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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

11:00 HLAVNÍ SCÉNA

Klicperovo divadlo Hradec Králové / CZ
David Drábek podle A. Dumase / režie: 
D. Drábek

TŘI MUŠKETÝŘI
15:30 LETNÍ SCÉNA

Jaroslava Holasová / CZ

O SLEPIČCE
16:00 STUDIO BESEDA

STK Concept Praha / CZ
Petra Tejnorová, Jan Tošovský 
režie: P. Tejnorová

NICK
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo na Jezerce Praha / CZ
Mark Leiren-Young / režie: R. Balaš

SHYLOCK
cca 20:30 LETNÍ SCÉNA

TERNE ČHAVE - KONCERT
22:30 STUDIO BESEDA

Divadlo Komedie Praha / CZ
Varvara Fajer / režie: O. Mataj

ZLOČINY.ŽENY.DOC.
*OFF BESEDA*

Dialog s vražednicemi jako terapie intelektuálky
Dramaturgyni Markétu Bidlasovou 
jsme vyzpovídali u příležitosti uvede-
ní inscenace ZLOČINY.ŽENY.DOC. ve 
Studiu Beseda. Jak se tato hra dostala 
na repertoár Divadla Komedie? Jak 
diváci vnímají dokumentární drama? 
A  proč je dobré udělat o mužích po-
řádně ostré představení? Vše a mno-
hem víc se dozvíte v následujícím 
rozhovoru...

Jaké bylo Tvé první setkání s textem 
Varvary Fajer? Čím Tě hra zaujala 
a  co rozhodlo pro nasazení do re-
pertoáru divadla Komedie?

Já se nejdřív setkala se samotnou Var-
varou, pak až s její hrou. Varvara vedla 
u nás v Divadle Komedie v roce 2012 
workshop dokumentárního divadla. 
A zaujala mně tedy hlavně ona. Ona 
je… fascinující. Vášnivá, velmi stateč-
ná a akční žena, a v měřítku, který si 
tady moc neumíme představit. Je to 
režisérka, herečka, dokumentaristka, 
politická aktivistka, což je v součas-
ném Rusku mírně řečeno náročné. 
Její dokumentární text – rozhovory o 
vášni s obyvatelkami ruských věznic 
jsem četla až pár let na to. A za další 

čas jsem usoudila, že je to přesně to, 
co hledám – podklad pro komorní in-
tenzivní ponor, pro velmi intimní dob-
rodružství jednoho mladého režiséra 
a tří hereček. Které jsme tedy později 
ještě doplnili jedním multitalentova-
ným hercem, jenž zastane roli všech 
osudových mužů příběhu.

Můžeš nám ve zkratce představit 
hrdinky této hry?

Hrdinkami jsou novinářka Varvara 
a dvě vězeňkyně Olga a Bella, odsou-

zené za vraždu muže, či spoluúčast na 
ní. Čím blíž se novinářka snaží k  zpo-
vídaným ženám dostat, tím víc se jim 
musí sama ukázat. No, a postupně ze 
situace vysvítá, že také ona řeší svou 
vášeň a svou nenávist… Dialog s “vra-
žednicemi” je vlastně terapií jedné 
intelektuálky. A chci ještě podotknout, 
že text vychází z reálné Varvařiny ži-
votní situace, a že v Rusku Varvara hru 
nejen sama inscenovala, ale i v ní hrála.

Pokračování na str. 2

10:00 STUDIO LABYRINT

Divadlo Drak / CZ

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
11:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

Studio Damúza / CZ

TURNAJ KRÁLE KARLA
11:00 - 17:00 PROSTRANSTVÍ PŘED DIVADLEM

Studio Damúza / CZ

KREATIVNÍ DÍLNY 
SCÉNOGRAFKY Z. VÍTKOVÉ
14:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo Drak / CZ

ČERT A BÁRA
15:00 DIVADELNÍ KLUB

Divadlo U staré herečky / CZ

OŠKLIVÉ KAČÁTKO
16:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK: 

AUTORSKÁ TVORBA PRO DĚTI 
A MLÁDEŽ
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

Studio Damúza / CZ

HOUPACÍ POHÁDKY
20:00 STUDIO LABYRINT

Nie

KABARET EVROPA

DNES V DIVADLE DRAK 
„AUTORSKÝ PŘÍSTUP 
V DIVADLE PRO DĚTI 

A DOSPÍVAJÍCÍ“

Vašíček a Jarkovský: Hledáme společnou poetiku

Od rozhovoru s kmenovým režisérem 
divadla Drak Jakubem Vašíčkem a 
zdejším dramaturgem Tomášem Jar-
kovským jsem očekávala, že si bude-
me povídat o jejich vztahu k hradec-
kému publiku. Pod pojmem „divácké 
divadlo“ jsem si totiž vždycky před-
stavila právě to jejich. Zajímalo mě, jak 
to dělají. Překvapilo mě, když jsem si 
během rozhovoru uvědomila, že těm-
to umělcům není taktizování ohledně 
diváků vůbec vlastní …

V Draku teď působíte druhý rok. 
Předtím, než jste sem nastoupili, 
jste už získali zkušenosti v jiných 
divadlech a nezávislých skupinách. 
Můžete tedy srovnávat. V čem je di-
vadlo Drak osobité?

V: Drak měl před dvaceti, třiceti lety 
světovou úroveň a lidé ze zdejšího 
souboru si to vědomí pořád nesou 
s sebou. Tady se nedělají kompromisy. 
Inscenace se nezkouší proto, aby se 

vykryla díra v repertoáru. Nikdo sem 
nechodí „od devíti do dvou“.

J: Má to také hodně konkrétních 
aspektů. Jednak je soubor velmi hu-
dební. Taťa (pozn. B.E.: Jiří Vyšohlíd) 
je perfekcionista a současně vytváří 
něco neskutečně talentovaného, co 
je vedle té dřiny zároveň políbené. 
Zadruhé je důležité, že jsou tu všich-
ni zvyklí být neustále na jevišti bez 
ohledu na to, jak velkou roli v insce-
naci hrají. Takový Vašek Poul, jeden 
z bardů tohoto divadla, by se klidně 
nechal zavřít na jevišti do krabice a ta-
hal v ní osmdesát minut za provázek. 
Na zkoušce bude pořád, protože i v té 
krabici bude věřit, že je to důležité. 
A to platí vlastně pro všechny. Pak jsou 
tu také všichni schopni pracovat vel-
mi autorsky. V tom smyslu, že kdyby-
chom to po nich chtěli (ale nechceme), 
byli by si schopní udělat inscenaci 
takřka sami. Což opravdu není běžné.

V: A současně to není na překážku, 
protože tu nikdo nemá potřebu se 
prosazovat za každou cenu.

Pokračování na str. 4
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Jaká jsou úskalí inscenování a pří-
padně i uvádění dokudramatu?

Dokumentární text prostě není struk-
turován jako uměle vytvořená diva-
delní hra. Zápletka, rozuzlení, pointa 

– v podání života zkrátka nejsou tak 
zřetelné, jako když je vymyslí autor. 
Také jazyk hry je prostě jazykem re-
álného prostředí, z něhož dokument 
vzešel.  

Vzhledem k tomu, že český divák není 
na dokument na divadle zvyklý, jsme 
se s režisérem Ondřejem Matajem 
snažili text trochu rytmizovat, mírně 
jsme ho upravovali. Rozhodně jsme 

ale chtěli zachovat jeho v zásadě do-
kumentární charakter.  Některý divák 
tak bude možná trochu v šoku, jiný to 
ale ocení. Což mi připadá v pořádku. 
V Divadle Komedie nakonec byla těch 
spokojených diváků jednoznačná pře-
vaha.

Zajímavá je i hudební stránka insce-
nace. Kdo se na ni podílí?

Hudební stránku inscenace si vzali na 
starost houslistka Veronika Linhartová 
a ceněný alternativní hudebník Kitt-
chen (jinak také bloger, autor komixů, 
textař a písničkář Jakub König).  Insce-
naci tak živě doprovází Veronika a její 

housle, Jakub a jeho „krabička“, nebo 
chcete-li hra na tradiční nástroj a hra 
na laptop, žena a muž, oheň a led.

Markéto, závěrem se samozřejmě 
musím zeptat - míváš někdy chuť 
zabít muže kolem sebe? 

Zabít ne. To bych si přece neudělala! 
Ostatně ani hrdinky Zločinů to ne-
chtějí, byť to některé udělaly. Ale chuti 
dostat se ze závislosti a zbavit se poní-
žení rozumím dobře. A moc se mi líbí 
Varvařino řešení - udělat o nich pěkně 
ostré představení. 

◘ Jana Slouková

Dokudrama Zločiny.Ženy.Doc. uvá-
díme dnes od 22:30 ve Studiu Bese-
da v rámci projektu *OFF BESEDA*.

Dialog s vražednicemi... (pokračování ze str. 1)

PŘEPIS ROZHOVORU 
PRO PRAŽSKÝ DENÍK

Hodinu a půl se na jevišti pohybu-
je úplně sám, mluví plynule česky 
a spoléhat se musí jenom na svoji 
paměť, která mu funguje obdivu-
hodně. Řeč je o slovenském herci 
Milanu Kňažkovi, jenž se představil 
divákům v pražském Divadle Na Je-
zerce v české premiéře hry Shylock.

Napsal ji před dvaceti lety Kanaďan 
Mark Leiren-Young. Za tu dobu oble-
těla svět a hrála se na mnoha kanad-
ských, amerických i evropských jeviš-
tích.

„Je to hra, která nastoluje spoustu zá-
važných otázek, ale málo správných 
odpovědí to však neznamená, že je 
nemáme hledat, nebo se o to aspoň 
pokoušet. Co to je antisemitismus? Co 
to je rasismus, co eufemismus? Jaká 
je funkce umění? A jak je možné, že 
před čtyřmi sty lety napíše Shakespe-
are postavu (hra je inspirována jeho 
Kupcem benátským a zaznívají v ní 
citace v  překladu Martina Hilského, 
pozn.) a my s ní dnes máme problém? 
V našich životech bychom našli para-
lely, kdy sami sobě tak trošku lžeme,“ 
řekl Kňažko.

„A pak dochází k tomu, že hledáme 
těžko východiska, máme nastavenou 
jakousi autocenzuru, abychom mysle-
li správně, abychom se náhodou ne-
dopustili něčeho, co by si někdo mohl 
v té naší svobodě vysvětlovat špatně.“

Monodrama

V inscenaci ztvárňuje herce Jona 
v  masce proslulého Žida Shylocka. 
Když náhle přejde do civilního proje-
vu, pochopíme, že jsme na bouřlivé 

besedě s diváky, která následuje po 
představení této hry, již vedení diva-
dla předčasně stáhlo z repertoáru. Za-
leklo se totiž vášnivých protestů, které 
inscenátory a hlavně Jona obviňovaly 
z antisemitismu.

„Řekl bych, že Jon je dobrý herec. Vy-
padá to, že má smysl pro humor, je 
otevřený a věci posuzuje z nadhledu, 
ale dostatečně přesně. A že je to inteli-
gentní člověk, který je rád v divadle, a 
když vidí, že se diváci nebaví, má pocit 
provinění, zkrátka něco jako já,“ usmí-
vá se Kňažko, který si v monodramatu 
ještě nikdy nezahrál.

„Nevyhledával jsem to. Divadlo pro mě 
bylo a je možnost setkávání s lidmi, 
z něhož něco vyplyne většinou dobré-
ho, když se domluvíme. V případě Shy-
locka šlo ale o nabídku takřka na klíč. 
Když mě s ní ředitel Divadla Na Jezer-
ce Jan Hrušínský oslovil (původně byl 
do inscenace obsazen Jan Tříska, který 

Milan Kňažko o roli Shylocka:
Všichni si někdy tak trošku lžeme

Redakce:

Klicperovo divadlo: 
Jana Slouková, Kateřina Janečková, Petr Klarin Klár 

pr@klicperovodivadlo.cz

Divadlo Drak:  
Tomáš Jarkovský, Bára Etlíková, Kateřina Kykalová 

info@draktheatre.cz

Sazba: 
Martin Sedláček, David Havel

však kvůli zranění po autonehodě roli 
odřekl, pozn.), trošku jsem přemýšlel. 
Pak jsem si text mírně upravil, aby byl 
srozumitelný a netrval dvě hodiny, no 
prostě jsem kývl,“ vyprávěl herec.

Alespoň bojovat

Později prý svého rozhodnutí chvíle-
mi litoval, protože text hry „jde hrozně 
těžko do hlavy“, a to i z pochopitel-
ného důvodu, že má na jevišti pouze 

fiktivní partnery, které si musí vnitřně 
vypracovat a reagovat na jejich myš-
lenky.

„Chvíli jsem kupec Shylock, chvíli Jon, 
Žid i obžalovaný… Žádné správné vý-
chodisko ale ve hře nenabízíme. Není 
receptem na to, jací bychom měli být 
a co by to všechno mělo znamenat, 
neumíme to pořádně pojmenovat. Je 
to podobné, jako když Václav Havel 
prohlásil, že ‚pravda a láska zvítězí nad 
lží a nenávistí‘. No, nikdy, ale aspoň 
bychom o to mohli bojovat, nacházet 
přijatelná řešení, zbaveni společen-
ských konvencí a předsudků. A když je 
náhodou na chvilku remíza, tak je to 
úžasné,“ dodal Kňažko.

Režisérem inscenace Shylock je Radek 
Balaš, hudbu k ní napsal Ondřej Brou-
sek a scénu vytvořil Jan Štěpánek, syn 
Martina Štěpánka a Jaroslavy Tvrzní-
kové.

◘ Gabriela Kováříková

Zdroj: http://prazsky.denik.cz/kultura_region/mi-
lan-knazko-o-roli-shylocka-vsichni-si-nekdy-tak-

-trosku-lzeme-20160421.html

Inscenaci Shylock uvádíme dnes od 
19:00 na hlavní scéně Klicperova 
divadla!
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„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ 
Co by to bylo za Tři mušketýry, kdyby 
v nich nezazněla tato slavná věta. Ani 
v naší inscenaci Davida Drábka ne-
jsme výjimkou, ačkoliv příběh je zce-
la nový. Tajemství Maurovy ruky, jak 
David Drábek uvádí v podtitulu své 
hry, vám na pozadí slavných „muške-
týrských“ fetišů nabídne akční podí-
vanou pro celou rodinu! S Davidem 
Drábkem jsme si povídali o Třech muš-
ketýrech v následujícím rozhovoru.

Jaké bylo Tvé první setkání se Třemi 
mušketýry, pamatuješ si?

To přesně samozřejmě nevím, ale 
miloval jsem takové to velikánské 
dvousvazkové vydání s rytinami přes 
celou stránku. Už tehdy jsem se pro-
jektoval do kardinála Richelieu, čímž 
možná mnoho svých kolegů chlapců 
zklamu, protože jsem si nevybíral žád-
ného z těch ústředních čtyř. Fyziogno-
mií jsem se ale vždy nejvíc podobal 
Porthosovi, ale zároveň, když už teda, 
jsem inklinoval trochu i k Aramisovi. 
Takže pokud jsem musel být mušketýr, 
migroval jsem mezi Porthosem a Ara-
misem. 

Máš rád filmová mušketýrská zpra-
cování? Které nejraději a proč?

Není to pro mě úplně určující, člověk 
se rád poučí z několika filmových va-
riací. Moje maminka měla nejraději 
vždy to první francouzské zpracování 
s Gerardem Barrayem, a to si já třeba 
vůbec nevybavuji. Pro mě bylo zásad-
ní to zpracování s Michaelem Yorkem 

v roli D´Artagnana. Všechna ostatní 
novější zpracování jsem používal spíš 
jako studijní materiál pro různé detai-
ly, ale přišla mi nezajímavá příběhově. 
Vede u mě kniha, všechny filmové zá-
pletky jsou vedle ní nudné.

Náš příběh ale zastihuje slavné hr-
diny ve zcela nových situacích. Mů-
žeš nám prozradit, co všechno si pro 
diváky přichystal?

Náš příběh se odehrává deset let po 
prvním příjezdu D´Artagnana do Paří-
že a po jeho setkání se všemi kumpá-
ny. Jde o příběh zcela nový, ve kterém 
poznáme jednu vražednou bandu 
legendárního Asasína a nájemného 
vraha – pověstného Maura, který má 

cosi vykonati a  naši mušketýři mu 
v tom mají zabránit. To jediné snad 
můžu prozradit. To, jaký to potom vez-
me šokující obrat, by mělo stejně jako 
zápletka knih J. Rowlingové zůstat 
v sejfu České spořitelny. 

Můžeš prozradit něco o titulní 
skladbě a naší nové mimořádné pě-
vecké spolupracovnici?

Rozhodli jsme se, a doufám, že to 
v  případě mých inscenací dodržíme, 
že pozveme vždy nějakou pěveckou 
osobnost, aby nazpívala ústřední 
song – zkusili jsme to už s Petrem Kot-
valdem a Vojtou Dykem, třetí v pořadí 
je světoznámá pěvkyně Dagmar Pec-
ková. K  tomuto zvláštnímu dnes už 

přátelství a spiklenectví dopomohla 
sociální síť, protože Dagmar nápad-
ně lajkovala mé a  Darkovy příspěvky, 
podle počtu smajlíků to dokonce vy-
padalo, že se tím velmi baví, tak jsme 
se rozhodli, že do toho praštíme a po-
zvali ji na Figarovu svatbu. To se Dáša 
bez přehánění tloukla o hranu lóže. 
Pak jsme na ni vybafli tuto nabídku, 
ona souhlasila a na Darkovu melodii 
a text Tomáše Belka nazpívala ústřed-
ní árii.

A proč by měli diváci na Tři muške-
týry rozhodně přijít?

Musím to zaklepat, ale podle prodeje 
a předprodejů to vypadá, že to sami 
diváci moc dobře vědí. Je to velká, 
romantická, na mnoha místech až 
temná a ukrutná „rytírna“ s otázkami, 
které rezonují s dneškem. To znamená 
komu sloužit, zdali sloužím dobru, zda 
není to dobro převlečená zákeřnost 
a podlost, a protože i já mám své roky, 
tak jak se vypořádat s krizí středního 
věku. Athos, Porthos a Aramis jsou 
v té fázi, ve které je zastihujeme, už 
mušketýři po čtyřicítce. Takže vyvstá-
vá otázka, jak nepřijít o nadšení, zápal 
a esprit, neztratit ho, nevytřást ho 
někde během života a díky tomu se 
vrhat do stále nových dobrodružství 
s otevřeným hledím, energií a nadějí – 
to je myslím to, o čem to hrajeme.

◘ Jana Slouková

Inscenaci Tři mušketýři v režii Davi-
da Drábka hrajeme dnes od 11:00 
na hlavní scéně.

David Drábek: Mušketýři jsou velká romantická „rytírna“

FOTOOKÉNKO: Komorní scéna V Podkroví včera praskala ve švech. Naším hostem byla operní pěvkyně Dagmar Pecková!
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Hledáme společnou poetiku (pokračování ze str. 1)
Co Draku přináší váš tvůrčí přístup?

V: Nepřenášíme sem nějakou „vost-
rou“ režijní poetiku, do které bychom 
chtěli kolegy našroubovat. Snažíme 
se tu vytvářet divadlo, které by moh-
lo vzniknout jenom tady. A Drak je 
hodně speciální prostředí. Tady jsou 
všichni zvyklí ctít formu, dolaďovat ji 
až k dokonalosti a plně se jí podřizo-
vat. Takže herci například netouží po 
rolích, nezabývají se tím, kdo co bude 
hrát, protože je tu zkrátka hluboce 
zakořeněná představa tvorby jako 
kolektivního úsilí. Na druhou stranu 
my věříme v určitou otevřenost tvaru, 
v jeho život. 

J: Často jsme raději, když herec na jevi-
šti jenom tak je a jedná v situaci, která 
se může proměňovat, než když preci-
zně plní to, co je nazkoušené. Já mám 
třeba docela rád chyby. Nebo přesněji 
řečeno momenty, kdy se ta inscenace 
sama sobě tak trochu vymkne z rukou. 
Také například naše práce s tempo-

rytmem je daleko volnější, než je tu 
zakořeněno. A to je právě navzájem 
obohacující, protože my objevujeme 
přesnost, na kterou bychom si jinde 
těžko sáhli, ale sami naopak provo-
kujeme k nepřesnosti a větší svobodě. 
Ale jestli se ptáš na nějaký konkrétní 
cíl, nebo ideální program, předem 
definovanou poetiku, které bychom 
chtěli docílit, tak tu nemáme. Máme 
jen směr a vůli ovlivňovat i nechat se 
ovlivňovat.

Máte podle všeho potřebu „čistě“ 
loutkové divadlo pro děti přesaho-
vat. V čem spočívá?

J: Zajímá nás nosit do divadla pro dět-
ského diváka nebo pro mladé lidi silná 
témata. V loutkovém divadle obecně 
se často klade příliš velký důraz na for-
mu. Dává se publiku najevo: „Hele, co 
ještě umíme udělat!“ ale dramaturgie 
témat jako by byla v pozadí. Chápu, že 
v nějakém divadle, kde se pořád hra-
jí dokola víceméně ty samé pohádky, 

je těžké zůstat přesvědčený, že něco 
sděluješ. Ale my si myslíme, že je po-
třeba hledat silná témata.

V: Loutkáři často hledají témata, která 
jsou vhodná pro loutky, a když jsou 
dobří, tak navíc řeší, v čem jsou lout-
ky jiné než lidé. My to tak neděláme. 
Loutky použijeme, když je to potřeba, 
ale nehledáme primárně materiál pro 
loutkové divadlo.

Podle čeho si vybíráte hostující re-
žiséry?

J: Kritérií je několik, ale základní spo-
čívá v tom, že jsou hosté důležití pře-
devším z hlediska přínosu pro soubor. 
Potřebujeme, aby udělali něco, čeho 
my nejsme schopní, nebo zůsobem, 
jakým my pracovat nedokážeme. Aby-
chom se vyhnuli stereotypu. Jirku Je-
línka jsme například pozvali proto, že 
víme, že umí udělat zajímavé a inspira-
tivní zkoušení. Je daleko intuitivnější 
než my, slyší na jiné podněty.

Máte nějaké téma sezóny?

J: Než jsme přišli do Draku, byli jsme 
s Kubou na volné noze a neměli jsme 
žádný konkrétní program. Ani během 
těchto dvou sezon jsme se nijak jed-
noduše neprofilovali. Tematické se-
zony ani dělat nechceme. Nechceme 
nic násilně kloubit do nějakého dobře 
znějícího názvu. 

V: Nejsem typ člověka, který by si věci 
dopředu moc plánoval. Co se bude 
hrát, nám hodně určuje samotný život 
toho divadla. Jeho momentální nála-
dy a potřeby. Témata navíc vždycky 
hledáme velmi dlouho, a když zjistíme, 
že nás neinspiruje to, co už je naplá-
nováno, klidně to změníme. 

J: V tomhle nás u vedení divadel po zá-
sluze nepředchází nejlepší pověst. Ale 
myslíme si, že to za to stojí.

◘ Bára Etlíková

Nenápadná ironie pohádky
Poetiku pohádky O bílé lani nejvíc 
určuje živě produkovaná hudba Jiří-
ho Vyšohlída. Je výrazná díky svému 
osobitě hravému – nenápadně iro-
nickému, úsečnému a místy i trochu 
absurdnímu rázu. Podobný charak-
ter mají i repliky postav, scénografie 
a herectví, ale nejsou tak výrazné jako 
hudba. Spíš to působí, jako by se jí po-
korně přizpůsobily.

Humor hudby lze obvykle jenom těž-
ko evokovat slovy. Méně často se stá-
vá, že by se dalo totéž říct o herectví 
nebo o scénografii. V tomto případě 
tomu tak je. Humor těchto složek 
je  neobvykle abstraktní. Smála jsem 
se například při zdánlivě banální scé-
ně, v níž si král, dívčin otec, přisunul 
židli k rekvizitě, která znázorňovala 
magickou studánku, a zahalil ji papí-
rem. Smysl této akce byl průzračně 
jednoduchý – nadpřirozené síly mu 
poradily, aby zatemněním oken v pa-
láci chránil dceru před světlem a před 
nebezpečím. Vtip spočíval v tom, že 
akce trvala poměrně dlouho a vypo-
vídala mimo jiné o tom, že obalit ma-
gickou studánku papírem je poměrně 
namáhavý fyzický úkon. „Shazovalo“ 
to jak otcovu starostlivost o dceru, tak 
tajuplnost magické studánky.

V inscenaci se vypráví příběh s ar-

chetypálními motivy o dívce, která 
se do svých šestnácti let může svému 
budoucímu muži ukázat pouze jako 
bílá laň a hrozí jí, že ji její nastávající 
zastřelí. Tvůrci však nerozehrávají žád-
né dramatické situace. Postavy, příběh, 
situace, to vše zůstává jaksi v pozadí. 
Přerod dívky v ženu je vážná věc s exi-
stenciálním rozměrem a publikum si 
je toho také po celé trvání představe-
ní vědomo. Hudební, slovní a všemož-
né jiné hříčky vnímá v kontrastu k této 
rovině, což vnáší do inscenace napětí.

Taková práce s protiklady je velmi 
dobrý nástroj jak diváky zaujmout 
a  držet je v napětí. Vnáší to také do 
inscenace tajemství. Divák se může 
ptát „Proč je tento poměrně brutální 
příběh, vyprávěn s takovým nadhle-
dem?“ Jako dospělému divákovi je 
mi líto, že mi tvůrci trochu víc nepo-
odhalí odpověď na tuto otázku. Ori-
ginální a technicky dobře zpracovaná 
forma pro mě bez náznaku odpovědi 
zůstává spíš nástrojem, jak připoutat 
pozornost publika, než že by mi ote-
vírala nečekaný pohled na zpracované 
téma. Pro dětského diváka je inscena-
ce cenná, protože příběh rozhodně 
nevypráví ilustrativně a tím provokuje 
jeho fantazii.

◘ Bára Etlíková
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Hrát (si) v peřině
Jak dělat divadlo pro nejmladší? V 

„pohádkové ukolébavce“ s názvem 
Batosnění si tuto otázku položili herci 
Lucie Valenová a Dan Kranich společ-
ně s režisérkou Monikou Kováčovou. 
Dětem připravili barevné polštářky 
do půlkruhového hlediště, v průběhu 
představení je ovšem porůznu vybíze-
li k interakci a počítali s tím, že se děti 
dříve či později zapojí do hry. Cílové-
mu publiku přizpůsobili i jazyk před-
stavení, který lze nejlépe vystihnout 
přirovnáním k blábolivě nonsenso-
vým animovaným seriálům typu Pin-
gu. Cílem tohoto představení oprav-
du nebylo sdělení, ale samotná hra a 
seznámení dětí s divadelním médiem.

Zpočátku seděly děti v hledišti v bez-
pečné blízkosti rodičů a na představe-
ní reagovaly jen občasným smíchem 

nebo zapištěním, postupně se však 
ty otrlejší začaly přibližovat k hercům, 
odpovídat na jejich zvuky týmž paja-
zykem a hrát si s loutkami a rekvizita-
mi. Některé z nich na sebe strhávaly 
pozornost nezávisle na herecké akci 
nejrůznějšími tanečky anebo scho-
váváním se za zadní oponu a stávaly 
se tak spoluaktéry představení. Pub-
likem tedy zůstali už jen rodiče, kteří 
na herecké výkony svých ratolestí živě 
reagovali. Celý děj začal na dětech 
postupně záviset, protože bez loutky, 

kterou zabavila jedna holčička, ane-
bo peřiny, kterou jim v závěru vytrhla 
hned celá banda rozjetých uličníků, 
herci hrát zkrátka nemohli.

Batosnění se tak chvílemi více než 
divadelnímu představení podobá 
workshopu anebo zkrátka hře, kterou 
pro děti připravili dva animátoři. V cel-
kovém kontextu festivalem žijícího Di-
vadla DRAK, jež je obklopeno nejrůz-
nějšími dětskými atrakcemi, může být 
vnímáno jako jedno ze stanovišť velké 
táborové pouti. Mohlo by se tedy zdát, 
že tvůrci divadelní médium popírají, 
tak tomu ovšem není. Jen berou v po-
taz charakter nejmladších dětiček, kte-

ré ještě nevydrží sedět na jednom mís-
tě a neudrží tak dlouho pozornost, a 
představení jim přizpůsobují, divadel-
ní distanci však zcela neruší. V určitých 
momentech dětem dávají najevo, že 
se mají stáhnout, a sami opět přebírají 
iniciativu jakožto hlavní aktéři. Zcela 
pak scénu ovládnou při závěrečné 
děkovačce. Stejně tak je distance za-
bezpečená rodiči, kteří až na výjimky 
do děje nezasahují. Divadelní distanci 
(a pravidlům obecně) se v Batosnění 
děti učí jejím (jejich) popřením a opět-
ným nastolováním. 

◘ Kateřina Kykalová

FOTOOKÉNKO: První festivalový víkend se v Draku odehrává ve znamení tradiční Dračí pouti.


