hadrián 4
Téma jídlo

27/6/2022

festivalregiony.cz
Zpravodaj Mezinárodního
divadelního festivalu Regiony

Reportáž
ze včerejška

Divadlo pod Palmovkou – Zkrocení zlé ženy (režie Michal Lang)
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„špinarovský syndrom“
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Půvabný den

Pavel Novotný
(*1976)
Jídlo
(sbor, na melodii Na krásném modrém
Dunaji, hrací strojek)
v neděli sme dělaly jídlo
celej den sme dělaly jídlo
šéf měl ňákou akci navíc
potřeboval ženský navíc
dělaly sme všechny kromě
dvou ženskejch co nedělaly
v neděli sme dělaly jídlo
chlapi byli doma sami
ale šéf byl děsně hodnej
poslal chlapům domů jídlo
a tak chlapi měli co žrát
žrát dyž bylo večer šero
dělaly sme všechny kromě
dvou ženskejch co nedělaly
a ty ženský obě potom
ty koukaly! ty koukaly!

Úvodník

a báječné pochutiny vám přeji. Srdečně vás
vítám na palubě pondělního vydání, jež si do
svého erbu jako ústřední téma vetklo jídlo.
Ano, dnešek budiž dnem bohatě prostřeného stolu, k potěše oka, hmatu, čichu,
chuťových pohárů i intuice. Jsou přichystány hody lukulské, my ovšem nechceme
jenom nadívat bachory, leč poskytnout
potěchu všem částem těla.
Pokud jste ale zatím nenašli svůj
ideální stravovací prostor, poslyšte několik
stručných tipů, které mohly doposud unikat
vaši pozornosti: v řadě první si dovolím
pozvat do Café Robinson, které našlo
útočiště na Kavčím plácku. Kromě toho,
že se zde můžete osvěžit vynikajícím pivem
Rampušák a řadou dalších pochutin, podpoříte i dobrou věc. Jde totiž o chráněné
pracoviště pro osoby s duševním onemocněním a jiným zdravotním znevýhodněním.
Jistotou je tedy přátelská obsluha, kterou
vaše přítomnost upřímně rozradostní. Mým
druhým doporučením je opuštění řady
stánkových lákadel a potěcha některého
z malých lokálních podniků. Za všechny vás
pošlu třeba do útrob veřejně přístupného
klubu Klicperova divadla, v němž si svůj
oblíbený festival můžete vychutnat z mnoha
nečekaných perspektiv. K dispozici je řada
lahodných rychlovek i báječné polévky.
Vstřícný personál i ceny jsou naprostou
samozřejmostí. Milovníci adrenalinových
sportů a gastro bizáru pak zejména
v nočních hodinách svou touhu uspokojit
mohou v jednom z četných food courtů na
ulici V Kopečku. Jen na vlastní nebezpečí!
Třetí doporučení pak budiž apelem
k lidskosti: rozdělte se s potřebnými
a hned dvakrát budete syti. Srdce i žaludek
naplněný, toť vskutku vítězná situace!
Již tušíte, kam povedou vaše stravovací
kroky a komu věnujete část své potravy?
Hradec Králové je gastronomických
perel dozajista pln, leč některé z nich se
staly oběťmi masakru jménem covid. Za
všechny vzpomeňme a několika okamžiky
ticha uctěme Agora salát bistro, kam
jsem během svých návštěv Hradce nikdy
neváhal zavítat. Čest jeho památce!
Však dosti již smutku a vzhůru k ukojení
všemožných chutí. Je pondělních orgií čas.
Bon Appétit!
KlariN

dyž sme braly
v neděli sme dělaly jídlo
celej den sme dělaly jídlo
šéf měl ňákou akci navíc
potřeboval ženský navíc

Pondělí 27. června se jeví coby den silných
žen: představí se Zkrocení zlé ženy pražského Divadla pod Palmovkou, koprodukční
Antigona pražského divadla Komedie
a hradeckého DRAKu a inscenace Maryša –
Příběh vraha Malého divadla v Českých
Budějovicích. Ovšem gender je dnes velmi
fluidní pojem, a tak v shakespearovské
inscenaci režiséra Michala Langa hrají samí
muži a také Janek Lesák obsadil do titulní
role své Maryši muže – herce Františka
Hniličku. Pouze Jakub Vašíček zůstal
v Antigoně u ženského obsazení. Podaří se
oběma tvůrcům takto radikální interpretační
krok obhájit? Co obě inscenace vypovídají
o podobách mužství a ženství v současném
světě? Vždyť naše společnost má co do
rovnosti pohlaví stále co dohánět a nejsem
si jistá, zda uzrál čas na „pomužštění“ těch
několika málo dramatických hrdinek, které
máme k dispozici. Zvědavá jsem však velmi!
PS: Kdo se jen trochu zajímá o současné politické dění – doufám, že všichni
čtenáři Hadriána! –, neměl by si nechat
ujít inscenované čtení reportážních
textů a osobních výpovědí obyvatel zóny
výjimečného stavu na polsko-běloruské
hranici s názvem Hranice. Co chtějí? Co
chceme? nezávislého divadelního souboru
Teď nádech a leť.
Petra Zachatá

Jsem zvědavý na Hranice. Co chtějí?
Co chceme? souboru Teď, nádech a leť.
A to hlavně proto, že téma pohybu přes hranice vystihuje dobu, v níž žijeme. Moderní
člověk je hrdý na to, že cestuje, že stoupá
po sociálním žebříčku, že svým životním
stylem překračuje normy. Ztratit svobodu
je „mít přistřižená křídla“; poslední dva roky
jsme si zoufali, že nás pandemie v našem
rozletu omezila. Ale pohyb nám i hrozí –
hordy turistů a na ně navázaný byznys hyzdí
tváře měst, dopravní cesty drásají přírodu,
z informační dálnice útočí hackeři a dezinformace. Několik posledních let se už i my
v Česku bojíme uprchlíků a migrantů. Tato
performance chce ukázat polsko-běloruskou hranici jako synekdochu našeho
světa, v němž pohyb lidí je zároveň nadějí,
politickým instrumentem i hrozivou pastí. Je
to projekt neprofesionálních umělců, ze své
podstaty by měl tedy především promlouvat o tom, co tvůrce opravdu pálí. Tak
jsem zvědavý, jaké kontury v jejich podání
téma hranic, svobody a politiky získá, jakou
výpověď přinese. A jestli s námi pohne.
Jan Motal
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Na světě se ročně vyhodí až třetina (tedy
zhruba 1,2 miliardy tun) vyprodukovaných
potravin.
Průměrný Čech vyhodí asi 57 kg jídla za rok.
Nevyhnutelný odpad (slupky, pecky, kosti…)
se na celkovém množství vyhozeného jídla
podílel pouze 41 %. Zbylých 59 % tvořil
odpad, kterému bylo možné se vyhnout.

Vyhodí se 45 % vypěstovaného ovoce
a zeleniny, 35 % ryb a mořských plodů, 30 %
obilovin, 20 % mléčných výrobků a stejné
množství masa. Přitom téměř miliarda lidí
na Zemi trpí hladem a podvýživou.
Roční objem zbytečně vyhozeného jídla
v českých domácnostech by po naložení do
nákladních aut utvořil 650 km dlouhou kolonu.
LDS
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Stát se dítětem v prenatálním
věku byla výzva
Jaká byla spolupráce – tuším, že vaše
první – s režijním duem ze Spitfire
Company, Miřenkou Čechovou a Petrem
Boháčem? Působí především na nezávislé
scéně, překvapila vás v něčem jejich
pracovní metoda?
Už jsme se setkali u inscenace
Zapomenuté světlo v režii Janky Ryšánek
Schmiedtové, pro niž Miřenka s Petrem
dělali choreografii. Často se setkávám
s režiséry, kteří vycházejí z toho, co umím.
U Petra s Miřenkou to bylo tak, že jsem se
mnohému naučila, a to mne strašně bavilo.
Nezapomenutelná spolupráce.
Herečka Kateřina Krejčí se na letošním
ročníku festivalu představí v inscenaci
Skořápka, která vznikla podle stejnojmenného románu Iana McEwana. Ztvárňuje
ještě nenarozené dítě, které se bez svého
vlastního přičinění stává součástí vpravdě
hamletovské situace. Kateřina Krejčí je už
od roku 1986 neodmyslitelnou součástí
ostravského Divadla Petra Bezruče, kde
ztvárnila desítky postav. Čím byla práce na
Skořápce výjimečná a jaká je její nejhezčí
dětská vzpomínka? Čtěte a pak se od 15.00
vydejte na Skořápku do Studia Beseda.
V inscenaci Skořápka hrajete Dítě, vlastně
jakousi variaci na postavu Hamleta, jeho
současnou, ještě nenarozenou dětskou
verzi. Přála byste si ztvárnit i původní
Shakespearův předobraz?
Hm, to je tedy úsměvná představa, ale
proč ne? Herectví a divadlo vůbec je jedna
velká výzva a obrovský risk.
Proč úsměvná? Vždyť Hamleta čas
od času hrají ženy, počínaje Sarah
Bernhardtovou…
Ano, a o té se dokonce v naší inscenaci
mluví. V Česku myslím tuto alternativu zatím
ještě nikdo nevyužil. Usmívat se musím.
Vzhledem k mému věku si neumím představit, kdo by mi tak asi hrál matku, jak bych asi
zvládala šerm… A tak podobně.
Četla jste McEwanovu předlohu? Jaké
byly vaše první dojmy, když jste se
dozvěděla, koho budete hrát?
Ano, je to krásná knížka. Nedovedla jsem
si představit dramatizaci, říkala jsem si, že to
bude tvrdý oříšek, nebo spíš para ořech.
Čím si vás tedy dramatizace Miřenky
Čechové získala?
Když jsem ji četla poprvé, tak jsem se
spíš lekla rozsahu a obtížnosti textu. Ani
nevím, ale možná nám v tom tak trochu
pomohly i ty zatracené covidové pauzy, díky
kterým se nám zkušební doba prodloužila
a my získali více času text do sebe vstřebat.
Obecně obdivuju lidi, kteří dokáží zdramatizovat knihu. Miřence se to moc povedlo a tímto
zvu diváky, ať se sami přijdou přesvědčit.
Co se během práce na roli ukázalo jako
největší výzva?
Stát se dítětem v prenatálním věku.
Podle některých se to snad i daří. Uf,
doufám, že jsem to nezakřikla.

Z mého pohledu daří. Ale hned to jdu
zaklepat… Vaše postava nicméně není
žádné nesvéprávné „nenarozeně“,
disponuje velkým intelektem, je schopna
reflektovat své pocity i jednání ostatních –
skoro jako dospělý jedinec. V čem tkví její
dětský element?
Díky, vy mi dáváte. To je až na filozofickou
úvahu. Dle mých zkušeností je dítě do svých
tří let zcela nezávislá, nezákeřná osobnost. Je
dokonce prokázáno, že dítě do tří let neumí
lhát. Co teprve – jak jste krásně nazvala –
„nenarozeně“. A má postava je přesně
taková. Nezákeřná, upřímná, bezprostředně
vyhodnocující tu či onu situaci.
Máte ráda film Kdopak to mluví?
Kdysi se mi líbil, teď ho už vidět
nepotřebuji.
Vaše první dětská vzpomínka?
První? Tak to si fakt nevzpomínám.
Nejkrásnější, to jo. Na mou stařenku a dětství
strávené v Ratíškovicích na jižní Moravě.
Váš hrdina je uvržen do nesnesitelné
situace, kdy musí přihlížet drastickým
událostem, které nemůže nijak ovlivnit.
Nadto se musí vyrovnat s tím, že jejich
strůjcem je jeho matka, na níž je coby
nenarozený jedinec naprosto závislý.
Myslím, že s Markétou Matulovou v roli
těhotné Trudy jste dokázaly vystihnout
ambivalenci takového vztahu, včetně
komických momentů. Máte pro postavu
Trudy pochopení?
Pochopit ji mohu, ale souhlasit s ní se mi
nechce. Jako dítě ji miluju a zároveň nenávidím. Trudy je krásná herecká příležitost.
Vlastně si teď uvědomuji, že všechny role ve
Skořápce jsou krásné.
V čem ta krása spočívá?
Každá ze šesti postav, které se ve
Skořápce objevují, je naprosto nezbytnou
součástí příběhu. Jak my herci říkáme: „tady
mám co hrát“.
Čerpala jste i ze své zkušenosti s mateřstvím? Jak jste v těhotenství vnímala
vědomí ještě nenarozeného dítěte?
Tak, jak nevíme, co bude po smrti, tak
nevíme, co bylo před narozením. Čerpat
tedy mohu jen ze své fantazie.

Co konkrétně jste se naučila?
To zkoušení bylo nesmírně intenzivní,
vládla absolutní důslednost a připravenost ze
všech stran, slovo nejde vymizelo ze slovníku,
a přitom vše probíhalo v naprosto laskavé
a přátelské atmosféře. Prostě jsem cítila,
jak mne to všechno, a bylo toho ještě víc,
posouvá dál.
Členkou souboru Divadla Petra Bezruče
jste už neuvěřitelných 36 let, od roku 1986.
Čím si vysloužilo vaši věrnost?
Neuvěřitelných, souhlas. Jednak Ostravu
miluju. Mám v sobě takový „špinarovský
syndrom“ – odkazuji samozřejmě k Věře
Špinarové, která byla a je s Ostravou nerozlučitelně spjata. A jednak je Divadlo Petra
Bezruče vskutku jedinečný stánek.
O Věře Špinarové se někdy hovoří
jako o ostravské patriotce, též se za ni
považujete?
Věra byla ostravský patriot nad patrioty.
Byly jsme velké kamarádky, tak o tom hodně
vím. Cítím to podobně.
V Divadle Petra Bezruče jste zažila mnoho
uměleckých šéfů a mnoho různých
přístupů k divadelní tvorbě. Na čí éru
nejraději vzpomínáte? Kdo vás nejvíce
inspiroval a inspiruje?
Jednoznačně Jan Mikulášek. Obecně se
u nás střídají dobří šéfové, ale bez „špinarovského syndromu”.
V čem byla spolupráce s Janem
Mikuláškem tak výjimečná?
Dodnes máme v DPB na repertoáru
Orwellovo 1984, kde hraju O’Briena, taky
velká výzva. Pak nezapomenutelné inscenace
Na větrné hůrce, Oněgin, Tři sestry a další…
Jan Mikulášek v tandemu s Markem Cpinem
tvoří divadlo, které mě víc než baví.
I v celostátním měřítku patří vaše domovská scéna v současnosti k nejoblíbenějším. V čem podle vás tkví její úspěch?
Určitě je to těmi dobrými šéfy. Jsou
tam skvělí herci, dramaturgický plán je taky
zajímavý, prostě jak už jsem řekla, Divadlo
Petra Bezruče je jedinečný stánek a já děkuji,
že mohu být té jedinečnosti součástí.
Ptala se Petra Zachatá
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Recept na nevšední zážitky? NIE!
Diváci všech věkových kategorií, zbystřete!
Do Hradce Králové se vrací panevropská
divadelní grupa NIE, která vznikla již v roce
2001 a od té doby čile spolupracuje s řadou
uměleckých subjektů po celé Evropě, včetně
Divadla Drak.
Jednou z vůdčích osobností činorodého
souboru je norský umělec Kjell Moberg,
jenž stojí za konceptem výjimečné platformy
Kitchen Table. Ta vznikla v rámci mezinárodní sítě T.E.E.N., zabývající se vytvářením
nástrojů pro podporu kulturního zapojení
teenagerů. Jeho hlavním cílem je vytvoření
bezpečného prostoru pro diskusi a reflexi
uměleckého zážitku. Dospívající tak mohou
sdílet vlastní postřehy a zároveň si vyslechnout své vrstevníky.
Neobyčejně výrazově pestrý autorský
rukopis NIE vyniká kombinací fyzického divadla, mnoha jazyků, živé hudby a storytellingu
a na letošních Regionech se představí hned
ve dvojici různorodých scénických počinů:
Ve dvou reprízách bude 27. 6. ve Studiu
Divadla Drak uvedena anglicky hraná inscenace o přátelství, mládí, internetu a depresi
What the f**k is going on?, která vznikla za
podpory norského Ministerstva zahraničních
věcí ve spolupráci s divadlem Brageteatret.
Fascinující scénická odysea o rodině,
jídle a vlivu sociálních sítí se snaží nalézt
odpovědi na řadu palčivých otázek. Mohu
vědět všechno o všem, ale chci to? Mohu
sdílet své myšlenky, své nápady, fotky sama

Dramox
Rozhovor s Annou Hrnečkovou, autorkou
Festivalové hry Region Dramox
Můžete nám v krátkosti přiblížit princip
divadelní bojovky?
Hru pořádá Dramox, online platforma,
která nabízí divákům záznamy divadelních
představení, ve spolupráci s Divadlem Drak,
Klicperovým divadlem a kontrapunktem. Hra
má čtyři stanoviště A až D. Na třech z nich si
mohou hráči vyzvednout pracovní list, podle
toho, ke které věkové kategorii se chtějí
připojit. Potom musí obejít všechna čtyři
stanoviště, kde najdou odpovědi na otázky
ve svém pracovním listu. Vyplněný list potom
na jednom z těch tří stanovišť odevzdají,
a tím se zapojí do slosování, které proběhne
na konci festivalového týdne.
Pro koho je bojovka určena? Je fyzicky
či jinak náročná?
Hra je vytvořena pro milovníky divadla
všech věků. Náročnost jsme rozdělili do čtyř
kategorií: předškoláci (cca 3–6 let), školáci
(cca 7–13 let), středoškoláci (cca 14–17 let)
a dospělí (od 18 let). Ale hranice jsou
prostupné, necháme na rozhodnutí hráčů,
jaký pracovní list zvolí. Některé otázky jsou
podobné, některé se liší. Hra by neměla být
náročná ani fyzicky, ani nijak jinak. Odpovědi
lze snadno dohledat, často jde spíš o kreativní úkoly a vlastní názory, u kterých vlastně
nelze odpovědět špatně. Chceme, aby se
návštěvníci bavili, užili si hradecké divadlo
trochu jinak a poznali ho z jiné stránky.

sebe s celým světem. Mohu všem říct, jak
se cítím… Ale co když je mi nanic? Co když
je celý svět na nic? Co když nechci vědět
nic o ničem a nic znamená nakonec stejně
všechno? Co když se můj život rozpadá na
kousky stejně, jako kolabuje svět kolem?
Co se to sakra děje?
Ve středu 29. června od 10:00 pak bude
na hlavní scéně Draku uveden projekt The
Girl with the Ugly Face. Příběh o Lise, která
nikdy nikoho nebila ani po nikom neházela
kameny, ale velice snadno se pořádně
naštve. A pak říká špatné věci. Jednoho
dne se tak rozzlobí a řekne tolik špatných
věcí, že na ni každý ve škole začne křičet:

„Buuu, buuu – máš ošklivý obličej!“ Lisa
se s pocitem, že jí nikdo nerozumí, rozběhne
domů. Nikdo ji nechápe. Ostatní děti,
učitelé ani rodiče. Vyprávění nejen o jazyce
a hněvu, ale také o přátelství a o tom, jak
je možné věci zlepšit, když se zdá, že je vše
nadobro zkažené. Zrodilo se z workshopů
a rozhovorů, které tvůrčí tým Kjella Moberga
a Elisabet Topp vedl s dětmi ve věku od
šesti do devíti let. Společně se bavili o pocitech hněvu, osamělosti a viny. Hlavním cílem
celého procesu bylo zaměření se na pocity,
kdy se dítě cítí začleněné a kdy ne. I tuto
inscenaci podpořilo norské Ministerstvo
zahraničních věcí.

Literatura

Anketa

Humor

Hadrián 4

Nenarozený
Hamlet
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Anketa jídlo
U stánků s občerstvením v Žižkových
sadech jsem se ptal tří kolemjdoucích
slečen na téma JÍDLO.
Viktor Hájek

1. Máte oblíbené jídlo?
2. Dostali jste někdy jídlo na divadelním
představení?
3. Smažák, nebo chlebíček?

Petr KlariN Klár

Assya z Moskvy, studentka filmové
a divadelní vědy
1. Syrniki, to jsou takové tvarohové lívance.
2. Bohužel zatím ne.
3. Smažák, protože jsem závislá na sýru.
Natálie z Brna, teatroložka
1. Moje velmi oblíbené jídlo je chlebová
polévka.
2. Ano. Bylo to na jednom představení
studentů katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.
3. Chlebíček.

k McEwanově Skořápce

Vznikla na míru Hradci Králové a jeho
divadlům? Setkají se v ní diváci/hráči
s nějakými místními specifiky?
Hra je vytvořena zcela na míru tomuto
festivalu. Dva z jeho organizátorů, Divadlo
Drak a Klicperovo divadlo, spolupracují
s Dramoxem dlouhodobě. Na Dramox.cz
svým divákům nabízejí ke zhlédnutí online své
nejúspěšnější inscenace, především ty, které
mají již po derniéře, jako jsou třeba Jedlíci
čokolády. Naše hra by ráda na tuto spolupráci
upozornila, představila hradeckou i další
nabídku Dramoxu, ale také přivedla účastníky
ke všem třem organizátorům festivalu
a pomohla propojit důležitá festivalová místa
tak, aby mohli diváci nahlédnout Regiony
v celé jejich rozmanitosti.
A je v tomto případě důležité vyhrát,
nebo zúčastnit se?
Pevně doufám, že účast ve hře bude
zábavná a sama o sobě bude stát za to. Ceny
jsou ale krásné, poskytují je všechny čtyři
subjekty, které na hře spolupracují, takže
bude rozhodně moc fajn také vyhrát.
Rozhovor s Martinem Zavadilem,
ředitelem platformy Dramox
Dramox vznikl během covidových uzavírek, když lidé nemohli do divadel, jaký
smysl má fungování této platformy dnes?
Nápad na Dramox je starší, covid vše jen
urychlil. Chceme, aby lidé mohli s divadlem
trávit co nejvíce času. Aby diváci mohli vidět
divadlo z druhé strany republiky nebo třeba
i světa. Užít si skvělý večer s operou z Los
Angeles, tradičním korejským divadlem nebo

činohrou z Klicperova divadla. Dramox je
reklama na divadlo, na možnost užít si skvělý
večer.
V čem je Dramox přínosný pro platící
diváky a v čem pro divadla?
Dramox nabízí divákům za 299 Kč
měsíčně přístup ke stovkám divadelních
představení. Mohou si je pustit kdykoli,
opakovaně, vidět věci, které jsou vyprodané,
derniérované, ze zahraničí. V podstatě za
cenu jedné vstupenky mají obrovský přísun
úžasných představení, sledovat je mohou
v počítači, chytré TV, na telefonu nebo
v tabletu. Z předplatného dává Dramox 55 %
zpět divadlům a tvůrcům podle toho, co
jednotliví lidé sledují. Kromě toho, že divadlům
přivádíme nové diváky, jsme jim do současné
chvíle vyplatili přes 15 milionů korun.
Kolik představení může v tuto chvíli u vás
divák zhlédnout?
Momentálně je to více než tři sta představení a nabídku rozšiřujeme každé dva týdny.
Nabízíte záznamy pouze českých představení, nebo i zahraničních?
Velká část představení je z českých
divadel. Diváci Dramoxu se ale mohou těšit
i na představení z dalších dvaadvaceti
zemí, například na Anglický národní balet,
Královskou operu z Versailles, pařížské
Théâtre de la Ville nebo nový cirkus z Kanady.
Zahraniční představení mají české titulky
a většina záznamů má samozřejmě titulky
pro neslyšící.
Ptala se Lenka Dombrovská

„Jeho kolena stlačí nevěrnou matraci,
která se nedávno prohýbala pod mým
otcem. Trudy si pohotovými palci stáhne
kalhotky. Vstupuje Claude. Občas jí říká
moje myšičko, což ji podle všeho těší, ale
jinak to odbude bez polibků, bez dotyků
a laskání, bez šepotu a slibů, bez špetky
něhy, bez hravých fantazií. Jenom zrychlující vrzání postele, které nakonec moji
matku přišpendlí ke stěně smrti, a ona
začne vřískat.“
Čí kolena promáčknou matraci, zatímco
se Trudy, matka nenarozeného vypravěče,
uspokojuje pod dekou, zatímco ten s koleny
přechází po pokoji a skáče z tématu
na téma? Claude. Vstupuje Claude. Na
jiném místě Trudy říká, že kdyby jí Claude
nevstoupil do života, John by ještě žil. To
samé ale říká i Claude, Johnův bratr. Kdo
je John? Otec nenarozeného vypravěče,
podváděný manžel Trudy, bratr milence své
ženy. A taky velice neúspěšný, ale houževnatý básník. Kdo je nenarozený vypravěč?
Johnův a Trudin syn, dosud vyčkávající
na svůj okamžik v matčině lůně. Je mu
devět měsíců, nebude to trvat dlouho, ale
zatím je stále uvnitř. Nicméně i navzdory
poměrně omezenému kontaktu s vnějším
světem se ukazuje být obzvlášť briskním,
kousavým glosátorem vnějšího dění,
prokazuje nesmírné nejen literární vzdělání
a především hodlá pomstít smrt svého otce.
Tak jako Hamlet.
Hamletem to ostatně všechno začíná,
do motta svého předposledního románu
Skořápka vložil britský romanopisec,
držitel Řádu britského impéria a autor
kultovní Betonové zahrady jednu jeho
repliku: „Kristepane, mně by stačila
skořápka ořechu a cítil bych se v ní jako

pán vesmíru – jen kdybych neměl ty zlé
sny.“ Zlé sny má i nenarozený vypravěč.
Hamletovské jsou i postavy: Trudy je
samozřejmě Gertruda, Claude připomene
Claudia. Autor doslovu Ladislav Nagy se
nebojí ale ani dalších literárních aluzí. Hovoří
se tu o Nabokovově Lolitě, o Tristramu
Shandym Laurence Sterna, o Fuentesově
Nenarozeném Kryštofovi. Připojit bychom
mohli ještě Ještěrčí ocásky Juana
Marsého, který s formou příběhu vyprávěného nenarozeným dítětem přišel v roce
2000, o mladistvých šestnáct let dřív než
jeho známější britský protějšek. Marsého
román sice postrádá hamletovské rysy,
snění a intimita tu ale hrají rovněž silnou
roli. Fuentesův Nenarozený Kryštof s toutéž
formou předstoupil před čtenáře dokonce
už v roce 1987. McEwan tedy první není, asi
lze ale říct, že je v tomto ohledu nejznámější. Se Skořápkou se vrací na počátek
své spisovatelské dráhy, k motivům dětství,
nevinnosti a zkušenosti, jak je rozpracoval
především v Betonové zahradě, v románu
Dítě v pravý čas a částečně i v komornějším Na Chesilské pláži.
Malý glosátor a budoucí mstitel, čímž
Hamleta překonává přinejmenším v aktivitě,
musí na ploše bezmála 190 tiskových
stran trpět přítomnost banálního Clauda
i osnovy vraždy jeho vlastního otce Johna,
jež spřádá s jeho vlastní matkou Trudy.
Musí vydržet nárazy Claudova penisu až
těsně k jeho hlavě v obavách, aby mu
ještě nesrostlé lebeční kosti neprorazil
a neoplodnil mu myšlenky „svou trestí, v níž
se to hemží šlehačkou banality“. Nakonec
musí převzít otěže událostí do vlastních
neohrabaných rukou a udělat to jediné
aktivní, co dovede. Narodit se.
Dominik Melichar

Ema z Hradce Králové, studentka
ilustrace
1. Mám ráda knedlíky plněné uzeným
masem se zelím a cibulkou.
2. Asi dva roky zpátky na scéně před
Klicperovým divadlem rozdávali koláče
s drobenkou.
3. Určitě chlebíček.

Jídlo!
Blondýnka si objednala pizzu. Číšník se ptá,
jestli ji chce rozřezat na šest, nebo dvanáct
kousků. Blondýnka odpoví:
“Na šest, prosím, dvanáct bych já nikdy
nesnědla.“
V restauraci na terasu přichází manželský
pár. Pán se ptá:
„Chceš sedět venku, nebo vevnitř?“ Paní:
„Asi venku…“ A pán: „Tak já jdu dovnitř.“
Host se ptá: „Pane vrchní, na tu večeři budu
čekat až do rána?“ Vrchní odvětí:
„Kdepak, pane, o půlnoci zavíráme.“
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Reportáž ze včerejška

Dětská stránka

Nedělní sláva
Třetí den Regionů obvykle definitivně pukají
i ty nejodolnější ledy. Já se do dne svátečního probudil jen s lehce pobolívající hlavou
a relativně nezmožen festivalovým rejem.
Byla noc bohatýrská, leč o to sladší nás
čekal den. Pestrým programem jsem hodlal
proplout jako zubatý nůž vyzrálým ementálem, tedy jsem nehodlal nic podcenit.
Po nutné rekonvalescenci a naplnění
těch nejzákladnějších potřeb jsem vyrazil
do narvaných útrob Besedy na Kafkův
Proces v podání brněnské Polárky. Divadlo,
jehož tvorba je určena hlavně divákům
dětským a středoškolským, si k inscenaci
vyvolilo zbrusu novou dramatizaci Vladimíra
Fanty. Ta autorův mikrokosmos zabydluje
arzenálem dobové veteše a namísto
fatálního završení volí křečovitou poetiku
zacykleného snu. Zejména ženské postavy
jsou obdařeny obludnou schematičností,
která z nich činí manipulující zrádkyně,
osoby chorobně závislé na svém rychle
již odkvétajícím mládí či přiboudlé šmíračky.
Soudní mašinérie má podobu pokroucených, přislizlých úředníků a ve stínu žijících
potměšilců. Režie Filipa Nuckollse i scénografie Jana C. Löbla se evidentně zhlédly
v dynamice komiksových oken a noirovém
šerosvitu Sin City Franka Millera.
Kafka ve stylu noir nejlépe funguje
v rovině hereckého obsazení, podtrhujícího
panoptikální rysy postav. Ženské kvarteto
s vervou i půvabem překonává zmíněné
limity dramatizace. Zralá, lehce dekadentní
Nikol Kateřiny Francové je adekvátně
doplněna dravým mládím ve ztvárnění
Anny Hřebíčkové, Štěpánky Romové

a Táni Jírové, jež exceluje zejména v akrobacii na vysokých podpatcích i kreativní
vlasovou choreografií s účesem typu
palma. Vít Malecha je charismatickým
kabaretiérem, jenž neselhává ani v přidané
recitaci nonsensových veršů Christiana
Morgensterna, hostující Lukáš Rieger v roli
Advokáta potěšil expresivní klauniádou
a jako Soudce precizní strohostí dabingového krále. Doslova srdcem inscenace
je pak soustředěný výkon Petra Hanáka,
jehož Josef K. se stává dezorientovaným
reprezentantem vlastní generace, k němuž
nelze nepocítit jistou vzrůstající empatii.
Radikální revize nikoli, poctivé divadlo však
ano. Maturantům nicméně nejprve doporučuji začíst se.
Po intermezzu vyplněném degustací
skvostných jídel ve stánku Náplavka
a kolektivním poslechem pražské punk
rockové legendy Píča (nostalgicky jsem
zaplakal zejména při coveru Zappova
Bobbyho Browna) jsem zamířil na repete
Zetelových Tří sester ze Slováckého
divadla v Uherském Hradišti. A nevěřil
jsem vlastním očím. Na rozdíl od provedení
na Divadelním světě Brno byla hradecká
repríza veškerých limitů prosta. Konečně
jsem viděl precizně sehrané herecké
soukolí, čtveřici bez výjimky impozantních
žen a muže, již nebojí se ničeho. Čechov
aktuální, nekompromisní a z podstatné
části improvizovaný. Klaním se nejenom
tvůrcům, ale i hradeckému publiku, které
má na úspěchu večera svůj nezpochybnitelný podíl. Su dojat i rozradostněn.
Leoš Suchařípa a Ivan Rajmont jistě uznale
mávají z druhého břehu!

Zatímco můj redakční kolega
Dominik Melichar se bezprostředně po
Čechovovi letěl pokochat zběsilými notami
Původního Bureše, mé slechy nakloněny
byly jedné z nejlepších současných divadelních kapel, a sice živelnému Mastixu, jenž
pod sveřepým vedením Davida Smečky opět
totálně rozdivočel přítomné davy. Směs
ověřených hitů, kombinovaná s pohledem
na sexy těla mj. Janů Vápeníka a Sklenáře,
temperamentně rozkývala kyčle nejen
milých parťaček ve zbrani Petry Zachaté,
Kateřiny Kykalové a přítomných folkařů
Vladimíra Mikulky a Karla Plíhala, ale
dokonce i profesora Vladimíra Justa.
Rocková mše za krásné léto. Kdo nebyl,
pochybil!
Úderné finále nedělní noci obstaral
open air komediální horor ústeckého
Činoherního studia Černá sanitka. Režírující
herec Adam Ernest, jenž coby maniakální
hovado Poulíček aktuálně bourá kinosály
v teenagerovské fekální komedii Párty
Hárder, prokázal enormní žánrové znalosti
a navíc se projevil i jako zručný realizátor.
Inscenace v žánru urban legend, městské
legendy, disponuje nadsázkou i vyzrálým
charakterním herectvím Andrey Bereckové,
Annette Nesvadbové, Petra Uhlíka,
Jana Huška a Lukáše Černocha. Ideální
nenáročná produkce pro vlahé letní večery
jako stvořené pro objímání strachem se
chvějících poloviček.
Co víc si přát? Přece panáka, pusu
a pac. Nedělní noc děsivě dobrou a příjemné pondělní ráno!
Petr KlariN Klár

Jez s mírou!

Hadrián 4
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Je generace zregenerovaná, nebo není generace zregenerovaná?

Program

pondělí 27/6/2022
celý den

Gočárovo schodiště

9.00

Stan před Divadlem Drak

10.00
Studio Divadla Drak
14.00 – 19.00 Plenér před Divadlem Drak

Oáza

The Oasis

Tygr Liška

Hradec Králové

zdarma / free admission

•
·
·

Karlova a Jaromírova pohádka Karel and Jaromír’s Fairy
55 min
Tale
What the F**k Is Going On?
75 min
Matěj the Carver’s Carousel

Ústav úžasu

Praha

120 Kč

NIE Theatre
Řezbář Matěj

NO/CZ/UK
ČR

•
·

Tyfloservis

ČR

Divadlo Toy
Machine
Divadlo Petra
Bezruče
Vozichet / Rudolf
Hancvencl
Tajuplný svět
podivuhodných her
Jiřího Šebesty
DRAMOX

Praha

120 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
350 Kč

Jablonec nad
Nisou
Morávka

90 Kč

·

ČR

zdarma / free admission

What the f**k is going on?
Kolotoč řezbáře Matěje

14.00 – 21.00

Čtyřka

Temná kavárna

Dark Café

15.00

Divadelní šapitó

Eliška a jiné královny

Eliška and other Queens

45 min

15.00

Studio Beseda

Skořápka

Nutshell

135 min

15.00

Stan před Divadlem Drak

O zvířátkách

About Animals

25 min

15.00 – 19.00

Open Air šapitó

Festivalové hraní

Festival Games

15.00 – 21.00

Festivalová hra REGION
DRAMOX

Festival game REGION
DRAMOX

Vodnická pohádka

15.30
16.00

Hlavní scéna Klicperova
divadla, Hlavní scéna
Divadla Drak, Infocentrum
v Žižkových sadech
Letní scéna Klicperova
divadla
Plenér před Divadlem Drak
Městská hudební síň

Vlk a hlad
Divadlo beze slov

The Water Sprite’s Fairy
Tale
The Wolf and Hunger
Theatre without Words

16.00 – 21.00

Podloubí na Velkém náměstí

Zážitek ve virtuální realitě

16.00

Stan před Divadlem Drak

17.00
17.00

Hlavní scéna Divadla Drak
Open Air šapitó

15.30

English friendly •
rodinné/family friendly ·

Ostrava

·

dobrovolné /
voluntary admission

40 min

Divadlo Kozlík

Hradec Králové

zdarma / free admission

·

45 min
60 min

Ústav úžasu
Divadlo beze slov

Praha
Hradec Králové

Experience in virtual reality 300 min

Holodeck

Hradec Králové

90 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission

Čtyři dobří

The Good Four

25 min

Antigona
koncert

Antigone

80 min
40 min

Vozichet / Rudolf
Hancvencl
Divadlo Drak
Františka Novotná

Jablonec nad
Nisou
Hradec Králové
Hradec Králové

·
•
·
•
·
·

30 min

150 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission

•

17.00

WTG

Falešně Skutečný

17.00

Šapitó Žižka

Johana a Ondřej
Mertovi
Teď nádech a leť

Praha

Dvorana Nového Adalbertina

Falsely
real
The Border. What do they
want? What do we want?
Flea Circus

75 min

18.00

Hranice. Co chtějí? Co
chceme?
Bleší cirkus

15 min

Jirka Polehňa

Hradec Králové

18.00

Malé náměstí

Plume

Plume

20 min

Le Cabaret Nomade

Brno

18.30

Plenér před Divadlem Drak

Kitchen table – Antigona,
Nezbedný bakalář

Kitchen table – Antigone,
The Adventurous Bachelor

60 min

NO/CZ/UK

19.00

Zkrocení zlé ženy

The Taming of the Shrew

135 min

Praha

410–450 Kč

19.00

Hlavní scéna
Klicperova divadla
Šapitó Žižka

Komédia dell'arte

Commedia dell'arte

30 min

Sobotka

Gočárovo schodiště

koncert

dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
150 Kč

•
·

19.30

studenti středních
škol, Anna Moberg,
Kjell Moberg
Divadlo pod
Palmovkou
Studio Šrámkova
domu
Hugo & Zoe

dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission

220 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission

•

45 min

Skuteč

90 Kč

20.00

Divadelní šapitó

Špatné zprávy

Bad News

60 min

20.00
21.00

Studio Divadla Drak
Dvorana Nového Adalbertina

What the f**k is going on?
Zdravý nemocný

What the F**k Is Going On?
The Imaginary Invalid

75 min
90 min

21.00

Jižní terasy

Školní výlet

School Trip

20 min

Divadlo Bufet, Tygr
v Tísni
NIE Theatre
Divadelní spolek
Klicpera
Václav Bartoš

21.15

koncert

90 min

Factorial! Orchestra Hradec Králové

21.30

Letní scéna Klicperova
divadla
Plenér před Divadlem Drak

90 min

200 Kč

Hudební šapitó

koncert

Malé divadlo/
Jihočeské divadlo
THE PRXDUCER

České Budějovice

21.30

Hradec Králové

22.00
22.15

Studio Beseda
Atrium Radnice

Ruka je osamělý lovec
Cvičme v Rytme

The Hand is a Lonely Hunter 70 min
Exercising in Rhythm
45 min

A studio Rubín
Brambůrky

Praha
Most

22.15

Městská hudební síň

Viktorka

Viktorka

Jaroměř

22.30

Hudební šapitó

koncert

40 min

Convivium, ZUŠ F. A.
Šporka, Jaroměř
UNREALEAST

23.00

Šapitó před Divadlem Drak

koncert

60 min

Hudební šapitó

DJ set

120 min

Střídmí klusáci
v kulisách višní
RAAZYPH & DJ
AMDMAN

Praha

0.00

dobrovolné /
voluntary admission
250 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission

Pořadatelé

Maryša: Příběh vraha

Maryša: The Story of
a Murderer

40 min

Generální partneři

50 min

Hlavní partneři

Praha
NO/CZ/UK
Chlumec nad
Cidlinou
Hradec Králové

Hradec Králové

Hradec Králové
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