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Vážení diváci a příznivci Divadla Drak,

 naše divadlo slaví v letošním roce 60. výročí svého 
založení. Využili jsme této příležitosti k tomu, abychom se po 
celý rok 2018 v různých formách ohlíželi za jeho bohatou his-
torií a připomínali si významné momenty či osobnosti, které 
jsou s Drakem neodmyslitelně spjaty. Pro oslavy jsme si zvoli-
li slogan Let’s 60!, který však lze číst také jako Let’s Go! Chce-
me tím říct, že historie Draku je stále živá, neustále se tvoří, 
a že jakkoli si své historie vážíme, odkazujeme se k ní a vní-
máme ji jako naše nejcennější dědictví, nezůstáváme v mi-
nulosti uvězněni. Naopak se ji snažíme i nadále rozvíjet a psát 
její nové kapitoly. Proto jsme vedle různých vzpomínkových 
událostí připravili speciálně pro příležitost oslav také novou in-
scenaci Fausta, která je symbolickým mostem mezi minulostí  
a současností našeho divadla. S touto inscenací také souvisí nej-
větší dárek, který si Drak k oslavám nadělil, a sice nové šapitó, ve 
kterém se Faust odehrává. To se stalo dalším regulérním hracím 
prostorem využitelným od jara do podzimu, který máme od letošní-
ho roku k dispozici. Nikoho jistě nepřekvapí, že nejvíc jsme šapitó 
zatím využili během tradičního červnového festivalu Divadlo ev-
ropských regionů, jehož je Drak dlouholetým spolupořadatelem.

 Vedle Fausta jsme v rámci oslav našeho výročí připra-
vili také celou řadu vzpomínkových akcí a událostí. Scénografka  
Tereza Venclová připravila pro muzeum Labyrint výstavu nazvanou 
Nonperfektně vod Matasa, která zahrnuje třicet intimních setká-
ní s prof. Petrem Matáskem, dlouholetým scénografem a jedním  
ze spolutvůrců jedinečného výrazu našeho divadla. K jubileu se 
váže také Kočovná výstava, tedy speciálně upravený automobil, 
který je od podlahy po střechu napěchován historií Draku. Při-
pomínky našeho jubilea se však neomezily pouze na domovský  
Hradec Králové. V lednu jsme přijali pozvání na londýnskou Royal 
Centre School of Speech and Drama, kde dramaturg Tomáš Jarkov-
ský přednášel o historii i současnosti Divadla Drak, a v dubnu jsme 
ve spolupráci s prostorem La Fabrika uspořádali pražskou premiéru  
nové inscenace Bílý tesák. Oslavy pak definitivně vyvrcholí již 
v nové sezóně, na podzim 2018, kdy se uskuteční mimořádné  
pokračovaní cyklu komponovaných večerů Fenomén Drak, tento-
krát za účasti celé řady našich bývalých kolegů a spolupracov-
níků či přátel z jiných divadel. Součástí večera bude také promí-
tání sestřihu televizního dokumentárního cyklu Drak, kterého se 
netřeba bát, který pro Českou televizi připravil režisér Aleš Kisil.  
A definitivní tečku za oslavami pak v prosinci učiní Drakovská  
zabijačka a tancovačka.

 Jak se ale můžete dočíst na následujících stranách 
tohoto speciálního dvojčísla naší tradiční ročenky, dění v našem 
divadle se v sezónách 2016/2017 a 2017/2018 netočila ani zdaleka 
jen kolem oslav jubilea. V posledních dvou sezónách jsme odpre-
miérovali celkem sedm inscenací vlastních (Tik Tak Tik Tak, Vyšla 

hvězda nad Betlémem, Makový mužíček, Blátem po hlavě, Medo-
vá královna, Bílý tesák a Faust) a jednu koprodukční (Fragmen-
ty milostných obrazů – spolu se Spitfire Company). S největším 
ohlasem se setkal Bílý tesák, který získal cenu Erik pro nejinspira-
tivnější loutkářskou inscenaci sezóny a za jehož režii je na Cenu 
divadelních novin nominován Jakub Vašíček. Na tutéž cenu byl  
o rok dříve za režii Fragmentů milostných obrazů nominován i Petr 
Boháč. Především ale ve stejném roce získal Jiří Vyšohlíd Cenu 
české divadelní kritiky za hudbu k inscenaci O bílé lani.
 
 Již tradičně bylo v obou sezónách Divadlo Drak spo-
lupořadatelem festivalu Divadlo evropských regionů, stejně 
tak jako dalších dvou ročníků Mezinárodní setkání studen-
tů vysokých uměleckých škol Gaudeamus Theatrum, které-
ho se zúčastnili studenti z ČR, Slovenska, Polska či Němec-
ka. Sami jsme pak opět účinkovali na celé řadě festivalů u nás  
i v zahraničí. V rámci naší galerijní činnosti v muzeu Labyrint jsme 
uspořádali např. výstavu Petra Nikla Švábí arabesky či výstavu 
Včelí dům vážící se tematicky k inscenaci Medová královna. Na 
střeše divadla chováme navíc od března 2017 vlastní včelstvo. 
Nadále také pracujeme na rozvoji našich vzdělávacích aktivit. 
Důležitým mezníkem je v tomto ohledu vznik klinického pracovi-
ště, které ve spolupráci s Katedrou výchovné dramatiky pražské 
DAMU za naše divadlo zaštiťuje umělecká ředitelka Dominika 
Špalková. Vedle toho máme od roku 2017 vlastní dětský diva-
delní soubor, který vede lektorka Jana Nechvátalová. Pokraču-
je oblíbený cyklus nedělních odpolední pro děti a jejich rodiče 
Nedělání, neustále aktualizujeme nabídku workshopů pro školy 
i širokou veřejnost a poskytujeme prostory našeho divadla dal-
ším kulturním partnerům. Další podrobnosti o našich aktivitách 
ostatně najdete na následujících stránkách tohoto magazínu  
či v závěrečných výčtech, které obě sezóny stručně shrnují.

 Divadlo Drak se těší vaší přízni již 60 let. Za to vám dě-
kujeme a věříme, že nám ji zachováte i po léta a desetiletí příští.  
Na všechna další setkání s vámi se těší

Eliška Finková
ředitelka Divadla Drak a MIFD o.p.s.

O B S A H :
4 /  M e d o v á  k rá l o v n a  
6 /   B í l ý  t e s á k 
8 /  Fa u s t    
1 0 /  V č e l a  a  č a s
1 2 /  P o h l e d e m  v l k a  
1 4 /  P a m ě t’  i  i n o v a c e
1 7 /  Ta k  t o h l e  b y l o  j á d ro  p u d l a ! ?
2 0 /  N a ro z e n i n o v é  p i d l u k e  p a d l u k e
2 1 /  L a u d a t i o  D ra k u  a  j e h o  s e z ó n ě  2 0 1 7 / 1 8
2 2 /  D i v a d l o  e v ro p s k ý c h  re g i o n u°
2 4 /  K o čo v n á  v ý s t a v a  D i v a d l a  D ra k
2 5 /  N o n p e r f e k t n ě v o d  M a t a s a
2 6 /  P ř e h l e d  s e z ó n y
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Dear Drak Theatre audience and fans,

 This year our theatre is celebrating its 60th  
anniversary. We have used this occasion to look back on our 
rich history all throughout 2018 and to recall the important  
moments or people that are inextricably linked with Drak. For 
the celebrations we chose the slogan Let’s 60!, which can also 
be read as Let’s Go! We want to say that the history of Drak is 
still living, constantly reinventing itself and that even though  
it values its history, we refer to it and see it as our most  
precious legacy, we don’t remain trapped in the past. On the 
contrary, we are trying to keep developing it and writing new 
chapters for it. This is why we have also prepared a new produc-
tion of Faust on the occasion of the celebrations, being a symbolic 
bridge between our theatre’s past and present. 

 In addition to Faust, we have also prepared a wide range  
of commemorative events and happenings as part of the celebra-
tions. Scenographer Tereza Venclová created an exhibit for the 
Labyrinth Museum called Imperfectly from Matas (Nonperfektně 
vod Matasa), which comprises thirty intimate encounters with 
Professor Petr Matásek, a long-time scenographer and one of the 
co-creators of our theatre’s unique expression. 

 In January we accepted an invitation to London’s Royal 
Centre School of Speech and Drama, where dramaturge Tomáš 
Jarkovský lectured on the past and present of Drak Theatre, and 
in April we held the Prague premiere of the new production  
of White Fang in cooperation with the La Fabrika Theatre. 

 As you can real on the following pages of this special 
double issue of our traditional Annual, the events in our theatre in 
the 2016/2017 and 2017/2018 seasons did not just revolve around 
the jubilee celebrations. In the last two seasons we premiered  
a total of seven productions. White Fang met with the greatest  
response, getting the Erik award for the most inspirational puppet  
production and Jakub Vašíček has been nominated for a Cena 
divadelních novin award for its direction. In 2017 Jiří Vyšohlíd 
received the Czech Theatre Critics’ Award for the music to the 
production of The White Doe.
 
 Drak Theatre was a traditional co-organiser of the  
Theatre of European Regions festival in both seasons, as well 
as the further two years of the International Meeting of Theatre 
Schools Gaudeamus Theatrum. You can find more details about 
our activities on the following pages of this magazine.

 Drak Theatre has enjoyed your support for 60 years. For 
that, we thank you and we trust that we will continue to enjoy it  
for the years and decades to come. We look forward to seeing 
you again (and again).

Eliška Finková
Director of Drak Theatre and MIFD o.p.s.
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 Divadelní medobraní pro nejmenší. Dědeček včelař 
pošle svou malou vnučku do úlu pro med. To ale není tak snad-
né, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na cestě k sladkému 
pokladu je třeba překonat řadu překážek, naučit se pokoře  
a trpělivosti. Vnučka se postupně dozvídá, kde se takový med 
vůbec bere a jak jej získat. Dědeček jí pomáhá překonat strach 
a učí ji mluvit se včelami jejich řečí tak, aby si získala jejich  

M edo v á 
k rá lo v na 
/  Q ueen 
o f  Hone y
M A R I E  N O V Á K O V Á ,  
R A D E K  B E R A N

náklonnost a snad i přátelství. Díky jeho moudrým radám, vlast-
ní odvaze a pomoci jedné ztracené včely v nesnázích nakonec 
děvčátko přece jen pozná tajemství úlu, získá důvěru včelí krá-
lovny a stane se dobrou včelařkou.

Režie: Radek Beran
Dramaturgie: Marie Nováková
Autorka námětu: Dominika Špalková
Scénografie: Karel Czech
Hudba: Vít Brukner
Hrají: Johana Vavřínová / Jazmína Piktorová, Dominik Linka, 
Filip Huml, Milan Hajn, Miloslav Duspiva, Roman Pěnička
Délka představení 40 min. 
Pro děti od 3 let

 Theatrical honey harvest for the youngest. Grandpa,  
a beekeeper, sends his little granddaughter to the hive for honey. 
But that isn‘t as easy as it may seem at first. To get to the sweet  
treasure, she has to overcome many obstacles and learn humility  
and patience. The girl gradually learns where honey actually 
comes from and how to get it. Grandpa helps her overcome her 
fear and teaches her to speak to the bees in a language they can 
understand in order to win their favour and, perhaps, their friend-
ship. Thanks to his wise counsel and her bravery, and with the help  
of lost distressed bee, the girl ultimately learns the mystery  
of the hive, earns the trust of the Queen Bee and becomes a good 
beekeeper.
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 Inscenace na motivy slavného dobrodružného  
románu Jacka Londona. Příběh psa, jemuž v žilách koluje vlčí 
krev. Daleko na severu za časů zlaté horečky, v nehostinném 
místě a v drsné době, vyrůstá ze štěněte v dospělého psa Bílý 
tesák, kříženec psa a vlka. Od přírody má do vínku nadělenou 
divokost a nespoutanost, musí se ale naučit podřizovat lidem 
a vyjít s ostatními psy. Nedokáže se jen tak začlenit do smečky 

Bí l ý 
t esák 
/  W hi t e 
F ang
T O M Á Š  J A R K O V S K Ý  
J A K U B  V A Š Í Č E K

psů ani lidí, není přijímán a sám obtížně přijímá. Jeho jinakost 
ho předurčuje být buď tím prvním mezi všemi, nebo posledním.  
Během svého dospívání se setkává s násilím a nenávistí,  
ale také s laskavostí, ba dokonce i s láskou. Co se nakonec 
nejsilněji otiskne v jeho duši? Podaří se mu najít klid?

Hrají: Milan Hajn, Dominik Linka, Jan Popela, Luděk Smadiš, 
Jiří Vyšohlíd, Milan Žďárský
Režie: Jakub Vašíček
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Scénografie: Antonín Šilar, Tereza Venclová
Hudba: Daniel Čámský
Délka představení 60 min.
Inscenace je určena divákům od 9 let

 Production based on the famous adventure novel  
by Jack London – White Fang – a story of a wolf-dog. Far North 
in a hostile place during rough times of Gold Rush, White Fang, 
a cross-breed of dog and wolf puppy, is growing. Equipped by 
wildness and effervescence, White Fang cannot easily fit to  
a pack of wolves not even among people; he is neither accepted  
nor accepts easily. During his growing up he encounters  
violence and hatred as well as kindness and even love. What 
will eventually be imprinted in his soul? 
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 „Ó, Fauste, přešťastný na tomto světě býti máš!“ 
 
 K šedesátému výročí svojí existence si Divadlo Drak  
nadělilo unikátní inscenaci, ve které se představuje celý soubor  
a připomíná kočovnické, jarmareční kořeny našeho divadla,  
aby tak mohl naplno projevit to, co Drak zdobí po celou dobu 
jeho existence – totiž komediantství a muzikálnost.

 Faustovské téma je s loutkovým divadlem neodmysli-
telně spjato. Příběh učence, který upíše svou duši ďáblu, aby na 
tomto světě konečně dosáhl spokojenosti, se dočkal bezpočtu 
loutkářských variací včetně té nejslavnější z nich, kterou hrál  
legendární Matěj Kopecký. Právě jeho verze se nám stala  
východiskem pro inscenaci, která se odkazuje nejen k našim 
předchůdcům z řad lidových loutkářů, ale i k nejvlastnějším tra-
dicím našeho divadla a konfrontuje je s očekáváními dneška. 
V barokních kontrastech, rozkročené mezi fraškou a tragédií, 
pokleslostí a moralitou, představíme malé i velké divadlo světa, 
a stejně tak i malý a velký svět divadla. 

Hrají: Jiří Vyšohlíd, Milan Žďárský, Jan Popela, Václav Poul, 
Ivana Bílková, Petra Cicáková, Pavla Lustyková, Jazmína 
Piktorová, Milan Hajn, Luděk Smadiš, Filip Huml, Dominik 
Linka, Pavel Černík, Jan Čipčala, Michal Hledík

F aus t
T O M Á Š  J A R K O V S K Ý  
J A K U B  V A Š Í Č E K

Scénář: Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček
Režie: Jakub Vašíček
Scéna: Kamil Bělohlávek
Kostýmy: Tereza Venclová
Loutky: Jiří Bareš
Hudba: Daniel Čámský
Dramaturgie: Tomáš Jarkovský
Délka představení: 80 min.
Určeno divákům od 9 let.

 Oh, Faust, you should be so happy in this world!  
For the sixtieth anniversary of its existence, Drak Theatre has 
prepared a unique production, which presents the entire troupe 
and brings to mind the nomadic, carnival roots of our theatre.

 The theme of Faust is inextricably connected to the 
puppet theatre. The tale of a scholar, who sells his soul to the 
devil so that he would finally find satisfaction in this world,  
has seen countless marionette variations, including the most 
celebrated of them all, which was played by the legendary  
Matěj Kopecký. It is this version of his that became the basis for  
a production that not only looks back to our predecessors from 
the ranks of folk puppeteers, but also to the best traditions of our 
own theatre, and confronts them with the expectations of today. 
In baroque contrasts, straddling between a farce and a tragedy, 
decadence and morality, we present a theatre of the world, both 
small and large, just like the small and large world of the theatre. 
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 Londýnské Národní divadlo sídlící v rozlehlém bruta-
listickém komplexu na jižním nábřeží Temže má dlouhodobou 
snahu vstupovat do městského prostoru a nějakým způsobem 
ho obohacovat.

 Zvlášť výrazný (byť ne třeba na první pohled zrovna 
nejnápadnější) počin se mu povedl v létě roku 2012, kdy vedení 
divadla nechalo společně se včelaři z iniciativy BeeUrban na 
střechu divadla umístit včelí úl. Med – navzdory tomu, že včely 
létají v centru rušné metropole, prý velice lahodný – je k dostání 
v divadelním knihkupectví a „divadelní včelstva“ se od té doby 
začala objevovat různě jinde po světě, od slavného edinburské-
ho Lycea přes Národní pražské divadlo až po královéhradecký 
Drak. Tam navíc „divadelní včely“ daly vzniknout i inscenaci pro 
cílovou skupinu 3+, která se jmenuje Medová královna a jsou 
pod ní podepsáni režisér Radek Beran a dramaturgyně Marie 
Nováková.

 Samozřejmě: cest k námětu nové inscenace králové-
hradeckého Draku zvané Medová královna bylo určitě víc, stej-
ně jako londýnské Národní jistě neuvedlo roku 2014 slavnou hru 
Shelagh Delaneyové Chuť medu jen proto, že už tam ten med 
stejně mají. Tvůrcům Medové královny se na včelím podkladu 
daří vyprávět srozumitelně a nebanálně o mnohem širších, pod-
statnějších záležitostech, než je to, jak funguje včelí společen-
ství: je to především inscenace o strachu z neznámého, o potře-
bě důvěry a o umění trpělivosti.

 Příběh je jednoduchý: živá, zvídavá, poněkud rozjívená 
holčička Johanka je na prázdninách u svého dědečka včelaře. 
Když jednou dojde med do čaje, nechce se jí čekat, než rozšafný 
dědeček obstará další, a rozhodne se vydat do úlu sama. Pro-
tože si ale počíná netrpělivě a neohrabaně, odnese to několika 
žihadly a vrátí se s nepořízenou. Nejprve se zdá, že na včely 
už tím pádem definitivně zanevře, ale když jí dědeček vysvětlí, 
že každá ze včel, které jí daly žihadlo, přišla o život, zamyslí se  
a následně se chce pokusit najít ke včelám cestu. To se jí také 
– po prvotních nezdarech a poté, co se sblíží s jednou mladou 
zbloudilou včelkou – podaří, zbaví se strachu a včely ji přijmou.
Zrovna tak, jako je inscenace úsporná co do děje, má i velice 
strohé dialogy. Její princip vyprávění je do značné míry založený 
na kontrastu energií: holčička Johanka, kterou její představitel-
ka Johana Vavřínová stylizuje se svou téměř trademarkovou ži-
velností do podoby ztělesněného neklidu, je naprostým opakem 
dědečka, jenž je v podání Dominika Linky prototypem uvážlivé-

ho, vědoucího penzisty v manšestrových kalhotách, kostkova-
né flanelce a s plnovousem. Podobně kontrastní je vůči svým 
kolegyním ovšem i nervní, nezkušená mladá včelka (v podání 
Milana Hajna), jejíž příběh se odvíjí paralelně s tím Johančiným 
a v jednom zvláštně intimním dialogu se posléze oba protnou.

 Výtvarné a loutkoherecké ladění včelího světa je ře-
meslně obdivuhodné, ale nikterak exhibiční. Loutkové včely-ma-
nekýni (méně často i maňasi) se v inscenaci objevují v několika 
funkčních typech, od včel bodavých po tu, která v průsvitném  
(a díky baterce doslova zářícím) zadečku nese med, jejž násled-
ně může skrz nálevkovitý sosák přímo nalít spřáteleným lidem. 
Celkově staví výprava Karla Czecha v několika rovinách parale-
lu mezi světem včel a světem včelařů. Proces vzniku medu, při 
němž dojde na využití téměř alchymistických postupů, nápadně 
připomíná výstupy dědečka s tajuplně působícím včelařským 
dýmákem (tedy plechovou „konvičkou“ opatřenou měchem, ze 
které vychází dým pro uklidnění včelstev). Představitelé/vodiči 
včel (vedle Hajna a Filipa Humla, který hraje titulní královnu, 
jsou to i dva loutkářsky zdatní divadelní technici) mají na sobě 
oblečení, které se co do „flanelovosti“ a „manšestrovosti“ blíží 
kostýmu dědečka. (Obejdou se mimochodem i bez oněch lout-
kových včel – ty dovede zastoupit i náznak v podobě frkačky, 
která připomíná vystrčený zkoumavý jazýček.) A především je 
tu nesmírně nápadné řešení scény, v němž je patrná spojitost 
mezi trychtýřovitě zakončeným úlem a dědečkovou chaloupkou, 
v níž má onu podobu trychtýře komín. Vedle těchto dvou domi-
nantních staveb (přičemž ona chaloupka se v jednom momentě 
sama stává součástí úlu) jsou tu ještě po stranách forbíny úlky 
menší, z nichž se ovšem v jedné ze scén Johančina „dobývání“ 
včelího světa náhle vytrčí ostny coby žihadla.

 Krátce řečeno: mnohem víc než na akci stojí Medová 
královna na atmosféře. Tu posiluje i hudba Víta Bruknera, spoju-
jící v sobě nervní bzučení s uklidňující harmonií přesně v duchu 
toho, jak postupuje Johančino objevování. Nejpodstatnější je 
ale dojem plynutí času, pod jehož vlivem se Johanka učí zvlá-
dat svou neposednost a který zároveň mocně působí i na zprvu 
až nesnesitelně hyperaktivní mladší školní publikum, se kterým 
jsem Medovou královnu navštívil. Jeden by se asi ptal, jestli 
není poněkud za vlasy přitažené, že královna v závěru děkuje 
Johance za záchranu své dcery, aniž zmíní, že tatáž dívka před 
časem zavinila smrt tří jiných – zdálo se mi ale, že tuhle otázku si 
děti nekladou. Zrovna tak se mi zdálo, že ta výpověď o včelách, 
překonávání strachu a hledání klidu a trpělivosti k nim promlou-
vá účinně. A možná nejen k nim: možná spíš na jejich rodiče 
je zaměřená další z výpovědí kusu, totiž že každá zkušenost je 
v důsledku stejně nepředatelná a každý si stejně musí – s pro-
minutím – nabít hubu sám, aby se do života poučil. Když se na 

V če la  a  čas
M I C H A L  Z A H Á L K A
P ř e v z a t o  z  č a s o p i s u  L o u t k á ř
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začátku inscenace ukáže, že došel med, povídá dědeček Johan-
ce, aby počkala. Když se po chvilce vrátí do světnice a zjišťuje, 
že je neposedná dívka pryč, konstatuje jen, že „nepočkala“,  
a v očích má všechno vědomí neodvratitelné tragiky světa jako 
jakási včelařská Kassandra. Jen je s ní dopředu smířený. Je to 
takový hřejivý zen – a ten má v podání Draku smysl nejenom pro 
kategorii 3+, ale úplně pro všechny. Jako čaj s medem například.

 The bee and time. Taken from Loutkář magazine. The 
Honey Queen is more about atmosphere than action. This atmo-
sphere is underscored by the music of Vít Brukner, intermingling 
nervous buzzing with calming harmonies precisely in the spirit of 
how Johanka proceeds with her discoveries. The most important, 
however, is the impression of the flow of time, under the influence 
of which Johanka learns to control her restlessness and which 
also has a strong effect on the initially hyperactive young school 
audience with which I visited The Honey Queen. One might ask if 
it isn’t a bit far-fetched that the Queen thanks Johanka at the end 
for saving her daughter without mentioning that a bit earlier the 
same girl caused the deaths of three others; but it seemed to me 
that the children did not consider this question. It also seemed 

to me that the statement about bees, overcoming fear and  
searching for peace and patience spoke to them effectively.  
And maybe not only to them: maybe another of the morals  
is aimed more at their parents, specifically that every experience 
is essentially non-transferrable and that we all have to, pardon 
my language, bust our own lip in order to learn from life. When, at 
the beginning of the play, they run out of honey, Grandfather tells 
Johanka to wait. When he returns to the sitting room and finds 
that the antsy girl is gone, he only states that “she didn’t wait” 
and in his eyes he has all the awareness of the inevitable trage-
dy of the world, like some kind of beekeeping Cassandra. But he 
is reconciled to it in advance. It is a kind of heart-warming Zen  
– and that, as presented by DRAK, makes sense not only for age 
category 3+, but for absolutely everybody. Like tea with honey, 
for example.
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 Londonův Bílý tesák bývá vnímán jako dobrodružná  
kniha plná napínavých zvratů a strhujících popisů drsného  
aljašského prostředí i podivuhodných postav, které se v ní obje-
vují. To vše je pravda, nejbohatší a nejnapínavější drama se tu 
však odehrává pod povrchem, za těmito popisy a je úzce spjato 
přímo s hlavní postavou, jíž je kříženec psa a vlka. Ten má do 
vínku danou na jedné straně divokost a nespoutanost, na straně 
druhé po svých psích předcích podědil i schopnost socializace  
ve smyslu soužití s lidmi, resp. podřízení se jim. Sám Tesák  
o člověku, při prvním setkáním s ním, uvažuje jako o dvouno-
hém Bohu, kterého sice doposud neviděl, ale o němž přesto 
instinktivně tuší, že se mu má podřizovat. Výraz uvažuje je tu 
velmi důležitý a dal by se dokonce zaměnit s pojmem mluví. Jak-
koli totiž román není psaný v ich formě, Bílý tesák na čtenáře  
Londonovým prostřednictvím skutečně téměř mluví. Dozvídáme 
se o každém hnutí jeho mysli, jak rozumí všem možným dějům či 
událostem, jak chápe jejich příčiny i důsledky. London nám dává 
nahlédnout do jeho duše, objevovat jeho psychologii, která je 
stejně bohatá a vrstevnatá jako psychologie člověka, ale přesto 
zůstává autenticky psí, resp. vlčí (či tak přinejmenším působí, 
přiznáme-li si, že o psí natož vlčí duši ve skutečnosti nejspíš ne-
víme zhola nic). A právě zde se také otevírá ono stěžejní drama 
ukryté v tomto příběhu, spočívající v tom, jak se vnější okolnos-
ti odrážejí na Tesákově osobnosti. Jak ji formují či deformují, 
jakým způsobem dokážou proměňovat nejen jeho jednání, ale 
ohýbat samotnou jeho podstatu. Usoudili jsme, že pokud máme 
Bílého tesáka inscenovat, je třeba, abychom byli schopni pře-
vést na jeviště především tento zápas, toto drama, protože jinak 
nám z příběhu zůstane jen holá kost a úplně se mineme s pod-
statou předlohy.

 Ke spolupráci jsme oslovili scénografa Antonína  
Šilara, který přišel s myšlenkou využít v inscenaci metodu živé-
ho snímání kamerou, s nímž už sám dříve pracoval. Přesvědčil 
nás, že lze tímto způsobem jednak velmi přesvědčivě a auten-
ticky vystihnout syrovost prostředí, v němž se příběh odehrává, 
a zároveň realizovat některé divadelně obtížné situace (typicky 
např. psí zápasy). Velmi rychle jsme si také uvědomili, že použití 
kamery by nám mělo umožnit zpřítomnit to, co na předloze pova-
žujeme za nejživější a nejpřitažlivější. Tak začal vznikat koncept 

založený na subjektivním pohledu Bílého tesáka. Děj, či přesněji 
to, co jsme se z něj rozhodli zachovat, jsme rozprostřeli do čtyř 
dějství. První jsme si pojmenovali dětství a zachycuje úsek živo-
ta mezi zrozením a okamžikem, kdy se Tesák dostane do rukou 
indiánského náčelníka, který se stane jeho pánem. Vizuálně mu 
vévodí hromada sněhu představující jeskyni, v níž se vlček na-
rodil a z níž vedly jeho první samostatné kroky. Druhé dějství je 
výtvarně pojmenováno pomocí tee-pee, v němž bydlí Tesákův 
první pán, a trváním vlčkova pobytu u něj je také dějově ohra-
ničeno. Třetí dějství pak určuje dřevěná ohrada, představující 
nejprve bednu či klec, v níž Tesáka jeho druhý pán, krutý Fešák 
Smith, drží, aby se posléze proměnila v ring, ve kterém se ode-
hrávají psí zápasy. A konečně ve čtvrtém dějství se do středu 
dění dostává proutěný koš, symbolizující pohodlí a péči, jíž se 
našemu hrdinovi dostalo u jeho třetího a posledního pána,  
Weedona Scotta. Zde ovšem zároveň došlo k zásadní kolizi  
našich představ o završení osudu našeho hrdiny s původní lite-
rou předlohy. Londonovi patrně šlo o to ukázat, že láska a las-
kavost mohou mít stejnou sílu a schopnost proměnit osobnost 
jako krutost a násilí, a proto Tesákovi dopřál spokojené doži-
tí v Kalifornii u laskavého pána. Nám však od počátku začalo 
krystalizovat jiné téma: Bílý tesák coby vlk je ze své podstaty 
svobodná bytost. Tím stojí v protikladu jednak vůči psům, jimž je 
naopak vlastní závislost a podřízení se, ale zároveň i vůči lidem, 
jimž by se měl podřizovat či na nich záviset. Jakkoli je Weedon 
Scott docela jiný pán než předchozí dva, i jeho vlídná a laskavá 
péče je nakonec opět jen další formou nesvobody. Proto jsme se 
rozhodli nechat našeho Bílého tesáka opustit i posledního pána 
a vydat se vlastní, nejistou, leč svobodnou cestou.

 Žánr live cinema, tedy aspoň jak jsme ho začali chá-
pat my, vyžaduje při inscenování neustále podvojné uvažování. 
Je třeba trvale vyprávět jak prostřednictvím divadelního obrazu 
či divadelní situace, tak zároveň také prostřednictvím obrazu 
z kamery přenášeného na plátno. To znamená, že jsme se bě-
hem zkoušení vedle samotného řešení divadelní situace neu-
stále ptali, z jakého úhlu pohledu se na ni dívá Bílý tesák, na 
co se zaměřuje, co poutá jeho pozornost. Vznikla tak celá řada 
drobných, minimalistických situací, které se proměňují pouze 
tím, kam a jak se Tesák podívá. Zároveň jsme se znovu a znovu 
v každém dalším obrazu snažili dosáhnout rovnováhy, kdy ani 
jeden z plánů neustupuje tomu druhému, ale naopak se navzá-
jem posilují, nebo se dostávají do jinak zajímavého, třeba kon-
trastního vztahu. Je třeba říci, že tato podvojnost se ve stejné 
míře týká i herectví. To na jednu stranu muselo zůstat divadelně 
gestické, ale na druhou stranu pro kameru vyžadovalo schop-
nost vyprávět prostřednictvím jemného, přesně načasovaného 
i provedeného detailu. Všichni herci si tento nezvyklý způsob 
tvorby postavy během zkoušení osvojili natolik, aby v jeho rám-
ci mohli zůstat svobodní a tvořiví a ve výsledku dokázali mezi 
oběma zmiňovaným krajními polohami přepínat s obdivuhodnou 
lehkostí. V tom spočíval jeden ze základů úspěchu.

P ohledem
v lk a
T O M Á Š  J A R K O V S K Ý
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 London’s White Fang was seen as an adventure  
book full of thrilling twists and riveting descriptions of the  
rough Alaskan environment and the remarkable characters that 
appear in it. The richest and most exciting drama here, however, 
takes place under the surface and is closely connected directly 
with the main character, which is a cross between a dog and  
a wolf. London gives us a peek into his soul, where we discover 
his psychology, which is just as rich and layered as the psycho-
logy of man. We decided that if we are to present White Fang, 
we would have to be able to perform this struggle on the stage.

 Staging the genre of live cinema demands constant 
double thinking. It is necessary to continuously narrate both 
through the theatrical image as well as through the image from 
the video camera projected on the screen. This means that 
during rehearsals, in addition to the resolution of stage situa-
tions, we constantly asked about the perspective from which 
White Fang looks at it, what he is focusing on, what grabs his 

attention. This gave rise to a wide range of small, minimalistic 
situations that only change where and how White Fang looks 
at something. At the same time we tried to achieve balance, 
time and time again, when neither of the plans yielded to the 
other, but rather strengthen one another or get to an otherwise 
interesting, i.e. contrasting relationship. It must be said that this  
duality applied to the acting to the same degree. On the one 
hand, it had to remain theatrically gestic, but on the other hand 
it demanded the ability to narrate through a gentle, precisely 
timed and performed detail for the camera. All of the actors 
adopted this unusual method for creating a character during  
rehearsals to such a degree that they could remain, in that 
framework, free and creative, and as a result they managed  
to switch between both of the aforementioned extreme  
positions with remarkable ease. That is one of the foundations 
of its success.
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 Titulek této poznámky jsem si vypůjčil od Vladimíra 
Justa z ohlasu, který věnoval našemu Faustovi v Divadelních 
novinách. Činím tak proto, že tvůrce vždycky potěší, když jeho 
záměr dojde sluchu u diváka a nadto diváka tak povolaného, jímž 
respektovaný faustolog Just bezesporu je. Jak jsme nicméně 
k záměru inscenovat Fausta vůbec došli?

 V rámci plánování oslav drakovského výročí jsme se 
shodli na tom, že krom vzpomínkových akcí či výstav bychom 
měli pro tuto příležitost připravit také novou inscenaci. Vždyť 
jak jinak by mělo divadlo slavit své jubileum než zase divadlem? 
Zároveň jsme chtěli, aby takto vzniklá inscenace jednak reflek-
tovala bohatou a slavnou minulost Draku, ale zároveň ukázala, 
že tato minulosti není uzavřená. Že se nejedná o jednou provždy 
uzavřenou kapitolu, k níž se lze už jen obracet ve vzpomínkách, 
nýbrž že jde o stále živou tradici, na niž je možno navazovat  
a jíž se lze inspirovat při tvorbě zcela nové, současné tváře na-
šeho divadla. Součástí této tradice je i odkaz lidových, kočov-
ných loutkářů v čele s největší legendou mezi nimi, Matějem Ko-
peckým, jehož vnuk se ostatně později stal členem drakovského 
souboru a mimo jiné zde vytvořil právě i legendární faustovskou 
inscenaci. Faust se ale pro nás nestal přitažlivým jen proto, že 
se jedná o klasické loutkářské téma a že má přímou souvislost  
s Drakem. Zaujalo nás především, jak Faustův příběh souvisí 
s povahou divadla coby uměleckým druhem. Faust podpisuje 
smlouvu s ďáblem a výměnou za to se mu dostane slávy, zážitků, 
radosti a dalších potěšení. Získá pocit, že jeho doposud neu-
spokojivý život dostává smysl a stává se naplněným. Pak však 
kontrakt vyprší, vše se obrátí v prach a po Faustovi nezůstane 
nic než ona pověstná díra ve stropě. Jak je to v tomto ohledu 
s divadlem? Když zemře spisovatel, zůstanou po něm knihy, kte-
ré za života napsal. Po malíři zůstanou obrazy, po skladateli jeho 
kompozice atd. Ale co zbyde po divadelníkovi? Jen vzpomínky 
v různých formách, ať už se jedná o fotografie, záznamy, plaká-
ty, kritiky či tradované historky apod. Divadlo je dočasné. Jed-
ná se o umění přítomného okamžiku existující jen v konkrétním 
místě a čase a právě takový je i život, pro nějž se Faust dobro-
volně rozhodne. V tomto smyslu je tedy Faustem každý, kdo se 
věnuje divadlu. Pak je tu ještě důležitý moment dluhu. Od oka-
mžiku podepsání smlouvy žije Faust svůj život na dluh. Podobně  
každý, kdo se rozhodne zasvětit svůj život tvorbě (ale stejně tak 
třeba vědě, byznysu, politice…) a obětovat jí podstatnou část 
svého času a energie, se nevyhnutelně zadlužuje vůči své rodi-
ně, svým blízkým a v konečném důsledku i vůči sobě samému. 
Splátka v nějaké podobě zkrátka musí přijít. V divadle, jako je 

Drak, kde se příliš nehledí na víkendy či svátky a které je – pokud 
se zrovna nezkouší – neustále někde na cestách, o tom všichni 
vědí své. Abych to shrnul, zkrátka jsme shledali, že je Faust pro 
tuto příležitost z mnoha důvodů přímo ideální námět.

 K Faustovi alespoň v loutkářském světě neodmysli-
telně patří marionety a tomuto přirozenému spojení jsme se ani 
v nejmenším nechtěli bránit. Zároveň jsme však vzápětí zavrhli 
představu tradičního marionetářského kukátka, protože insce-
nační tradice v Draku byla jednak dosti odlišná (jakkoli právě 
Faust tu zrovna takto klasicky inscenován byl) a zároveň jsme 
nechtěli vytvořit nostalgicky muzeální inscenaci, ale živé, sou-
časné divadlo vědomé si svých kořenů, které s nimi však pra-
cuje svobodně. Majíce zkrátka na paměti onu justovskou tradici  
a inovaci, rozhodli jsme se ve spolupráci se scénografem  
Kamilem Bělohlávkem formálně odrazit od scénického řeše-
ní, které bývalo pro Drak typické a které spočívá ve vytvoření 
společného hracího prostoru pro loutku a herce. V tu chvíli už 
jsme navíc věděli, že inscenaci připravujeme pro nové šapitó  
a bylo třeba počítat také s jeho prostorovými dispozicemi. Kamil 
proto coby přímou aluzi navrhnul matáskovský centrální objekt,  
konstrukci s balkónem obepínající špicí dopředu pootočené 
variabilní jeviště. Na tento balkón jsme umístili andělský chór, 
který svádí s peklem zápas o Faustovu duši. Dramaturgicky jsme 
pak vyšli z Kopeckého verze zpracované a obnovené Jindřichem 
Veselým, kterou jsem však pro naše účely kompletně přepsal 
tak, aby však pokud možno zůstal zachován její charakter a změ-
ny byly i pro znalého diváka co možná nejneznatelnější. 

 Toto základní rozvržení se však zásadně mění v oka-
mžiku Faustova podpisu smlouvy s ďáblem. Zde nám Kopeckého 
předloha přestala stačit, protože je z ní příliš patrné, nakolik si 
Kopecký z dostupných zdrojů (Marlowe, Goethe) vybíral právě ty 
motivy, které byl schopen realizovat v intencích svých možností 
a žánru. My jsme se však chtěli vydat přesně opačnou cestou  
a jako nezůstane ve Faustově životě po podpisu kámen na kame-
ni, totéž se mělo stát i s celou inscenací. Přitom nás ale zauja-
lo, nakolik sám Kopecký s motivy z Goetha, resp. z druhého dílu 
jeho Fausta pracoval a přetvářel si je k obrazu svému. Jestliže 
Kopeckého Faust po podpisu procestuje celý svět (byť jen ná-
znakem), objeví se na dvoře perského šáha, vyvolá za záhrobí 
ducha Alexandra Velikého a trójské Heleny, ocitne se v reji moř-
ských oblud a nechá si rozestoupit vody, aby si na mořském dně 
mohl zahrát kuželky, je to samo o sobě dost solidní jízda. Goethe 
však jde samozřejmě ještě mnohem dál a ve druhém díle Fausta 
rozehrává takřka bezbřehé theatrum mundi procházející napříč 
epochami, filosofickým směry i uměleckými žánry. Jestliže spolu 
s Baumanem chápeme postmodernitu jako zánik jediné pravdy 
a jediného cíle, pak lze Goetha na tomto základě směle označit 
za jednoho z jejích praotců. Tak se i v naší inscenaci popisem 
smlouvy s ďáblem vyprázdní místo pro andělský chór, mizí jediná 
autorita a nastupuje mnohost. Přitom však neustále vyprávíme  
o divadle, najmě divadle loutkovém a v neposlední řadě o samot-
ném Draku. Loutkář Faust podpisem vykročí z omezeného rámce 
loutkového divadla do „velkého světa“. Tam je na něj pohlíženo 
s jistou shovívavostí. Mefisto mu však pomáhá získat respekt  
a posléze i věhlas. Z cest kolem světa se už pak Faust vrací 
proměněný. Energický, sebevědomý, s chutí překonávat ve své 

P amět’ 
i  ino v ace
T O M Á Š  J A R K O V S K Ý



M G Z N / 1 5

tvorbě hranice možného i nemožného (k tomu jsme si vypůjčili 
Goethův motiv homunkula)… to vše pak zároveň tvoří příležitost 
pro celou řadu intertextuálních odkazů, včetně přímé realizace 
oslavy drakovského výročí. Pak však lhůta vyprší, čímž se vše 
vrací do původních kolejí, a nastává čas pro splacení dluhu. 
Faustova duše v duchu Kopeckého či Marlowa propadá peklu.

 For the production of Faust we were primarily inte-
rested in how Faust’s story related to the nature of theatre as 
an art. Faust signs a pact with the devil in exchange for which  
he gets fame, experience, joy and other pleasures. He gets the 
feeling that his hitherto unsatisfying life starts to make sense 
and becomes fulfilled. Then, however, the contract expires,  
everything turns to dust and nothing is left of Faust except the 
famed hole in the ceiling. But what about the theatre in this  
regard? When an author dies, he leaves behind the books that 
he wrote in his lifetime. A painter leaves behind paintings,  
a composer his compositions, etc. But what does a theatrical 

actor leave behind? Just memories in various forms, whether 
they are photographs, recordings, posters, reviews or stories 
that are told, etc. Theatre is temporary. It is an art of the pre-
sent moment, existing only in a concrete time and place, and 
the life that Faust voluntarily chooses is just the same. In this 
sense Faust is everyone who is involved in the theatre. Then 
there is another important moment concerning the debt. From 
the instant that Faust signs the pact, he is living his life on 
credit, just like anybody who has decided to dedicate their life 
to creativity (and in a similar manner science, business, politics, 
etc…) and to sacrifice a considerable amount of his time and 
energy is inevitably indebted to his family, his friends and even,  
ultimately, himself. The payoff simply has to come in some form.  
In a theatre like Drak, where no account is taken of weekends 
or holidays and where the troupe, if it is not in rehearsals,  
is always somewhere on the road, this comes as no surprise. 
To sum up, we simply found that Faust is, for many reasons,  
an ideal theme for this occasion.
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 Řekněme, že v Divadle Drak jsou vedle sebe po-
stavené dvě loutky. Jednu z nich oživil herec Matěj Kopecký,  
tu vedle ní přivedl k životu režisér Jakub Vašíček s dramaturgem  
Tomášem Jarkovským. První se zrodila v roce 1971, druhá letos,  
v roce 2018. Je mezi nimi rozdíl 47 let. Mladší si nechá říkat 
Faust, letitá si potrpí, jako správná marioneta ze staré školy,  
na sofistikovanější oslovení Johanes doktor Faust. Nestojí ved-
le sebe lhostejně, bez zájmu a už vůbec se od sebe neodvrací. 
Naopak. Ta nová se s úctou slavné předchůdkyni uklání a přitom 
z ní oprašuje všechen ten prach, co se na ní za ta léta stačil 
usadit. V Divadle Drak jsou vedle sebe postavené dvě loutky... 
no dobře, tak ne loutky, jsou to spíš inscenace. 

 Matěj Kopecký si údajně vždycky přál starolout-
kářského Fausta začlenit do dramaturgického plánu Draku.  
V jednasedmdesátém, když z Českých Budějovic do Hradce  
Králové přešel režisér Josef Krofta, se jim společně podařilo 
v listopadu toho roku uvést dvě premiéry. Zatímco Krofta byl 
podepsán pod inscenací Princezna s ozvěnou, Kopeckému se 
nejen v roli loutkáře ale i režiséra poštěstilo představit právě 
Johana doktora Fausta. Obě hry slavily veliký úspěch, Kopecké-
ho inscenace se dočkala konkrétně 273 repríz a zařadila se tak  
v Draku mezi ty historicky nejúspěšnější. Zdá se tedy příhodné, 
že umělecký tandem Vašíček - Jarkovský k oslavě šedesátého  
výročí vzniku divadla uvedl právě tento příběh inspirovaný  
německou legendou. Vycházeli přitom z verze Prof. Dr. Jindřicha  
Veselého, která vznikla na základě Kopeckého adaptace  
a starých rukopisů, pramenících jak jinak než ze slavných  
faustovských předloh Johanna Wolfganga Goetha či Christo-
phera Marlowa. Tehdejší verze se s tou současnou v mnohém 
rozchází, nicméně mají i mnoho společného. 

 Johanes doktor Faust měl svou premiéru, tak nějak 
lidově, v hradecké hospodě U Cikána. I nový Faust se představil 

vskutku osobitě – během 24. ročníku festivalu Divadlo evropských  
regionů v divadelním šapitó, postaveném před hlavní budovou 
Draku. 
 
 Někdejší inscenace si vystačila se čtyřmi loutkáři,  
za nynějším Faustem stojí celý soubor v čele s Jiřím Vyšohlídem,  
zasloužilým členem a bývalým kolegou Kopeckého a Krofty.  
Společně se všichni chtěli podílet na inscenaci k jubileu a vzdát 
hold nejen svým předchůdcům (v případě Vyšohlída souput-
níkům) ze sedmdesátek, ale i těm, kteří byli dávno před nimi  
– kočovným lidovým loutkářům, na jejichž tradici inscenace  
navazuje.          
  
 Loutky Matěje Kopeckého pocházely z dílny Františka 
Vítka, ve kterých Jiří Bareš, umělecký řezbář, našel inspiraci při 
výrobě nových marionet. Zatímco Barešův Faust se hodně po-
dobá svému předchůdci, nový Mefistofeles je o něco hrůznější, 
má dlouhé úzké špičaté rohy a daleko děsivější pohled. Zbylí 
čerti mají, stejně jako ti původní, dlouhé jazyky, tlusté jako klo-
básy, aby je mohli vyplazovat a Fausta na jevišti i děti v publiku 
pořádně vyděsit. Naštěstí dnešní děti jsou opravdu statečné  
a hned je něco nevyděsí, a pokud přece, potrhlý Kašpárek  
vedený Janem Popelou je zase rychle rozveselí.                

 Johanes doktor Faust byl vsazený do obdélníkového 
rámu, klasického kukátka loutkového divadla, nový Faust má pro 
sebe celé šapitó (pokud tedy není zrovna na cestách po celém 
světě). Nejvíce času se loutkář Jiří Vyšohlíd se svým Faustem 
pohybuje po dřevěné, vyvýšené desce, která supluje jeviště, jak 
jej známe. Za ní stojí schodiště stoupající do pomyslného nebe, 
kde dlí andělé a bědují nad Faustovým konáním. V půlkruhu, 
podél stěn šapita tvoří herci živou kapelu, které nechybí basa, 
bicí ani klávesy. V dramatických momentech celý výjev dotváří 
mlžný opar mystična a zvuk hrozivého dunění. Napětí graduje  
do chvíle, kdy Faust upíše duši ďáblu a začíná mu období  
radovánek, které mu peklo přislíbilo za jeho krví stvrzený podpis.

 Po podepsání smlouvy se charakter hry zásadně 
mění. První část hry se drží zpátky, herci jsou oděni v decentních 
kostýmech, aby ladili s marionetami, pomocí nichž poměrně věr-
ně vypráví známý příběh o ctižádostivém učenci. První polovina 
inscenace jde tedy až pietně ve stopách Johana doktora Fausta 
Matěje Kopeckého a tradičního lidového loutkového divadla. 

 V druhé části je na někdejší osobnost divadla, či lépe 
řečeno osobnosti, vzpomenuto už explicitněji a bez loutek, od 
baru, s koktejlem v ruce na oslavu. Kruh, ve kterém na dřevěné, 
nakloněné plošině kašpárek i Faust přivolávali pekelné posly, se 
obrací stejně jako atmosféra inscenace a otočením jeho rubem 
nahoru je odhalena výroční šedesátka. Světla jasně svítí, šam-
paňské teče proudem a člověk zapomíná, že je pod stanem a ne 
někde v klubu na večírku, jehož dress code si žádá jen to nej-
extravagantnější. Vyšohlídovi coby Faustovi v šíleném fialovém 
obleku s parukou a brýlemi na jeho přání dělá společnost velmi 
zajímavá sestava, do níž patří třeba japonská gejša, orientální 
tanečnice Mata Hari nebo starořecká básnířka Sapfó.               

Tak  t oh le 
b y lo  t o 
jádr o 
pud la!?
M A R T I N A  Z E L E N Á
studentka Univerzity Palackého v Olomouci, 
obor Divadelní věda, stážistka Divadla Drak
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 Když už si člověk začíná myslet, že Faustova šílená 
jízda bude pokračovat celou noc až do rána, Mefisto učenci  
připomene jejich smlouvu a oznamuje, že čas zábavy je u kon-
ce. Smích utichá, na oslavu je rázem zapomenuto, nadchází 
čas zpytování a zatracení. Faustovi nezbývá nic jiného než svou 
duši odevzdat peklu. Scéna se noří do tmy a divákovi je jasné, 
že žádného „žili šťastně až navěky“ se nedočká, tentokrát pro 
změnu z úcty k předloze Christophera Marlowa. I Kopecký ten-
krát nechal Fausta propadnout peklu, ale aby závěr nebyl úplně 
tragický, ještě pro odlehčení připojil vartovačku dvou sousedů. 
Nejspíš proto, že bylo trochu vtipu navíc zapotřebí – v té době 
normalizační...  
       

  Let’s say that two puppets are placed next to one 
another in Drak Theatre. One of this is brought to life by actor 
Matěj Kopecký, the one next to it is brought to life by director 
Jakub Vašíček and dramaturge Tomáš Jarkovský. The first was 
born in 1971, the second this year, in 2018. That makes an age 
difference of 47 years. The younger of them calls himself Faust, 
while the elder prefers, as a true old school marionette, to be 
addressed by the more sophisticated Doctor Johannes Faust. 
They do not stand next to each other indifferently or without  
interest and they definitely do not turn away from one another. 
Quite the contrary. The newer bows respectfully to his famous 
predecessor, while brushing off all that dust that has fallen  
on him over all these years. 
 
 Kopecký’s production enjoyed precisely 273 perfor-
mances, which ranks it among the most successful in Drak’s 
history. Four puppeteers sufficed for that production, while the 
entire troupe is behind the newer Faust, led by Jiří Vyšohlíd,  
a distinguished member and a former colleague of Kopecký and 
Krofta. They all wanted to participate together on the jubilee 
production and to pay homage to their predecessors (or com-
panions in the case of Vyšohlíd) from the seventies, as well as 
to those who were here long before them – the travelling folk 
puppeteers on whose traditions the production is based.
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 Šedesáté výročí vzniku oslavilo Divadlo Drak na 
nedávno skončeném festivalu Divadlo evropských regionů  
v Hradci Králové slavnostní premiérou spektáklu Faust, který 
podle loutkářské tradice, sahající k Matěji Kopeckému a nově 
badatelsky oživené Jindřichem Veselým, připravil tvůrčí  
tandem Tomáš Jarkovský a Jakub Vašíček.

 Divadlo disponuje novým šapitó s dokonalým  
odstíněním světla zvenčí, dramatický boj o duši v něm tedy lze  
inscenovat velice sugestivně. Ze dvou stran vedoucí schodiště  
s rampou uprostřed umožňuje čtyřem herečkám nastoupit  
v bílých řízách a ztělesnit andělský chór, který se marně snaží 
odradit doktora teologie Fausta od smlouvy s ďáblem. Mužské 
postavy jsou vždy tvořeny hercem plus loutkou, s nimiž prota-
gonisté manipulují, což je vede i k občasným vtipným naráž-
kám typu „ztratil jsem nit“. Marionety vytvořené Jiřím Bare-
šem se blíží klasické české tradici, dokážou ovšem překvapit, 
například jeden z „pomocných“ čertů manipuluje jazykem tak 
lascivně, že bych inscenaci s nadsázkou mohl označit za tu 
„s hvězdičkou“.

 Titulní roli vytvořil doyen souboru, stále interpre-
tačně svěží Jiří Vyšohlíd. Filozofování jeho Fausta na počátku 
příběhu působí již značně rutinovaně, nelze se tedy divit,  
že nabídce Mezistáfela (Milan Žďárský) neodolá a nedbá 
na varování trochu laxního andělského kvarteta. Smlouva 
má kromě podpisu vlastní krví několik bodů, z nichž některé 
učenec hodlá plnit bez problémů („zbujnost těla dovoluje, leč 
manželku zakazuje“), s jinými se vyrovnává obtížněji. Jeho 
lokaj Vágner (Václav Poul) hodlá odejít do výslužby, a najme 
tedy do zácviku hodně divokého Kašpárka (Jan Popela), jehož 
loutková podoba působí především svým výrazným chrupem 
téměř krvelačně. Ten se střetne v magickém kruhu s dvojicí 

čertů (Luděk Smadiš a Milan Hajn), přivolávající a odvoláva-
jící je pověstným loutkářským zaklínadlem „pidluke padlu-
ke“. Čertovští protagonisté se mohou při bláznivém střídání 
Kašpárkova samolibého experimentování téměř přetrhnout, 
jeden se vyznačuje již připomínaným jazykem, druhý doslo-
va hází očima. Lidskou (a také loutkovou) stránku již žitím 
zemdleného Fausta představuje scéna koupání, kdy Vágner 
Kašpárka zaučuje, jak s doktorem zacházet ve vaně. Nemá 
při omývání tlačit příliš, mohla by vymizet léta (ta charakte-
rizující dřevěný materiál), je třeba být obezřetný co se plísně 
v podpaží týče, a „u suku dávej pozor, o pana doktora se tam 
pokouší choroš“.

 V textu je několikrát citován Goethe (pár slavných 
pasáží, třeba ta o vteřině, jež má prodlít), a i když nedojde na 
Valpuržinu noc, dámy se z andělů změní na nejrůznější láka-
dla typu japonské gejši či básnířky Sapfó (sic!). Faust si přeje 
cestovat, stěna šapitó se odhrne a Jiří Vyšohlíd nastupuje 
do reálného automobilu. Jeho pobyt venku poslouží ostatním 
hercům k několika zcizujícím komentářům týkajícím se histo-
rie divadla, na premiéře se „k výročí“ připíjelo též šampaň-
ským. Po návratu Fausta na scénu se už Mezistáfel chystá 
vybrat si svou daň, a jelikož česká loutkářská tradice má  
v tomto příběhu blíž k verzi Marlowově než Goethově (tedy 
žádná Markétka ani pozdější zásah božské autority), sestupu 
do pekel nic a nikdo nestojí v cestě.

 Jde o inscenaci šťavnatou, herecky přesvědčivou,  
atmosféru dokresluje i kvalitní kapela složená z členů  
drakovské sestavy. Důstojný dárek si nadělili zdejší loutkáři 
ke svému jubileu!

 It is a juicy performance, with convincing acting, 
the atmosphere fleshed out by a quality group comprised of 
members of the Drak lineup. The local puppeteers have given 
us a worthy gift for their jubilee!

Nar o z en ino v é 
p id luke 
pad luke
J A N  K E R B R 
P ř e v z a t o  z  L i d o v ý c h  n o v i n
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 Slíbil jsem přispět do tohoto sešitu pod podmínkou, 
že se nebudu muset pokoušet o žádnou vysokou teatrologii 
ani přísnou kritiku: nemám na to ani čas, ani náladu, hlavně 
k tomu ale nevidím důvod. Přijít do Draku v sezóně 2017/18 
pro mě bylo vždycky příjemným zážitkem, a to při jakékoliv 
příležitosti – ať už na premiéru nové inscenace, na vernisáž 
skvělé (a neprvoplánově dojemné) matáskovské výstavy,  
na Taťův koncert nebo na festival.

 Úroveň repertoárových novinek zdála se mi mimo-
řádně vyrovnaná, konkrétně tedy vysoká. Do Loutkáře jsem 
psal o Medové královně – mám ji za ohromně důmyslnou ze-
novou moralitku o tom, jak důležité je najít v sobě klid. Bílý te-
sák je pro mě vzácným dokladem, že i inscenace založená na 
využití technologie vůbec nemusí být technicistní: s metodou 

live cinema se tu pracuje loutkářsky rafinovaně, sám objekt 
kamery se stává (jedinou) loutkou v celé inscenaci. Je to po-
dívaná s duší, atmosférou, smyslem, výpovědí, a především 
ryzí plnokrevné divadlo. Faust je potom především opulent-
ní oslavou divadla, divadelnosti a konec konců i fenoménu  
Draku jako takového – přitom ale (jak dokládá i pozitivní  
přijetí faustologem Vladimírem Justem) nezapomíná neotře-
le interpretovat výchozí mýtus. Dohromady se z toho skládá 
vrcholně smysluplná sezóna tří silných kousků s přesahem, 
které obslouží všechny věkové kategorie. Za tu dobu, co 
Drak soustavněji sleduju, si vlastně nevzpomínám na druhou 
takhle vyváženou.

 Nedávno Drak oslavil jisté jubileum. Chtěl bych mu 
(a všem v něm) popřát jen to nejlepší – vděčím mu (a jim) za 
mnohé nejen divácky, ale i lidsky. Ať je (a jsou) dlouho živ(i).

 Coming to Drak in the 2017/18 season was always  
a pleasant experience for me.

 The level of the new productions in the repertoire 
seemed to be extremely balanced to me, and concretely on 
a high level. I consider The Honey Queen to be an extraor-
dinarily profound Zen morality play about how important it 
is to find internal peace. White Fang is, for me, rare proof 
that even a production based on the use of technology does 
not have to be overly technical. It is a spectacle with a soul, 
with atmosphere, meaning and a statement and, above all, it 
is pure, full-blooded theatre. Faust, meanwhile, is primarily 
an opulent celebration of the theatre, theatre in general and 
ultimately the Drak phenomenon, though it doesn’t neglect 
to innovatively interpret the myth at the source. Altogether 
this comprises a supremely meaningful season of three 
strong numbers that go beyond and serve all age categories. 
In all this time that I have been continuously following Drak,  
I cannot actually recall another season that was so well  
balanced.

L auda t io 
Drak u 
a  jeho  se z ón ě 
2 0 17/ 18
M I C H A L  Z A H Á L K A
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 Poslední červnový týden vyvrcholila divadelní  
sezóna v Divadle Drak čtyřiadvacátým ročníkem Mezinárod-
ního festivalu Divadlo evropských regionů. „V osmi festivalo-
vých dnech se v Draku odehrálo celkem 44 divadelních před-
stavení, hudebních vystoupení a tvůrčích dílen, z toho sedm 
zahraničních představení ze čtyř zemí (Belgie, Francie, Slo-
vensko, Slovinsko), které na šesti scénách zhlédlo více než 
5 000 diváků,“ uvedla ředitelka Divadla Drak Eliška Finková.

 Letošní ročník byl pro Divadlo Drak zcela výjimeč-
ný. V roce 2018 si Drak připomíná 60. výročí svého založení 
a na festivalu byla slavnostně otevřena výstava kurátorky 
Terezy Venclové Nonperfektně vod Matasa, na které vzdalo 
hold scénografovi Petru Matáskovi třicet osobností z okruhu 
jeho nejbližších, přátel, kolegů a studentů. Vrcholnou událostí 
vlastní drakovské dramaturgie pak byla premiéra inscenace 
Jakuba Vašíčka a Tomáše Jarkovského Faust, kterou sobě  
a svým divákům divadlo nadělilo speciálně k oslavám význam-
ného jubilea. V poslední premiéře této sezóny se soubor vrátil 
ke své historii i k samotným kořenům kočovného divadla.

 Dračí víkend dále přinesl to nejlepší z naší tvor-
by – festival byl otevřen úspěšným představením Poslední 
trik Georgese Mélièse, samozřejmě nechyběly ani oblíbené  
pohádky či novinky v našem repertoáru Medová královna  
a Bílý tesák. 

 Okolí divadla v průběhu víkendu rozžily obří loutky 
z dílny japonského loutkáře Noriho Sawy, který společně se 
sedmnácti studenty pražské DAMU připravil návštěvníkům 
jedinečný zážitek Industriální zoo.

 Vrcholem z řad zahraničních hostů bylo v neděli  
24. 6. představení Whispers (Šepoty) oceňovaného belgického  
souboru Cie Mossoux-Bonté, představení na pomezí taneč-
ního a objektového divadla, které je postaveno na souhře 
zvuku, světla a nádherného sólového výkonu choreografky 
Nicole Mossoux. 

 
 Po „Dračím víkendu“ následoval v pondělí 25. 6.  
„Francouzský den,“ na kterém se představily tři originál-
ní francouzské tituly – Vent Debout, Les Folles a Triptease. 
Francouzský večer uzavřel koncert „slovenské Zaz“ Zdenky 
Trvalcové a kapely Voila!
 
 Ze současných divadelních prostředků byl letos vě-
nován prostor fenoménu tzv. live cinema, neboli živě vysílané 
projekce v rámci divadelního představení. S touto technikou 
se diváci mohli setkat v drakovském představení Bílý tesák  
a v představení Cesta do středu Země sopouchem Milešovky 
Divadla Alfa. Podobné prvky využívá také mimořádně zařa-
zená projekce experimentálního filmu Menandros & Thaïs  
od Antonína Šilara a Ondřeje Cikána.
 
 Dalším mimořádným zážitkem byla divadelní  
adaptace sci-fi románu Stalker (nitranského divadla Teatro  
Tatro Štúdio), která se odehrála ve vojenském stanu u řeky  
Orlice a setkala se s obrovským diváckým zájmem. Nejinak 
tomu bylo u představení souboru Vosto5 Společenstvo vlast-
níků, které se odehrálo v Labském sále v Aldisu.
 
 V rámci festivalu proběhlo také mezinárodní  
setkání pořadatelů festivalů, pozvání přijalo deset zástupců 
významných divadelních festivalů z Anglie, Skotska, Finska, 
Estonska, Dánska, Francie a Polska, kteří se po tři dny účast-
nili festivalového programu. Setkání vyvrcholilo v sobotu  
23. června společnou akcí se zástupci programu Kreativní 
Evropa, na které byly prezentovány úspěšné mezinárodní 
projekty, zkušenosti pořadatelů festivalů a byly diskutovány 
možnosti budoucí spolupráce. 

 Na festivalu se také představili umělci a soubory, 
kteří prošli rezidencí v Draku. Diváci tak mohli zhlédnout  
mimopražskou premiéru Miřenky Čechové – multimediální  
projekt Miss Amerika, nebo představení mladé režisérky 
Anny Klimešové Zápisky z volných chvil. Ani v letošním roce  
nechybělo nejnovější představení slovinského loutkového 
mága Matiji Solceho, který se v inscenaci RAT inspiroval  
Orwellovým románem 1984. Po představení následoval  
koncert kapely Fekete Seretlek.

 Denní programová skladba byla již tradičně rozdě-
lena mezi tři cílové skupiny. Ve všední dny dopoledne byla 
pravidelně uváděna představení pro školy a školky, odpolední 
program byl věnován rodinám s dětmi a večerní představení 
byla pak určena především dospělému publiku. Na posled-
ní festivalový den Divadlo Drak opět připravilo „představení  
za vysvědčení“ k závěru školního roku. 

Festival
Divadlo evrop-
ských regionu° 
2018
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 The theatre season in Drak Theatre culminated  
in the last week of June with the twenty-fourth annual  
International Theatre of European Regions Festival. 

 The festival saw the grand opening of the exhibition  
of curator Tereza Venclová, Imperfectly from Matas, in which 
thirty personalities from the ranks of his closest family, friends, 
colleagues and students pay homage to scenographer Petr  
Matásek. The crowing event of Drak’s dramaturgy was the  
premiere of Jakub Vašíček and Tomáš Jarkovský’s production  
of Faust. In the final premiere of this season, the troupe returned 
to its history and to the very roots of travelling folk theatre.

 An international meeting of festival organisers also 
took place as part of the festival. The invitation was accepted by 
ten representatives of important theatre festivals from England, 

Scotland, Finland, Estonia, Denmark, France and Poland, who 
participated in the festival programme for three days. 

 The Drak weekend then brought the best of our work; 
the festival opened with a successful performance of Georges 
Méliès’ Last Trick, plus the popular fairy tales were also  
presented, also the new shows in our repertoire, The Honey 
Queen and White Fang. 

 Over eight festival days a total of 44 theatre performan-
ces, musical performances and creative workshops took place  
on six stages in Drak, including seven foreign performances from 
four countries (Belgium, France, Slovakia, Slovenia), altogether 
viewed by more than 5 000 people.
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 Autorský výstavní objekt představuje téma loutkářství 
a loutkářského umu v pojetí českého loutkového Divadla Drak. 
Centrem výstavy jespeciálně upravený mikrobus – typický sym-
bol kočovného života herců, kteří v něm tráví hodiny i dny na 
cestách po České republice i v zahraničí, aby publiku přivezli to 
nejlepší ze svého repertoáru – klasické pohádky, hravé příběhy  
i napínavá dramata. Výstavní objekt „drakovského“ mikrobusu 
je poukazem k prastarému kočovnému způsobu života diva-
delních společností a bude propojovat informativní charakter 
s hravým, kreativním a pro Divadlo Drak specifickým způsobem. 
Návštěvníky výstavy však nečeká pouze výtvarná přehlídka, ale 
obklopí je také hudba a text, které jsou rovnocennou složkou  
našich inscenací. 

 Mikrobus – onen symbol přetrvávající tradice diva-
delních zájezdů, ale i novodobého nomádství, zároveň odkazuje 
k inspiraci dětskou hrou a výtvarným uměním. Návštěvník za-
řadí rychlost a tím spustí řetězec drobných překvapivých akcí. 

Kočovná výstava 
Divadla Drak / 
Touring Exhibition
of Drak Theatre

Což teprve, až se ruka dotkne ovládání stěračů anebo dokonce 
uchopí do rukou volant mikrobusu! Anebo se zahledí do zarámo-
vaných obrázků, které zdobily skrovné domovy v maringotkách 
divadelníků, ale nyní vyprávějí příběh pohyblivým obrazem? Ten-
to dětsky slavnostní, nostalgický a tajemně groteskní rozměr je 
příznačný právě jen pro poetiku tradičního loutkového divadla. 

 The original exhibition object introduces the theme 
of puppetry and puppeteering craft of the Czech puppet  
theatre Drak. The locus of the exhibition is a specially designed 
microbus – a typical attribute of actors’ nomadic lifestyle.  
Actors spend hours and days in the microbus travelling across 
the Czech Republic or internationally, bringing to audiences the 
best of their repertory – from classical fairy-tales through play-
ful stories to thrilling dramas. “Drakian” microbus as an exhibi-
tion object refers to the ancient nomadic way of strolling actors, 
and connects the informative nature with ludic and creative ele-
ments, so symptomatic of Drak Theatre. Visitors to the exhibition 
will encounter not only visual experience; they will be exposed 
also to music and text, as they constitute equally significant 
parts of our theatre productions.

 The microbus is a symbol of a continuous touring 
theatre tradition as well as a modern nomadic lifestyle, while 
simultaneously referring to children’s games and visual arts.  
By changing a gear, a visitor triggers a chain of minute, yet  
surprising events. What if visitors’ hands are laid on wiper  
controls, let alone the steering wheel! What happens if they  
stare in the framed pictures which used to adorn modest  
caravans of performers and now tell a story via moving images? 
This childishly festive, nostalgic and enigmatically grotesque 
dimension is typical of the very poetics of traditional puppet 
theatre. 
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 Divadlo Drak si v rámci celoročních oslav připomíná 
také významné osobnosti ze své minulosti. Jednou z nich je le-
gendární výtvarník a scénograf Petr Matásek, který s divadlem 
spolupracoval 25 let a je autorsky podepsán pod padesáti insce-
nacemi. S režisérem Josefem Kroftou v Divadle Drak spoluvy-
tvářel úspěšné inscenace, jako jsou mj. Šípková Růženka (1976), 
Zlatovláska (1981), O Popelce (1982), Sen noci svatojánské (1984) 
nebo Píseň života (1985). Petr Matásek působil jako profesor na 
Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU. Výstava je 
koncipována jako blízké setkání s legendárním výtvarníkem po-
hledem jeho studentů, přátel a spolupracovníků formou třiceti 
intimních setkání.

 Na legendárního scénografa Draku prostřednictvím 
svých instalací vzpomínají jeho blízcí, přátelé, kolegové či stu-
denti. Tato výstava vznikala postupně během tří měsíců, zapo-

Nonper f ek t n ě
v od  M a t asa  /
Imper f ec t l y 
f r om  M a t as

čala 17. 3. odhalením první instalace kurátorky Terezy Venclové, 
a završila se 23. 6. slavnostní vernisáží otevírající finální podobu 
výstavy.

Vystavující: Josefína Bakošová, Petr Bakoš, Jiří Bareš, Kamil  
Bělohlávek, Andriana Černá, Pavel Černík, Stanislav Doubrava, 
Jana Dražďáková, Petra Goldflamová Štětinová, 
Yvona Hubáčková, Tomáš Jarkovský, Jakub Vašíček, 
Radovan Lipus, Anna Maclová, Petr Macl, Martina Marková, 
Roman Marek, Šimon Marek, Jan Matásek, 
Nanynka Matásková, Yumi Mráz Hayashi, Jiří Nekvasil, 
Dáda Něměček, Václav Poul, Simona Rybáková, 
Šimon Caban, Sota Sakuma, Antonín Šilar, Štěpán Uherka, 
Tereza Vašíčková Venclová, Taťa Vyšohlíd. 

 The exhibition devoted to Petr Matásek, a legendary 
scenographer and puppet designer who has been co-creating 
Drak Theatres’s unique image for 25 years.

 Petr Matásek became famous in Czech modern puppet 
theatre with his productions he created with Josef Krofta in Drak 
Theatre, Sleeping Beauty (1981), Cinderella (1982), Midsummer  
Night’s Dream (1984), The Song of Life (1985). He taught for  
a long time at the Scenography Cabinet at the Department  
of Alternative and Puppet Theatre at the Theatre Faculty,  
Academy of Performing Arts in Prague, where he educated  
a generation of Czech and foreign students.

 Intimate encounter with the legendary scenographer 
through thirty installations made by his close friends, colleagues  
or students.
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P r e m i é r y
Medová královna (premiéra 21. 10. 2017)

Bílý tesák (premiéra 3. 3. 2018)
Faust (premiéra 23. 6. 2018)

C e n y
Cena divadelní kritiky – Hudba roku – Jiřímu Vyšohlídovi  
za hudbu k inscenaci „O bílé lani“ 
Cena Erik za nejinspirativnější představení uplynulé 
divadelní sezóny pro inscenaci Tomáše Jarkovského 
a Jakuba Vašíčka „Bílý tesák“
Nominace na cenu Divadelních novin v kategorii Loutkové 
a výtvarné divadlo pro Jakuba Vašíčka za režii Bílého tesáka 

M e z i n á r o d n í  i n s t i t u t  f i g u r á l n í h o  d i v a d l a
MIFD je v rámci vnitřní organizace Divadla Drak organizátorem 
aktivit spojených s nejrůznějšími formami vzdělávaní, zaštiťu-
je experimentální umělecké projekty, výstavy, studijní stáže  
a rezidenční programy. Je také spolupořadatelem setkání  
vysokých uměleckých škol Gaudeamus Theatrum. 

P ř i  d i v a d l e  p u° s o b í
LAB – dva středoškolské divadelní soubory – Q10 a PSJG. 
Lektorem je herec divadla a absolvent DAMU a Pedagogické 
fakulty Filip Huml. Úspěšná reprezentace divadla na celostát-
ních přehlídkách amatérského divadla.
Dětský divadelní soubor Divadla Drak – pravidelná divadelní 
činnost skupiny dětí ve věku od 8 do 11 let pod vedením lektor-
ky Jany Nechvátalové.
Lektorské oddělení – hledá stále nové cesty k propojování 
umění a vzdělávání a rozvíjení zejména divácké gramotnosti 
dětí i dospělých. V sezóně 2017/18 nabízelo programy pro ško-
ly od mateřských po vysoké, semináře pro učitele i akce pro 
širokou veřejnost.
Nedělání – nedělní odpoledne pro rodiny s dětmi v Labyrintu.

D í l n y  k e  k r á t k o d o b ý m  v ý s t a v á m 

• Jeden život – projektový den Biskupského gymnázia  
– půldenní divadelní workshop pracující s motivy ze života 
Jacka Londona
• Noc divadel – 18. 11. 2017 – odpolední součástí bylo  
„Dračtení“ a „Veletrh“ dětských knih, spolupráce na akci  
Automat Drak (večerní a noční akce)

K l i n i k a
Ve spolupráci s DAMU, katedrou výchovné dramatiky,  
probíhala příprava klinického pracoviště v Divadle Drak,  
zahájení činnosti na jaře 2018. Cílem je připravit, postupně  
vybudovat a kriticky ověřit nový typ školního pracoviště, propo-
jit výuku a tvorbu v rámci školy s reálnou praxí prostřednictvím  
animovaných pobytů a cílených činností pod vedením zkušených  
a uznávaných odborníků z praxe.

O s t a t n í  č i n n o s t 
•

Vítání občánků – ve spolupráci s Městem Hradec Králové
•

Divadlo Drak úzce spolupracuje s hradeckými MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
gymnázii, UHK, speciálními školami a zařízeními (Daneta)

•
Občasník  – „Magazín Divadla Drak“  
časopis o aktualitách i vzpomínání

•
Dračtení – v rámci komponovaného dne a Noci divadel 

•
Předplatné pro dospělé diváky na večerní produkci  

V ý s t a v y 
Raketa – výstava ilustrací tvůrců 

stejnojmenného dětského časopisu  
Nonperfektně vod Matasa

Kočovná výstava Divadla Drak

P ř i š l i
V lednu 2018 nastoupila do hereckého souboru mladá slo-
venská herečka a tanečnice Jazmína Piktorová, absolventka 
Ateliéru fyzického divadla na JAMU v Brně, kde vystudovala 
pod vedením Pierra Nadauda. Na pozici PR byla na začát-
ku roku přijata Tereza Silbernaglová, která dříve působila  
v Činoheráku v Ústí. Tým jevištní techniky se v září 2017 roz-
rostl o osvětlovače Libora Petra, který dříve působil v Klicpe-
rově divadle, a v dubnu následujícího roku o Petra Seinera.
 

O d e š l i
V září 2017 opustil tým jevištní techniky po dvaadvaceti letech 
Miloš Zlobický, v lednu 2018 pak Miloslav Duspiva.

P řeh led
se z ón y
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P r e m i e r e s
The Honey Queen (premiere 21. 10. 2017)

White Fang (premiere 3. 3. 2018)
Faust (premiere 23. 6. 2018)

A w a r d s
Theatre Critics’ Award – Music of the Year – Jiří Vyšohlíd for 
music to the production of The White Doe.
Erik Award for the most inspirational production of the last 
theatre season for Tomáš Jarkovský and Jakub Vašíček’s pro-
duction of White Fang.
Nomination for Cena Divadelních novin in the category  
of puppet and art theatre for Jakub Vašíček for the direction 
of White Fang.

I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  F i g u r a l  T h e a t r e
Within the internal organisation of the Drak Theatre the IIFT  
is co-responsible for activities connected with various forms 
of educational activities and sponsors experimental arti-
stic projects, exhibits, study programmes and residential  
programmes. It is also the co-organiser of the Gaudeamus 
Theatrum meeting of theatre schools. 

O p e r a t i n g  a t  t h e  t h e a t r e
LAB – two high-school theatre troupes operate at Drak  
Theatre - Q10 and PSJG. The instructor is theatre actor and 
Academy of Performing Arts and Faculty of Education graduate,  
Filip Huml. Successful representation of theatre at country-
-wide amateur theatre presentations.
Drak Theatre children’s theatre troupe – regular theatre  
activities for groups of children aged 8 to 11 under the direction  
of instructor Jana Nechvátalová
Education department – the search for new ways to connect 
art and education and to primarily develop the child and adult  
audiences’ literacy. In the 2017/18 season it offered program-
mes for schools ranging from preschools to universities, semi-
nars for teachers and events for the general public.
Nedělání (Sundaydreaming) – Sunday afternoons for families 
with children in Labyrinth.

W o r k s h o p s  f o r  s h o r t - t e r m  e x h i b i t i o n s 

• One Life –Biskupské gymnasium high school’s project day  
– a half-day theatre workshop working with motifs from the life 
of Jack London.
• Night of Theatres – 18. 11. 2017 – the afternoon programme 
included “Drak reads to children” and children’s book “Fair”, 
cooperation on the Automat Drak event (evening and night-
-time event)

C l i n i c
In cooperation with the Department of Drama in Education  
of the Academy of Performing Arts in Prague, the prepara-
tion of a clinic workplace took place in Drak Theatre, with  
activities beginning in the spring of 2018. The goal is to  
prepare, gradually build and critically verify a new type  
of school workplace, to combine education and creativity  
within the school with real practice through guided stays  
and targeted activities under the direction of seasoned  
and respected professionals from their experience.

O t h e r  a c t i v i t i e s 
•

Welcoming of new-born citizens – in cooperation with  
the City of Hradec Králové

•
Close cooperation with Hradec nursery schools, elementary 
schools, high schools, special schools and facilities (Daneta)

•
Bulletin - “Drak Theatre Magazine” – a magazine on news 

and recollections
•

DRAK reads to children – as part of writing day  
and the Night of Theatres 

•
Subscriptions for adult theatregoers  

for evening productions   

E x h i b i t i o n s 
Raketa – exhibition of illustrations from the creators  

of the children’s magazine of the same name  
Imperfectly from Matas

Touring Exhibition of Drak Theatre

C o m i n g s
In January 2018, the young Slovak actress and dancer Jazmína  
Piktorová joined the acting troupe. She graduated from the 
Atelier of Physical Theatre at the Janáček Academy of Music  
and Performing Arts in Brno, where she studied under the  
direction of Pierre Nadaud. Tereza Silbernaglová, who worked  
previously in Činoherák in Ústí nad Labem, was hired at  
the beginning of the year in the position of PR. The stage  
technician team welcomed light technician Libor Petr, who 
previously worked in Klicperovo Theatre, in September 2017 
and Petr Seiner in April of the following year. 

G o i n g s
In September 2017 Miloš Zlobický left the team of stage  
technicians after twenty-two years, followed by Miloslav  
Duspiva in January 2018.

O v er v ie w
o f  t he  season
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