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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

10:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
Martin McDonagh / režie: Jan Frič

KATI
15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo Na cestě Liberec / CZ

JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
16:00 STUDIO BESEDA

Divadlo J. K. Tyla v Plzni / CZ
Patricia Highsmith / režie: Natália Deáková

TALENTOVANÝ PAN RIPLEY
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Petra Bezruče Ostrava / CZ
Ladislav Fuks / režie: Jaku Nvota

SPALOVAČ MRTVOL
21:00 ŠAPITÓ LA PUTYKY

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

UP END DOWN
cca 21:15 LETNÍ SCÉNA

JAZZ POLICE – KONCERT

Dnes mám rande s Jakubem Nvotou!

9:00 STUDIO LABYRINT

L‘Insolite Mécanique / FR

JE BRASSE DE L‘AIR (VÍŘÍM VZDUCH)
10:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Alfa Plzeň / CZ

POHÁDKY OVČÍ BABIČKY
10:30 STUDIO LABYRINT

L‘Insolite Mécanique / FR

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

Divadlo Continuo / CZ

MURGILA A ZORILA
17:00 STUDIO LABYRINT

L‘Insolite Mécanique / FR

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

Meet Factory / CZ

TŘETÍ LEŽ
21:30 PLENÉR

Malé divadlo České Budějovice / CZ

JENOM TŘI MUŠKETÝŘI

DNES V DIVADLE DRAK

Jakub Gottwald: Sám si můžu dovolit víc

Rychlotelefonický rozhovor v pauze během 
zkoušky s Jakubem Gottwaldem, jediným 
hercem inscenace režiséra Aleše Čermáka 
a dramaturga Matěje Samce Třetí lež, která 
se hraje v pražské Meet Factory. 

Co je to Třetí lež? 

Třetí lež je dramatizace trilogie Velký se-
šit, Důkaz a Třetí lež od Agoty Kristof. Je 
to příběh dvou bratrů, dvojčat, které je-
jich matka během války odvezla do bez-
pečí mimo velké město k jejich babičce, 
kterou chlapci nikdy neviděli. Začínají žít 
nový život, prožívají válku, konec války 
a celý poválečný režim, který nastolu-
jí „osvoboditelé“. Jde vlastně o  takový 
klasický evropský příběh, který není za-
řazen do konkrétního prostředí. Autorka 
je Maďarka, která emigrovala do Francie 
a píše ve francouzštině. Myslím, že je 
takovým exemplárním příkladem té naší 
části Evropy, o kterou se dělíme s  Pol-
skem, Slovenskem, Maďarskem nebo 
s  Ukrajinou a dál na východ. Zaujalo 
mě, že ty tři knihy spolu dost komunikují. 
A realita je tam hodně zamlžená. Když si 
přečtete první knihu, máte pocit, že jste 
v příběhu někam došla. Přečtete ale dal-
ší a je to celé jinak. A po třetí zjistíte, že je 
to ještě ale úplně jinak. Takový koncep-
tuální způsob psaní a vyprávění. Důležití 
jsou ale v každém případě hlavně ti dva 
bratři, kteří v útlém věku pěti, šesti let 
zažívají válku. Jsou u babičky, ale vůbec 

se neznají, takže si nejdřív musí získat ji. 
Hodně se to vyhrocuje a je to dost drsné, 
protože i ta doba je drsná.     

Z jakého důvodu jste se rozhodl jít do 
tohoto projektu? 

Hlavní a největší důvod je, že miluju Aleše 
Čermáka. On je můj obrovský umělecký 
vzor, vynikající tvůrce a zároveň jeden 
z nejlepších kamarádů. My už jsme spolu 
pracovali na několika menších projektech 
a tohle je první „velká“ inscenace. A máme 
v plánu pracovat na dalších projektech. 
A další důvod je, že jsem si přečetl tu tri-
logii a naprosto mě odzbrojila, formou i ob-
sahem. Takže jsem se ani nerozhodoval, 
bylo to jasné. 

Proč je podle vás důležité mluvit o vál-
ce?

Aby se nezapomnělo, jak krutá válka je. 
A  samozřejmě, abychom se jí snažili pře-
dejít a bránit se jí. Protože válka je jenom 
jedno z odvětví průmyslu. Aby se na úkor 
ostatních někdo obohatil, prostě byznys. 
Myslím, že bychom se měli války bát.

(pokračování na str. 4)

Divadelní usměvavé perpetuum mobile, to 
jest režisér, dramatik a živoucí definice 
muže–sympaťáka, Jakuba Nvoty. Jeho od-
povědi jsem záměrně ponechal v původním 
znění: domnívám se totiž, že čtenáři Hadriána 
se nechají libozvučnou slovenštinou polaskat 
stejně ochotně jako já. Nemám pravdu? Pří-
jemné louskání přeji!

Jaká byla Tvá aktuálně končící sezóna 
a co všechno si v ní spáchal?

Bola to nabitá sezóna. To najlepšie prišlo 
hneď na začiatku. Spalovač mrtvol u Bezru-
čů. Som nesmierne rád za túto príležitosť 
a stretnutie s tak výnimočným divadlom a nie 
je možné osobne nespomenúť Norberta Li-
chého, kterého mám naozaj rád. Potom však 
prišlo všeličo iné. Napísal som a uviedol ko-
médiu Kemping story v Bratislave. V Štúdiu 
L+S sme v skvelej atmosfére a s výborným 
obsadením uviedli francúzsku komédiu „Môj 
najlepší kamarát“. Napísal som existenciálny 
kabaret „Štyri ženy na konci sveta“ a uviedli 
sme ho v Novom divadle Nitra. V Mladej Bole-
slavi sme krok po kroku lúštili Shakespearove 
Sonety – bola to strašne ťažká, ale nádherná 
práca a v Košickom štátnom divadle som 
pracoval na svojom texte hry „Ako Bonnie 
a Clyde“. V Túlavom divadle máme tiež novú 
premieru môjho textu „Nonsens noci sväto-

jánskej“ s ktorou sa chystáme teraz v lete zá-
jazdovať. No a v Astorke vznikol Letmý sneh... 
bolo toho dosť... veru tak. A myslím, že som 
rád, hlavne ako autor. Urobili sme kus práce 
a fakt, že sa nemusím hanbiť za nič z toho, 
čo vzniklo je vlastne nádherný pocit, ktorý si 
konečne teraz v lete začínam užívať. 

Co mají společného a v čem se liší ins-
cenace spojené s Tvým jménem uvedené 
na letošním festivalu, tedy Letmý sneh 

a Spalovač mrtvol?

V prvom rade – Spalovač mrtvol je moja 
réžia. Dramatizáciu robila Kateřina Menclero-
vá. Letmý sneh je moja dramatizácia skvelej 
novely Pavla Vilikovského, ktorú režíroval 
môj otec. Napísal som ju už minulé leto a len 
z diaľky sa díval ako súbor Astorky, môj otec 
a predovšetkým Ady Hajdu bojujú s tým tak 
trochu špecifickým tvarom. A vymysleli to 
krásne. Tie chvíle po premiére a reprízách 
v  rozhovoroch s pánom Vilikovským stáli 
jednoznačne za to. Keď som s tým nápadom 
prišiel, zdalo sa, že z tejto knihy nikdy nemô-
že byť divadlo, ale otec tomu veril od začiatku 
a to držalo aj mňa. Spalovač mrtvol bola zasa 
práca už na texte, ktorý som dostal do ruky. 
Hľadali sme tvar, istú metaforu toho príbehu 
a predovšetkým divadelný jazyk, ktorým by 
sme rozprávali to, čo každý pozná z knihy 
a filmu. Museli sme si nájsť vlastné obrazy 
a vlastný svet. A „Bezruči“ sú skvelí v tom, že 
keď človek prinesie zmysluplný impulz, chy-
tia sa ho a vedia ho potiahnuť ďalej. V tom 
to pre mňa bola vyrovnaná spolupráca, kde 
som sa často krát aj ospravedlnil, že nevi-
em, alebo hľadám a oni počkali. Keď to malo 
zmysel, pohli sme sa ďalej.

(pokračování na str. 3) 
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Mám moc rád Honzu Vápeníka. Jako her-
ce, člověka, kamaráda. Naše rozprava na 
zahrádce místního divadelního klubu (jenž 
skvělý jest), nebyla tudíž povinností, ale ra-
dostí. A velkou. Bavte se stejně, jako bavili 
jsme se mi. Četbu hezkou přeji! 

Milý Honzo, vzhledem k tématu insce-
nace Kati nemohu náš rozhovor začít 
jinak, než temně: Co si myslíš o trestu 
smrti?

Nesouhlasím s ním, a je mi proti srsti. 
Hned na začátku zkoušení jsem o tom 
mluvil s režisérem naší inscenace Honzou 
Fričem.  Tím pádem pro mě byl proces 
sžívání se s postavou Harryho, kterýho v 
Katech hraju rázem dost komplikovanější. 
Takže ve finále nakonec nehrajeme ani tak 
o trestu smrti, jako spíš o buranství a řadě 
malých ubližování, který postupně vyvolá 
velký problémy.

Tvá interpretace exkata Harryho ovšem 
obsahuje velkou dávku vnitřní něhy…

…asi jako většina postav, který ztvárňuju 
:-). Je dobrý to, co bylo mi naděleno, ně-
čím zjemnit, nebo naopak přistrouhnout. 
Třeba v Asanaci hraju tajemníka – ten 

chlápek tam moc nemluví, spíš dějem 

prochází a  režisér inscenace Andrej Krob 

chtěl, aby nebyl moc vidět, načež já jsem 

s tím souhlasil, nicméně jsem si prosadil, 

aby se vyskytoval i v situacích, kde jeho 

přítomnost původně předepsaná není, aby 

tam ta skrytá hrozba neustále byla přítom-

na. Domluvili jsme se, ta místa jsme našli 

a vyplácí se nám to. 

Právě uplynulá sezóna byla pro Tebe 
z pracovního hlediska dosti pestrá, co 

postavy které jsi ztvárňoval? Jak Tě ba-
vilo jimi proplouvat?

Tuhle sezónu jsem dostal nadělenou velmi 
hezky, a jsem za to moc vděčný. Určitým 
tematickým svorníkem těch postav, hlav-
ně v případě Tajemníka, Harryho a Alana 
z Vincence je jejich implicitní agresivita. 
Skrytá, bodrá, nepříjemná, která narušuje 
tvůj osobní prostor.

Pět inscenací, pět režisérů. Vnímáš ně-
jak rozdíly v jejich režijních přístupech?

Osobně jsem moc rád veden, a vítám, když 
mi režisér dá jasný instrukce, což v případě 
Petra Štindla u Vincence bylo výborný, pro-
tože nám s tím nesnadným textem hodně 
pomohl. David Drábek je v tomto smyslu 
jeho přesnej opak. Tam je dopředu známý 
jen scénosled, respektive jen názvy na 
sebe navazujících scén, a to co má při tom 
David v hlavě, do toho nikdo nevidí. Břeťa 
Rychlík to je zase starej, ostřílenej praktik. 
S obrovským srdcem a já ho mám moc rád. 
A Friky, to je prostě pankáč, se kterým se 
skvěle dělá. Má v hlavě obrazy, který se Ti 
snaží předat, ale pak už to nechá na tobě. 
Dlouhým tágem tě láskyplně někam pošle 
a sedí a baví se tím, kam Ty dojdeš.

V příští sezoně vás čeká dost podstat-
ných změn. Jak se na ně těšíš?

Myslíš nového uměleckého šéfa? Já si my-
slím, že pro nás se zase až tak moc nemění. 
Jana je tady už dlouho a je pořád stejně 
báječná. A že někteří kolegové odejdou 
a přijdou jiní? To je zkrátka koloběh života 
divadla, a je to tak správný.

Za rozhovor díky moc!

Petr KlariN Klár

Jan Vápeník: K jevištnímu životu probuzená něha!

Čtenářstvo milé mé, dnes budu osobní, a to 
velmi. Protože umělecký zážitek ze včerejší 
Ibsenovy Nory přebije máloco. Nesporně 
jeden z vrcholů letošního festivalu by měli 
oplakat všichni, kteří jej minuli. Výborná Te-
reza Dočkalová i všichni její jevištní partneři 
pod vedením Jana Nebeského totiž přepisují 
inscenační tradici stařičkého kusu způsobem, 
jenž překračuje hranice. Státu, světadílu, ves-
míru. Při děkovačce jsem stál, a to teprve asi 
pošesté v životě. Ibsen, Nebeský a všichni 
zúčastnění mně smetli, jak jednou Helenu 
Vondráčkovou dějiny světového popu. Nářez 
je víc než křovinořez s MC Hrdlořezem do-
hromady. Čirá krása. Doufám, že následující 

Paní z moře, jíž měl jsem tu čest spoludra-
maturgovat (v tandemu s báječnou Lucií 
Němečkovou) a režijně asistovat, se Noře mi-
nimálně vyrovnala – i Rocky Balboa dokázal 
porazit Ivana Draga a Ellen Ripleyová Vetřelce, 
že. Ale mí drazí hradečtí, přijali jste N(dB)ás 
skvěle a já Vám za vaše pochopení a ovace 
moc děkuji. Následný večírek byl extatický, 
jak hudba Pogues. A dneska? Kati, Mr. Ripley 
(nepříbuzný s Ellen) a Spalovač. Lepší shořet 
než Sladké mámení? To rozhodně!

Jo, a taky máme svátek. Já a Pavel Neškudla.

Nejlepší všechno Vám všem! 

Petr KlariN Klár Představení? Představení!

Úvodník čtvrteční 
– resumé neskutečna!

Havlovský programový miniprofil vyvrcholí 

v pátečním ránu v Besedě! V režii žánro-

vého specialisty Andreje Kroba se bude 

asanovat. A jak jinak než skvěle. Přijďte 

si potvrdit nadčasovost zásadního textu 

skvostného dramatika v podání divadla, jež 

mu rozumí. Klicperovo divadlo Václava Ha-

vla startuje v deset. Doufám, že se uzříme!

Polož mi na hrob 
Fíkus syntetický, 
ten co mi v pracovně 
kdys stál, 
pak budu ležet  
už na vždycky, 
neboj se, 
že bych někdy vstal!

Z mrtvých, 
jak už se někdy stává, 
když tělo nelne  
k mramoru, 
přilož tu kytku, 
nejlíp zprava, 
ať duše může  
nahoru!

Sejmul mně 
lásky mor, 
bolí to, 
my amor! 
Slzy jsou 
chcanky do piva, 
ve čtvrtek, 
když se pohřbívá 
netvor!

…a po přečtení spal! (sepsáno v Hradci)

Asanace
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Fotookénko  #divadelňák

Co je pro režiséra těžší: inscenovat klasic-
ký dramatický text s dlouhou inscenační 
tradicí, naprostou novinku, či adaptaci 

„nepravidelného“ textu? 

To neviem povedať. Najhoršie je inscenovať 

blbý text. Aj keď niekedy človek v snahe o zá-

chranu stvorí vlastne dobrú inscenáciu. Ale 

rozhodne aj nemusí. Ja myslím, že každý re-

žisér má také svoje územie, kde sa cíti dobre, 

ale vie robiť aj všelijaké iné žánre a tituly. Pre 

mňa to je práca na vlastných textoch, kde si 

istú poetiku a jazyk rokmi čistím a hľadám. 

Rád robím súčasné komédie, tak aby neboli 

hlúpe :-) alebo starú poéziu, aby nebola nud-

ná :-), takže dostávam do ruky naozaj málo 

povedzme drámy, alebo tragédie. Asi sa boja, 

že by som tam našiel humor, alebo poéziu...

V čem je podle Tebe Spalovač, potažmo 

celá literární tvorba Ladislava Fukse pro 

současného diváka přitažlivá a aktuální?

Aktuálna je znova tým, koľko v podstate 

slušných a obyčajných ľudí dnes dráždi 

a  stresuje spoločenská a politická situácia 

natoľko, že cítia strach, cítia sa ohrození 

a požadujú nejaký čin. Oni nevedia aký, ale 

hovoria: Niečo sa musí stať! Radi by pomohli. 

To je situácia v ktorej ľahko nejaký extrémista 

hlasy týchto ľudí pozbiera a v mene nápravy 

a dobra, ktoré oni požadujú (chcú len pokoj 

a znova šťastne žiť) si ten niekto skoncentru-

je moc do vlastných rúk tak, aby mohol začať 

realizovať vlastné zvrátené predstavy o svete.  

Strach, ktorý ovláda spoločnosť ešte nepri-

niesol nikdy nič dobré.  Provokuje len chtič po 

moci. Strach a chtíč ako hybné sily spoloč-

nosti zaručene nevyriešia ani migračnú krízu, 

ani nástup neofašistov, ani totálne zlyhanie 

pravicových strán, ani morálny rozklad našej 

spoločnosti. Keď sa prestaneme báť a ukájať 

vlastnou mocou, som hlboko presvedčený, že 

sa budeme na svete cítiť lepšie. 

Na co se těšíš v sezoně příští?

Na premieru v Prešovskom divadle hneď na 

začiatku sezóny. Trón Milosrdenstva od Niela 

Labuta. Na prácu s Filipom Blažkom a  Mir-

kom Vladykom na hre Skaza Titanicu. Na Roz-

marné léto v cirkusovom stane v Národnom 

divadle Brno. To sa teším a krásne bojím zá-

roveň. Ale aj na návrat do Zlínskeho divadla či 

do spolku Frída, kde som bol a vlastne stále 

som ako doma. No a samozrejme na svojich 

milých kolegov v Túlavom divadle, ktorých 

ľúbim čoraz viac. 

Petr KlariN Klár

Dnes mám rande s Jakubem Nvotou! (pokračování ze str. 1.)

Pavel Neškudla – maminek sen. A jistě 

nejen jich. Talentovaný, skromný, stručný. 

Odpovědi mužské budoucnosti českého 

divadla Vám nezaberou příliš času, nicmé-

ně jako návnada postačí snad. Dávejte na 

něj pozor! 

Jak jste se připravoval na roli Mr. Ri-

pleyho?

Na každou roli se připravuji víceméně po-

dobně, ale každá postava/inscenace při-

náší jiné množství a rozvětvenost přípravy, 

což tady pochopitelně nemůžu popsat po-

drobně, ale mohl bych říct, že mě Ripley 

dovedl až do Říma, abych se koukl, kde se 

vraždilo.

Jaký je Váš vztah k literárním a filmo-

vým předobrazům Vaší inscenace? Pro-

měňoval se nějakým způsobem v  pro-

storu a čase, a proč?

Vztah k předlohám mám kladný, přede-

vším k té knižní (Talentovaný pan Ripley). 

Atmosféra v ní je až hmatatelná. Nevím 

o tom, že by se nějakým způsobem během 

zkoušení proměňoval. Až na vztah k autor-

ce Highsmithové, který jsem si vybudoval 

– přes všechny peripetie během přípravy 

a  následné premiéry a reprízování mi za-

čala být velmi sympatická.

V inscenaci Čtyřlístek ztvárňujete roli 

Pindi. Pokud by volba byla čistě na Vás, 

kam byste se obsadil v případě umělec-

kých děl:

a) Čtyřlístek 

b) Olda a Polda 

c) Rychlé šípy 

d) Tři mušketýři 

e) Případy 1. oddělení 

f) Hamlet

Oldu a Poldu neznám, Rychlé šípy jsem 

nikdy nečetl a do těch zbylých klidně do 

všech.

Za odpovědi díky!

Petr KlariN Klár

Talentovaný pan Neškudla
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Inscenace Třetí lež je koncipovaná jako 

monodrama. Jaké to pro vás je, být sám 

v jednom prostoru?

Tak na jednu stranu jsem tam sám a nikdo 

mi nic nekazí, na druhou stranu když něco 

zkazím já, tak mě nikdo nezachrání. Tohle 

je poprvé, co hraji sólo. Tu inscenaci mám 

hodně rád, protože jsem se spoustu věcí 

naučil a spoustu jich vyzkoušel a potvrdil si 
je. Navíc je formálně zajímavá a obsahově 
velmi nosná. Je to pro mě důležitý zářez. 
Oproti hraní s ostatními herci na scéně 
mám možnost se soustředit víc sám na 
sebe, nemusím dělat žádné kompromisy, 
maximálně sám v sobě. Můžu si vlastně 
víc dovolit, než kdybych tam byl s dalšími 
kolegy. 

Jak potom probíhá zkoušení?

Ze začátku jsme se měsíc scházeli u stolu 

a pořád jen četli a pracovali s textem. Tak 

dlouho jsme četli, až jsem celý ten text 

uměl bezchybně nazpaměť. A v prostoru 

v Meet Factory jsme pak za jednu zkoušku 

naaranžovali nejdůležitější část inscenace. 

Takže jsme to vytvářeli společně. To je my-

slím nejlepší možná cesta. Aleš – a to mě 
na tom baví – s vámi zkouší jako s part-
nerem, nikam mě nelámal za každou cenu. 
Základ je to, že jsou to dva bratři, dvojčata, 
a já jsem sám. Dál už je třeba se ponořit do 
práce a hledat a sledovat, kde co vznikne.

Nicol Škvarová

Sám si můžu dovolit víc (pokračování ze str. 1)

Neeufemismovat! 
Pavel Štourač je umělecký vedoucí Divadla 
Continuo z Malovic. Inscenaci rumunské 
pohádky Murgila a Zorila režírovala členka 
souboru Kateřina Šobáňová, Pavel Štourač 
figuroval jako režijní supervize. 

Kdo nebo co je to Murgila a Zorila?

To jsou dvě bytosti z rumunské mytologie. 
Já si je pletu, jedna je bohyně úsvitu a dru-
há soumraku. Mají pololidskou a polozvíře-
cí podobu a nosí na zádech slunce a měsíc. 

Proč jste zvolili zrovna rumunskou po-
hádku?

Členové inscenačního týmu navštívili Ru-
munsko, hory Maramureš v Karpatech. 
Velmi se do té krajiny zamilovali a zjistili, 
že je tam spoustu příběhů, spoustu stále 
živoucích písní. Zkoumali tam, co je to ru-
munská pohádka, co pro místní znamená, 
jaké jsou lidové písně, jestli jsou živé, nebo 
už je folklórní, zkrátka výzkum lidové tradi-
ce, ale té aktivní. To proběhlo v roce 2015. 

Co je na rumunské lidové kultuře pro 
vás přitažlivého? Má například něco 
společného s naší lidovou kulturou? 

Čemu říkáme lidová kultura, je na mnoha 
místech v Evropě stále živé. Na Ukraji-
ně, v Gruzii, v určitých částech Bulharska. 
V Česku existuje většinou jen forma nepří-
liš populárního folklóru, tedy tanečků nebo 
povinné četby pro děti. Velká část Evropy 
je industrializovaná, a pokud chceme zjistit, 
jak to tady vypadalo v 16. nebo 17. století, 
musíme se pustit do studia těchto kultur. 
Dostanete se k pohádkovým motivům, kte-

ré jsou v naší literatuře, v pohádkách Erbe-
na a Němcové, a které najdete i v německé 
literatuře nebo naopak v severské mytolo-
gii. Vysvětlení existuje mnoho. Například že 
lidé migrovali a motivy si předávali. Nebo 
že existuje univerzální archetyp, který ka-
ždá kultura nějak cítí a zpracovává. Nebo 
máme všichni prazáklad mýtu, který pu-
tuje a transformuje se? V rumunské lidové 
kultuře se tedy objevují motivy Sněhurky, 
Červené Karkulky, Popelky. Je tam klasic-
ký souboj dobra a zla, ale je krutý, krvavý, 
naturalistický. V tom je naše poznání nej-
důležitější, že od české lidové slovesnosti 
se liší tou ryzostí a nepřikrášleností. 

Myslíte, že se takto přímé a naturalis-
tické pohádky dají hrát dětem? Není to 
v Česku poněkud tabu?

Je to tabu a my jsme s tím trochu i bo-

jovali, protože jsme se právě naturalismus 
snažili trochu zachovat. Ne krutost nebo 
krvelačnost, ale přirozený ráz pohádky. Je 
zajímavé, že děti s tím nemají problém, ale 
učitelky už ano. Vidí znásilnění a říkají, že 
se to dětem nesmí hrát. Když si povídáte 
s dětmi, problém nemají. Je to předsudek 
dospělých a doby, která se divně rozpolcu-
je, na jednu stranu je v řadě filmů a pro-
dukcí explicitní násilí a děti to samozřejmě 
znají, ale v divadle je to najednou tabu. 
Tendence je taková, že s dětmi se mluví 
jen o hezkém a o problematických věcech 
by se moc mluvit nemělo. Což je špatně, 
i česká pohádka tuhle násilnost a souboj 
v sobě má. Když se jí vystříháme a kdy ji 
eufemisujeme, pohádka tolik nevyzní. Dob-
ro nemá nad čím vítězit, protože se přece 
ukazuje jenom na pozadí zla. A zlo musí 
být opravdu zlo.

Vy jste se zabývali funkcí vypravěče. 
Jakou má vypravěč funkci? Nepřekáží 
trochu? 

Členové souboru se v Rumunsku setkali 
s  vypravěčstvím a s tím, že pohádka má 
různé konce, různé motivy, vesnici od ves-
nice se liší, záleží na vypravěčovi. Vypravěč 
je ale nedramatický, takže se v té naší 
pohádce trochu rozplynul a berou ho na 
sebe různé postavy v příběhu. Dělali jsme 
work-in-progress a ověřili jsme si, že děti 
mají o vyprávění menší zájem, chtějí akci, 
proto jsme pohádku zdramatizovali, proto-
že je pro dětského diváka poutavější a lépe 
se soustředí. 

Je tento výzkum standardní postup při 
tvorbě inscenace ve vašem souboru?

Je to hodně standardní. Naše dramaturgie 
má tři oblasti. Zaprvé zájem o archetyp, 
který se projevuje v mýtu, v pohádce, v li-
dové slovesnosti, v písni. Druhá oblast je 
20. století, kde například vznikla inscena-
ce, jejímž motivem byl Josef Mengele nebo 
pogrom na německé obyvatelstvo v  okolí 
Malovic. Třetí linie se zabývá současnou 
společností a nemá vůbec příběhový 
charakter, jdeme především po tématech. 
Každé inscenaci předchází výzkum, ale po-
každé má jinou podobu. Bavíme se se so-
ciology, vypravíme se do Rumunska nebo 
se potkáváme s pamětníky, je to různé.      

Nicol Škvarová

Cítím se tu jako doma
Pokud jste si dali u Draku palačinku, urči-

tě jste se s ní potkali. Kateřina Hadravová 

jezdí na festival už od roku 2012, ale to 

tu byla s autobusem, ve kterém na Open-

Air programu hrála divadelní představení. 

Už jsou to tři léta, co jezdí s maringotkou 

přímo před Drak: „Tady jsem se zabydlela, 

tady se cítím doma. Přijde mi, že se sem 

maringotka dobře hodí, protože se tu dbá 

na celkovou atmosféru, kterou se snažím 

podpořit a která mě zároveň inspiruje. Na-

příklad letos jsme byli o víkendu součástí 

divadelního představení Cirkus Nostalgie,“ 

vysvětluje provozovatelka maringotky 

laděné ve francouzském stylu. Proto i 

palačinky, které ovšem nejsou jediným 

programem, pro zájemce je připravena i 

bylinková exkurze. „Na začátku si vycva-

káte dírky do malého papírku, který potom 

v hudebním turniketu rozezní melodii, pro-

jdete si interiér a na závěr ode mě dostane-

te bylinkový amulet složený podle toho, co 

si v životě přejete, čeho se bojíte, co byste 

chtěli zesílit nebo zeslabit.“ A pokud právě 

stojíte před jídelním lístkem a váháte, pa-

lačinky které příchutě si dát, vězte, že nej-

větší zájem je o sladké, skořicové. A také 

o letošní novinku – bio nutellu.    

Kateřina Hadravová
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Janek Lesák je mladý tvůrce, kmenový 
režisér Malého divadla v Českých Budě-
jovicích a nový umělecký šéf pražského 
experimentálního prostoru NoD. 

Proč sis vybral klasickou literaturu?

Protože nás baví ji s Natálií Preslovou kurvit. 
Vždycky je to pro mě challenge. Když jsme 
dělali Frankensteina, chtěli jsme pracovat 
s obří loutkou. Když jsme dělali Jak jsem 
byl Cyrano s Markem Menšíkem, ptali 
jsme se, jestli se dá klasika udělat s jed-
ním hercem na prázdné scéně bez rekvizit. 
U téhle inscenace jsme zas chtěli zkusit 
odehrát klasiku bez hlavní postavy.

A proč jsou to zrovna Tři mušketýři?

Máme s Natálií takový seznam echt klasik, 
které by se daly rozložit. Prostě mi přišlo 
vtipný hrát Tři mušketýry ve třech. Ale 
vzhledem k tomu, jak málo má výsledek 
společného s předlohou, je víceméně 
jedno, jestli vycházíme z Mušketýrů nebo 
z Fausta nebo čehokoli. Je to jen materiál, 
se kterým si začneš hrát, ohýbat ho, hledat 
si v něm svoje inspirace a témata. Z origi-
nálu nám zbyla půlka jedný věty. 

Jenom tři mušketýři jsou pro teenagery, 
pro 13+. Jaké téma jste pro tuhle cílov-
ku našli?

Když je ti třináct, tak stejně furt řešíš je-
nom vztahy, lásku, sex. Minimálně pro mě 
to byl celý můj teenagerovský věk. Řešil 
jsem sebe a vztahy s ostatními a ženský. 
Navíc jsme plánovali, že to bude vylet-
něnost, která se bude hrát pod hvězdami. 

Takže jsme si na začátku říkali, jak asi 

vypadá to pravé léto, a došli jsme k tomu, 

že vypadá přesně nějak takhle. Jsi trochu 

přiopilá, trochu zamilovaná, trochu senti-

mentální, tak se jako válíš a neděláš nic. 

Na téhle atmosféře jsme postavili příběh 

tří kluků, kteří jsou jakože hrozní bojovníci, 

ale spíš jenom žvaní, protože celou dobu 

leží jenom na lehátku, dělají úplný hovno 

a jsou všichni hrozně zamilovaný. 

Mušketýři se hrají venku jen proto, že 

mělo jít o letní inscenaci? 

Tak venku můžeš pracovat s úplně jinými 

prostředky. Jak režijně, tak atmosférou 

nebo energií. Je to asi tím, že je tak divadlo 

víc otevřené, není svázané interiérem diva-

delního sálu. Nevytváříš iluzorní svět, je to 

víc setkání v parku lidí s lidmi. Dobrý je, že 

nám na představení chodí mladí lidé, kteří 

se válí na Sokoláku s vínem. Hodně nám 

tam chodí důchodci, protože mají pocit, že 

jdou na tu klasiku. Pak teda trochu čuměj. 

Rád používáš slovo challenge. Jaká je 
tvoje další?

Chtěl bych dotáhnout ad absurdum prin-
cip divadla jako hry. Na konci sezóny 
2017/2018 budeme dělat věc, co se bude 
jmenovat Game. Bude to vyloženě partici-
pační divadlo, které si nemůžeš odkoukat 
ze sedačky, ale jenom pohledem jedné 
z postav. Bude pro omezený počet diváků 
a každý z nich bude mít roli v komplexním 
příběhu. Svým jednáním a vlastním přiči-
něním bude moct příběh ovlivnit a změ-
nit. Musím říct, že tahle oblast mě hodně 
zajímá. A jestli to úplně nepoděláme, tak 
by snad nemělo zůstat u jedné inscenace. 
Nechci totiž dělat imerzivní divadlo, s  tím 
mám docela problém. Ještě jsem asi ne-
viděl žádné dobré. Imerzivní divadlo je pro 
mě málo. Ten princip je hrozně rajcovní, 
ale pořád v něm figuruješ jako divák. Mě 
by bavilo, kdybych mohl skutečnost nějak 
změnit. V Drážďanech jsme byli na před-
stavení, kde se tě hned na začátku chytne 
nějaká postava a ty jí máš pomoci něco 
řešit. Běhali jsme po celé budově a byla to 
vlastně skvělá hra. S naší skupinkou jsme 
zjistil, že je naše postava vlastně dost zlá. 
Na začátku nám bylo řečeno, že máme 
najít klíč. My ho našli, ale já jsem jej ukradl. 
Nakonec jsem ho musel vrátit. Pochopil 
jsem, že pokud jej nevrátím, tak se před-
stavení nedohraje. Ale já bych chtěl jít ještě 
dál. Jo, a ještě bych chtěl udělat inscenaci, 
ve které by hlavní postava byla neviditelná.

Nicol Škvarová

Z originálu nám zbyla půlka jedný věty

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

Někteří lidé, uzavření ve svých umělec-
kých vizích a obklopeni vlastní genialitou 
a egem, si neuvědomují, jak náročná je 
práce kritikova. Mnohdy je dokonce ná-
ročnější než vytváření uměleckého díla, 
tak jako tak zpravidla pseudointelektuál-
ními zhůvěřilci stavějícími vzdušné zám-
ky a  rozvracečské vykonstruované teorie 
o současné společnosti. Takový kritik, ten 
se nebaví zkoušecím procesem za státní 
peníze, jdoucími z daní pilně pracujících 
občanů této země, z NAŠICH daní. Nepopíjí 
s kolegy po večerech víno, neburácí divoce 
na popremiérových večírcích a každé další 
repríze. Jen si to představte, vžijte se do 
jeho situace. Vždyť on se musí dívat na 
výplody mozků, které stejně jen holdují 
ženám, vínu a zpěvu a nejsou ochotné ak-

ceptovat základní normy této společnosti! 
Nebohý kritik pak usedá a jeho lidskou 
a  občanskou povinností je těmto ztrosko-
tancům a samozvancům pomoci, poradit, 
nasměrovat je. Vysvětlit jim, že tudy cesta 
nevede. Práce je to nesmírně náročná, zod-
povědná a nevděčná. Jak ji má ale kritik 
vykonávat poctivě a beze zbytku, když při 
psaní recenzí a přepisování rozhovorů mu 
pod oknem burácejí podnapilí tito tak zvaní 
umělci? Není se pak čemu divit, že kritiko-
vy reflexe nejsou tolik vycizelované, když 
ani protihlukové zábrany, které si po zku-
šenosti z Jiráskova Hronova s sebou vždy 
vozím, nepomáhají? Můžete si za to sami! 
My nic, my kritici. 

J. P. Fejk

Hanba umělcům! Fotookénko  #divadelňák


