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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo Na cestě Liberec / CZ

O SMOLÍČKOVI
16:00 STUDIO BESEDA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
Václav Havel / režie: Andrej Krob

ASANACE
20:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
D. Drábek, J. Strauss / režie: David Drábek

NETOPÝR ANEB 
JSME POLSKÉ KRVE – TY I JÁ
20:00 ŠAPITÓ LA PUTYKY

Divadlo Husa na provázku / CZ
Slawomir Mrožek / režie: Vladimír Morávek

TANGO MACABRE 
z důvodu nemoci zrušeno
cca 21:15 LETNÍ SCÉNA

TERNE ČHAVE – KONCERT

Nesmírná krása Hradce 
(rozhovor s Evou Mikulkovou a Janou Sloukovou)

11:00 ZMĚNA – ŠAPITÓ LA PUTYKY

Cirk La Putyka / CZ

AIRGROUND
15:00 STUDIO LABYRINT

Studio Damúza / CZ

BAJAJA
17:00 ZMĚNA – ŠAPITÓ LA PUTYKY

Cirk La Putyka / CZ

AIRGROUND
20:00 STUDIO LABYRINT

DNES V DIVADLE DRAK

DAMÚZA pomáhá studentům a absolventům

Ve festivalovém programu Divadla Drak i 
Open Air programu se několikrát objevuje 
jméno produkční a producentské jednotky 
Studio DAMÚZA. Například dnes od 15.00 
můžete vidět jejich loutkovou pohádku 
Bajaja. DAMÚZA stojí i za řadou dalších 
projektů, na kterých v příští sezóně spo
lupracují například Vanda Hybnerová nebo 
Marek Doubrava. Ředitelkou neziskové 
organizace DAMÚZA je a na naše otázky 
odpovídá Bára Kalinová.

Jaký nabízíte servis studentům DAMU?

Naše péče o inscenaci začíná už ve chvíli, 
kdy se dává dohromady tvůrčí tým. Ne ka
ždý nás totiž oslovuje s projektem, který by 
byl plně obsazený. Zaštiťujeme vznik ins
cenace od fermanu zkoušek přes režii pro
storu na zkoušení až po premiéru. To je ta 
jednodušší část. Dalším a hlavním druhem 
podpory je samotný život inscenace po 
premiéře, zajišťujeme místa, kde se bude 
hrát. Protože nemáme vlastní prostor, jsou 
to především zájezdy. V Praze hostování 
po nejrůznějších divadlech – např. Nová 
scéna Národního divadla, Jatka78, Minor, 

NKP Vyšehrad. Naše velká výhoda spočívá 
v rozmanitosti projektů a tvůrčích týmů, síť 
našich spolupracovníků a pořadatelů se 
stále rozšiřuje. Zakládáme si na tom, že ať 
už přijede zkušený herec, nebo ještě stu
dent, divák se dočká té samé kvality. A daří 
se nám to.

DAMÚZA vznikla v roce 1999, ty jsi do ní 
přišla před devíti lety. Jak hodnotíš vý-
voj uplynulého období – co do poptávky 
od studentů i míst, kam jezdíte? 

V poslední dekádě se na škole urodilo 
mnoho projektů, kterým se nedostávalo 
produkčních. Chopili jsme se příležitosti 
a  tuhle díru na trhu jsme vyplnili – proto
že i  malé skupiny, které se sejdou třeba 
jen na jedinou inscenaci, mají pod naší 
záštitou a značkou šanci získat podporu 
a  prostředky. Věřím tomu, že v místech, 
kam jezdíme, jsme rozeznatelní. Diváci 
i pořadatelé kulturních akcí nebo provozo
vatelé divadel a další se nám ozývají stále 
častěji – jsou spokojení a mnohdy se do 
různých míst vracíme opakovaně. Jestli je 
to moje zásluha jako ředitelky, nebo jestli 
jsme jen první, kdo takový servis nabízí, 
nedokážu říct.

(pokračování na str. 4)

Co je lepší než žena? Ženy dvě! Přátelské po
vídání s novým vůdčím tandemem Klicperova 
divadla, ředitelkou Evou Mikulkovou a nastu
pující uměleckou šéfovou, šlechtičnou české 
dramaturgie a přední odbornicí na (nejen) 
balkánskou kynologii, Janou Sloukovou. 

Jak hodnotíte letošní festivalový ročník?

Eva Mikulková: Výborně. Musím moc podě
kovat Janě, protože na návštěvnosti a reak
cích diváků i odborné veřejnosti je vidět, že 
letošní ročník se velmi vydařil. Hradec fes
tivalem žije a letošní ročník je zkrátka extra 
výjimečně skvělý (potěšený smích). 

Jana Slouková: Já jsem také strašně spo
kojená a moc si vážím skutečnosti, že naši 
diváci dobře přijali i kusy, které nebyly úplně 
nejvstřícnější, čímž se opětovně dokazuje, 
jak vyspělé tady máme publikum. Člověk je 
sice strašně unaven, na stranu druhou ho ale 
intenzivně nabíjí setkání s přáteli i vlna pozi
tivních reakcí. Je hrozně příjemný pozorovat 
v divadlech i na ulicích Hradečany, jak si 
dovedou festival vychutnat. Snad nikdy jsem 
ještě nezažila tak nádhernou euforii ve městě, 
jako při letošním openingu. 

Festival je letos o dva dny kratší. Je to 

definitivní změna, nebo se do budoucna 
hodláte vrátit ke tradičnímu formátu?

E.M.: Sice o tom chceme ještě diskutovat, 
nicméně z reakcí Divadla Drak a Open Air 
Programu vyplývá, že by bylo lepší nechat to 
na osmi dnech, takže nejspíš to tak skončí.

J.S.: My se úplně nechceme dohadovat 
a  v hlasování to zkrátka skončilo v poměru 
dva ku jedný v náš neprospěch.

V příští sezóně čeká Klicperovo divadlo 
řada změn, pojďme si tedy promluvit 
o nich.

E.M.: Tou nejzásadnější změnou je samo
zřejmě fakt, že z funkce uměleckého šéfa 
odchází David Drábek a na jeho místo nastu
puje současná dramaturgyně Jana Slouková. 
Jsem moc ráda, že novou šéfkou bude právě 
Jana, protože jsem si jista, že svou dlouhole
tou prací tady jednoznačně dokázala, že na tu 
funkci má a že jí bude zvládat skvěle. David 
Drábek nicméně zůstává jako režisér, v pří
ští sezoně by měl realizovat dvě inscenace 
a snad mohu prozradit, že jsme již domluveni 
i na sezonu příští.

(pokračování na str. 3)
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Dneškem nekončí jen 23. ročník meziná
rodního festivalu Divadlo evropských regi
onů, uzavírá se i jiná dlouhá éra – a sice 
období vlády Davida Drábka ve funkci 
uměleckého šéfa Klicperova divadla. Noční 
rozprava s dramatikem, režisérem, mi
láčkem publika, online celebritou a vášni
vým otcem. 

Davide, jak hodnotíš svou uzavírající se 
éru uměleckého šéfa v Klicperově diva-
dle, a to i jako režisér a autor?

Klicperáku jsem věnoval všechnu svoji 
imaginaci a výraz „domovská scéna“ je 
namístě. Naprostá autorská svoboda, 
skvělej soubor a perfektní profesionální 
servis. Snad jsme touto érou důstojně na
vázali na tu Morávkovu. Raduju se hodně 
z opravdu robustní divácký základny. Díky 
svým kolegům z Klicperáku jsem se mohl 
cítit být „miláčkem publika“ a nikdy jim to 
nezapomenu. Nejvíc se mi zamlouvá, jak 
jsou tu všichni zcela samozřejmě odhod
laní k experimentu, hledání, improvizaci 
a riziku.

Já jim na oplátku zprostředkovával spolu
práci s těmi nejlepšími režiséry a i od těch 

se učil a inspiroval. Nemám rád šéfy, co 

do divadla nepustí nikoho, kdo by jim na

trhnul řiť.

Co se podle Tebe povedlo, a co tak úpl-

ně ne?

Nelituju ničeho. Příběh se logicky uzavřel, 

vše bylo dosloveno a mé odcházení snad 

proběhlo důstojně. Jen mě mrzí pošramo

cení vztahu s Ladislavem Zemanem, jemuž 

vděčím za tuhle zásadní příležitost. Ale 

není všem dnům konec. To dáme.

Jakou roli hraje v kontextu Tvé kariéry 

inscenace Netopýr, která uzavře letošní 

23. ročník Divadla evropských regionů?

Netopýr? Hold týnišťským ochotníkům 
a všemu pošahanému operetnímu balábile. 
Třetí díl pomyslné trilogie spolu s Figaro
vou svatbou a Jedenáctým přikázáním, co 
jsme inscenovali ve Stavovském divadle.

Na čem pracuješ v současné době a co 
Tě čeká v příští sezoně?

S Darkem Králem máme plány a je legrač
ní pozorovat, jak se přes všechno popicho
vání dokážeme nadchnout pro věc. Rádi 
bychom si střihli další etapu v nějském 
pražském divadle. Martinu Reinerovi jsem 
slíbil, že napíšu rozvernou knihu, tak snad 
vytrvám.

Co Tě v poslední době zaujalo v popkul-
tuře, ze které ve své tvorbě zásadním 
způsobem vycházíš?

Popkulturu samozřejmě sleduju, jsem fil
mový fanatik a nový Blade Runner se blíží... 
S desetiletou Justýnou sleduju animáky, 
poslouchám pop (a netrpím u toho), čtu 
příběhy Slečny Peregrinové a jejích podiv
ných dětí.

Za Tvoje odpovědi moc děkuju! 

Petr KlariN Klár

Klicperovo divadlo: autorská svoboda, skvělej soubor
a perfektní profesionální servis

Svůj širák odhazuji v dál i plášť, jenž mně 

halí? Ale kdež, jen pravda jest, že hřebec 

23. ročníku Divadla evropských regionů se 

na poslední překážku naběhnout chystá 

a  jeho nozdry už přitahuje stáj. A jeho pod-

koní již podestýlku připravil. Jsme skoro na 

konci a mně nezbývá, než poděkovat. Za vaší 

přízeň i skutečnost, jak nevyčerpatelným 

zdrojem inspirace jste. Jest radost pro Vás 

nespat, tvořit, fabulovat. Vy jste důvod, proč 

se snažíme, trápíme, dohadujeme. Děkuji 

tímto i  svým spolupracovníkům a ostatním 

všem, co se na festivalu podílejí. Kolegům 

z redakce Otevřené i Dračí. Všem dívkám le-

pým za noční tance, rozpravy, jiskření. Janě, 

Evě, Alexandrám, Kateřině, Lídě, Juditě, Ivě, 

Gabriele, Barborám i Lence. Gejzovi, Hado-

vi, kulisáckému punku i divadelnímu klubu. 

Všem herečkám i hercům a Václavovi Bar-

tošovi, bez jehož Školního výletu by Hradec 

nebyl Hradcem. Velký dík patří Martinovi Sed-

láčkovi za skutečnost, že se mnou dokáže 

spolupracovat, probouzet mně a trpělivě sná-

šet ataky mých kreativních výbojů.  Pozvání 

na panáka i povídání pak posílám Vám všem, 

naše milé diváctvo, čtenářstvo, oblíbenstvo. 

To Vy jste festival, Klicperák, Hadrián i Drak! 

Mávám Vám tímto a těším se na další shledá-

vání. Třeba na dnešním baru.  Anebo za rok, 

v termínu 22. až 29. 6. 2018 A nezapomeňte: 

Mám Vás rád. A to tak, že velmi. Tak tedy, na 

shledanou.

S úctou a láskou taky Váš,

Petr KlariN Klár

Úvodník pateční
– decentní our revoir!

Píšu Vám dopis Pane můj, 
že pod polštářem skrývám pláč, 
že klaun je na pokraji sil, 
a bolem selhává mu hlas.

Dnes v noci zas jsem krvácel, 
zatímco vesmír kolem plul, 
tak jenom lehce jsem se chvěl 
a vůbec neusnul.

Píšu Vám Pane liebesbrief, 
o tom že nemůžu už dál, 
že jsem jen z poloviny živ, 
svůj cit k Vám odstonal.

Když ráno ve dveřích jste stál, 
skoro jak hvězda zářivá, 
já trpce jsem se pousmál 
nad tím jak ve mně umírá,

z absence něhy, 
kdys milující květ. 
Je zjizvená ta růže, 
má roztržený ret

Jen pro Vás píšu řádek pár, 
nicméně zůstaňte si jist, 
do doby než budete stár, 
Vy nikdy nesmíte je číst.

Šeptám teď sklesle do stínu, 
vyhaslých komet, černých chvil, 
svou lásku, ano, pane k Vám, 
jsem navždy v sobě uškrtil!

Šanson - Sganarela posílá vzkaz 
(…má zakázáno ženou být)!
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Představení? Představení!

Fotookénko  #divadelňák

J.S.: A taky jsme náš tým rozšířili o nové 
dramaturgy, nastupuje k nám Ladislav Nun
vář z brněnské JAMU a Marie Nováková, již 
ostřílená dramaturgyně z Prahy. Další dvě 
inscenace pak budu dramaturgovat já. 

Také se už na svět klube nová koncepce 
Besedy…

E.M.: Byl to Janin nápad a myslím, že úplně 
skvělý. První půlrok projektu Beseda X už je 

sestaven. Budou to dvě hostující představení 
měsíčně.

J.S.: Já jsem velmi stála o to, aby prostor 
Besedy ožil a dostal do svého fungování 
nový impuls, protože jsme ho poslední dobou 
trochu zanedbávali. Projektem Beseda X usi
lujeme o to, aby náročnější diváci, zaměření 
spíš na temnější a experimentálnější věci, 
měli šanci ukojit své preference i jindy než 

během festivalu. Takže jsem si vysnila v pod
statě celoroční přehlídku, v jejímž rámci sem 
zveme menší divadla z celé republiky. Zájem 
v předprodeji je zatím velmi pozitivní a můžu 
říct, že si tím plním i vlastní sen divácký. 

Poslední otázka bude ryze osobní: jak jste 
spokojeny s letošním Hadriánem?

J.S: Já myslím, že máme velice schopného 
redaktora, je to takový všudybílek (lišácky).

KlariN: Ještě že ne všudydebílek (sebevě
domě). 

E.M.: Myslím si, že letošní ročník je skutečně 
povedený, časopis čtu moc ráda a myslím, že 
je za tím velká spousta dobré práce. 

Děkujeme velmi!   

Petr KlariN Klár

Nesmírná krása Hradce (pokračování ze str. 1.)

Prázdniny!

Prázdniny jsou období volna na základních, 

středních či vysokých školách. Pro čes

ké základní a střední školy jsou termíny 

prázdnin určovány směrnicí ministerstva 

školství se zhruba ročním předstihem. 

Pro osoby dospělé pak povětšinou platí 

bezmála okřídlené rčení: Jaký si to uděláš, 

takový to máš. Anebo zaměstnavatel? Kaž

dopádně v tomhle představení jedete vy 

sami. Jako herci, dramaturgové, režiséři, 

maskéři (genderově korektní koncovky si 

prosím protentokrát přimyslete.). Tak mi 

pak dejte vědět, jak dopadlo. Osobní festi

val odpočinku je totiž přesně to co všichni 

potřebujeme. Takže: aaakce!!!. A mějte se 

tam hezky!

Naši „Talentovaní páni uvaděči“.

Koncert kapely Jazz Police na letní scéně.

Večerní setkání na terase s Norbertem Lichým z ostravského Divadla Petra Bezruče.

Pohádka v podání libereckého Divadla Na cestě mimořádně ve foyer divadla.
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Jako každým rokem jste i letos vypsali 
inscenační výzvu pro studenty. Jaký byl 
zájem a který nápad jste vybrali?

Přihlášek rok od roku přibývá, a jsme tomu 
samozřejmě rádi. Letos jich bylo přes 
dvacet. Jako nejslibnější jsme vyhodno
tili sitespecific projekt Štěpána Gajdoše 
Maryša live! Premiéru bude mít 5. 10. v 
pražské restauraci Ňáký Kafé. Netradiční 
bude i složením hereckého týmu – půlku 
tvoří studenti DAMU, půlku profesionálové: 
Vanda Hybnerová, Tomáš Petřík, Hynek 
Chmelař. 

Kolik nových kousků do roka DAMÚZA 
produkuje?

Obvykle míváme 4–6 premiér. Hned tou 
druhou bude inscenace pro děti ve věku 
10 měsíců až 3 roky. Bude to náš už dru
hý titul v tomto velmi progresivním druhu 
divadla, který má na západ od nás už ně
kolikaletou tradici. Prosincovou premiéru 
připravují hudebník Marek Doubrava a 
herci Pavol Smolárik a Richard Fiala. Ode
hrajeme ji v rámci našeho festivalu KUK!, 
který o prvním adventním víkendu uspořá
dáme v pražském Studiu Alta. A o tom, že 
tento druh divadla v zahraničí opravdu letí, 

nás přesvědčí soubor z Polska, kde jsou ve 
výzkumu i inscenační praxi těchto předsta
vení o dost napřed.

KUK není jediný festival, který DAMÚZA 
pořádá, i letos na začátku září obsadíte 
Vyšehrad?

Ano, od pondělí 4. do neděle 10. září pro
běhne už 13. ročníku festivalu VyšeHrátky. 
Letos jsme vedení předali dvojici studen
tek produkce DAMU a těšíme se, co nové
ho přinesou. Přicházejí s novým přístupem.

Kam směřuje DAMÚZA dál?

S přibývajícím zájmem a projekty se logic
ky rozšiřujeme – zrovna teď ještě do 10. 
července platí inzerát, ve kterém hledáme 
novou produkční posilu. Co se dramaturgie 
týče, chceme zůstat maximálně otevření 
požadavkům studentů, chceme vyjít vstříc 
jejich potřebám. Pravidelně sledujeme 
klauzury a jsme připraveni podpořit mla
dou generaci nastupujících herců, režisérů, 
dramaturgů a scénografů, kteří si rádi hrají, 
rádi zkoumají neotřelé možnosti a chtějí 
divadlo dělat po svém.

DAMÚZA pomáhá studentům a absolventům (pokračování ze str. 1)

Nezevli!

Pokud vás naštvalo, že jste neviděli Tři 

mušketýry, tak mě to mrzí. Pokud máte 

pocit, že jste zhlédli hodinu a půl trapného 

křepčení, debilních fórků a neuctivého pří

stupu ke klasické literatuře, tak mě to taky 

mrzí. Já jsem viděla další skvělou inscena

ci Janka Lesáka pro teenagery. 

Lesák s dramaturgyní Natálií Preslovou si 

z Dumasových Tří mušketýrů berou pramá

lo, text je pouze inspirací, a to velmi volnou. 

Stejně, jako se LesákůvPreslové Franken

stein inspiruje v předloze tématem překo

nání lidských možností, touhy ukázat všem, 

co dokážu, berou si Jenom tři mušketýři 

téma hrdinství. Aramis, Athos a Porthos při 

čekání na to, než d’Artagnan vysvobodí Jo

sephine uvězněnou v pevnosti La Rochelle 

(protože by bylo fakt nápadný, kdyby tam 

šli všichni tři), vzpomínají, jak se seznámili, 

jak se dostali na akademii, co na ní dělali, 

jak se zamilovali a jak to dopadlo. Nechci 

být ani v nejmenším spoiler, vyzradit poin

tu by se rovnalo podrazu na diváky i tvůrce.

Inscenace je zcela jasně mířená na mla

dé publikum – tématem, prostředky, hu

morem. Mladí kluci, osmnáct dvacet let, 

úsměvy, galance, švih, styl. Sežrali veš

kerou dospělost světa. Úspěšně dokončili 

mušketýrskou akademii. Sbalili krásnou 

holku (bohužel všichni tři tu samou). A zná

te ty třídní srazy, kde jsou všichni úspěšněj

ší než vy, kde se všem podařilo se v životě 

někam dostat? Založit s manželkou, Marií 

Terezií, početnou rodinu? Nebo zachránit 

párkrát Francii? Aramis, Athos a Porthos 

ano. A co teď s tím? Možná je na čase si 

něco přiznat. Možná je na čase začít něco 

dělat. We can be heroes, jak říká klasik. 

Nějak mám pocit, že tohle se týká nejed

noho dospívajícího. 

Lesák uvažuje nad divadlem z hlediska 

věkové skupiny, pro kterou tvoří. A patřičně 

k ní hledá téma, jazyk, výtvarnou i hudeb

ní složku. Někdo by to mohl považovat za 

poplatné divákovi, vnucující se do jeho 

přízně. Myslím ale, že divadlo má svého di

váka bavit, něco mu předat, řešit problémy, 

které řeší i on, reflektovat svět okolo. Pu

berťák samozřejmě bojkotuje jakoukoli for

mu poučování. Když se ale před něj postaví 

kus, který s ním jedná jako kámoš, neřek

ne mu dobrý den, ale zdár, nenabídne mu 

černý čaj s mlékem, ale jointa, tak bude, 

domnívám se, takový bojkotář ochotný za

čít poslouchat, případně přemýšlet. A o co 

víc jde?  

Nicol Škvarová

Milí příznivci Draku
V rukou sice držíte poslední letošní vydání 

našeho zpravodaje, ale protože v okamžiku, 

kdy čtete tyto řádky, je festival ještě stále 

v plném proudu, přišlo by mi nemístné a 

zbytečně předčasné se loučit. Přijměte 

proto naopak mé pozvání a přijďte i po

slední festivalový den za námi do Draku. 

Ať už si z našeho dnešního programu vy

berete cokoli, nebo se třeba jenom stavíte 

dát si něco dobrého u Luďka, Žďáry a Cícy 

v jejich baru v šapitó, moc rádi vás tu ještě 

jednou uvidíme. Protože jakkoli se ještě 

vůbec neloučíme, chci vám za nás všechny 

říct, že nám tu s vámi bylo moc fajn. Tak se 

ještě dneska zastavte a pak příští rok zas. 

Budeme se na vás těšit!

Tomáš Jarkovský
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Letí to. V listopadu to budou tři roky, co se 

rozhodl Rosťa Novák v prostoru Pražské 

tržnice otevřít nové divadlo. Jatka78 se 

stala domovskou scénou jeho souboru La 

Putyka, který tak stvrdil přední pozici této 

company v oboru nového cirkusu u nás. 

Jednou z prvních spolupracovnic byla 

také herečka a akrobatka Anna Schmidt

majerová. Potřikrát se s ní můžete potkat 

v pátečním programu – večer vystoupí 

s  DAMÚZOU jako Marilyn Monroe a přes 

den dvakrát v šapitó Cirku La Putyka 

v představení Airground: „Jsme tam samý 

holky a skáčeme tam na teeterboardu 

(něco jako houpačka pro pokročilé, pozn. 

red.). Říká se o nás, že jsme jediná holčičí 

skupina na světě, která se téhle disciplíně 

věnuje – jsme rarita!“

Že to není jen tak, potvrzují moje následu

jící zážitky, ale i další slova Aničky, které se 

ptám na dobu přípravy před představením. 

Běžně je nástup do divadla hodinu pře

dem. „Když hrajeme od devíti, začínám se 

připravovat ve tři, ve čtyři. Jdu se rozezpí

vat, potom mě čeká líčení, rozcvička a tak,“ 

vysvětluje mi cestou do stanu Putyky ab

solventka DAMU, která má bohatou pohy

bovou průpravu – od základů baletu přes 

kariéru akvabely až po závěsnou akrobacii, 

takzvané šály. Prostě se zamotá do kusu 

látky a spouští se od stropu cirkusového 

šapitó až k zemi a pak naprosto nepocho

pitelně stoupá opět vzhůru. 

Stan je chladný, obrovský a zatím po

temnělý – rozcvička tu začne až za chví

li. Usazuju se do hlediště a připadám si 

nepatřičně. Především kvůli tomu, že se 

ocitám ve společnosti lidí, kteří jsou mis

try ve svém oboru, se svým saltem vzad, 

které skončilo třemi šrouby v zápěstí, se 

můžu jít zahrabat. Pokorně pozoruju arti

sty, kteří pomalu přicházejí protáhnout svá, 

deštivým počasím prokřehlá těla. Neberou 

si servítky, ale jsou na sebe perfetkně na

pojení. Vybudovat tým, který na sebe slyší 

v tak zásadních otázkách jako je fyzická 

bezpečnost na jevišti, považuju za největší 

úspěch Rosti Nováka.

Díky jeho tvrdošíjné povaze a neústupné 

vizi patří Putyka mezi dobré značky po ce

lém světě. Budou to právě oni, kteří spolu 

s Lenkou Vágnerovou a souborem DOT504 

i letos reprezentují naši kulturu na pres

tižním festivalu ve skotském Edinburghu. 

Není to dlouho, co byli na zájezdu v Izraeli, 

Spojených státech… A já se teď v Hradci 

choulím v jejich šapitó a mám možnost 

nahlédnout do zákulisí příprav představení.

A už přichází první nalíčený herec ve cvi

čebním úboru a lehá si na baletizol. Nedo

kážu rozšifrovat výraz v jeho tváři – možná 

tak unavený, možná tak soustředěný. A je 

tu další, tentokrát tanečnice, která rozjíždí 

něco jako posilovací cviky. Je tu i Anička: 

„Jsem namalovaná, mám upravené vlasy 

a převlíkla jsem se do tréninkového úboru. 

Mám na sobě už i hrací prádlo, abych se 

pak nemusela převlíkat ještě jednou. Teď 

se jdu rozeskákat, pak si vlezu na šály 

a rozcvičím se. Dnes půjde hlavně o to se 

zahřát, protáhnout.“

Netrvá to dlouho a dvojice artistů do

prostřed jeviště táhne teeterboard. Je to 

plocha podobná houpačce pro dva, kterou 

akrobaté rozkývají svými skoky a přemety 

a díky níž se drží ve vzduchu. Anička na

stupuje se svou kolegyní. Z malých posko

ků se stávají vyšší, vyšší, tempo se zrychlu

je a obě létají vzduchem v několikametrové 

výšce, ze které se mi motá hlava. Ale to je 

teprve začátek, za chvíli přichází druhý pár, 

který se za stálého skákání a překlápění 

teeterboardu k Aničce připojí a začínají se 

měnit. Když jeden doskočí, musí ho druhý 

rychle vystřídat, zatímco je třetí stále ve 

vzduchu. Tempo se zrychluje, skoky jsou 

vyšší a vyšší, moje srdce bije jako o závod 

a žaludek se svírá jako při silných turbu

lencích někde vysoko v oblacích.

A tady má reportáž bohužel končí. Nemám 

na to nervy. Nejlepší bude, když se na ně 

půjdete podívat sami. Dneska v 11.00 

nebo 17.00 – zdarma. 

Karel Kratochvíl

A co vy? Máte na to nervy?

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

Mohla nám předvést jeden strojek za dru

hým a mohli jsme být během deseti minut 

hotoví. Ale to by byla škoda. Francouzská 

performerka Magali Rousseau do Studia 

Draku na dva dny umístila výstavu svých 

samohybných objektů s názvem Vířím 

vzduch.

Víc než představení nebo performance 

diváci zhlédli scénografickou instalaci 

zpestřenou vyprávěním s divadelními prv

ky a živým hudebním doprovodem. Hlavní 

téma předznamenal už krátký prolog ve 

foyeru – touha létat. Právě v těchto dvou 

slovech se skrývá krása zážitku, kterou 

mohla šestice skupin po čtyřiceti návštěv

nících sdílet. Tedy pokud měla tu touhu. 

Hranice mezi bezradným postáváním ve 

tmě a napnutým sledováním pohybujících 

se objektů byla tak tenká, jako vodící linie, 

kterou byla na zemi vyznačena trajektorie 

výstavy, po níž diváci procházeli. Při po

slouchání anglickofrancouzských mono

logů bylo snadné propadnout bezradnosti, 

ale stejně snadné bylo nechat se nakazit 

ohromným zaujetím, se kterým Magali 

Rousseau vypráví svůj příběh. Pokud jste 

do ztemnělého sálu vstoupili s otevřeným 

srdcem, mohli jste se v protivětru fantazie 

a na křídlech imaginace opravu vznést do 

vyšších sfér. 

Karel Kratochvíl

Mechanické loutky
rozvířily vzduch v Draku

Fotookénko  #divadelňák


