ibse
novské hrdinky. Hana Kvapilová, Eleonora 
Duseová, Liv Ullmannová nebo třeba Jana 
Preissová… ty všechny byly v minulosti 
Elidou Wangelovou, titulní postavou Ibse
nova nesmrtelného dramatu Paní z moře. 
Řadu hlavních představitelek nyní obohati
la v nejnovějším nastudování Eva Novotná. 
Premiéru měla hra v Mahenově divadle 27. 
ledna 2017 v režii Martina Františáka. Ná
sledující rozhovor vznikl v prvních dnech 
zkoušení, tedy ještě v loňském roce, na 
konci listopadu… 

Všimla jsem si, že po týdnu čtených zkou-
šek na Paní z moře máte scénář skoro 
celý popsaný poznámkami. Co všechno si 
do textu píšete, ba dokonce někdy i kres-
líte?

Zaznamenávám si všechno, co mě napadá, 
už od prvního společného čtení textu. Může 
to být pocit, který ve mně slovo vyvolá, jindy 
je to konkrétní zkušenost, která se mi vybaví, 
je to barva, předmět, obraz, sen, melodie… 
jsou to intuitivní záležitosti, o kterých jsem 
v  tu chvíli přesvědčená, že jsou pro cestu 
k  postavě a hře, kterou budeme teprve 

rozkrývat, důležité. Píšu to hned, jelikož vím, 
že v další vlně informací, která přijde od 
realizačního týmu, už si na to nevzpomenu. 
V  průběhu zkoušení se k těm poznámkám 
vracím a škrtám ty, které se nepotkávají 
s  vizí režiséra, a mám radost z těch, které 
najdou v inscenaci uplatnění a které mě utvr
zují v tom, že mělo smysl dát intuici prostor. 
Ve výsledku mám většinou dva scénáře. Prv
ní je takový pracovní, pocitový, hodně osobní 
a ten druhý, už po konfrontaci s režisérem, 
pragmatičtější, hrací.

(pokračování na str. 3)
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S Terezou Dočkalovou se vždycky bavím 

rád. Proč? Protože je spontánní, inteligent

ní a intenzivně vtipná. Jo a taky oba prefe

rujeme Buffy. Výbornou zábavu přeji!

Kdo je Tvoje Nora?

Panenka na klíček. Nikdy neví, kde má děti. 

Venuše zrozená z bot na podpatku. Galerie 

ženských trapností. Má ráda svého manže

la, to je na ní to nejlepší. A nejhorší na ní je 
právě ten manžel, no.

Jaký je Tvůj vztah ke dramatické tvorbě 
Henrika Ibsena, a proměňoval se nějak 
v prostoru a čase?

Pár věcí jsem viděla, většinou to nebylo 
moc dobré. Asi to musí vzít do ruky nějaký 
punker. Klata, Ostermeier, Nebeský, Pitín
ský, aby mu vrátili ten správnej big beato
vej feeling. Ale to jenom tak plácám, znáš 
to, když necháš mluvit reprodukční umělce. 
Někdy třepem z pusy hrozný potraty. 

Jak se Ti spolupracovalo s Janem Ne-
beským, a jeho realizačním týmem?

Hledali jsme trapnosti. Bylo skvělý se tím 
zabývat.

Jak bys srovnala rozdíly v převládající 
poetice a způsobu práce v ostravské 
Komorní scéně Aréna a pražském Diva-

dle pod Palmovkou?

Velké kontra malé večerní, Klarine. Aréna 
má vyhraněnější dramaturgii. Podařilo se 
tam to nejlepší, co mohlo, lidi tam necho
dí za zábavou, nechají si takzvaně rozbít 
hubu, cestou domů o tom přemýšlí a zase 
se vrátí zpátky. Herci mají svoji poetiku. 
Činoherák v nejlepším slova smyslu. Dyť 
to všichni víme, na Ostravarech se potká
váme. A Palmovka? A Palmoffka? No, je 
to divočina, jedem jak fretky, baví nás to, 
po dvou sezónách v baráku par skvělejch 
kousků, podle mně. A jestli se podaří, co se 
teďko tak nějak plánuje, tak to bude lepší, 
než dát francouzáka Micku Jaggerovi!

Jaký je Tvůj vztah ke kultuře braku, ke 
které zřetelně stylisticky odkazuje ins-
cenace Mlčení bobříků?

Vyrůstala jsem v devadesátkách. Poslou
chala Spice girls, milovala Terezu Pergne
rovou a Buffy přemožitelku upírů (pozn. pro 

neznalé – něco jako zfilmovaný životopis 
Jany Sloukové, jen s nadpřirozenými by
tostmi). Díky tomu, že se tím v některých 
hrách intenzivně zabýváme, už se nesty
dím o tom otevřeně promluvit.

Pokud by ses sama mohla obsadit do 
nějaké role, která by to právě teď byla, 
a proč?

Asi do něčeho beze slov. Hrozně bych si 
přála hrát někdy někde jinde, než v Če
chách. Kočovat po východě, bejt špinavej. 
Něco takového.

Těšíš se na prázdniny? Jaké budou?

Docela jo. Doufám, že to nebude nuda. 
V srpnu jedu do Arménie. Ale to je strašně 
daleko. Jo, a taky budeme připravovat dal
ší věc do PalmOff studia.

Petr KlariN Klár

Tereza Dočkalová: Dát francouzáka Micku Jaggerovi! 

Buďte pozdraveni milí moji ve dni středečním 
a vězte, že úterý festivalové se ukázalo býti 
více než dobrým. Divadlo v Dlouhé, jehož 
profilu byl včerejšek zasvěcen, totiž nejdříve 
oblažilo smysly moje Datingem v osmi, aneb 
důvěrně známými situacemi, dovedně jevi-
štně s energií, vtipem i hořkostí interpreto-
vanými a především zahranými s fascinující 
kolektivní souhrou a přesností, pro níž by 
přirovnání k časoměřiči z ráje neutrálnosti 
bylo urážkou. Bridget Jonesová, jdi se za-
hrabat, do starých ročníků Harper´s Bazaarů 
a Elle, Dlouhá má pro singles mnohem lepší 
hit. Kdo jste minuli, brzy napravte. Nebudu 
lhát, následující Jiráskova Lucerna ve mně již 
nasazením do festivalové kolekce vyvolávala 
záchvaty úzkosti v mezihrudí, neboť nemám 
k té báchorce, jež mj. hrubým způsobem 
degraduje od věků fascinující zelené zlo na 
dvojku blábolivých zmetků, vedle níž Hložek 
s Gottwaldem by za příklad šli inteligentnímu 
popu, příliš pozitivní vztah. Um dramaturgic-
ky-režijního tandemu Otčenášek – Burešová 

a  především pak Dlouhého ansámblu, je-
hož vespolná jevištní existence je zdatnou 
činoherní konkurencí bílého baletu Realu 
Madrid, však zázrak učinil. Aloisi milý, jsi na 
milost vzat. Ano, Lucerna jest pro mě jedním 
z největších překvapení letošního festivalu. 
Příjemnost intenzivní, protože tak obratnou 
chůzi na hraně mezi parodií a sentimentem 
jsem už pekelně dlouho nezažil. I dojat jsem 
byl, mikli, mikli. Teď sháním pentle, olůvko 
a prut. Botky červené již mám. Milá Dlouhá 
nazdar, dík speciální dívkám vašim, a brzy 
nashle!

Teď již ale k dnešku: čeká Vás ibsenovský 
den. Mějte svá srdce na dlani a těšte se i na 
inscenaci, na níž snad nemalý podíl mám i já. 
Co krásné jest, to většinou i bolí. Vzhůru na 
Noru i Paní z moře (kde poprvé se představí 
i Honza Hájek, jehož tímto velmi zdravím). Sr-
deční středu přeji Vám všem!

Petr KlariN Klár 

Představení? Představení!

Úvodník středeční: 
otevřete srdce severu!

Již vzhůru psanci této země…koukejte ve 
čtvrtek ráno vstát, a vyrazit do Klicperáku. 
Na Martina McDonagha, Honzu Friče, Jana 
Vápeníka. Hradecká verze jevištního hitu je 
nejlepší z verzí domácích, a to bez debat. 
K pintrovskočechovovským odkazům, jež 

patrné jsou už v předloze, totiž přihazuje 

i pořádnou hrst grotesknosti, tajemství, 

a nekompromisně přesné dramaturgie. Co 

víc si přát? Nejlepší ráno!  

Fotookénko  #divadelňák

Polibek poslední,  
lípnu Ti do tváře ráno 
z výčtu ztrát nálezů 
jest odepsáno!

Ozvěnou polední 
pomalu 
dozní mý kroky 
dřív než se otočíš 
dělí Nás 
světelný roky

Půlnoc (bi)polární 
není zas tak zlá 
dva póly protilehlý  
jsme my dva 
led na zrcadle 
 na zdi  
kreslí vzkaz, 
že z mý oběžný dráhy 
zmizelas!

Ex post (Ibsen is not coming back, Elida min kjærlighet!)

Kati!
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Paní z moře není váš první Ibsen. Ještě 

nedávno jste společně s Petrem Halber-

stadtem hráli v Redutě Noru. Jak na tuto 

inscenaci vzpomínáte?

Výzva, inspirace a obavy. S faktem, že text je 

upraven vlastně jen pro dvě postavy − Noru 

a  Torvalda − jsem bojovala dlouho. Ale re

žisér Ballek měl jasnou představu, kterou 

jsem se snažila pochopit a naplnit a praco

vala jsem na tom, aby to moje snažení na

plňovalo i mne.  Jeho metoda práce pro mě 

byla nová a já ráda zkouším různé způsoby 

přístupu k hraní, jiný pohled na osvědčené 

modely inscenování hry, i kdyby mně to celé 

v tu chvíli připadalo nesmyslné. Většinou 

mám tendence se dopátrat toho, co pro mne 

v mém hereckém životě právě tato věc a tak

to postavená znamená. Mě baví při zkoušení 

přemýšlet. Toto zkušební období mě přimělo 

znovu si připomenout, že způsob, jak vnímat 

divadlo, není jen jeden, stejně jako není jen 

jeden druh herectví… Byla to taková osobní 

sonda do mojí herecké duše, díky které jsem 

si uvědomila fakt, že když něco nechci vidět, 

neznamená to, že to přestane existovat, a že 

musím zkusit všechno, abych mohla nako

nec říct: Tudy cesta nevede, či naopak. Bylo 

to jedno z těch zkoušení, kdy cesta k cíli pro 

mne byla důležitější než cíl samotný.

S Norou jste prožila kus života, s Elidou se 

v tuto chvíli teprve poznáváte, přesto se 

zeptám: Kdybyste měla obě hrdinky srov-

nat, jaká je podle vás Nora a jaká Elida? 

Nebo jakou byste chtěla, aby byla? 

Myslím si, že Nora je na tom psychicky 

podstatně lépe než Elida. Má minimálně zá

zemí − domov, ve kterém se může (pokud 

si to ona sama nezkomplikuje) bezpečně 

pohybovat. Elida je „nevítaným hostem na 

cizí půdě“. Nora řeší problémy pro mne jaksi 

hmatatelnější. U Elidy vidím problém, který 

„domeček pro panenky“ přesahuje. Když si je 

představím vedle sebe, vidím, že Noru bolí 

hlava a Elidu duše. Nora má podpatky a Elida 

je bosá. A protože režisérem je Martin Fran

tišák, byla bych ráda, kdyby Elida byla taková, 

jakou by ji chtěl mít režisér.

Je vám osobně Elida něčím blízká? 

Troufám si říct, že ty konkrétní, viditelné, vyř

čené problémy, které Elida řeší, znám, tu více, 

tu méně, z vlastní zkušenosti. Jiný je pouze 

jazyk, kterým se sdělují. S Elidou souzním 

v pocitu jakéhosi vytržení z kontextu… ona 

se dostala od moře k fjordu vlastně nási

lím… drží se silou vůle… dlouho se nechová 

úplně tak, jak sama cítí… ukazuje se jakási 

svázanost okolnostmi… nemohoucnost pro

jevit opravdové já ve společnosti, které jsem 

součástí, pokud chci mít klid, protože doba 

je taková, a projevit, co opravdu cítím, co si 

myslím, čemu věřím, se nehodí, nenosí, je 

nepřijatelné… touha vrátit se někam, kde 

to ještě bylo dobré, kde já jako bytost jsem 

byla v souladu se sebou samotnou a  oko

lím… Šla jsem po nějaké cestě… něco se 

stalo, a  teď jdu jinudy… chci se vrátit na 

to místo, kde jsem z té cesty sešla a najít 

znovu sebe sama… zapomenout na nauče

né, převzaté modely chování, které musíme 

využívat k  tomu, abychom přežili… ono pa

tetické vrátit se k sobě samé beze strachu, že 

budu za své pravé já společností hodnocena 

jako jiný druh… Ale to je vlastně jen kousek 

jednoho kousku pocitu v jednom kousku jed

noho kousku dějství…

Představte si sama sebe v Norsku kon-

cem 19. století. Dokázala byste tam žít? 

Když si tam tak sebe představím,… tak 

upřímně… asi bych byla permanentně pod 

vlivem opia.

Ženy, emancipace, to jsou jedny z klíčo-

vých Ibsenových témat, i když autor sám 

tvrdil, že mu šlo spíš o postižení obecně 

lidských problémů. Jak vidíte dané téma 

vy?  

Naprosto souhlasím s Ibsenem, že mu šlo 

o  obecně lidské problémy. Mám pocit, že 

slovo emancipace se tak sžilo se slovy žena 

a  problém, že vlastně možná už ani neví

me, co to emancipace je. Když někdo zmíní 

emancipaci, jde ve výsledku o ženu, která 

chce být vlastně muž, nebo dokonce víc. 

Čím dál víc mužů chce zůstávat místo ženy 

na mateřské dovolené, ale neřeknu o nich, 

že se chtějí emancipovat. A přitom bych si 

mohla myslet − ten muž mně chce dokázat, 

že zvládne to co já? Myslí si, že může být 

stejně dobrou matkou jako já? Ne. Pomyslím 

si, že mně chce asi pomoct. To, že Ibsenovi 

jde o postižení obecně lidských problémů, si 

já, tak, jak Ibsena čtu, vykládám jako komu

nikační problém mezi mužem a ženou a ne

jenom mezi nimi. Nevidím emancipovanou 

ženu, vidím nedorozumění mezi partnery. 

Chápu propasti v dialozích jako důsledek 

faktu, že žena je jednoduše naprosto jiná než 

muž. A na konci se oba diví, co to z nich leze. 

Kdyby si to řekli na začátku, asi by problém 

nebyl tak vleklý. Ale to by už nebyl Ibsen a 19. 

století.

zpracovala Lucie Němečková

Noru bolí hlava, Elidu duše…  (pokračování ze str. 1.)

Rozhovor s přítelem, Valachem a šéfem. 
Martin Františák  umělecký šéf činohry 
Národního divadla Brno s rozvahou hovoří 
o podstatě tvorby, tvůrčí budoucnosti, i ot
covství. K vnímání připravit!  

Je o Tobě známo, že osobně preferuješ 
dramatickou tvorbu Henrika Ibsena nad 
hrami Antona Pavloviče Čechova, proč 
tomu tak je? 

Troll je bystrý a nedá se chytit. Opsat. Ten 
mihotavý a proměnlivý pohyb Ibsenovy 
krajiny mám moc rád. Přesahuje a překva
puje a kolikrát nakopne.

Čechova je mnoho.  Ale. Je to spousta di
vadelních postupů různými směry. Zároveň 
golf a pak trochu šachy a tržnice. Pohyb 
témat je u Čechova výkonem namáhavým 
i náročným. U Ibsena trollím tancem.

Proč padl Tvůj výběr zrovna na Paní z 
moře, a jakou roli ve stávající dramatur-
gii činohry NdB inscenace hraje? 

Pro zmíněnou krajinu a taky pro tu klama
vou auru hry o lásce a boji v manželství. 
Pro mě je to hra o rozpadu vztahu, o jeho 
únavném lepení a sobecké snaze nebýt 

sám. To jsou asi ty věci. Taky jsme chtěli 
zkusit hru, která má v Brně inscenační tra
dici a snad také i trocha drzosti podívat se 
na hru jinak.

Jak bys zhodnotil uplynulé tři sezony, 
které jsi strávil a trávíš ve funkci umě-
leckého šéfa činohry Národního divadla 
Brno?

To není jednoduchá odpověď a je na ni ješ
tě myslím čas. Rozhodně se nemáme za 
co stydět. 

Jakým směrem se pod Tvým vedením 
bude soubor činohry vyvíjet dál?

Přitažlivý soubor, který cítí hru a umí hravě 
myslet. Čerstvá dramaturgie, která jde po 
vytyčených liniích a tématech. Pokračování 
spolupráce souboru s rodícím se okruhem 
režisérů. Prostě dobré evropské divadlo, 
které se nebojí prokazatelně vyjádřit názor.

Co právě chystáš ve své kariéře drama-
tika?

Dopsal jsem rozhlasovou hru Nejasné 
nebe. A v létě chci dokončit divadelní hru 
Srpnové světlo.

Ta první je o Ostravském nebi. Veselá vzpo
mínka na Bezruče, Balabána, Landsmana. 

Ta druhá je takový snad ibsenovský pokus. 
Tedy Ibsenem ozářený. O dvou bratrech, 
mateřské víle a temné paní Eklmanové.

A jak se mají Prokop a Šimon, Tví sy-
nové? 

Kluci jsou nejlepší chlapi co znám. 

Někdy malinko přemoudřelí.

Dovolená bude s nimi a jistě mě dost naučí.

Petr KlariN Klár

Martin Františák: Troll je bystrý!
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Rybolov asi není úplně atraktivní téma, 

jak se dá přiblížit divákům?

Aby se nám podařilo udělat představení 

divácky atraktivní, využili jsme potenciál 

postavy, která tuto práci dělá dennoden

ně. Vizuálně nonverbální styl představení 

pochází z naší snahy učinit složité téma 

snadno srozumitelným. My se snažíme 

zprostředkovat lidem informace novým 

způsobem a zaujmout je i na hlubší rovině. 

Například všechno na rybářské lodi musí 

mít vícero použití. Neexistují věci pouze 

pro dekoraci, aby se neplýtvalo místem ani 

energií. A tak i u nás cokoli vezmeme do 

hry, má více než jedno použití. Proto je ins

cenace tak vizuálně zajímavá a pro diváky 

různého věku poutavá.

Proč používáte loutky? Mnoho lidí tvr-

dí, že loutky jsou „staré“, nudné či jen 

pro malé děti… Čím jsou pro tebe a pro 

Smoking Apples loutky zvláštní a  při-

tažlivé?

První otázka, kterou si vždy před začátkem 

tvorby nového představení klademe, je 

„Proč loutky?“ Stále si však v každém pro

jektu musíme užití loutek ospravedlňovat, 

např. v projektu V našich rukou používáme 

pouze loutkovou hlavu a ruce k zobrazení 

Alfa a jeho syna Bena – kvůli té úspoře po

hybu, kterou používají rybáři na lodích. 

Co je hlavní myšlenkou projektu s obří 

loutkou Xalia?

Xalia je přes 3,5 metru vysoká loutka, 

kterou ovládá pět lidí, a byla vytvořena ve 

spolupráci s divadelní společností Kinetika 

v roce 2010 jako součást projektu Imagi

nation our Nation. Jednoduše jsme se po

tulovali městem a oslovovali kolemjdoucí 

tím, že jsme je vyzývali k interakci – cokoli 

dokáže člověk, umí i Xalia. Cílem bylo, aby 

ji diváci čímkoli provokovali – tancem, jíz

dou na kole, anebo jen obřím objetím, čímž 

si diváci sami vytvářeli zábavný a nezapo

menutelný zážitek.    

Nicol Škvarová

Vždy se ptáme:„Proč loutky?“ (pokračování ze str. 1)

Vytvářím objekty, abych prolomila ticho
Absolventka Umělecké školy ve Štrasbur
ku Magali Rousseau má ráda malé stro
ječky. Život jim vdechuje motorky, ale také 
ohněm, vzduchem nebo vodou. V průběhu 
středy a čtvrtka ve Studiu Labyrint Divadla 
Drak provede šestkrát svou performance, 
kterou do češtiny překládáme jako Vířím 
vzduch. 

Jak jste se zamilovala do mechaniky?

Mívala jsem stařičkého Renaulta 5, kte
rý byl v jednom kuse porouchaný. A od 
té doby jsem si oblíbila rozmontovávání 
všech možných věcí, které se mi dostaly 
do rukou, snažila jsem se pochopit, jak 
fungují. Miluju pohyb – co se nehýbe, mě 
nudí. Pohybem se chci dotknout jiného, 
vyššího bytí. Jazyk mechaniky mě zajímá 
jako způsob, jak popsat život a jak mu ro
zumět. Vyrábím ocelové tvory, kteří osidlují 
naši imaginaci a snaží se nám vyprávět 
své příběhy. Je to takové moje divadlo iluzí. 

Vypadá vaše představení nebo lépe ře-
čeno performance stejně jako před lety, 
když jste ho poprvé prezentovala?

Vířím vzduch (Je brasse de l’air) se hodně 
proměnilo, protože na začátku šlo o výsta
vu zrozenou z mé snahy ukázat všechny 
ty stroječky, které jsem víc než deset let 
dávala dohromady. Tehdy jsem během vý
stavy začala svými objekty manipulovat a 
napadlo mě, že by z toho mohlo být před
stavení. Dala jsem na papír rodinné histor
ky, zapracovali jsme na hře a vytvořili jsme 
zvukovou stránku, a tak vznikla současná 
podoba představení. 

Vaše show je založená na preciznosti 
a  rovnovážnosti. Jak se během hraní 
vyrovnáváte s chybami?

Při práci se stroji musíte přijmout i to, že 
se porouchávají a rozbíjejí. Což do předsta
vení vnáší často magické okamžiky, kdy je 
třeba vystoupit z komfortní zóny a kdy se 
zároveň rodí něco nového. Součástí rov
nováhy je pro mě přirozeně i nerovnováha, 
jedno bez druhého nemůže existovat. Mám 
ráda malé odchylky a nedokonalosti, jsem 
takový ten typ, co rád do soukolí přihodí 
zrnko písku, aby docílil chaosu a nahodi
losti. 

Kde podle vás leží hranice mezi výtvar-

ným uměním, performance a divadlem?

Velice často se mi stává, že tváří v tvář 

světu nenacházím slova a zůstávám tiše. 

A abych to ticho prolomila, vytvářím objek

ty. Výtvarné umění, performance i divadlo 

jsou pro mě nástroje, jak porozumět světu. 

Užívám z každého nich trochu, podle toho, 

co zrovna potřebuju sdělit.

Jak vypadá váš ateliér v současnosti, 

na čem pracujete?

V ateliéru se cítím jako doma, je to místo, 
kde můžu snít a kde je vše možné. V dílně 
vyrábím, řežu, skládám, vrtám, ohýbám, 
věším, brousím, bastlím, abych mecha
nickým a poetickým předmětům vdechla 
život. Takže je tam všude po zdech nářadí, 
na ponku vrtačka, lis, svářečka, spousta 
šroubků, všude samé kovové trubky a ze 
stropu visí rozpracované věci, které čekají 
na dokončení. Zrovna teď dodělávám stroj, 
který bude skřípat zuby!

Karel Kratochvíl

Jakub Folvarčný a jeho Ústav úžasu včera 
do Draku přivezli inscenaci Usnula jsem, 
ale nespím. Přinášíme vám naše redakční 
reakce na černou komedii na téma smrti.

Jaké jsou klady inscenace?

Nicol: Pojednává o smrti, tématu, které se 
u nás moc nenosí. A pokud se výjimečně 
v nějaké inscenaci objeví nějaký takový 
motiv, je často zastřený a hlavním hrdinou 
neprožitý. Například scéna na pohřbu dob
ře ilustruje naše rozpaky: umřela ti babička, 
co ti k tomu vlastně máme říct? Včetně kri
tiky na společenskonáboženské předsud

ky a bariéry a vštípené stereotypy. Baví mě 
i loutky, jsou vtipné, dobře korespondují s 
tématem. Přijdou mi mnohem zábavnější 
minimalistické objekty v kombinaci s her
covým tělem, jeho gesty, mimikou. 

Karel: Divák má možnost nahlédnout do 
bizarního vesmíru, který se odehrává re
žisérovi a autorovi Jakubu Folvarčnému 
v hlavě. Je to mikrokosmos, panoptikum 
říznuté neortodoxním slovním humorem. 
Jeho cit pro absurditu a grotesku dobře ko
responduje s tématem, kterého se opravdu 
nebojí. Hlavním bonusem je tvůrčí tým, 
který inscenací vzdává čest a poctu své 

bývalé, dnes již zesnulé profesorce z dob 
studií na DAMU Markétě Schartové. Tahle 
spiklenecká energie žene celý kus dopře
du, ať už jsou překážky jakékoli.

Jaké jsou její zápory?

Karel: Že se hraje málo. Což je podle mě 
škoda pro diváky, ale samozřejmě taky pro 
herce. Kus tak náročný na týmovou souhru, 
nejen loutkohereckou, ale také pěveckou 
by si zasloužil častější reprízování. Kdyby 
byl býval zkoušení přítomný dramaturg, 
možná by byly ve výsledném tvaru posíle
ny situace a obrazy, které dobře zúročují 

loutkovou radost a hravost. A možná by 
odpadly některé více či méně formální pře
chody mezi světem živých a těch druhých.

Nicol: Jediný vidím v tom, že je inscenace 
hodně ukecaná, což je na úkor dramatic
kých situací. A nemyslím tím, že by tam ne
byly, ale kdyby se některé pasáže zkrátily, 
například ty repetitivní v úvodu, pomohlo 
by to délce a tempu. A máš pravdu, že 
dneska bylo hodně poznat, že se kus málo 
hraje. Byla tam hluchá místa a prostoje, 
místy špatný timing. Žádné další zápory 
ale podle mě inscenace nemá. 

Ústav úžasu: Usnula jsem, ale nespím
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Řeklo by se: akvárium s vodou – no a co? 
No a nic odpovíte si, pokud jste neviděli 
vystoupení souboru Lutkovno Gledališče v 
Draku. Mrzí mě, že dramaturgie festivalu 

nezařadila víc než jednu reprízu tohoto su
per bomba zážitku.

Největší devizou celé inscenace je hravost. 
Zafungovala na mě jako skluzavka do dět
ství. Nevím, jak se to stalo, ale najednou 
jsem se usmíval nafouknutému balónku, 
který skáče po dně akvária. Dvojice per
formerů ze mě v okamžiku udělala malé 
děcko, které zaujatě sleduje plnící se nádrž 
a těší se na další kapku vody. Díky mistrné 
čistotě provedení kousků na pomezí černé
ho divadla, eskamotérské show a chemic
ké laboratoře dokázal režisér Miha Golob 
sál plný předškolních dětí udržet v pozor
nosti bez jediného slova.

Hlavním hrdinou je vajíčko, které ve svém 
skleněném vesmíru čelí nejrůznějším změ
nám prostředí. Je to především tisíc variací 
na vodní hladinu, sledujeme příchod zimy 
i mořské vlnobití. Pokud nepočítám atmo
sférickou scénickou hudbu, obešli se ins
cenátoři bez jakýchkoli dalších komentářů, 
které by devalvovaly sílu jednotlivých obra
zů. Víra v to, že ovládání objektů na dálku 
prostřednictvím magnetů stačí, že barevné 
papírové konfety snášející se pomalu ke 
dnu prostě stačí, je obdivuhodná. Že tento 
koncept probuzení dětské fantazie v inten
cích vyprávěného příběhu funguje, potvr
zovaly samy dětičky spontánními výkřiky: 

Pozor, medúzy! Vajíčko šlo na plavání! To 

je lední hokej! 

Slovinci opět ukázali své kvality, o kterých 

se nám může jen zdát. A obávám se, že 

to tentokrát nelze svést na štědřejší finan

cování tamní kultury. Srovnatelnou víru 

v sílu obrazu a hravost jsem v produkci pro 

tuto věkovou kategorii neviděl u žádného 

tuzemského představení. Snad s výjimkou 

zápalu Matiji Solceho v jeho inscenacích 

pro starší publikum. Ale moment – není on 

náhodou taky Slovinec?

Karel Kratochvíl

Slovinci umí!

Loutkoví pankáči
Rozhovor s Radkem Beranem, zakladate

lem loutkářského souboru Buchty a loutky, 

divadelním a filmovým režisérem a loutko

hercem. 

Proč jste založili soubor Buchty a lout-

ky? 

Založili jsme ho se spolužáky z loutkářské 

katedry na DAMU v roce 1991. Ani jeden 

z  nás nechtěl jít do angažmá do divadla, 

a protože jsme společně na něčem praco

vali už na škole a bavilo nás to, tak jsme 

využili možnost, která se tehdy nějakými 

náhodami naskytla. Tehdejší ředitel Zápa

dočeského divadla v Chebu hledal skupi

nu, která by tam založila loutkovou scénu. 

Fungovali jsme tam dva a půl roku a měli 

jsme úplně volnou ruku, mohli jsme si dě

lat, co jsme chtěli. Když jsme začínali, tak 

nám říkali, že jsme pankáči loutkového di

vadla. To mě potěšilo. Tenhle přístup se nás 

stále drží, pořád všechno zlehčovat.

Co vás osobně baví na loutkách? 

Mě třeba vadí být na jevišti středem po

zornosti, takže se schovávám za objekty 

nebo loutky a můžu říkat věci, které chci, 

ale ne úplně za sebe. Loutky všichni berou 

a priori že jsou pro děti a naivní a infantil

ní. A nás baví dospělým sdělovat závažná 

témata skrz nemohoucí a neobratné loutky. 

Můžeme říkat všechno a je to jako grotes

ka, není to úplně navážno. 

Inscenace Sůl nad zlato je pro děti od 

tří let. Přemýšleli jste, že byste šli ještě 

níž?

Mě hodně zajímá kategorie 0–3 let. Bavili 

jsme se o tom s Vítkem Bruknerem, že by

chom to rádi zkusili. Tady už samozřejmě 

nejde o příběh, maximálně jednoduché 

jednotlivé situace. Zatím si moc neumím 

představit celek. Řekl bych, že je to hod

ně o zvuku a obrazech a o tom dát těmhle 

prostředkům prostor. Nebát se opustit pří

běh, což je velký strašák.

Nicol Škvarová

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

V pondělí v Draku zkolabovaly počítače 

zajišťující videa pro facebookovou skupinu 

Všichni jsme Hadrián. Včera ráno vypadla 

síť v Klicperáku, čímž se zpozdila distribu-

ce vašeho oblíbeného zpravodaje. A v noci 

přišla šokující zpráva, která situaci objasni-

la. Svět zasáhl nový útok vyděračského viru. 

Česko je mezi deseti nejpostiženějšími ze-

měmi. Počítače zapojené do festivalového 

dění byly podle dat Interpolu a britského 

Scotland Yardu napadeny jako vůbec prv-

ní v Evropě. Jdou po nás! Pokud čtete tyto 

řádky, znamená to, že se nám podařilo nad 

ránem rozchodit tajnou redakční místnost, 

kde jsme ručně na psacích strojích vy-

datlovali každé vydání dnešního Hadriána. 

Dokud je to možné, chceme vás varovat. 

Podle našich dobře informovaných zdrojů 

má počítačový vir jistou spojitost s morem 

prasat, který se u nás v posledních dnech 

také objevil. Projevu je se náklonem hlavy 

na stranu, pomalou mluvou a náhlým vyra-

žením až trojité brady. Kdybyste na podob-

ná individua na festivalu narazili, okamžitě 

kontaktujte nejbližší veterinární stanici!

J. P. Fejk

Nesdílejte informace o prasatech, je to vir!

Dal to
Katastrofální námluvy Dona Cristobala 
francouzského souboru Pelele, odkaz 
na staré loutkářství, na dědictví středo-
věkého a barokního divadla, přízemní 
a drsný humor, naschvály, vraždičky, 
zlomyslnosti. Sice více méně klasicky 
zpracované, ale řemeslně naprosto pre-
cizně odvedené (jak v animaci loutek, 
tak v pointování a timingu). Ta tradiční 
patina, kterou inscenace má, totiž vy-
tváří mně osobně příjemnou stylizaci, 
nadsázku a kontrast k banálnímu příbě-

hu a jednoduchým vtípkům. Nevím, jak 
by to fungovalo v nějaké supermoderní 
výtvarně vyšperkované podobě. Je to 
vlastně taková jevištní anekdota o tom, 
že Don Cristobal omámil i Smrt (jakož-
to ženu), plná gagů a černého humoru 
(do smrti mě neopustí obraz Smrtky ve 
svatebních šatech zpívající La Vie en 
rose), která není nic speciálního, nového, 
zvláštního. Ale je to dobře udělaná sran-
da, co není podbízivá. 

Nicol Škvarová


