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Krleš

Zlodějka knih australského spisovatele
Markuse Zusaka je snad moje nejoblíbenější kniha na téma druhé světové
války a mnohokrát jsem si říkala, že by
mohla být inspirativní i pro divadelníky.
Už jen pro autorův poetický, obrazivý styl
a jiný pohled na válku – hlavní hrdinkou
je osiřelá devítiletá dívka Liesel, Němka,
která se sice neocitá přímo v epicentru
válečného konfliktu, přesto je její příběh
plný dobrodružných i jímavých okamžiků.
A také svérázných charakterů, které
se člověku vryjí do paměti. Obzvláště
jsem zvědavá na to, jak nitranské Nové
divadlo uchopilo postavu Smrti, jež je
v knize vypravěčkou příběhu. Věděli
jste například, že Smrt může být něžná
a přátelská? A že dokud je co číst, zůstává
svět krásný?

Multikulturalismus selhal.
Feminismus selhal.
Demokracie selhala.
Sociální stát selhal.
Evropská unie selhala.
Vláda selhala.
Média selhala.
Úředníci selhali.
Elity selhaly.
Armáda selhala.
Pohraničníci selhali.
Odborové svazy selhaly.
Sekularismus selhal.
Beztřídní společnost selhala.
Environmentalismus selhal.
Prezident zatím drží.
Leč nebezpečně se kýve.

Úvodník

Úterý budiž zasvěceno klasice! Hlavní scénu
Klicperova divadla totiž ovládne krakovský
Teatr Ludowy, jenž se blýskne Čechovovým
Strýčkem Váňou, v režii umělecké šéfky
Małgorzaty Bogajewské. Veskrze současná
interpretace jednoho ze šperků světové
dramatické literatury si právem odnesla
vavříny několika ocenění mezinárodní
poroty proslulého polského festivalu Božská
komedie. Regiony oděné do gala. Neváhejte!
Druhým, neméně legendárním pilířem
(nejen) dnešního programu je pak Školní
výlet Václava Bartoše, jemuž od 20:00
budou vyhrazeny tradičně Jižní terasy.
Kdo jej neviděl, jako by na Regionech nebyl.
Petr KlariN Klár

Petra Zachatá

Bratři! Přimkněme k dubisku!
Putine, pomiluj ny!

DNES UKRAJINA
FOCUS
10.30 plenér před Divadlem Drak
T. Jarkovský, B. Pokorná a kolektiv:
Červená Karkulka / Чеyрвона шапочка

Pohádka o setkání, setkání nad pohádkou
Казка про зустріч, зустріч за казкою
Byla jednou jedna holčička, která nosila
na hlavě červený čepeček, a proto jí nikdo
neřekl jinak než Červená Karkulka. Ta si
jednoho dne doma do velké nůše sbalila
všechno, co se do ní jen vešlo. Oblečení,
něco na zub, pár drobností na památku
a svůj vlastní příběh. Pak už se vydala
na dalekou cestu do úplně cizího lesa.
Česko-ukrajinská inscenace klasické
pohádky, která je dobře známá dětem
i dospělým v obou zemích. Hrají ji dva
herci. Marina žije v Kyjevě, Petr v Divci.
Teď se sešli v Hradci (což není ani trochu
na půl cesty), aby společně vyprávěli stejný
příběh. Jenže Marina mluví ukrajinsky
a Petr česky. A každý z nich zná ten příběh
trochu jinak. Zdá se, že aby se dobrali
šťastného konce, nezbyde jim, než se nějak
domluvit.
Inscenace je určena divákům od 3 let.
Délka představení 35 minut. Hraje se v češtině
a v ukrajinštině.
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Sláva
Ukrajině!
16.30 Galerie moderního umění
Kultura ve válečném konfliktu
O současných událostech na Ukrajině
s důrazem na úlohu kultury jak ve vztahu
k probíhající ruské agresi, tak k budoucí
obnově země budou diskutovat Petra
Procházková, redaktorka Deníku N, Martin
Dvořák, náměstek ministra zahraničních
věcí ČR, Lenka Havlíková, předsedkyně
Asociace nezávislých divadel, a Martin
Glaser, ředitel Národního divadla Brno.
Debatu bude moderovat editor vědecké
rubriky Deníku N a autor mimořádných
textů o dějinách Ukrajiny a Ruska Petr
Koubský.
17.00, 19.30 Cejpův palác
Studenti pro Ukrajinu:
Language barrier equal
Když se Čech baví s Ukrajincem anglicky
a vypadne jim nějaké slovíčko, často se
stane, že ho řeknou svým rodným jazykem
a protějšek tomu porozumí. Jak velká a jak
propustná je tato bariéra? Jak si porozumět, aby lidé mohli sdílet? Základní slova,
jednoduché recepty, příběh o holčičce,
která se ztratila své mamince…
Коли чех розмовляє з українцем англійською,
і вони пропускають якесь слово, часто буває,
що один говорять його рідною мовою, а той
другий розуміє. Наскільки великий і наскільки
проникний цей мовний бар’єр? Як зрозуміти
один одного, щоб ми могли спілкуватися?
Основні слова, прості рецепти, історія про
маленьку дівчинку, яка загубилася від матері…
Kapacita je jenom 15 diváků, rezervujte si, prosím, místa
dostatečně včas.
Představení probíhá v angličtině, češtině, ukrajinštině
a případně i dalších jazycích.

Děkuji Divadlu Drak za prohlášení festivalového úterý dnem pro Ukrajinu. Už více
než tři měsíce se mi zdá nepatřičné hrát
komedie, koncertovat, veselit se. Je to můj
„problém“ a nikomu svůj názor či své pocity
nevnucuji, určitě ne fanouškům a divákům
regenerujícím se na festivalu, který
poslední dvě sezony byl v útlumu
kvůli covidu. Přesto mi někdy přijde od
nás – divadelníků – nepatřičné předstírat,
že válka na Ukrajině není. Třeba při
sledování Tří sester ze Slováckého divadla
v neděli večer, kdy se ženské hrdinky
stále vypravují do Moskvy a nikdy cestu
neuskuteční a kdy většina (mužských)
herců defiluje před diváky v maskáčích
a kanadách, jsem nějaký odkaz či sdělení
očekávala, jelikož se jedná o inscenaci
částečně improvizovanou (tedy je možné
ji aktualizovat). Ale abych nebyla nespravedlivá, aktualitky jsme se dočkali – Zdeněk
Trčálek jako Tuzenbach přišel v ochranné
(proticovidové) masce. No a to je v podstatě
vše, víc se s tímto nevídaným nápadem
nepracovalo, takže vlastně bylo dobře, že
v představení „angažovanosti“ nebylo více…
Ale dost spílání! Chtěla bych spíše zvát…
Určitě se dnes zajděte podívat na
česko-ukrajinský projekt studentů DAMU
a FAMU Language barrier equal. Viděla
jsem ho v Praze, na zastávce metra Můstek,
a popravdě mě dojal tak, jako žádné divadlo
za posledních pár let. Možná proto, že je
to víc setkání než divadlo, a že promluvy
nejsou, bohužel, z fikčního či literárního
světa. Přitom se nejedná o citové vydírání,
to se nebojte. A dokonce dostanete i občerstvení, jak se na návštěvě u přátel sluší.
Lenka Dombrovská
šéfredaktorka
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Ve víru Sentimetalu i nejrůznějších mlh

S divadlem Vosto5 jsme se poprvé potkali
již dávno, v době, kdy jeho členové i já
jsme s divadlem v podstatě teprve začínali.
A jsem velice rád, že se znovu setkáváme
tady a teď, v čase, kdy zdaleka snad ještě
nekončíme. Čeká vás vzpomínání, humor,
hrstka definic a možná i trocha nezávazných prognóz. Na moje otázky laskavě
a s nadhledem odpovídali Jiří Havelka
a Ondřej Cihlář. Začtěte se a hlavně dorazte
28. nebo 29. 6. do Šimkových sadů na
inscenaci Sentimetal – Noc, kdy na Kavčím
plácku umřel Michael Jackson a Orestés
se na to jenom díval!

Jakým způsobem jste prožívali tvůrčí
pauzu, jež byla zakončena prací na
inscenaci Sentimetal?
O. C. Sentimetalu předcházely pandemické pauzy, během nichž jsme se mimo
jiné s Vosto5 pokusili vhodně inscenace
přetáhnout do on-linu a pomoct jim tak
dorazit k našim divákům až domů. Vhodné
zdaleka nebylo vše, ale i díky pandemickému nakopnutí vznikly zajímavé záznamy,
třeba v rámci projektu Viktora Tauše
a jeho týmu Film naživo, díky kterému
jsme obnovili Péráka a natočili ho v aule
Právnické fakulty. Nebo v rámci Brejlanda
bylo zase natočeno Společenstvo vlastníků,
které si diváci mohli prohlídnout brýlemi
pro virtuální realitu a octnout se tak přímo
uprostřed schůze vlastníků a stát se jedním
z nich.
J. H. Pauza to byla přirozená, kroužili
jsme kolem mnoha témat, ale je pro nás
stále těžší najít něco, co nadchne stejně
i všechny ostatní. Takže jsme v různých
menších skupinkách dělali jiné projekty
a čekali, až přijde něco, co bude tak silné,
že nás zase spojí.

Za jakých okolností došlo ke spojení
vašeho divadla s Reném Levínským?
Čím vás jeho dramatická tvorba
přivábila?
J. H. S Reném se známe dlouho, Vosto5
se s Nejhodnějšíma medvídkama potkávala
často na festivalech a Reného hry sleduju
pořád. Ten text jsem přinesl já, protože
jsem původně Reného oslovil na úplně jinou
věc, když jsem hledal hru pro Novu scénu
Národního divadla a on mi poslal tenhle
fragment s názvem Orestes na Kavčím
plácku. A najednou to bylo jasný jako facka.
Kavčí plácek bylo první místo, kde jsme
s Vosto5 na hradeckým festivalu rozbalili
stan. Tam vlastně poprvé naplno ožil náš
Stand’art, se kterým jsme pak objížděli off
programy všech československých letních
festivalů. A do toho byl zasazen Reného
text, drsná bilance na antickým půdorysu.
A k tomu jsme si s klukama říkali, že

bychom jako tu další, možná poslední věc,
měli udělat něco s tím naším starým stanem
ležícím ve skladu. A ještě k tomu jsme to
plánovali do Vzletu, který není divadlem,
ale spíš velkou halou. Takže to všechno
najednou zapadlo.
I tentokrát se, podobně jako v Souboji
titánků, obracíte k antice. Čím vás tak
provokuje?
J. H. Řekl bych, že je to naprosto
podvědomý, intelektuálně nezpracovaný
dojem, že to divadlo s velkým D bylo
v antice, hlavně teda v řeckým divadle. Že
tady leží svatý grál divadla. A protože někde
hluboko v DNA Vosto5 je především sranda
z divadla samotnýho, je pro nás antika
ideální platforma. Ale možná je to jinak.
Přepadá vás někdy sentiment? A jak to
probíhá?
J. H. No v Sentimetalu je to kombinace
sentimentu a metalu, ale jinak já osobně
jsem dost sentimentální člověk, respektive
dojímá mě spousta věcí a dost často.
Ale úspěšně to zakrývám. A když se to
nepovede zakrýt, tak to probíhá prostě
fyziologicky. Husí kůže, slzy, zrychlený
dech.
O. C. Přepadá. Někdy jen tak proletí
kolem a člověk se zasní, usměje anebo
zesmutní. Anebo všechny tyhle pocity
propíchne jako špíz a vznikne z toho nový
projekt – Sentimetal, který s náma mohou
prožít i diváci. Někteří z nich, a zvláště pak
na Regionech, budou jistě i pamětníky
našich dřívějších účastí s původním
vojenským Divadelním Stand’artem –
na Kavčím plácku.
V inscenaci Sentimetal s vámi účinkuje
i soubor 11:55, složený z absolventů
Jirkova ročníku z KALD DAMU. Jak
spolupráce probíhala a přispěli členové
Vosto5 k profesnímu rozvoji mladších
kolegyň a kolegů?
J. H. Potřebovali jsme někoho, kdo
bude tak trochu mladší my, a ta volba byla
jednoznačná. Profesní rozvoj pak myslím
probíhá oboustranně.
O. C. O profesní rozvoj členů souboru
11:55 se už před námi dostatečně postaraly
jejich společné či individuální projekty,
kterými si všichni již bohatě prošli a procházejí. Myslím, že nejcennější na tomhle
propojení je vzájemné posílení blízkých
poetik a vzájemné naladění, které prospívá
oběma souborům a nakonec i divákům.
Není již na čase přizvat do páteře
souboru ženský obratel, případně
některého z vašich dědiců?
O. C. Ženských obratlů je v projektech
Vosto5 stále víc, od Zahrádkářů přes
Teatromat, Péráka, Dechovku nebo
Společenstvo vlastníků až k nejnovějšímu
Sentimetalu.
Pamatujete si, co jste zrovna dělali, když
zemřel Michael Jackson?
O. C. Když zemřel Michael Jackson, byli
jsme v našem Divadelním Stand’artu na
hradeckém festivalu. Ten zážitek je autentický a skutečně jsme si ten šok prožili dost
podobně, jak ukazujeme v Sentimetalu.

J. H. No to vím přesně. Byl jsem ve stanu
na hradeckým festivalu, tančil a pil a tý
zprávě nevěřil. A říkal si, že svět v podobě,
v jaký ho známe dnes, už končí.
Které téma, respektive žánr, jehož jste
se ještě nezmocnili, vás láká a proč?
O. C. Mě moc láká udělat s jádrem
Vosto5 cirkus velmi omšelých starých
dekadentních klaunů. Zatím není jisté, že
jsme už dostatečně omšelí, staří a dekadentní, ale každým rokem se k tomu blížíme,
takže se to snad jednou povede.
J. H. Poslední, co bychom chtěli pokořit,
je klasickej cirkus. Šapitó, principál a lev.
Co pro vás znamená hradecký festival?
O. C. Intenzivní zážitky, vzpomínky
a sentimetal! A snad nás čeká taky ještě
i nějaké další futurotechno!
J. H. Začátek léta. Konec školy. Zásadní
zážitky v zásadním věku. Festivalů je hodně,
ale ten hradeckej má něco výjimečnýho.
Myslím, že je to i tím, co se mu často vyčítá,
že nemá dostatečně vyhraněnou dramaturgii – já to beru jako plus, vždycky tady těch
center bylo víc, před Klicperákem, před
Drakem, v našem stanu, ten noční život byl
vždycky neřízenej, off program rozbujelej,
divadla narvaný, prostě takovej intenzivní
pelmel.
Jaká je budoucnost Vosto5?
J. H. Na to máme pravidelné výborové
schůze.
O. C. Křišťálovou kouli nemám, ale i do
mlhy se s těmahle klukama pořád ještě dá
vyrazit.
Ptal se Petr KlariN Klár

Regiony

Divadelní festival Hradec Králové

Profil

Tabuizovaná témata chci
zpracovávat s humorem a nadhledem
Performerka a akrobatka Klára Hajdinová
vymyslela a vytvořila během covidové
pandemie svůj první autorský projekt –
pohybovou procházku – K.O.City, která
začne dnes v 18.00 na Malém náměstí.
V rozhovoru prozradila okolnosti vzniku,
i to, proč si vybírá neradostná témata.
Proč jste se rozhodli vytvořit K.O.City,
pouliční inscenaci o koronaviru, nebo
lépe řečeno – o pocitech, které jsme
během pandemie zažívali?
Je nesporné, že doba koronavirové
pandemie nám nabourala či zcela zničila
naši každodenní rutinu. Všichni jsme se
dostali do zcela nových situací. Mě osobně
vedlo toto období k zamyšlení se nad
smyslem mojí práce jako umělce. Byla to
doba ponoru do hloubek, ne vždy příjemných. V projektu K.O.City reflektujeme toto
období a jeho dopad na jedince. Záměrně
jsme udělali venkovní audio-walk i kvůli
případným restrikcím a nemožnosti hrát
uvnitř.
Co jste během uzavírek dělala?
S partnerem a synem jsme pobývali
v domě mých rodičů mimo Prahu. Trávili
jsme dny na zahradě a já jsem udělala
pár věcí, které jsem dlouho měla v plánu
a nikdy na ně nebyl čas, třeba webové
stránky. Často se mi ale nechtělo dělat nic,
lockdown se všemi rodinnými příslušníky
byl mnohdy psychicky náročný, chyběl mi
sociální kontakt mimo rodinnou bublinu
a zároveň čas a prostor pro sebe.

Angažovaný
Teatr Ludowy
Je sice jedním z nejmladších divadel
v polském Krakově, to ale ani zdaleka
neznamená, že by postrádalo bohatou
tvůrčí minulost. Slavnostně otevřeno totiž
bylo již 3. prosince 1955. Jeho přímým předchůdcem bylo dělnické divadlo Nurt vedené
spisovatelem a také absolventem Českého
vysokého učení technického v Praze Janem

K.O.City měly premiéru na pražském
Smíchově v rámci festivalu alternativního umění ...příští vlna/next wave…
na podzim roku 2021. Jak moc se liší
hradecká verze?
K.O.City Hradec budeme upravovat
na míru venkovním prostorům centra
Hradce Králové. Novinkou jsou také dva
noví performeři, zahraje si s námi skvělý
mim a herec fyzického divadla Anton Eliaš
a tanečnice, žonglérka a mimka Michaela
Stará. Všichni se moc těšíme na nové
dobrodružství a na festival v Hradci.
Jaké divadlo máte ráda?
Mám ráda odvážné divadlo a divadlo,
kterému rozumím, u kterého mě mrazí
a zároveň mi tečou slzy smíchu. Naposledy
jsem se královsky pobavila u Dianiškovy
inscenace Pusťte Donu k maturitě. Mám
činoherní background, a proto jsou pro
mě abstraktní, například taneční, projekty
někdy těžko uchopitelné.
Jaké divadlo chcete vytvářet?
S projektem K.O.City jsem se poprvé
pustila do autorského pohybového
projektu – společně s režisérkou Lindou
Straub a performery, samozřejmě. Mojí
vizí je otvírat tabuizovaná a společensky
nepříjemná témata a přistupovat k nim
s humorem a nadhledem.
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Pod závojem
dívčiných očí

Existuje nějaké téma, které v divadle
nejde zpracovat?
Palčivá a často velmi křehká, co se zpracování a uchopení týká, jsou patrně témata
jako smrt, násilí, utrpení jakéhokoliv druhu
a obecně tyto extrémně stinné stránky
života. Myslím ale, že je možné divadelně je
zpracovat.
První performance, kterou jste vytvořila
a zároveň v ní vystupujete, je pohádka
pro dospělé V kruhu. Proč jste si
vybrala téma deprese?
V kruhu je moje první sólová inscenace,
otevírám v ní téma deprese a úzkosti. Sama
se potýkám s úzkostnou poruchou mnoho
let a v době covidu jsem pocítila silné nutkání jít s pravdou ven a otevřít debatu. Byl
to pro mě největší profesní krok, který jsem
kdy udělala. Na představení mám spoustu
silných ohlasů. Součástí je také debata
s psychoterapeutem. Inscenace vznikla ve
spolurežii s tanečnicí a zpěvačkou Cécile
da Costa, byla to nádherná spolupráce plná
naslouchání, respektu a tvůrčí svobody.
Co vám v současné době přináší radost?
V současné době mi přinášejí radost
momenty, kdy jsem doma a užívám si práci
na zahradě, těší mě, že se zase rozjíždí
práce, léto mám úplně pracovně nabité.
Těší mě, že vídám celé obličeje lidí, a těší
mě plná hlediště divadel.
Ptala se Lenka Dombrovská

Kurczabem. Původně amatérské scéně
založené v roce 1952 byl o rok později
udělen statut profesionálního divadla.
V roce 1954 se transformovala a získala
jméno, jímž se honosí dodnes. Divadlo
disponuje hned třemi vlastními jevišti:
kromě Hlavní scény ve čtvrti Nowa Huta
dále působí na Scéně pod Radnicí, která se
nachází ve sklepních prostorech krakovské
radnice na Rynku Główném v centru města,
a konečně také na komorní scéně Stolarnia
v budově bývalých divadelních dílen a truhlárny. Do éry největší proslulosti a umělecké
prestiže divadlo dospělo po pádu komunistického režimu, v průběhu devadesátých
let 20. století. Od září roku 2016 zastává
pozici umělecké šéfky renomovaná polská
režisérka Małgorzata Bogajewska. Pod jejím
vedením se soubor zaměřuje na hledání
nového divadelního jazyka s přesahem
do dalších uměleckých oborů, osobitou
reinterpretaci klasických děl a na projekty
angažovaně komentující aktuální politické
a sociální otázky.
Teatr Ludowy do programové nabídky
letošních Regionů rázně vstoupí osobitou
inscenací Čechovova Strýčka Váni v sugestivním režijním gestu své aktuální umělecké
vůdkyně. Psychologicky komplexní
hrdinové jednoho z vrcholných dramat
20. století stojí před vážnými životními
rozhodnutími a kladou si důležité otázky
o smyslu existence ve světle rozhodnutí
učiněných v minulosti, o oprávněnosti voleb,
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které je vedou těžkými cestami osudu,
o právu na štěstí, lásku i život nespoutaný
konvencemi. Otázky, které snad dříve byly
typické pro hrdiny románů, povídek či
divadelních her. Ale kdo z nás dnes nemá
podobné myšlenky? Stejně jako Čechovovi
hrdinové sledujeme rozpad tradičních
hodnot, dekonstrukci systémů, pomalé
chátrání světa, který jsme důvěrně znali.
Režisérka inscenuje Čechova jako auxtora
ryze současného. Moderní jsou kostýmy,
scéna, emoce i mezilidské vztahy. Postavy
se své starosti snaží zajíst, zapít, přežít. Tady
je víno, tady je sýr. Hlavně neztloustnout,
nezměnit se. Jíst zoufale, bez rozmyslu,
hltavě a do posledního sousta. Velká žranice
před hrozící apokalypsou a atmosféra velmi
se blížící Trierově Melancholii. Nakonec
nezbude nic jiného než kocovina. Autorka
zevrubně promýšlí každý z charakterů
a svou koncepci následně do posledního
detailu precizně realizuje v prostoru a čase.
Výsledkem je kolektivní herectví par excellence. Inscenace byla právem ohodnocena
jako nejlepší představení sezony a získala
i několik hereckých ocenění mezinárodní
poroty jednoho z největších a nejvýznamnější polských divadelních festivalů Božská
komedie. Vězte, že 28. 6. vás od 20:00
v Klicperově divadle čeká zážitek, na který
dlouho nezapomenete!
Petr KlariN Klár

k románu markuse zusaka
zlodějka knih
OKÁZALE TRAGICKÝ OKAMŽIK
Vlak jel rychle.
Byl přecpaný lidmi.
Ve třetím vagónu zemřel šestiletý chlapec.
Zlodějka knih a její bratr jeli směrem na
Mnichov, kde se jich brzy ujmou náhradní
rodiče. My už samozřejmě víme, že chlapec
tam nedorazí.
JAK K TOMU DOŠLO
Nejdřív nápor nepřekonatelného kašle.
Skoro jako usilovný nápor před cílem.
A za chvilku na to – nic.
Markus Zusak, australský spisovatel
s německo-rakouskými kořeny, dosud vydal
šest románů. Všechny jsou do jisté míry
úspěšné, přeložené do mnoha cizích jazyků,
oceněné nejrůznějším způsobem (kupříkladu za román Posel z roku 2002 obdržel
cenu i od starosty Nového Jižního Walesu),
skutečný úspěch ale zaznamenal až s pátou
prózou s názvem Zlodějka knih. Ta zachycuje čtyři roky života dívky jménem Liesel,
během nichž zažije tolik, co možná někdo
nikdy za celý život. A to ani během válečné
vřavy, která není jen kulisou jejího osudu,
ale přímou hybatelkou událostí. Tak už to
v e válečných románech bývá.
Zlodějka knih ale není „obyčejným“
válečným románem, který jasně ukazuje,
kdo je zlý a kdo hodný, nabídne pohnutý děj
a připomene čtenářovi, jak strašná to byla
doba. Zlodějka knih jednak nabízí dětskou
perspektivu na válečné běsnění, což je
vždycky o řád víc skličující, ale především
představuje vypravěče, resp. vypravěčku,
která do kapsy strčí i Karla Kopfrkingla. Je
jí samotná Smrt. Smrt tak hmatatelná, že
byste ji mohli kopnout do zadku a ona by
možná i vyjekla. Jenže Zusakova Smrt by
se rozhodně kopnout nenechala. Jeho Smrt
je ironická i k hlavním postavám románu,
bagatelizuje svou profesi, stěžuje si na ni
a nejednou dovádí čtenáře k překvapivému
a nechtěnému pocitu lítosti nad jejími problémy. Zusakova Smrt přesně dávkuje, jak
a do jaké míry se čtenář k Liesel dostane.
Přitom je to Liesel, kdo zažívá skutečná
muka. Nejenže se jí a jejího mladšího bratra
musí matka vzdát a oni tak musejí cestovat
k pěstounům. Nejenže jí ve vlaku přímo
vedle ní na sedačce na této cestě bratr
zemře a k pěstounům v Mnichově dorazí
úplně sama. Nejenže jí brzy v důsledku
bombardování zemře kamarád Rudy, který
je do ní nesmírně zamilovaný a ona mu tak
konečně dá dlouho odmítaný polibek až
po jeho smrti. Zusak představuje válečné
Německo a Hitlerovo řádění v celé hrůze,
bez obalu, jen pod závojem dívčiných očí.
O to silněji pak působí základní motiv
románu, který mu dal název. Liesel nekrade
jen knihy, ale krade slova, která mají takovou moc. Hitlerova moc stojí na slovech,
kterými ovládl masy, Liesel si symbolicky
tato slova bere zpět a rozdává jimi radost
a zdraví: předčítá lidem ve sklepě během

náletů, předčítá nemocnému židovskému
příteli Maxovi. Poslední ukradenou knihu
v návalu vzteku a bezmoci z dějinných
událostí roztrhá a začne sama psát. Svůj
příběh. Příběh zlodějky knih.
Kniha byla v roce 2013 zfilmována
v hvězdném obsazení v čele s Geoffreym
Rushem a Emily Watson, absencí vypravěčky Smrti se ale z děje stalo tuctové
válečné drama. Právě Smrt dělá z románu
tak výjimečné dílo, dnes už ve více než
třiceti překladech a téměř pět let v žebříčku
nejlepších bestsellerů světa podle New
York Times.
Dominik Melichar

Jakub z Hradce Králové,
finanční analytik v bance
1. O globální dění jsem se zajímal už před
tím. Válka ani nic moc nezměnila, jen
se teď víc zajímám o Ukrajinu. Krym je
Ukrajina!
2. Slovně do nekonečna, finanční podpora
myslím brzy opadne. Státy jsou totiž
vyčerpány po covidu, mají svoje
problémy a teď se k tomu přidala ještě
krize na Ukrajině.
3. Už jsem dřív na pomoc Ukrajině nějaké
peníze poslal. Určitě bych na regeneraci Ukrajiny nějaký peníz poslal též.
4. Myslím si, že je to naopak. Dříve tohle
bylo mnohem horší
Jan z Podkrkonoší, byznysmen
1. Já se o dění zajímám nejen v souvislosti s touto válkou. Sleduji globální
problémy dlouhodobě a teď na základě
politické sféry vyskakovaly do toho, co
tu máme teď.
2. Toť otázka. Pokud povolíme Ukrajině
vstoupit do EU, bude o krok blíže ke
vstupu do NATO, a to by nás všechny
automaticky zatáhlo do války.
3. Podporoval bych to v rámci jednotného
rozpočtu EU, ne pro členské státy
jednotlivě.
4. Určitě ne. Umělecká scéna je nezávislá
na politické sféře.

Anketa
UKRAJINA
V dnešní anketě na téma UKRAJINA se
dotázaní účastnící festivalu na podpoře
Ukrajiny jednoznačně shodují. Mají však
rozdílné názory na formě této pomoci.
Viktor Hájek

1.
2.
3.
4.

Přinutila vás válka na Ukrajině
zajímat se více o globální dění?
Jak dlouho si myslíte, že je možné
Ukrajinu podporovat?
Podporovali byste, třeba finančně,
znovuvybudování ukrajinských
měst?
Nemyslíte si, že jsou dnes umělci
oceňováni na základě jejich politického názoru, nikoliv kvality tvorby?

Hradečák Honza, sportovec
1. Ne. O globální dění jsem se zajímal už
před tou situací na Ukrajině.
2. Táta mi vždycky říkal „když nevíš, drž
hubu, protože to je to nejmenší zlo,
které uděláš“. Nemám ponětí.
3. Snažím se přátele z postižených oblastí
různými způsoby podporovat. Ne vždy
finančně, ale poskytnutím zázemí a na
tom se nikdy nic nezmění. Dělal jsem
to doposud a jsem připraven to dělat
nadále.
4. Na tuto otázku taky nedokážu odpovědět. Nic o tom nevím a můj názor by
neměl validitu.
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Reportáž ze včerejška

Střídmě klusaje
pondělním programem

Skončil víkend a festival se přehoupl do
fáze boje s všednodenními povinnostmi,
jako jsou škola nebo práce. Dopoledne
tak odteď budou patřit především školním
představením a loutkovým miniaturám
pro děti. I mezi nimi se ale najdou poklady.
Třeba jablonecký svéráz Ruda Hancvencl
nebo divadelní chameleon Jakub Folvarčný,
básník, dramatik, herec, režisér, performer
a zpěvák. Program ale začal varovnou
inscenací mířící na dospívající dívky až příliš
si všímající si svého těla.
Už v deset ráno v dračím Studiu měl tak
mladý otec možnost nahlédnout do duše
dívky, kterou za pár let bude mít doma taky.
Dívky, která má zdánlivě všechno – milující
rodinu, nejlepší kamarádku a iPhone 5.
Něco se však kazí. Dívky mají jít s otcem
naší hrdinky na koupaliště. Převlékání do
plavek se ale začne podobat tragédii. A jít
v plavkách do bazénu už vyloženě hororu.
Je to jen dvacet kroků, ale pro naši dívku
je to kroků dvě stě. A navíc si u nich připadá jako Godzilla. Opravdická krize přijde,
až když nejlepší kamarádku začne balit
místní idol a naše dívka propadne depresi,
že ji nikdo nikdy nepolíbí, protože není tak
vysoká, tak krásná… tak hubená.
Za inscenací s výmluvným názvem
What the f**k is going on? stojí mezinárodní
soubor NIE Theatre s kořeny v Čechách,
v tomto případě pak ve spolupráci s norským divadlem Bragateatret. Jejich cílem
bylo dát prostor mladým, kteří mají problém
s anorexií, nahlédnout tento problém zvenčí
a snad nabídnout i nějaký způsob řešení.
Na to, jak dlouho se krize přijímání potravy
u hrdinky v představení postupně budovalo,
byl závěr až příliš zjednodušující a pojatý
až v příliš okaté zkratce. Rozhádané dívky
se nějak rychle daly zase dohromady.
Rodiče a babička, kteří působí celou dobu
spíše jako komické trio, dokonce nejsou
s problémem konfrontováni vůbec, a to že
by si měli s dívkou promluvit, se dozvíme
jen zprostředkovaně. A v závěru je vše zdá
se zase v nejlepším pořádku.
Hrdinka je Norka, její nejlepší kámoška
je z Anglie, táta je Angličan, máma Norka
a babička, tátova máma, Češka. Mluví se
převážně anglicky, v největším vypjetí

ale dívka přechází do norštiny a babička
nejčastěji hovoří česky, ale nebojí se ani
ruštiny, když cituje Puškina. Na symbolické
rovině je tento babylon vynikající metaforou
neporozumění mezi mladou a nejistou
duší a jejím okolím. Stejně jako ztvárnění
vypjatých situací objektovým divadlem
s plyšáky. Nora Grindstein Svalheim v hlavní
roli dospívající dívky přesvědčivě mixuje
nejistotu, vzdor i totální oddanost. Ostatní
postavy jsou spíše dvojrozměrné obrázky
sloužící k zaplnění dívčina světa. Bohužel
v případě rodičů a babičky až příliš blízko
karikatuře.

O dost mladší dítě, dokonce „nenarozeně“ bylo hlavní postavou ostravské
adaptace románu Iana McEwana Skořápka.
Na tu jsem bohužel nemohl, neb není pro
čtyřleté ani roční děti, s nimiž jsem měl
co do činění. A tak jsem přebíhal mezi
stanem a plenérem u Draku. Pod stanem
svoji nejnovější tvorbu prezentoval Ruda
Hancvencl pod značkou Vozichet. Nejprve
to byla variace na Válku s mloky s názvem
O zvířátkách, poté komiksová féerie Čtyři
dobří. Ruda Hancvencl nezklamal. Svá
představení bohatě doprovázel bluesovou
kytarou. V prvním případě hrál s plyšáky
příběh o tom, jak mloci chtějí zabrat jistý
statek, jinak ho vyhodí do povětří. Pejsek
s kočičkou, kteří pak cestují světem
a hledají pomoc, pohoří, ale bomba nakonec
mloky na statek vyslaná skončí díky pejskovi o trochu vedle a tak nakonec statek
přežije a s mloky dál žije v přátelském

Dětská stránka

sousedském vztahu. V druhém případě
inspirován komiksovou estetikou nechá
vzniknout čtyřem různým hrdinům, kteří
hodlají konat dobro a nakonec skoncují se
smrtí a chaosem. Místo plyšáků jsou v akci
dvojrozměrné papírové figurky trochu
v podobě South Parku.
Mezi Hancvenclovými výstupy proběhlo
ještě představení Jakuba Folvarčného pod
značkou Ústav úžasu. Představení se sice
jmenovalo Vlk a hlad, ale šlo o Červenou
Karkulku. Pouze tentokrát s důrazem na
vlka a jeho prožívání klasického pohádkového příběhu. Folvarčný dává místo hudby
a chytlavé primitivnosti Hancvenclových
eskapád důraz na interakci s dětmi a překvapivost objektů. Ty většinou tvoří věci
běžné potřeby rozpohybované Folvarčného
bezmeznou imaginací a trochu cynickým
hraním.
A tady už opusťme děti a pokračujme
fúzí povltavského Tygra v tísni s Divadlem
Bufet. Ti pod vedením Martina Faláře dle
anotace měli představit rozvernou revue
plnou neradostných příběhů Špatné
zprávy. Představení se odehrálo v sauně
divadelního šapitó, pouze v obsazení Petra
Reifa a Jiřího Pěkného. Za hodinu projeli
fragmentárně Kafkův Proces, biblického
Joba, kauzu zabití George Floyda, vztah
otce a postiženého syna, japonské válečné
zločince, bezdomovce a další příběhy, mezi
nimiž přepínali tak plynule, jak to jen situace
dovolovaly. Herci se v konverzačce jen
se dvěma nábytkovými prvky, které chvíli
připomínaly rakev, chvíli stůl a kdovícoještě,
držely civilního projevu funkčně. Neradost
byla z celku sice patrná, ale nějak z něj
vymizelo hlubší porozumění postiženým
hrdinům.
Mnohem citlivěji ke své Maryši přistoupil Janek Lesák s Natálií Preslovou a jejich
jihočeským Malým divadlem. Klasickou
mrštíkovskou látku zasadili do potlachu
u ohně, hrály se známé táborové písně
a opékaly se buřty. Maryšu ztvárnil překvapivě vysoký a fousatý František Hnilička.
Tvůrci se sice drželi původního děje,
dokonce i původního jazyka, ale použitím
známých táborovek, které text v jistých
momentech interpretovaly, se docela
funkčně a jednoduše vypořádali s požadavkem po aktualizaci klasického narativu,
aniž by hledali východisko v kostýmech (ty
nechali víceméně původní) nebo drastických škrtech (ačkoli ty tu taky proběhly).
Stejně jako v případě inscenace NIE hrála
velkou roli jazyková rovina. Maryša z tradiční slováčtiny přeskakovala do pražštiny,
jíž ještě intenzivněji obnažovala neúnosnou
konzervativnost starého světa, který
ztělesňovali její rodiče a Vávra. Zezačátku
možná překvapivě absentoval Francek,
to se v závěru sice vysvětlilo, dost možná
i volba mužského herce pro hlavní ženskou
roli, nicméně i tady platí, že si se závěrem
mohli tvůrci dát větší práci. Comingoutový
výkřik měl možná působit překvapivě, spíše
to byl ale výkřik jisté inscenační bezradnosti. Byla to ale jen drobná úchylka od
jinak suverénní site-specific interpretace
už poněkud vyčerpané látky, co se aktuální
produkce českých divadel týče.
Tyhle řádky výrazně ovlivnili Střídmí
klusáci v kulisách višní, jejichž koncert
po Maryše následoval a během nějž byly
napsány, to myslím hovoří za vše.
Dominik Melichar

ukrajinsko-česká cesta

Hadrián 5

festivalregiony.cz

7

Regiony

Divadelní festival Hradec Králové

Před divadlem zdegenerovaná mysl, po divadle zregenerovaná mysl.

Program

úterý 28/6/2022
celý den

Gočárovo schodiště

Oáza

Oasis

9.00
10.00

Stan před Divadlem Drak
Muzeum východních Čech

10.00
10.30

Hlavní scéna Divadla Drak
Plenér před Divadlem Drak

O nešťastném staviteli
Muzeum divadlem / Divadlo
v muzeu, speciální
komentovaná prohlídka
Zlodějka knih
Červená Karkulka

The Unhappy Builder
Museum Theatre / Theatre
in the Museum, Special
Guided Tour
The Book Thief
Little Red Riding Hood

Muzeum východních
Čech – Dětský ateliér
14.00

45 min

70 min
35 min

zdarma / free admission
120 Kč
120 Kč / 80 Kč děti od 6
let / 20 Kč děti do 6 let

Nitra (SK)
Hradec Králové,
Kyjev

120 Kč
90 Kč/ děti od 3 let

·

90 Kč / 70 Kč děti od 6
let / 20 Kč děti do 6 let

·

Plenér před Divadlem Drak
Čtyřka

Temná kavárna

Tyfloservis

Muzeum východních Čech

Dark Café

Divadelní šapitó

Kabinet Obrů

The Cabinet of Giants

45 min

Stan před Divadlem Drak
Open Air šapitó

Tři kouzelné dary
Zanech stopu!

Three Magical Gifts
Leave Your Mark!

45 min

Muzeum východních
Čech – Dětský ateliér

Muzeum divadlem / Divadlo
Museum Theatre/Theatre
v muzeu: Kreativní dílna – Staň in the Museum: Creative
se divadelním maskérem
Workshop – Become
a Theatre Make-up Artist
Aktivity pro děti a rodiče
Activities for Children and
Parents
Festivalová hra REGION
Festival game
DRAMOX
REGION DRAMOX

Žižkovy sady

16.00

Hradec Králové
Praha
ČR, PL

Marek
Zákostelecký,
Muzeum
východních Čech
Marek
Zákostelecký,
Muzeum vých. Čech
Řezbář Matěj

15.00

15.30

Tygr Liška
Ústav úžasu
Marek
Zákostelecký,
Muzeum vých. Čech
Nové divadlo
Divadlo Drak

Muzeum divadlem / Divadlo
Museum Theatre / Theatre
v muzeu: Kreativní dílna – Staň in the Museum: Creative
se divadelním maskérem
Workshop – Become
a Theatre Make-up Artist
Muzeum divadlem / Divadlo
Museum Theatre/Theatre
v muzeu, speciální
in the Museum, Special
komentovaná prohlídka
Guided Tour
Kolotoč řezbáře Matěje
Matěj the Carver’s Carousel

15.00

16.00

English friendly •
rodinné/family friendly ·

Hl. sc. Klicperova divadla,
Hl. sc. Divadla Drak,
Infocentrum
Letní scéna Klicperova
divadla
Galerie moderního umění
Šapitó Žižka

Divadlo Toy
Machine
Loutky bez hranic
Čarokrásno
kolektiv
Marek
Zákostelecký,
Muzeum vých. Čech

ČR, PL

120 Kč / 80 Kč děti od 6
let / 20 Kč děti do 6 let

ČR

dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
90 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
90 Kč / 70 Kč děti od 6
let / 20 Kč děti do 6 let

ČR
Praha
Praha
Ústí nad Labem

zdarma / free admission

ČR

zdarma / free admission

·
·

The Magic Porridge Pot

45 min

Jarka Holasová

Jaroměř

zdarma / free admission

Debate of Deník N: Culture
in war Conflict
Soap Opera

75 min

Deník N

Praha

60 min

B.I.Z.O.N.I.

Hradec Králové

Zážitek ve virtuální realitě
The Legend of Lunetic
O jako Otesánek

Experience in virtual reality
The Legend of Lunetic
O for Otesánek

300 min
90 min
45 min

Holodeck
NOD
TMEL

Hradec Králové
Praha
Praha

K.O.city

K.O.City

35 min

Klára Hajdinová,
Linda Straub
Ústav úžasu
Studenti DAMU,
FAMU a ukrajinských div. škol
Ivana Bílková

Praha

dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission
400 Kč
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
90 Kč
dobrovolné /
voluntary admission

ČR

Odivo a Ivan
Martinka
Paleťáci

Banská Bystrica
(SK)
Pardubice
Smiřice
Praha

17.00
17.00
17.00

Stan před Divadlem Drak
Cejpův palác

Enigma

Enigma
Language barrier equal

120 min
90 min

17.30

Muzeum východních Čech

Nádherné úterý

Wonderful Tuesday

45 min

17.30

Studio Divadla Drak

Světlonoš

Ignis fatuus

60 min

17.30

Šapitó Žižka

60 min

Dvorana Nového Adalbertina

Improtalkshow s T.
Magnuskem
Setkání

ImprovTalkShow

18.00

The Gathering

45 min

Behind the Door

45 min

Divadelní
ochotnický spolek
OCHOS Smiřice
FRAS

40 min

Lazy Seals

Pardubice

60 min

studenti středních
škol, Anna Moberg,
Kjell Moberg
Taneční divadlo
Honzy Pokusila
Teatr Ludowy

NO/CZ/UK

Atrium Radnice

Za dveřmi

Open Air šapitó

koncert

18.30

Plenér před Divadlem Drak

Kitchen table – What the
f**k is going on?, Světlonoš

18.30

Městská hudební síň

Kytice

19.00

Hlavní scéna
Klicperova divadla
Cejpův palác

Strýček Váňa

19.30

Kitchen table – What the
f**k is going on?, Ignis
fatuus
Wild Flowers

45 min

Uncle Vanya

160 min

Language barrier equal

90 min

20.00

Divadelní šapitó

Stand up Down

Stand Up Down

60 min

20.00

Šapitó před Divadlem Drak

75 min

20.00

Šimkovy sady

Marek Doubrava and Lucie
Dlabolová Play Jiří Bulis
SENTIMETAL – The Night
when Michael Jackson
Died in Hradec Králové and
Orestés Just Watched
School Trip

Praha
CZ, UA

Hradec Králové
Krakov (PL)

90 Kč / 70 Kč děti od
6 let / děti do 6 let
zdarma / free admission
220 Kč

Studenti DAMU,
FAMU a ukrajinských div. škol
Divadlo Aldente

CZ, UA

dobrovolné /
voluntary admission

Brno

Marek Doubrava
a Lucie Dlabolová
Vosto5

Praha, Hradec
Králové
Praha

dobrovolné /
voluntary admission
120 Kč

20 min

Václav Bartoš

Hradec Králové

Absolvent

The Graduate

120 min

TRIARIUS

Česká Třebová

21.30

Stan před Divadlem Drak

Vetřelci

Invanders

25 min

Rennes (FRA)

21.30

Letní scéna
Klicperova divadla
Hudební šapitó

koncert

90 min

La compagnie
Bakélite
STO Jazz Orchestra

dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
120 Kč

Hradec Králové

zdarma / free admission

koncert

40 min

Space Bandits

Hradec Králové
Kyjev (nyní Police
nad Metují)
Brno

dobrovolné /
voluntary admission
200 Kč / 100 Kč pro
občany Ukrajiny
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission
zdarma / free admission

Studio Beseda

Dopis neznámé
Zpověď bachaře

22.15

Městská hudební síň

(Za)clonou

22.30

Hudební šapitó

koncert

22.30

Šapitó před Divadlem Drak

koncert

0.00

Hudební šapitó

DJ set

Pořadatelé

Letter from an Unknown
Woman
Confession of a Prison
Screw
Behind the Curtain

90 min

Teatr Vizavi Kyjev

70 min

Divadlo Líšeň

25 min

Taneční divadlo
Honzy Pokusila
Aldente & rez

Hradec Králové

concert

60 min

LÉTAJÍCÍ
RABÍN – klezmer
Segment

ČR

40 min

120 min

Generální partneři

Hlavní partneři

Brno

Hradec Králové

•

·

Jižní terasy

Atrium Radnice

·

dobrovolné /
voluntary admission
290–330 Kč

Dvorana Nového Adalbertina

22.00

·

·

21.00

22.15

•
·
•

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

21.00

21.30

·
•

dobrovolné /
voluntary admission
dobrovolné /
voluntary admission

Marek Doubrava a Lucie
Dlabolová hrají Jiřího Bulise
SENTIMETAL – Noc, kdy na
Kavčím plácku umřel Michael
Jackson a Orestés se na
to jenom díval
Školní výlet

90 min

·

Hradec Králové

Hrnečku vař!

18.00

·
·
·

DRAMOX

Debata Deníku N: Kultura ve
válečném konfliktu
Telenovela

18.00

·

Salinger

Podloubí na Velkém náměstí
Studio Beseda
Městská hudební
síň – Rytířský sál
Malé náměstí

16.00
16.30

•
·
·
·

300 Kč

•

•
·

