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DNES V KLICPEROVĚ DIVADLE

15:30 LETNÍ SCÉNA

Divadlo U plotny / CZ

VOKOŇOVI
17:00 STUDIO BESEDA

Švandovo divadlo Praha / CZ
Martina Kinská / režie: M. Kinská

PANKRÁC ´45
17:00 V PODKROVÍ

Povídání v Podkroví

MARTIN HILSKÝ
19:00 HLAVNÍ SCÉNA

Divadlo v Dlouhé Praha / CZ
J. Vodňanský, P. Skoumal, J. Borna 
režie: J. Borna, M. Hanuš

S ÚSMĚVY IDIOTŮ
cca 21:20 LETNÍ SCÉNA

JH BIG BAND - KONCERT

Martina Kinská: Hledali jsme námět postavený na ženách
Mohla byste našim čtenářům ozřej-
mit okolnosti vzniku projektu Pan-
krác  ´45?

Po inscenaci Cry Baby Cry, kterou si 
„vytvořila“ dámská šatna a v níž se ově-
řila síla dam v našem souboru, jsme 
hledali hru či náměť opět postavený 
na ženách. Tentokrát však ve vážnější 
rovině. A mně se v mysli vynořila pár 
let stará osnova příběhu, která pů-
vodně na popud plzeňského divadla 
vznikla jako libreto k muzikálu o Lídě 
Baarové. Ponechala jsem pět postav 
a děj soustředila do jediné cely. A za-
čala jsem načítat další knihy a doku-
menty.

Vnímáte souběh funkcí autorky 
a  režisérky jako komplikaci nebo 
výhodu a proč?

V tomto případě to byla spíše výhoda 
vzhledem k množství faktografických 
materiálů, které bylo třeba k dané 
látce nastudovat. Režisérka toho byla 
ušetřena, neb už studovala autorka. 
Režisérka také mohla naplno říct, že 
některá replika je ale opravdu pitomá, 
a že ji okamžitě škrtá. Autorka v tu 
chvíli většinou neodporovala. Ani se 

příliš nebránila přepisování. Vlastně 
v tu chvíli byla už tak trochu mrtvá. 
A  jak známo – mrtvý autor, dobrý au-
tor, alespoň pro inscenátory. 

Jak důležitá byla v tomto ohledu 
přítomnost dramaturgického do-
hledu Vladimíra Čepka?

Velmi. A to jak v konfrontaci (která je 
dle mě ve vztahu režisér – dramaturg 
nezbytná), tak posléze i v podpoře; 
zkrátka v možnosti skutečného dialo-

gu – ať už o samotném textu, či o pro-
cesu zkoušení.

Hodláte se k divadelní režii i nadále 
pravidelně vracet?

Pravidelně ne.  Jen pokud zase dojde 
na nějaké neodbytné puzení. Zatím 
raději budu pravidelně koukat pod 
ruce opravdovým režisérům, ať už di-
vadelním či filmovým. 

Spatřujete nějaká specifika ve ve-
dení čistě ženského obsazení?

Myslíte hormonální? Nebo rovnou 
zvládání hysterie, která je při tak 
vysoké koncentraci feminity očeká-
vatelná? Asi vás zklamu – zkoušení 
Pankráce bylo většinou podezřele po-
klidné a  soustředěné, dokonce často 
černohumorné, a argumenty vesměs 
racionální. Ale nepopírám, že za pří-
tomnost jakéhokoli muže na zkoušce 

– dramaturga Vládi Čepka, odborné-
ho poradce Petra Koury, hudebníka 
Zdeňka Doležala či herce Luboše Ve-
selého, který nám celý proces zkouše-
ní fotil, jsme byly velmi rády. Minimál-
ně pro pocit jisté rovnováhy ve světě.

Pokračování na str. 2
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10:00 STUDIO LABYRINT

Taneční studio Light / CZ

JOLA / JOLA
17:00 GLÓB PŘED DIVADLEM

DIVADELNÍ HYDEPARK 
LÁHOR/SOUNDSYSTEM 

DISKRÉTNÍ DEN
18:00 HLAVNÍ SCÉNA

Tygr v tísni, vila Štvanice / CZ

DEN OPRIČNÍKA
19:30 GLÓB PŘED DIVADLEM

Teď, nádech a leť / CZ

SLEPICE NENÍ PTÁK, UKRAJINA 
NENÍ CIZINA
21:00 STUDIO LABYRINT

Fekete Seretlek / CZ, SLO

KAR (REPASS)
22:00 STUDIO LABYRINT

FEKETE SERETLEK - KONCERT

DNES V DIVADLE DRAK 
„DIVADLO JAKO POLIS 

A POLITIKUM“

Jenom s těmi lidmi být…
Českou i zahraniční kritikou oceňovaný 
soubor NIE (New International Encoun-
ter) se postaral o hlavní večerní předsta-
vení ve Studiu Labyrint. Před představe-
ním jsem si – česky! - povídal s Kjellem 
Mobergem, spoluvedoucím souboru 
a režisérem Kabaretu Evropa.

Ve vašem souboru působí Češi, Bri-
tové, vy sám jste Nor – jak jste se 
dali dohromady?

NIE je mezinárodní soubor, ale dalo by 
se skoro říct, že vzniknul tady v Hrad-
ci. Studoval jsem na DAMU a Jakub 
a  osef Kroftovi chtěli dělat mezinárod-
ní projekt. Přizvali dva Angličany Alexe 
Byrnea a Roberta Orra - teď sedí ved-
le mě - a společně jsme dělali Vojcka. 
A to byl začátek našeho divadla. Práce 
s více jazyky, s živou hudbou, velmi 
lidská témata a vyprávění tvoří doteď 
základ naší práce. Od té doby jsme dě-
lali dvacet tři představení, cestujeme 
po celém světě, byli jsme v pětatřiceti 
zemích. Tento rok jsme hráli pět týdnů 
v Americe, v New Yorku, na Broadwayi...

O co vám jde v projektu Kabaret 
Evropa?

Chceme to dělat jako politické diva-
dlo, je to o současnosti, je to o situaci 
s uprchlíky v posledním roce a zvlášť 
o tom, jak se posunuje politický svět 

– vypadá to, že se totiž trošku zhroutil. 
Máme najednou všude víc excentriků, 
ve světě i v evropské politice, a na to-
hle si chceme posvítit, bavit se o tom. 
Samozřejmě, jako vždycky pracujeme 

s humorem, třeba začátek je velmi hu-

morný. Ale jsou tam i pravdivé příběhy, 

které jsme získali v Norsku z rozhovo-

rů s mladistvými uprchlíky mezi čtr-

nácti a osmnácti lety. Kousek od místa, 

kde v Norsku bydlíme, je azylový dům 

pro mladé azylanty. Čtvrt roku jsme 

s  nimi pracovali, tvořili společně diva-

dlo a mluvili o věcech, jak jsou. 

Pokračování na str. 4
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Které historické období kromě dru-

hé světové války Vás podobně silně 

inspiruje?

Každé ve smyslu konfrontace jedin-

ce se systémem, do něhož nechce či 

nemůže z nějakého důvodu zapad-

nout. To už v sobě nese hraniční situ-

aci a  potažmo tak dramatickou. Také 

mám „slabost“ pro období, které sama 

pro sebe nazývám dobami „schylo-

vání se“ - např. třicátá léta dvacátého 

století, anebo belle epoque. Vlastně 

celá druhá polovina devatenáctého 

století je ve svém tříštění a definitiv-

ním rozpadu jakéhokoli celistvosti pro 

mě fascinující. Zřejmě je mi blízká v té 

deziluzi, ztráty jakéhokoli skutečně 

pevného bodu a jistoty, kterou kontra 

rostoucímu komfortu nese. 

Jaká byla vaše aktuálně končící di-
vadelní sezóna a co Vás čeká v sezó-
ně příští?

Celkem náročná, ale vesměs naštěstí 

inspirující. Příští sezónu jsme ve Švan-

dově divadle pojednali převážně au-

torsky: čeká nás nová adaptace Dyko-

va Krysaře, hra Doda Gombára Peníze 

či zčásti autobiografický text Natálie 

Kocábové Než usnem. A Studio pro-

zkoumá skrze tři komorní inscenace 

pro nás podnětné fenomény, s nimiž 

se dnešní společnost potýká: intimitu, 

anonymitu a agresi.

◘ Petr Klarin Klár

Inscenaci Pankrác ´45 můžete vidět 
dnes od 17:00 ve Studiu Beseda.

Hledali jsme námět postavený na ženách (pokračování ze str. 1)

Včerejší odpoledne patřilo ve Studiu 
Beseda pozoruhodné inscenaci Nick. 
Po jejím skončení jsme vyzpovídali 
asistentku režie a dramaturgie této in-
scenace, Kateřinu Jandáčkovou.

Jak ses Ty osobně k inscenaci Nick 
dostala, a jaká byla její geneze?

Já už jsem s Petrou Tejnorovou spo-
lupracovala na live cinema projektu 
Nevina, který předcházel Nickovi. Za-
tímco tam jsem dělala dramaturga, 
tak v případě Nicka si Petra Tejnorová 
přizvala dramaturga Jana Tošovského, 
se kterým autentický Nickův příběh 
dramatizovali. Já jsem ve finále dělala 
asistentku režie i dramaturgie a navíc 
v inscenaci funguju jako live DJ, takže 
mixuju hudbu  v reálným čase. 

Jaký máš vztah k multimedialitě na 
jevišti?

Veskrze pozitivní. Vlastně s ní koketu-

ju už od svých prvních inscenačních 
projektů na DAMU. Mám ráda propo-
jování divadla, filmu a mediální komu-
nikace na jevišti. 

Co tě v nejbližší době čeká a nemi-
ne?

Momentálně chystám tři věci naráz: 

s dramaturgyní Natálií Preslovou při-

pravuju scénář do pražského Nodu, 

kde budeme na  podzim zkoušet naší 

autorskou inscenaci. V létě zkouším ve 

studiu Alta, kde jsem získala rezidenci 

a pro Prague Pride připravuji scénické 
čtení s divadlem Letí. 

Kromě divadla se věnuješ i gastro-
nomii, můžeš nám představit svůj 
restaurační projekt?

Protože mně divadlo ještě tak úpl-
ně neživí, začala jsem dělat na baru. 
Vždycky jsem měla pocit, že by mně 
to mohlo bavit, a nakonec se ukázalo, 
že je to v podstatě pravda.  A protože 
moje kamarádka Anička Linhartová 
je vášnivá kuchařka, tak mě následně 
napadlo povýšit jídlo a zábavu na vyš-
ší level.  Majiteli pražského klubu Zenit 
se to zalíbilo, souhlasil a my jsme ná-
sledně do tria přibrali herečku z mého 
ročníku Terezu Nádvorníkovou a spo-
lečně každou sobotu od jedenácti 
do čtyř pořádáme brunch, k čemuž 
si vymýšlíme kostýmy a dělá nám to 
velkou radost.

◘ Petr Klarin Klár

Kateřina Jandáčková: Mezi divadlem a gastronomií  

FOTOOKÉNKO – SETKÁVÁNÍ: Vlevo s delegací z ostravského Divadla Petra Bezruče a festivalu Dream Factory a vpravo s protagonisty inscenace Nick.
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Hradče můj milý, zase jsem rozpuštěn 

v Tobě, tak jako ve mně Ty. Jsem zde 

přešťasten a  je to krásná symetrie! Den 

první svůj letošní jsem věnoval zevrub-

nému studiu aktuální formy souboru 

Klicperova divadla, a nadšeně prohla-

šuji, že i nadále jest výjimečná. Pokud 

se tu dramaturgyně Unisexu, paní 

Markéta Bidlasová zjeví, za první polo-

vinu inscenace jí sice s vervou Mr. Greye 

řádně vylískám, protože nedůslednější 

práci jsem v mnoha ohledech již dlouho 

nezažil, skutečnost, že vespolná jevištní 

existence místní herecké kumpanie má 

úderní sílu superhrdiny, se jí však naštěs-

tí zastřít naprosto nepovedlo. Polovinu 

druhou pak lze už bez výhrady velebit, 

neboť zde jsem uronil i sporadickou 

slzu. Hradečtí Avengers se s nástrahami 

Unisexu porvali s elegancí protřelého 

karetního mistra, a na dramaturgické 

lapsy tak rázem dali zapomenout.  Ještě 

lepší krmí pak bezesporu byla degusta-

ce večerní, kdy na programovou tabuli 

scény hlavní elegantně přistál Lettsův 

Srpen v zemi indiánů v režii Terezy Kar-

pianus. Dramatická předloha je pro mě 

sice spíš umně maskovanou telenovelou, 

než literárním skvostem, coby materiál, 

na němž lze prověřit komplexní škálu 

schopností zúčastněné herecké grupy, 

však funguje dokonale. Rodinné jevištní 

peklíčko pak korunuje suverénní herec-

ká kreace paní Zory Valchařové Poulové, 

jež byla po právu oceněna cenou Thálie. 

Pak už mně večer uchvátil do svých dra-

vých spárů. Catering zde funguje na jed-

ničku a ve stanech to vře, bohužel občas 

i nežádoucí agresivitou místních občán-

ků. Každopádně i  funkce setkávací fun-

guje na hradeckém divadelním svátku 

naprosto dokonale. Barboro Fialová, 

Kateřino Dudová a Honzo Kačeno jsem 

moc rád, že jste tady, tleskám a jako 

dítě rozradostněn jsem. V den sváteční 

nás čeká místní mušketýrská romantika, 

multimediální orgie z detektivních Jatek 

v inscenaci Nick a novodobá moralita 

Shylock v podání Milana Kňažka. Na co 

se těšíte Vy? Já na další mimořádnou 

porci skvělé festivalové atmosféry a sa-

mozřejmě na Vás. Kdepak se střetneme?  

Doufám, že v pekle ne!

Armageddon naštěstí nekonal se, a dob-

ře tomu tak! Mušketýrskou drábkovinu 

jsem sice v zájmu zachování duševního 

zdraví a stabilizace spánkového reži-

mu vynechal, ale odpolední Nick mi na 

Besedě způsobil nefalšované divácké 

blaho. Možná proto, že k inscenaci jsem 

nejprve přistupoval bez zvláštních oče-

kávání, poměrně unaven vlnou podob-

ných jevištních multimedialit, jimž jsem 

byl v poslední době donucen přihlížet, 

mě výsledek nadchnul velmi. Lepší 

příklad briskních přechodů mezi herec-

tvím divadelním a filmovým na součas-

ném domácím jevišti nenajdete. Hana 

Vágnerová funguje skvěle, a zbytek ob-

sazení za ní nikterak nezaostává. Žánr 

postmoderního neonoir jest naplněn 

příkladně a nikde nic nedrhne. Insce-

naci sluší i živě Kateřinou Jandáčkovou 

mixovaná hudba, která výborně podtr-

hává nervní atmosféru nejednoznačné 

story. Klaním se, za opojení děkuji, a ná-

sledně naběhnu si na rezatý nůž! Nikdy 

jsem nechtěl vstoupit na půdu Divadla 

na Jezerce. Leč práce jest práce a někdy 

musíš. A bolí to moc. Mám velkou úctu 

k formě Milana Kňažka, i k jeho precizní 

jevištní mluvě v nerodném jazyce. Ale 

Shylock byl především z prstu vycucaná, 

bezbřehá moralistní nuda, zdramatizo-

vaná seminární práce studenta prvního 

ročníku divadelní vědy. Co ostatně chtít 

po inscenaci, jejíž scénografii domi-

nuje fotografie Voldemorta (ten jehož 

jméno se nevyslovuje, jest principálem 

DnJ) třikrát větší než obrázek Williama 

Shakespeara? Utíkám do vlahého deště 

a doufám, že rychle zapomenu. Krásné 

pondělí všem!

◘ Petr Klarin Klár

KlariNův deník hradecký - část první: aklimatizace a první dva!

DAGMAR PECKOVÁ PODRUHÉ : Operní pěvkyně zůstala na festivalu ještě další den a poprvé navštívila Tři mušketýry, ke kterým nazpívala titulní píseň.



HADRIÁNstrana 4 pondělí 20. 6. 2016

Jenom s těmi lidmi být… (pokračování ze str. 1)
Nakolik vám jde o dokumentární 
výpověď?

Jedny z německých novin o jiném na-
šem projektu kdysi napsaly, že máme 
velkou nechuť k práci s dokumenty 
a s dějinami, my si to spíš v brechtov-
ském stylu předěláme na to, co potře-
bujeme, abychom mohli vyprávět pří-
běh. Ale v Kabaretu Evropa teď budou 
i přímo dokumentární věci, například 
autentický text chatu s jednou mat-
kou, která zůstala v Aleppu. Bohužel 
teď jsme s ní ztratili kontakt, takže ne-
víme… vůbec nevíme, co se s ní stalo. 
Její syn je v Norsku a právě s ním jsme 
na projektu hodně pracovali.

Jde vám tedy o autenticitu, svědec-

tví konkrétních lidí?

Rozhodně nám nejde jen o dokumen-
tární příběhy, také kontext, se kterým 
pracujeme, je hodně důležitý. I kon-
text, ve kterém představení prezen-
tujeme. Dnes třeba pracujeme tady, 
minulý týden jsme byli ve Švýcarsku, 
týden předtím v Německu. Obsah se 
samozřejmě mění, podle toho, kde 
jsme. Snažíme se soustředit na sou-
časnost, na perspektivu diváků, kteří 
přijdou. Třeba v Německu je plno 
uprchlíků, tady jich je hodně málo 
a  přitom ta reakce… Je samozřejmě 
vždycky těžké najít ten prostor, kde 
by člověk mohl pomáhat, vědět, jak 
pomoci. 

Jak pomoci?

My jsme třeba začali chodit do azy-
lového domu. Jenom tam prostě při-
jít a dvě hodiny tam s těmi lidmi být, 
mluvit – samozřejmě i tohle pomůže. 
Po našich zkušenostech jsme pocho-
pili, že jediná cesta je integrace – a to 
co nejdřív. 

Jak mezinárodní složení týmu ovliv-
ňuje vaši práci?

Hodně pracujeme se stereotypy. Ste-
reotypy jsou strašně silné. Angličani, 
Češi nebo Norové - všichni jsou takoví 
nebo makoví, a to pro nás znamená 
dobrý výchozí bod. Zkušenosti lidí 
různých národností a kultur nás nutí 

k  tomu, abychom vyjádřili něco víc, 
než jenom národní postoje. Já osob-
ně si myslím, že národy by neměly 
existovat, to už je minulost. Vede to je-
nom k nacionalismu a… No ale stejně 
máme různé názory, vidíme svět nebo 
dějiny různě.

Jaký k tomu zaujímáte postoj?

Náš přístup by se dal asi nejspíš ozna-
čit jako rekonstrukce. Pravda možná 
úplně neexistuje, ale jde nám o nějaké 
hlubší porozumění tomu, na jakých 
hodnotách je naše společnost posta-
vená.

◘ Vojtěch Bárta

Maruška jako bojovnice proti konzumu
Herečka Ivana Bílková vypráví v dračí 

inscenaci dětem pohádku O dvanácti 

měsíčkách velmi poutavým způso-

bem. Maruška je v něm jedinou klad-

nou hrdinkou, která sama hrdinně 

bojuje proti zlému světu ztělesněné-

mu macechou a Holenou, ale i poměr-

ně strašidelnými měsíčky v podobě 

dvanácti bílých, skřípějících stromů. 

Nepřízeň osudu pak představují 

i konstantně pesimistické předpovědi 

počasí, znějící ze záznamu. Ty ovšem 

zastupují zároveň téma, které tvůrci 

do Maruščina příběhu zapojili zcela 

nově – téma konzumu.

Herečka zasazuje pohádkovou rodinu 

do dnešní doby a macechu s Holenou 

usazuje na pohovku před televizi na-

laděnou na stanici TV Pohovka. Mat-

ka s dcerou v ní sledují nejrůznější 

teleshoppingová show, která i v zimě 

nabízejí zaručeně čerstvé jahody, fial-

ky ve spreji anebo recept na jablečný 

závin. Tvůrci tím odkazují k dnešní 

supermarketové kultuře, která nám 

skutečně umožňuje koupit si téměř 

jakýkoli produkt celoročně, přičemž 

jejich samotná kvalita je už věc ved-

lejší. Otázkou v anotaci i samotnou 

inscenací se tak tvůrci snaží zpřítom-

nit základní absurditu macešiných 

a Holeniných požadavků, kterou si 

v době dostatku a potravinářského 

velkoprůmyslu pomalu přestáváme 

uvědomovat.

Obě záporné postavy jsou zobrazeny 

jako typické konzumentky, což vyjad-

řuje i samotná podoba loutek: ty sedí 

celou dobu na pohovce a herečka ani-

muje pouze jejich hlavy, v místě úst 

rozříznuté tak, aby se dala jejich horní 

část odklopit a Maruška je mohla kr-

mit vším, co si ženy poručí. Pohovku 

s loutkami herečka navíc dvakrát vy-

mění, aby naznačila jejich postupné 

tloustnutí. A protože mají ženy chuť 

na vše, co mezi věčným spaním a je-

zením zahlédnou v televizi, jejímž sle-

dováním tráví zbytek veškerého času, 

krmí je Maruška střídavě nezdravými 

řízky a klobáskami, ale i zaručeně 

pravými biopotravinami donesenými 

od měsíčků – jahodami a jablky. Kate-

gorie zdravé a nezdravé stravy nebo 

domácí či průmyslové kvality přitom 

vůbec nerozlišují, v produktech nevidí 

jejich skutečnou hodnotu, ale pouze 

jejich soukromý požitek – z Maruš-

kou pracně získaného keříčku jahod 

tak ochutnají každá jednu, jejich chuť 

pohaní a poručí si zase raději klobásky.

Konzumenství ovšem představuje 

i samotná relace televizní předpovědi 

počasí, která macechu s Holenou zá-

sobuje pouze pesimistickými vyhlíd-

kami, věštícími dokola jen déšť, sníh 

a silný vítr, a své divačky si tak k sobě 

nadobro připoutává – protože co 

v takovém nečase dělat jiného. Téma 

špatných zpráv se přitom nemusí tý-

kat pouze počasí, ale celkového dění 

vůbec. Cestovní kanceláře v tomto 

roce zaznamenávají obrovský pokles 

zájmu klientů nejen o východní desti-

nace, ale často o zájezdy do zahraničí 

obecně. Lidé, dennodenně krmení 

novinkami o uprchlické krizi, vnímají 

situaci často zkresleně a tragičtěji, než 

jaká ve skutečnosti je, a mají dojem, 

že v okolním světě zuří válka a nejjis-

tější je tedy zůstat doma.

Všudypřítomný dostatek zboží a  in-

formací v lidech zcela paradoxně 

k  původnímu marketingovému cíli 

budí často naopak pasivitu. A přesně 

proti tomuto konzumnímu tlení (na-

místo aktivního dlení) bojují tvůrci 

v inscenaci Divadla DRAK. Poměrně 

morbidní závěr, v němž se macešina 

chaloupka promění v její a Holeninu 

hrobku s křížkem navrchu, tak z je-

jich hlediska představuje happy end, 

v němž upřímná a čistá Maruška vítězí 

nad lhostejným konzumem.

◘ Kateřina Kykalová
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„Rozumět“ divadlu 
V roce 1993 založil Josef Krofta při Diva-
dle Drak Mezinárodní institut figurální-
ho divadla, v jehož rámci měl probíhat 
výzkum nových podnětů v divadle pro 
děti. S Annou Hrnečkovou jsme si poví-
daly o aktivitách institutu v oblasti tzv. 
divadelní edukace. Anička vystudovala 
konzervatoř, divadelní vědu a drama-
tickou výchovu. V MIFD pracuje od roku 
2013 jako divadelní lektorka. O své práci 
vždycky mluví s velkým zápalem. Když 
tvrdí, že cílem aktivit institutu není zvý-
šit tržby divadla, lze jí to velmi snadno 
uvěřit.

Vedle umělců jsou cílovou skupi-
nou MIFD také děti, jimž nabízíte 
různé dílny. Co je jejich náplní?

Máme teď asi deset ustálených pro-
gramů, které vedu buď já, nebo moje 
kolegyně Jana Nechvátalová. Nabí-
zíme je zejména školám. Jednomu 
druhu programů říkáme „Divadlo na 
vlastní kůži“. Děti si tu mohou prak-
ticky vyzkoušet náplň práce různých 
divadelních profesí. Zkusí si třeba, jak 
je jevištní pohyb propojený s vnitřní 
představou herce, jak se na jevišti 
vytváří postava, jak se pracuje se stí-

novým divadlem… Máme také „Dílny 

k inscenacím“, které děti na konkrétní 

inscenaci buď připraví, anebo ji s nimi 

reflektují. Připadá mi, že je to nejpří-

mější způsob, jak děti učit „rozumět“ 

divadlu. Teď nám má například na Mé-

lièse přijít mateřská školka, a učitelé 

měli strach, že takhle malé děti budou 

zmatené z toho, že se v inscenaci ne-

mluví. Myslíme si ale, že ve chvíli, kdy 

je na představení trochu připravíme a 

vyvoláme v nich otázku „Tak schválně, 

jaké to bude?“, si představení užijí.  

Slyšela jsem také o workshopech 

pro učitele. Co je jejich cílem a ná-
plní?

Uvědomili jsme si, že ten, kdo s dětmi 

komunikuje o divadle a přivádí je tam, 

jsou učitelé, a ti velmi často nejsou 

vybaveni žádnými metodami, jak di-

vadlo rozebírat (není to jejich chyba, 

protože většinou neprošli sebemenší 

výchovou k diváctví). Nemají kapacitu 

na to vymýšlet hry, které by si s dět-

mi zahráli před představením a po 

něm. Na workshopu jsme jim zadávali 

přesně ty úkoly, které jsme si připravili 

pro děti. Hráli etudy, dělali živé obrazy, 

hledali v inscenacích momenty, které 

je pobavily, potěšily nebo chytly za 

srdce, nebo třeba dostali různé detek-

tivní úkoly, po čem mají v představení 

pátrat, aby tak zaktivizovali svoji po-

zornost. Učitelé pak říkali, že jsou rádi, 

že jsme jim ukázali, jak takové tech-

niky mohou vypadat. Dál už mohou 

vymýšlet svoje vlastní, ale bez toho 

prvního kroku u nás by jim to nešlo.

Během festivalu vybíráte členy tzv. 
„Dětské rady“, která má s vámi spo-

lupracovat po celý příští rok. Co je 
cílem tohoto projektu?

Chceme se s dětmi během roku schá-

zet, a buď budeme reflektovat to, co 

společně uvidíme, anebo budeme 

společně pomocí různých her zkou-

mat témat, na kterých budou zrovna 

pracovat Jakub s Tomášem. Výstupy 

z  těchto setkání potom předám klu-

kům jako možný inspirační materiál 

- jak na téma pohlíží ti, kterým bude 

inscenace určená… Hlavní přínos 

Dětské rady ale vidím v tom, že děti 

získají k divadlu vztah a bude pro ně 

přirozené se do něj vracet. 

◘ Barbora Etlíková

I malé může být ošklivé
Při sledování Ošklivého káčátka 

mě často napadalo, že je to (nejen) 

k  dětskému publiku poměrně drsná 

i upřímná inscenace. Několikrát jsem 

tuto pohádku viděla zahranou tak, 

aby bylo divákům už od začátku jasné, 

že káčátko ve skutečnosti není ošklivé 

(loutky, které ho hrály, byly „hezké“). 

Inscenace pak měly průzračný mora-

listický ráz - ostatní postavy byly za 

xenofoby, kteří odlišné zvířecí druhy 

poměřovali jenom podle toho svého.

Ošklivé káčátko Jiřího Vyšohlída je jiné. 

Luděk Josek vytvořil titulní loutku sice 

trochu roztomilou, ale doopravdy „oš-

klivou“. Káčátko je celé rozčepýřené, 

má vyvalené oči a působí, jako by se 

právě vylíhlo. Ostatní (mnohem po-

hlednější) postavy, které nechtějí mít 

s ošklivým káčátkem nic společného, 

jsou samozřejmě i zde vyloženy nega-

tivně jako zlí agresoři. Diváci sice mo-

hou nesouhlasit s jejich chováním, ale 

těžko se zbaví znepokojivého vědomí, 

že ošklivost v tomto světě nemá místo. 

Díky tomu vyvolává inscenace poměr-

ně tísnivé emoce.

Samozřejmě se jedná pouze o jednu z 

jejích rovin. Jana Vyšohlídová animuje 

loutky tak, že působí roztomile a mís-

ty i vtipně, a tím tísnivou rovinu mírní. 

V úplném závěru se navíc odehraje 

obligátní pohádkový happyend, kdy 

káčátko zjistí, že je ve skutečnosti do-

cela pěknou labutí. 

◘ Barbora Etlíková


