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Nic se neděje

“So bye!”

Národní divadlo Brno    Divadlo na Orlí   
Divadlo Husa na provázku    Divadlo Polárka
Městské divadlo Brno    Studio Marta
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Klima se mění. To přírodní, 
společenské i politické. Globálně. 
„Nic se neděje,“ uklidňují jedni. „Nic 
se neděje,“ bijí zoufale na poplach 
statisíce druhých v ulicích. Co se 
děje, zatímco se podle prvních 
neděje nic? Dějiny? Co a jak rychle 
by se podle druhých muselo dít, aby 
se nic nedělo? Co se vlastně děje? 
A co my s tím?

„Nic se neděje“

Spolupořadatelé:

Za fi nanční
podpory:

Hlavní mediální
partner:

Mediální
partneři:

Milí diváci,
divadlo se někdy přirovnává k onomu pověstnému kanárku v dole, který zpíval 
na poplach, aby varoval před neviditelným nebezpečím ve vzduchu. Když jsme 
připravovali letošní festival Divadelní svět Brno, nenapadlo nás, jak moc přesně se 
trefíme do tématu našich dní. Společenské klima se mění přímo před očima. Žije-
me dějiny v přímém přenosu. Přestože se mnohde nic neděje, protože je to dění 
zakázáno, děje se toho zároveň tolik! A možná bychom si přáli, aby se radši nedě-
lo vůbec nic a všechno zůstalo při starém…

Co se ale bohužel s jistotou dít nebude je letošní ročník festivalu DSB. Nemá 
smysl přivážet do Brna představení a vysílat je do vašich počítačů z prázdných 
divadel. Ostatně zahraniční představení, u kterých jsme v pracovních tabulkách za-
psali označení HIGHLIGHT, nemají ani šanci překročit zavřené hranice. Není v na-
šich silách přeložit celý program na podzim nebo zimu. Na konci dubna zůstává 
stále mnoho neznámých, a pokud budeme moci naše divadla otevřít, nabídneme 
vám i tak spoustu novinek, které zatím zkoušíme za zavřenými dveřmi.

Festivalové noviny šly ale do tisku na samém začátku krizových opatření, kdy
si asi většina z nás neuměla představit, že by zákaz divadelních představení trval 
víc než pár týdnů. Podařilo se nám zastavit tisk obálky, kterou právě čtete. Do po-
slední chvíle jsme čekali a doufali, že festival se uskuteční. Jenže – na jevištích se 
teď prostě NIC NEDĚJE! A než poslat celý náklad do stoupy, rozhodli jsme se vám 
alespoň touto cestou představit, na čem jsme pro vás dlouhé měsíce pracovali. 
Pokusíme se alespoň část letošního programu přenést do příštího roku.

Přestože se náš a samozřejmě hlavně váš festival letos neuskuteční, sluší se 
poděkovat těm, kteří přispěli k jeho přípravě. V první řadě městu Brnu, které ná-
sleduje Ministerstvo kultury. A velmi rád bych poděkoval za dlouholetou podporu 
hlavnímu partnerovi festivalu fi rmě VARS v čele s Tomášem Minibergerem!

Věřím, že se společně potkáme co nejdříve – na festivalu Divadelní svět Brno, 
ale až v roce 2021 od 20. května do 25. května.

Buďte zdrávi – těšíme se na setkání s vámi!

e nee ne noe neděje“e neděje“
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Vážení přátelé všeho,
co se děje v divadelním světě!
Píšu tento úvodník ve chvíli, kdy rozhodně nemůžu říct, že by se 
nic nedělo. Už pár dní jsou zavřená divadla a nikdo neví, jak dlou-
ho ještě zavřená budou. Kolegové, kteří se chystali přijet v květnu 
do Brna z daleka i z blízka, se ptají, jestli se festival uskuteční. My 
si přejeme odehrát vše podle plánu, který je skvělý. Ale všichni 
víme, že jistého není v tuto chvíli vůbec nic.

Co nicméně víme, je fakt, že máme za sebou další extrémně 
teplou zimu. Sníh jsme v Brně viděli všehovšudy dvakrát. Víme, že 
malé virové částice, o kterých se biologové přou, zda jsou to vů-
bec živé organismy, decimují chod společnosti. Ze dne na den se 
mění vše, co jsme brali jako samozřejmost. Klima v tom nejširším 
slova smyslu se nám najednou proměňuje před očima.

Divadlo má být pro společnost tím pověstným kanárkem 
v dole, který poplašně zpívá ve chvíli, kdy všichni kolem mají po-
cit, že se ještě nic neděje. V dnešním zrychleném světě, kdy vše 
v uměleckém provozu je nutno plánovat třeba i několik let dopře-
du začíná reálně hrozit, že kanárkův zpěv se může změnit ve zpěv 
labutí. Doufám, nemohu totiž jinak, že budeme zase nejen zpívat, 
ale i tančit a hrát pro vás všechny co nejdříve. Snad již v květnu 
na 11. ročníku festivalu Divadelní svět Brno.

Věřím, že se tam všichni ve zdraví potkáme!
Martin Glaser
Ředitel NdB a festivalu Divadelní svět Brno
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Změna
klimatu

Klima, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace, se lidskou čin-
ností nebezpečně mění. Na hrozící klimatický rozvrat a ekologický 
kolaps upozorňují vědci z celého světa a volají po komplexních 
politických, ekonomických i technologických řešeních, která by 
vedla ke snížení a do roku 2050 k vymýcení emisí oxidu uhličitého.

Jisté je, že pokud má vzniknout účinný tlak na hledání kom-
plexních řešení majících výrazný dopad na životy nás všech, je 
nezbytné usilovat v otázkách klimatu a jeho ochrany o co nej-
širší společenskou shodu. Neméně jisté je snad také to, že pro-
středkem k dosažení takové shody může být pouze racionální, 
na mnoha úrovních vedená diskuse zodpovědných a pravdivě 
informovaných jednotlivců i celých společenství. Diskuse prostá 
účelově vyvolávaného strachu, který paralyzuje, i osočování nebo 
nálepkování těch, kdo jsou opačného názoru než my, nebo si ná-
zor teprve tvoří.

Čas v řádu několika málo let, který nám podle vědců zbývá, 
abychom předešli nezvratným změnám, běží – a přesto nelze tuto 
diskusi vynechat či kvůli nedostatku času odbýt. Otázka nezní, 
zda si vůbec ještě můžeme dovolit diskutovat, nýbrž: Můžeme si 
dovolit nediskutovat? Stále jasnější totiž je, že v sázce není „pou-
ze“ klima planety Země, ale také vnitřní soudržnost společností, 
které ji obývají. Jedno přitom nelze směnit za druhé.

Také divadla si v této souvislosti kladou řadu otázek: přede-
vším se ptají po vlastní zodpovědnosti a roli, kterou musí a mohou 
v situaci takzvané klimatické nouze sehrát. Jako dramaturgická 
rada festivalu jsme přesvědčeni, že přejít na úspornější tech-
nologie či pravdivě informovat nestačí, a že pouze svobodná, 
otevřená, tolerantní a soudržná, jedním slovem „demokratická“ 
společnost může změnám klimatu úspěšně čelit. O takovou spo-
lečnost, o takové společenské a politické klima, se chceme zasa-
zovat. Jedním z prostředků takového zasazování může být právě 
mezinárodní festival pořádaný spojenými silami několika divadel 
v pověstném srdci Evropy.

Pod znepokojivě mnohoznačným heslem „Nic se neděje“ 
usiluje jedenáctý ročník festivalu Divadelní svět Brno svou hlavní 
dramaturgickou linií, tvořenou pečlivě vybranými inscenacemi 
z celého světa, mapovat a analyzovat neznatelné i dobře patrné 
změny klimatu – toho přírodního, společenského i politického.

Brémský Jezdec na bělouši, klasický příběh Theodora 
Storma o hledání rovnováhy mezi lidským rozumem a přírodními 
silami, odehrávající se v děsivě krásné scéně, vytvořené z veřejné 
sbírky plastů šumících coby Severní moře. Vysoce ceněná ham-
burská inscenace hry Na královské stezce, do jejíhož psaní se 
nositelka Nobelovy ceny Elfriede Jelineková pustila den po zvolení 
Donalda Trumpa prezidentem Spojených států amerických. Před-
stavení Bakchantky, na něž se můžete do Vídně vypravit festiva-
lovým autobusem a přímo v prostředí slovutného Burgtheateru 
během nich uvidět svět v pohybu, charakterizovaný rychle se stří-
dajícími pády starých a vzestupy nových božstev…

Festival Divadelní svět Brno změny klimatu nepopírá ani je 
nezlehčuje. Neotvírá dveře do světů, v nichž neexistují. Naopak 
nabízí možnost je pozorně sledovat, zkoumat a kriticky hodnotit, 
mluvit o nich s druhými zblízka i daleka, zkrátka: uchopit je, třeba-
že se často zdají být tak neuchopitelné.

Bude nám ctí, necháte-li se i vy strhnout vírem festivalového 
dění. Nic se totiž neděje toliko zdánlivě.

Martin Sládeček
dramaturg Divadla Husa na provázku

Deutsches Schauspielhaus Hamburg
Na královské stezce     → str. 25



Sekce Klima
19. 5. úterý, preview
Burgtheater     Rakousko
Bakchantky
Zájezd do vídeňského Burgtheateru, 15 h

20. 5. středa
Ivoire Marionnettes     Pobřeží slonoviny
Modrá koule 
Zelný trh, 16 h

21. 5. čtvrtek
Jos Repertory Theatre     Nigérie
Audience
Divadlo na Orlí, 15 h

Ivoire Marionnettes     Pobřeží slonoviny
Modrá koule 
Zelný trh, 16 h

DSB 2020 a Balet NdB
Noosféra neboli zmrzlinové andante
pro tanečníky a fontánu
Piazzetta před Janáčkovým divadlem, 20.30 h

22. 5. pátek
Divadlo Andreja Bagara v Nitre     Slovensko
Hlava XXII
Divadlo Husa na provázku, 19.30 h

23. 5. sobota
Deutsches Schauspielhaus Hamburg     Německo
Na královské stezce 
Janáčkovo divadlo, 15 h

Theater Bremen     Německo
Jezdec na bělouši
Městské divadlo Brno, hudební scéna, 20.30 h

24. 5. neděle
A studio Rubín     Praha
Věci
Divadlo Husa na provázku, sklepní scéna, 17.30 h

25. 5. pondělí
Slovenské národné divadlo     Slovensko
Dnes večer nehrajeme
Městské divadlo Brno, hudební scéna, 19.30 h

26. 5. úterý
Café Revoluce
Změny klimatu 
Divadlo Husa na provázku, 17.30 h

4 – 5

Theater Bremen
Jezdec na bělouši     → str. 26

Slovenské národné divadlo
Dnes večer nehrajeme



Taneční
a pohybová
sekce cítění pohybu, sjednocuje techniku a klade důraz na přirozený 

pohyb a emoce. Pro tento specifi cký jazyk uplatněný v choreo-
grafi ích je interpretace libovolného díla prostřednictvím tanečníků 
jedinečná. V Brně se bude slavný soubor prezentovat choreografi í 
Venezuela. Naharin jako neúnavný inovátor v tomto díle přináší 
netradiční choreografi cký postup a slibuje divákům, že v nich do-
jmy z představení budou doznívat ještě dlouho po odchodu z di-
vadla. Vidět naživo „Batshevu“ historicky teprve podruhé v České 
republice je doslova událost roku, která do Brna jistě přitáhne 
pozornost celé české taneční obce a její příznivce.

Ale ani domácí sekce pohybové části festivalu nebude roz-
hodně pouhou výplní kýženého objemu představení. Nabídne 
totiž špičky českého nezávislého tance, nového cirkusu i nonver-
bálního divadla. A není bez zajímavosti, že umělci, které budeme 
prezentovat, jsou příslušníky jedné tvůrčí generace. Dva z nich, 
Lenka Vagnerová & Company a Václav Kuneš se souborem 
420PEOPLE se dokonce ve svých tanečních projektech částečně 
dotýkají podobného tématu, vážně i s nadsázkou, a to lidského 
násilí páchaného vůči příslušníkům vlastního druhu. Amazon-
ky Lenky Vagnerové posbíraly kromě Ceny Divadelních novin 
i mnoho dalších nominací jak za choreografi i, tak i za individuální 
taneční výkon. Lenka Vagnerová, která je bezesporu naší nejvý-
raznější choreografkou, nás ve svých divokých a brutálních Ama-
zonkách nenechá o této skutečnosti na pochybách. Václav Kuneš 

Taneční a pohybová sekce bude letos mimořádná. Program totiž 
slibuje účast souboru, který svým vystoupením jasně určí datum 
vrcholu sezony současného tance nejen v Brně. Podařilo se nám 
přivézt jeden z nejvýznamnějších tanečních souborů světové 
úrovně i věhlasu, který se zaskví mezi „highlighty“ festivalu. Ale 
radost přináší i silně obsazená česká pohybová sekce, která jako 
protipól k jedinému zahraničnímu zástupci tanečního umění při-
náší výjimečné domácí produkce většinou premiérově uvedené 
v minulém roce.

Hlavním tanečním magnetem bude bezesporu největší izrael-
ský taneční soubor Batsheva Dance Company se svým dlouho-
letým uměleckým ředitelem a choreografem Ohadem Naharinem. 
Slavný soubor založila legendární Martha Grahamová s baronkou 
Batshevou de Rothschild, po níž je také pojmenován. V roce 1990 
se stal uměleckým ředitelem Ohad Naharin, dal souboru nové 
směřování a ovlivnil světový současný tanec nejen svými choreo-
grafi emi, ale především vytvořením nového pohybového jazyka 
pojmenovaného Gaga. Tento jazyk dává jeho tanečníkům stejné 



Sekce Tanec
21. 5. čtvrtek
420PEOPLE     Praha
Panthera
Městské divadlo Brno, hudební scéna, 19 h

DSB 2020 a Balet NdB
Noosféra
neboli zmrzlinové andante pro tanečníky a fontánu
Piazzetta před Janáčkovým divadlem, 20.30 h

22. 5. pátek
Lenka Vagnerová & Company     Praha
Amazonky
Městské divadlo Brno, činohra, 18 h

23. 5. sobota
Barbora Látalová & kol.     Praha
Karneval zvířat
Divadlo na Orlí, 11 a 15 h

24. 5. neděle
Losers Cirque Company     Praha
Heroes
Městské divadlo Brno, činohra, 19 h

25. 5. pondělí
Losers Cirque Company     Praha
Heroes
Městské divadlo Brno, činohra, 11 a 19 h

Batsheva Dance Company     Izrael
Venezuela
Janáčkovo divadlo, 19 h

26. 5. úterý
Batsheva Dance Company     Izrael
Venezuela
Janáčkovo divadlo, 19 h

6 –7

a 420PEOPLE jsou na české nezávislé taneční scéně pojmem. 
Podzimní premiéra Panthera, inspirovaná bestsellerem Yuvala 
Noaha Harariho Sapiens – stručné dějiny lidstva, je choreogra-
fovým zamyšlením nad dějinami a rolí člověka coby absolutního 
predátora na zemi. A konečně k novému cirkusu. V představení 
Heroes se spojilo hned několik výrazných osobností. V režii Da-
niela Špinara se představuje soubor Losers Cirque Company 
tentokrát po boku naší absolutní pantomimické veličiny Radima 
Vizváryho. Ten je díky neúnavnému novátorství a schopnosti kaž-
dým novým dílem neustále posouvat hranice svého žánru logicky 
naším každoročním hostem. Pro děti jsme letos připravili interak-
tivní Karneval zvířat Barbory Látalové & kol., který propojí dětský 
svět fantazie se světem zvířat a hudbou Camilla Saint-Säense.

A nesmíme zapomenout ani na zahájení festivalu, které letos 
proběhne na piazzettě před Janáčkovým divadlem. V choreogra-
fi ích mladých tvůrců a v interpretaci členů Baletu NdB uvedeme 
na originální hudbu Františka Chaloupky site-specifi c projekt 
Noosféra neboli zmrzlinové andante pro tanečníky a fontánu, 
speciálně zkomponovaný pro tuto příležitost. Nedílnou součástí, 
a to nejen jako kulisa, ale i jako aktivní partner tanečníků a hudeb-
níků, bude multimediální fontána.

Karel Littera
dramaturg Baletu Národního divadla Brno

Batsheva Dance Company
Venezuela     → str. 36



Antická 
sekce

inscenaci Krále Oidipa pražského Národního divadla pátrá Oidi-
pús po vrahovi svého otce v baloňáku inspektora Colomba, aniž 
by tento a jiné popkulturní odkazy setřely, jak říká Marie Reslová, 
„svíravý pocit, že kolem Oidipa se pomalu hroutí svět“. Maďarský 
soubor KV Társulat – Trafó převedl dodnes děsivý příběh Euripi-
dovy Médey do prostředí mateřského centra a v něm probíhající 
kolektivní terapie – v tomto laskavém a chápajícím prostředí půso-
bí snad ještě mrazivěji. Součástí sekce bude i Divadelním světem 
organizovaný zájezd na mimořádnou inscenaci Euripidových Bak-
chantek do vídeňského Burgtheateru.

Druhým člověkem, který nás opustil takřka zároveň s Evou 
Stehlíkovou, byl výtečný herec, bývalý šéf Mahenovy činohry 
a především principál Divadla U stolu František Derfl er. V jeho 
programu divadla, opřeném především o básnické slovo měla 
antická dramatika pochopitelně své pevné místo, ať šlo o Krále 
Oidipa či Oresteiu. Symbolicky jeho posledním projektem v DUSu 
byla scénická skica Stehlíkové překladu Senecova Thyesta. Jako 
poctu oběma osobnostem proto připraví umělecký šéf Slovácké-
ho divadla Lukáš Kopecký, který v DUSu také režíroval, s týmem 
herců napříč brněnskými divadly scénickou skicu jiného doposud 
neuvedeného překladu Evy Stehlíkové – rovněž Senecova Oidipa.

Jan Šotkovský
dramaturg Městského divadla Brno

Sekce inscenací antické dramatiky, která bude součástí Divadelní-
ho světa Brno, je zároveň poctou dvěma významným osobnostem 
(nejen) brněnského divadelnictví, které nás v roce 2019 opustily. 
První z nich je neoddiskutovatelně nejvýznamnější znalkyně antic-
kého divadla i dramatu v České republice – prof. Eva Stehlíková. 
Při vědomí dedikace této dramaturgické linie právě „lady Evě“ 
(jak jsme jí s přáteli s láskou přezdívali) se nám ovšem pomysl-
ně lehce třásla ruka – kdo zažil výklady „lady Evy“, dobře ví, že 
na málo byla tak alergická, jako na „inscenace antiky pro antiku“ 
a na otázku: „Jakou antickou hru byste doporučila k inscenaci?“ 
s oblibou odpovídala: „Žádnou!“ „Proč hrát ‚něco z antiky‘? Proč 
vůbec hrajeme něco, co vzniklo před více než dvěma tisíci lety 
v jiných zeměpisných šířkách a délkách a pro publikum, které mělo 
jiné požadavky na divadlo a jiné životní zkušenosti,“ napsala lapi-
dárně ve své vynikající knize o českých inscenacích antiky Co je 
nám po Hekubě. Když Martin Čičvák pro svou inscenaci Antigony 
v Mahenově činohře vyřešil zastaralost českých překladů této hry 
tím, že převedl do češtiny slovenský Feldekův překlad (z čehož by 
naprosté většině klasických fi lologů vstávaly hrůzou vlasy na hla-
vě), Eva Stehlíková to komentovala slovy, že to „je sice trošku ne-
standardní postup, který ale splnil dokonale svůj účel“. Živé a ko-
munikující divadlo pro ni zkrátka bylo vždycky víc, než „fi lologická 
úzkostlivost“. Doufáme proto při pohledu na náš výběr inscenací, 
že by nám (řečeno s nadsázkou) tu dedikaci odpustila.

Kupříkladu Antigonu režiséra Ondreja Spišáka a Slovenské-
ho národného divadla okolnosti aktualizovaly zřejmě ještě více, 
než tvůrci původně zamýšleli – již tak politickou inscenaci vyostřil 
dobový kontext a zní-li dnes, po vraždě Jána Kuciaka a Martiny 
Kušnírové a všech zjištěních o prorůstání organizovaného zločinu 
do nejvyšších pater slovenské politiky, z jeviště SND ve zmiňo-
vaném Feldekově překladu věty typu „Ak si niekto přisvojí štát, je 
po štáte“, nezní jako předtím. V obrazově i významově rozbujelé 



Sekce Antika
19. 5. úterý, preview
Burgtheater     Rakousko
Bakchantky
Zájezd do vídeňského Burgtheateru, 15 h

21. 5. čtvrtek
Slovenské národné divadlo     Slovensko
Antigona
Mahenovo divadlo, 18 h

22. 5. pátek
DSB 2020 
Oidipus
Divadlo Husa na provázku, sklepní scéna, 17.30 h

Lenka Vagnerová & Company     Praha
Amazonky
Městské divadlo Brno, činohra, 18 h

23. 5. sobota
DSB 2020 
Oidipus
Divadlo Husa na provázku, sklepní scéna, 17.30 h

Národní divadlo     Praha
Král Oidipús
Mahenovo divadlo, 18.30 h

25. 5. pondělí
KV Társulat – Trafó     Maďarsko
Médea
Divadlo na Orlí, 18.30 h
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Národní divadlo
Král Oidipús     → str. 28

Slovenské národné divadlo
Antigona     → str. 17



Průvodce dítěte
divadelním světem

Je vám „-náct let“ a divadlo je nuda? O. K., tak jen abyste 
nelitovali, že jste neviděli Návod k přežití zombie apokalypsy 
v divadle Reduta, až se to doopravdy stane. Nebo už se to děje?

V šapitó ovšem ještě zdaleka nekončíme. Z královéhradec-
kého Divadla Drak, Malého divadla v Českých Budějovicích 
a „domácí“ Polárky nepřijedou jen herci, ale také divadelní lektoři, 
aby dětem ukázali „divadelní svět“ i z té druhé strany. Jak divadlo 
vzniká? Kdo ho tvoří a proč? To všechno se dozvíte na worksho-
pech, které budou probíhat po celý festivalový víkend a kromě 
venkovních prostor v Björnsonově sadu zaberou i nedaleké Stu-
dio Marta. 

Těch představení pro všechny věkové kategorie i nejrůznější 
odstíny diváckého vkusu bude mnohem víc. Co je všechny spo-
juje? V České republice fungují desítky divadel pro děti, nezá-
vislých souborů a skupin. Jen zlomek z jejich tvorby se dostane 
brněnskému divákovi až „pod nos“ a s každým ročníkem DSB 
stojíme před těžkým úkolem vybrat ty nejlepší inscenace, podat tu 
nejlepší zprávu o divadle pro děti u nás. Jestli se to daří, je otázka 
na vás, vždycky ale hledáme divadlo, které na děti hledí s úctou 
a obdivem jako na jedinečné diváky, které nechce šidit náhražka-
mi. Nechce jim podsouvat svoji představu o světě, ale chce s nimi 
vést dialog rovného s rovným. Nehrát o tom, co my dospělí pova-
žujeme za vhodné pro děti, ale co možná cítit a vnímat svět spolu 
s nimi. Snažit se jim skrz divadlo porozumět.

Jan Cimr
umělecký šéf Divadla Polárka

I v letošním roce pamatuje Divadelní svět Brno na dětského divá-
ka. Na své si přijdou ti úplně nejmladší (a tím se myslí ti skutečně 
nejmladší, nikde přece není psáno, že divák musí umět mluvit 
a chodit), stejně jako dospívající, teenageři a vůbec ti, které by-
chom možná už dětmi nazývat neměli, protože je to uráží. A v ne-
poslední řadě zveme také všechny, kdo jsou sice dospělí věkem, 
ale v duchu zůstali stejně svobodnými a otevřenými diváky jako 
tehdy, když se divadlem nechali poprvé okouzlit někdy v mate-
řince. Na následujících řádcích se pojďme v duchu projít po Brně 
a společně se podívat, co všechno tu bude k vidění.

Vcházíme do centra Měnínskou branou a první zastávka 
bude hned po pár metrech v Divadle na Orlí: na představení 
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! by měli zavítat všichni tatínci se smyslem 
pro nostalgii. Vzít s sebou děti v kočárku, za ruku starší sourozen-
ce a maminkám nechat volný den.

Pokud už vaše děti odrostly kočárkům a něco ujdou 
po svých, vydejte se dál od centra a směřujte do Divadla Polár-
ka. Tam na vás čeká medvěd, který si hledá nové bydlení – Kde 
budeme bydlet, holčička se sádrou na noze a nezlomnou tou-
hou tančit – A na noze pevnina, nebo indiánský chlapec – Škola 
Malého stromu. Z Polárky je to pak jen kousek do Björnsonova 
sadu, kde o festivalovém víkendu vyroste šapitó a v něm se vy-
střídá tolik pohádek, že je snad ani nebudeme vypisovat, hlavní 
upoutávkou je slavný příběh od Michaela Endeho – Děvčátko 
Momo.

Naivní divadlo Liberec
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!     → str. 23

Jihočeské divadlo – Malé divadlo
Návod k přežití zombie apokalypsy    → str. 23



Sekce Děti
21. 5. čtvrtek
FysioART     Praha
Mezi námi
Divadlo Polárka, velká scéna, 17 h

22. 5. pátek
Naivní divadlo Liberec
Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
Divadlo na Orlí, 11 a 14 h

Jihočeské divadlo – Malé divadlo     České Budějovice
Návod k přežití zombie apokalypsy
Divadlo Reduta, 18 h

23. 5. sobota
Divadlo já to jsem     Praha
Eliščiny pohádky 
Björnsonův sad, stan, 11 h

Barbora Látalová & kol.     Praha
Karneval zvířat
Divadlo na Orlí, 11 a 15 h

Divadlo Polárka     Brno
Škola Malého stromu
Divadlo Polárka, malá scéna, 14 a 16 h

Divadlo Toy Machine     Pečky
O velikém čaroději
Björnsonův sad, stan, 15.30 h

Divadlo D21     Praha
Vlk a hlad
Björnsonův sad, stan, 17 h

24. 5. neděle
Studio Damúza     Praha
Děvčátko Momo 
Björnsonův sad, stan, 10.30 h

Divadlo Minor     Praha
Nanuk
Divadlo Polárka, velká scéna, 11 h

Divadlo Kolonie     Praha
Bacha na Bacha 
Björnsonův sad, stan, 13.30 h

vi.TVOR     Praha
Kde budeme bydlet
Divadlo Polárka, malá scéna, 14 a 16 h

Bratislavské bábkové divadlo     Slovensko
Neviditelní
Studio Marta, 18 h

26. 5. úterý
Divadlo Drak     Hradec Králové
A na noze pevnina
Divadlo Polárka, velká scéna, 16 a 18 h
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Studio Damúza
Děvčátko Momo

Divadlo Polárka
Škola Malého stromu    → str. 29



Site-specifi c

promlouvají ke „stavu klimatu“ zcela specifi ckým jevištním jazy-
kem. Abychom udělali první krok další možné „změny klimatu“ 
v našem uvažování nad ekologickými dopady festivalu, rozhodli 
jsme se přepravit diváky přímo do Burgtheateru. Během cesty si 
také budete moci poslechnout dramaturgický úvod k jednotlivým 
inscenacím a určitě stihnete i drobné občerstvení v prostorách 
historické divadelní budovy s výhledem na večerní Vídeň.

Divadlo je vždy „specifi ckou“ událostí, a v této festivalové 
programové sekci umožňuje vytvořit autentický prostor k setkává-
ní a vzájemnému dialogu, který se pak právě díky svým „specifi -
kům“ může stát i společně sdíleným zážitkem.

Barbara Gregorová
dramaturgyně činohry Národního divadla Brno

Letošní téma festivalu Změna klimatu je pro nás způsobem, jak 
vytvořit pro diváky zcela specifi cký myšlenkový prostor, ve kterém 
se pokusíme různými způsoby představit, jak divadlo a jeho tvůrci 
reagují, pojmenovávají a vnímají „proměnlivé“ celospolečenské 
klima, které aktuálně zažíváme. Ačkoliv se hlavní program festiva-
lu koncentruje do brněnských divadelních budov, vybrali jsme pro 
vás několik ojedinělých inscenačních projektů, díky kterým budete 
moci zažít divadlo v „jiných kulisách“, včetně otevřené nabídky 
(nikoliv povinnosti) stát se součástí jednotlivých představení.

Na zahájení festivalu jsme pro vás připravili hudebně taneční 
projekt Noosféra neboli zmrzlinové andante pro tanečníky a fon-
tánu, ve kterém necháme ožít prostor piazzetty před Janáčkovým 
divadlem. V hlavní roli bude hudební skladba Františka Chaloup-
ky, složená přímo pro fontánu, 12 tanečníků, 33 kopečků zmrzliny, 
západ slunce a nekonečno diváků.
Naopak velmi komorní a nevšední divadelní zážitek vás čeká 
v secesní Löw-Beerově vile. Představení Dům v jabloních vás 
přenese na slavnostní vernisáž v roce 1933, kde se budete moci 
stát aktivními pozorovateli či přímo spoluhráči příběhu, jenž se 
bude odehrávat přímo před vašima očima. Poprvé na festivalu 
představíme formát tzv. imerzivního divadla, ve kterém jsou diváci 
zapojeni do děje a ocitají se na hranici divadelní inscenace a vý-
tvarné instalace.

Autobus či spíše „Autobuf“ je dalším nedivadelním prosto-
rem, ve kterém je možné zhlédnout inscenaci Divadla Bufet – 
Unhappy happy režiséra Jana Kačeny. Jsou určené těm nejod-
vážnějším divákům, kteří se nebojí tísnivých prostorů a ještě tísni-
vějších témat. Budou odměněni velmi unikátním a všesmyslovým 
zážitkem.

Festival zakončíme exotickou pouliční performancí Modrá 
koule z afrického Pobřeží slonoviny. Obrovské loutky doprová-
zené živou hudbou a tanečníky nás opět vrátí k hlavnímu tématu 
festivalu, které přináší velmi osobitou výpověď o stavu planety 
Země.

Těsně před začátkem festivalu (v rámci preview) vás letos 
poprvé vyvezeme na klimatický divadelní výlet, který bude také 
svého druhu site-specifi c zážitkem. Ve vídeňském Burgtheateru 
vznikla v letošní sezoně Euripidova tragédie Bakchantky, které 

Pomezí
Dům v jabloních    → str. 39



Sekce Site-specifi c
19. 5. úterý, preview
Burgtheater     Rakousko
Bakchantky
Zájezd do vídeňského Burgtheateru, 15 h

20. 5. středa
Ivoire Marionnettes     Pobřeží slonoviny
Modrá koule 
Zelný trh, 16 h

21. 5. čtvrtek
Ivoire Marionnettes     Pobřeží slonoviny
Modrá koule 
Zelný trh, 16 h

DSB 2020 a Balet NdB
Noosféra neboli zmrzlinové andante pro tanečníky a fontánu
Piazzetta před Janáčkovým divadlem, 20.30 h

23. 5. sobota
Pomezí     Praha
Dům v jabloních
Löw-Beerova vila, 18.30 h

24. 5. neděle
Pomezí     Praha
Dům v jabloních
Löw-Beerova vila, 18.30 h

Vosto5     Praha
Stand’artní kabaret
Divadlo Husa na provázku, provázek.dvůr, 21 h

25. 5. pondělí
Pomezí     Praha
Dům v jabloních
Löw-Beerova vila, 18.30 h

26. 5. úterý
Café Revoluce 
Změny klimatu 
Divadlo Husa na provázku, 17.30 h

Pomezí     Praha
Dům v jabloních
Löw-Beerova vila, 18.30h

Divadlo Bufet     Praha
Unhappy happy
Autobuf, 20.30 h
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Divadlo Bufet
Unhappy happy    → str. 39

Burgtheater
Bakchantky    → str. 15



BURGTHEATER RAKOUSKO

Bakchantky
Temná rituální inscenace Bakchantek ve vídeňském Burgtheateru 
se odehrává na monstrózním stroji, jehož součástí jsou pohyb-
livé chodníky, hydraulické stoly a nakloněná rovina. Dynamicky 
vyprávěný příběh o nesnášenlivosti, posedlosti a soupeření o moc 
sehrávají herci a chór někdy až v deseti metrech nad zemí!
 ZÁJEZD DO VÍDEŇSKÉHO BURGTHEATERU / 15 h

 Představení bude uvedeno s českými titulky.

preview

Haven’t been out for ages, but he can imagine.

Úterý 19. 5.

Středa 20. 5.
IVOIRE MARIONNETTES POBŘEŽÍ SLONOVINY

Modrá koule 
Pouliční performance s obřími africkými loutkami, hudbou 
a tancem, o toleranci a vzájemném porozumění mezi lidmi pro 
všechny generace.
 ZELNÝ TRH / 16 h

preview
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14 –15

BURGTHEATER   RAKOUSKO

Bakchantky
Autor: Euripidés
Režie a scéna: Ulrich Rasche
Dramaturgie: Sebastian Huber
Kostýmy: Sara Schwartz
Skladba a hudební nastudování: Nico van Wersch 
Asistent režie: Dennis Kraus  
Asistent scény: Sabine Mäder  
Vedení chóru: Toni Jessen, Jürgen Lehmann 
Světelný design: Friedrich Rom
Video: Sophie Lux

Hrají: Franz Pätzold, Felix Rech, Sylvie Rohrer, Martin Schwab, Hans Dieter Knebel, Markus Meyer, 
Justus Pfankuch, Yannik Stöbener, Jeanne-Marie Bertram, Aleksandra Corovic, Zelal Kapcik, Anna 
Kiesewetter, Andreas Gaida, Pascal Gros, Sören Kneidl, Elias Krischke, Sam Michelson, Phillipp Quell, 
Maren Streich, Felicitas Franz, Tobias Resch 
Hudebníci a zpěváci: Antonia-Alexa Georgiew, Nikolai Tunkowitsch, Lena Fankhauser,
Melissa Coleman, Christian Wendt, Katelyn King, Julian Alberto Henao Gonzales, Helmut Höllriegel

Zájezd do vídeňského Burgtheateru, 15 h
Délka představení: 3 h 25 min s přestávkou
Představení bude uvedeno s českými titulky.

19/5

Bakchantkami byly nazývány mnohdy až 
šílené průvodkyně Dionýsa, pořádající 
na počest boha vína divoké orgie. V Eu-
ripidově tragédii jsou družkami královny 
Agaue, která pod vlivem božského kultu 
vykoná krutý čin na svém synovi.

Euripidův text, dynamizovaný rytmem 
a scénickými prvky, se na jevišti vídeňské-
ho Burgtheateru stává temným rituálem, 
udávaným hráčem na perkuse. Na monst-
rózním stroji, jehož součástí jsou pohyblivé 
chodníky, hydraulické stoly a nakloněná 
rovina, sehrávají herci a chór – pomocí 
přednesu a stylizované chůze antické 
drama někdy až v deseti metrech nad 
zemí! Téma světů, které uctívají bohy, aby 
ty samé bohy zavrhovaly, a kvůli chaosu 
a vzájemné nenávisti způsobují krutá krve-
prolití, nám evokuje novodobé dějiny. Boj 
ideologií a šílenství, které ho provázejí, je 
jasně čitelným poselstvím scénografa a re-
žiséra Ulricha Rascheho. Je to velkolepá 
podívaná, ve které rytmus a pohyb vypráví 
dávný, avšak tak současný, mytologický 
příběh.



JOS REPERTORY THEATRE NIGÉRIE 

Audience
Jedna z nejznámějších „Vaňkovek“ v podání nigerijských herců, 
kteří vás přesvědčí o tom, jak rozumějí Havlovým myšlenkám, 
a rozhodně vás nenechají, abyste byli smutní.
 DIVADLO NA ORLÍ / 15 h

IVOIRE MARIONNETTES POBŘEŽÍ SLONOVINY

Modrá koule 
Pouliční performance s obřími africkými loutkami, hudbou a tan-
cem, o toleranci a vzájemném porozumění mezi lidmi pro všechny 
generace.
 ZELNÝ TRH / 16 h

FYSIOART PRAHA

Mezi námi
Mezi námi je tanečně-pohybové a interaktivní představení pro 
děti i dospělé, kteří se chtějí aspoň na chvilku vrátit do dětství. 
Na principu dětských her a skládanek z papíru povzbuzuje před-
stavivost a podtrhuje důležitost domova.
 DIVADLO POLÁRKA / VELKÁ SCÉNA / 17 h

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO SLOVENSKO

Antigona
„Ak si niekto přisvojí štát, je po štáte.“ Příběh první rebelky ev-
ropského dramatu, která obětuje sebe sama, protože se nechce 
pokořit před autoritativní a zkaženou mocí, se v nové inscenaci 
SND jeví opět jako palčivě aktuální.
 MAHENOVO DIVADLO / 18 h

420PEOPLE PRAHA

Panthera
Choreografi e Panthera dává vyniknout mezinárodní pětici skvě-
lých tanečníků v příběhu inspirovaném úchvatnými, ale i děsivými 
dějinami lidského druhu. Dějinami Homo Sapiens, tvora inteli-
gentního, silného, ale i neskutečně krutého.
 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO / HUDEBNÍ SCÉNA / 19 h

DIVADLO BUFET PRAHA

Můj šéf je debil
Autorská hořká komedie kolektivu tvůrců, která vznikla na zákla-
dě skutečných výpovědí a vlastní zkušenosti režisérky, o nátlaku, 
manipulaci, lži, nucených kompromisech, strachu – to vše ve vě-
zení jedné malé kanceláře. Nikdy nevíte, co se vyklube z vašeho 
šéfa!
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / SKLEPNÍ SCÉNA / 20 h

DSB 2020 A BALET NDB 

Noosféra neboli zmrzlinové 
andante pro tanečníky 
a fontánu
Speciálně zkomponovaný projekt připravený v choreografi ích 
mladých tvůrců a v interpretaci členů Baletu NdB na originální 
hudbu Františka Chaloupky.
 PIAZZETTA PŘED JANÁČKOVÝM DIVADLEM / 20.30 h

Čtvrtek 21. 5.
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SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO   SLOVENSKO

Antigona
Autor: Sofoklés
Překlad: Ľubomír Feldek
Režie: Ondrej Spišák
Dramaturgie: Darina Abrahámová
Scéna: František Lipták
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Jonatan Pastirčák Katarzia
Texty písní: Katarzia

Hrají: Petra Vajdová, Dominika Kavaschová, Ján Koleník, Gabriela Dzuríková, 
Richard Autner, Ondrej Kovaľ, Božidara Turzonovová, Štefan Bučko a další

Délka představení: 1 h 30 min bez přestávky

Ak si niekto přisvojí štát,
je po štáte.

Jedna z nejproslulejších Sofoklových tra-
gédií. Příběh o ilegálním pohřbu bratra 
označeného za nepřítele státu, zásadní 
spor Antigony s vládcem Kreónem vzru-
šuje dodnes, přičemž každá doba si 
sama vynucuje nové a nové významové 
souvislosti. Současným pohledem možná 
vidíme Antigonu spíše jako první rebelku 
evropského dramatu. Rebelku, která se 
nezastaví před ničím, ani před rizikem 
vlastní zkázy. Antigona obětuje sebe 
samu, protože se nechce pokořit před 
autoritativní a zkaženou mocí. Nadčasový 
příběh, který nedávné události na Slo-
vensku aktualizovaly snad ještě více, než 
inscenátoři zamýšleli, korunují sugestivně 
apelativní písně slovenské písničkářky Ka-
tarzie, složené přímo pro inscenaci: „Mys-
líš, že nemôžeme nič zmeniť, pretože sme 
iba ženy? / To je, moja milá, dnes už úplne 
inak / My ťaháme prvú ligu, nesnívame už 
len o rodinách.“
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JOS REPERTORY THEATRE    NIGÉRIE

Audience
Autor: Václav Havel
Překlad: George Theiner
Režie: Patrick Jude Oteh
Scénografi e: Umoren Ubong David

Hrají: Mark Musa a Sunny Adahson

Délka představení: 1 h 15 min bez přestávky
V angličtině s českými titulky

IVOIRE MARIONNETTES    POBŘEŽÍ SLONOVINY

Modrá koule
Námět: Soro Badrissa
Scénář a režie: Luis Marquès
Hudba: Abou Bassa
Choreografi e: Goualy Rachelle
Koncepce loutek: Soro Badrissa
Výroba loutek: Soro Badrissa a Koro Souleymane
Kostýmy: Koro Souleymane

Hrají: Goualy Rachelle, Koro Souleymane,
Soro Badrissa, Kouassi Desirée, Yeple Toussaint,
Kamagaté Adama, Gomene Stéphane

Délka představení: 45 min bez přestávky
Pouliční performance s obřími loutkami pro všechny generace.

Zapomeňte na herecké ztvárnění Havlovy 
Audience Josefem Abrhámem a Pavlem 
Landovským! Teď jsou tu Mark Musa 
a Sunny Adahson, nigerijští herci z jed-
noho z nejprestižnějších divadel ve své 
zemi – Jos Repertory Theatre. Ačkoli 
hrají hru, která byla napsána v roce 1975 
a ve zcela odlišném kontextu, kdy autor, 
podobně jako jeho hrdina Vaněk, byl nu-
cen koulet sudy v trutnovském pivovaře, 
jejich přesvědčivá výpověď a porozumění 
absurdním mechanismům totality jsou 
důkazem nejen univerzality Havlových 

myšlenek, ale i toho, nakolik téma svo-
body, pravdy a lásky rezonuje v nigerijské 
společnosti. Za pozornost stojí herecké 
výkony obou protagonistů a také fakt, že 
Sunny Adahson alias Sládek vypije během 
představení víc piv než legendární Pavel 
Landovský. Je jasné, že po tomto před-
stavení rozhodně nikdo nebude smutný 
a možná „přijde i Bohdalka“. Nigerijští 
divadelníci mají české divadlo a literaturu 
rádi. V minulosti nastudovali totiž kromě 
Havlovy Audience také Cimrmanovo Do-
bytí severního pólu či Erbenovu Kytici.

Ivoire Marionnettes je divadelní fenomén 
z Pobřeží slonoviny. Mladí talentovaní 
loutkáři z Abidžanu představují špičku 
loutkového divadla v západní Africe. 
Prosadili se také na různých festivalech 
v Evropě, zejména ve Francii. Vloni získali 
již podruhé Zlatou medaili na prestižních 
Hrách Frankofonie. Mj. za svou poslední 
performanci Modrá koule (La Boule Bleue) 
s obřími loutkami, které jsou specialitou 
souboru a okouzlí diváky všech generací. 
Příběh je jednoduchý: Jednoho dne se 
v nekonečném prostoru objevila velká 
modrá koule. Cítila se opuštěná. Tvůrce 

ji proto zabydlel lidmi různých barev. Ale 
tito lidé mluvili tisíci jazyky a každý si 
chtěl uzurpovat část prostoru jen a jen pro 
sebe. Modrá koule však měla všech těch 
sporů dost, probudila svoje smysly, a tak 
její oči, uši, ústa a nos společně přemýšle-
ly, jak situaci vyřešit. Až dostaly nápad dát 

lidem jazyk, jímž by se dorozuměli. Tak se 
zrodila rozmanitost a solidarita mezi lidmi.

Tato performance si svým netradičním 
ztvárněním humanistického poselství o to-
leranci a vzájemném porozumění získala 
srdce diváků v Africe i v Evropě. Nyní ji 
poprvé uvidí také diváci v České republice.



420PEOPLE    PRAHA

Panthera
Choreografi e: Václav Kuneš a tanečníci
Hudba: Jan Šikl
Scénografi e: Hynek Dřízhal
Kostýmy: Olo Křížová
Rigging: Jan Kohout
Světelný design: Michal Kříž
Masky: Jan Picko

Tančí: Francesca Amante, Fanny Barroquère, Veronika Tököly,
Viktor Konvalinka, Filip Staněk

Délka představení: 1 h 10 min bez přestávky

18 –19
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Dokážete si představit, 
že by vedle nás žilo třeba 
ještě dalších 5 druhů „lidí“?

Náš přední soubor současného tance 
420PEOPLE není třeba představovat. 
Každá jeho premiéra je v hledáčku ta-
nečních fajnšmekrů a slibuje vždy kvalitní 
zážitek. Spoluzakladatel souboru a cho-
reograf v jedné osobě Václav Kuneš 
uvedl na podzim 2019 novinku nazvanou 
Panthera, ve které se inspiroval bestsel-
lerem izraelského historika Juvala Noaha 
Harariho Sapiens – stručné dějiny lidstva. 
Autor v ní svérázným výkladem popisu-
je úchvatné, ale i děsivé dějiny lidského 
druhu. Kuneš ale nepopisuje dějiny podle 
knihy doslovně, vytváří obrazy, ve kterých 
se zamýšlí nad příčinami i důsledky lidské 
evoluce. Člověk jako inteligentní šelma, 
vedle které nemají ostatní živočišné druhy 
žádnou šanci, číhající predátor, ale i tvor 
komunikující a nacházející ve vztazích ces-
tu z bludného kruhu agrese.



NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
Byl jednou jeden pejsek a byla jednou jedna fenka, kteří se měli 
rádi. Pak fenku odvezlo velké auto a pejsek se rozhodl, že se ji 
vydá hledat. Velké vlakové dobrodružství s loutkami, pro děti, 
které zde mají vše doslova na dosah.
 DIVADLO NA ORLÍ / 11 a 14 h

DSB 2020 

Oidipus
Fenomenální tragédie o osudu, který předurčili bohové, a proto 
mu neunikne ani vladař. Oidipus poprvé na novodobém českém 
jevišti vyprávěný římským dramatikem Senekou!
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / SKLEPNÍ SCÉNA / 17.30 h

LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY PRAHA

Amazonky
Choreografi e v sobě spojuje silový až agresivní tanec, bojová 
umění i akrobacii. Lenka Vagnerová vás jako naše nejvýraznější 
choreografka a skvělá režisérka provede světem ženského násilí 
v různých podobách.
 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO / ČINOHRA / 18 h

JIHOČESKÉ DIVADLO – MALÉ DIVADLO ČESKÉ BUDĚJOVICE

Návod k přežití zombie 
apokalypsy
Jsou všude. A žerou mozky. Přeživší se ukrývají v zabedněných 
domech, krev teče proudem a milovníci béčkových žánrů koneč-
ně objevili divadlo, na které mohou chodit. Aspoň že na Evropě 2 
mají moderátoři pořád dobrou náladu.
 DIVADLO REDUTA / 18 h

DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITRE SLOVENSKO

Hlava XXII
Inscenace podle světoznámého amerického románu Hlava XXII 
Josepha Hellera zesměšňuje vojáky a zdůrazňuje nesmyslnost 
války. Tragikomedie je plná napětí, absurdity, ironie, chvílemi až 
hororu, ale především nekompromisního černého humoru.
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / 19.30 h

DIVADLO RADAR PRAHA

Zlatý drak
Tragikomedie z thajsko-čínsko-vietnamské restaurace Zlatý drak 
nahlíží vztahy uvnitř i vně tohoto podniku z různých perspektiv. 
Každé vyprávění má jinou atmosféru, protože muže hrají ženy, 
ženy muži, mladé hrají staří a naopak – výsledek je působivý, poe-
tický, ale i brutální a plný metafor a hádanek.
 STUDIO MARTA / 20 h

Pátek 22. 5.
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LENKA VAGNEROVÁ & COMPANY    PRAHA

Amazonky
Koncept, choreografi e a režie: Lenka Vagnerová
Koordinátor bojových scén: Radek Mačák
Hudba: Tomáš Vychytil
Scénografi e, kostýmy: Michal Heriban
Světelný design: Michal Kříž
Zvukový design: Andrej Jurkovič
Producent: Lenka Vagnerová & Company

Tančí: Fanny Barrouquére, Erika D’Alo,
Monika Částková, Barbora Rokoszová
Hudební doprovod: Tomáš Vychytil, Hynek Obst

Délka představení: 1 h 15 min bez přestávky
V inscenaci je použito stroboskopické světlo, které není vhodné
pro osoby trpící epilepsií.

DIVADLO ANDREJA BAGARA V NITRE    SLOVENSKO

Hlava XXII
Autor: Joseph Heller
Režie: Ján Luterán
Překlad: Pavel Vilikovský
Úprava textu: Miro Dacho, Ján Luterán
Dramaturgie: Miro Dacho
Scéna: Michal Lošonský
Kostýmy: Eva Kleinová
Hudba: Ján Kružliak ml.
Světelný design: Ján Ptačin

Hrají: Daniel Ratimorský, Marián Viskup, Peter Oszlík, 
Martin Fratrič, Branislav Matuščin, Juraj Ďuriš, 
Martin Nahálka, Andrej Remeník, Tomáš Stopa, 
Tomáš Turek, Barbora Andrešičová, Lenka Barilíková

Délka představení: 2 h 5 min bez přestávky
V inscenaci jsou použity tabákové výrobky a obsahuje expresivní výrazy.

20 – 21

Taneční soubor Lenka Vagnerová & Com-
pany přijíždí na DSB s choreografi í, která 
oslnila diváky i odbornou kritiku. Amazon-
ky jsou jednou z nejlepších inscenací ne-
závislé taneční scény. Dechberoucí, syrové 
a drsné, ale i plné ironie a nadsázky. Str-
hující fyzické divadlo vás prostřednictvím 
skvělých tanečnic pohltí a ohromí. Jejich 
Amazonky byste v reálném světě rozhodně 
potkat nechtěli. Bojují tvrdě, proti svým 
nepřátelům, proti sobě navzájem i se se-
bou samými. Choreografi e v sobě spojuje 
silový až agresivní tanec, bojová umění 
i akrobacii. Nehledejte zde konkrétní děj, 

Lenka Vagnerová vás jako naše nejvýraz-
nější choreografka, ale i skvělá režisérka 
provede světem ženského násilí v růz-
ných podobách. Skvělá hudba živé kytary 
a syntetizátoru jen podkreslí opravdový 
zážitek.

Hlava XXII patří k nejznámějším a nejpopulárnějším pró-
zám 20. století. Poprvé vyšla v roce 1961 a byla prvním 
americkým dílem, které zesměšňovalo americké vojáky (!) 
a nesmyslnost války. Autor románu a současně i jeho dra-
matizace Joseph Heller zde zobrazuje vlastní zážitky z dru-
hé světové války. Hlavní hrdina poručík letectva Yossarian 
není typický hrdina bez bázně a hany, ale spíše obyčejný 
člověk, který se snaží přežít uprostřed bojového běsnění. 
Urputně se pokouší jakýmkoliv způsobem dostat z války 
pryč, hodlá se dokonce prohlásit za blázna, aby mohl být 
zproštěn povinnosti bojovat. Neustále se však potýká 
s armádní byrokracií i tupými nadřízenými. Kdo je vlastně 
blázen a kdo není?

Stále aktuální, krutě tragikomická Hlava XXII v podání 
Divadla Andreja Bagara v Nitre je plná napětí, absurdity, 
ironie, chvílemi až hororu, ale především humoru černého 
jak funebrákovo sako.
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DIVADLO RADAR    PRAHA

Zlatý drak
Autor: Roland Schimmelpfennig
Překlad: Petr Štědroň
Režie: Štěpán Pácl
Dramaturgie: Luděk Horký
Scéna: Lucie Wildtová a HROBESO
Kostýmy: Jana Kobesová
Hudba: Filip Beitl
Herecká spolupráce: Jiří Panzner
Asistent režie: Lukáš Křížek

Hrají: Vojtěch Klinger, Jana Kobesová, Veronika Lapková,
Ondřej Pečený, Radek Šedivý

Délka představení: 1 h 20 min bez přestávky

DSB 2020

Oidipus
Autor: Seneca
Překlad: Eva Stehlíková
Režie: Lukáš Kopecký
Dramaturgie: Hana Hložková a Jan Šotkovský

Hrají: členové činoherních souborů NdB, MDB a DHNP
Hudební doprovod: Josef Klíč

Délka představení: 1 h 20 min bez přestávky

Fenomenální tragédie o osudu, který před-
určili bohové, a proto mu neunikne ani 
vladař. Oidipus poprvé na novodobém čes-
kém jevišti, vyprávěný římským dramatikem 
Senekou! Scénické čtení vytvořené pro 
DSB, které bude provedeno pouze dvakrát, 
je poctou Evě Stehlíkové a Františku Der-
fl erovi – významným osobnostem, které 
byly spojeny nejen s brněnskou kulturou. 
Klasická fi loložka, teatroložka a vysoko-
školská pedagožka prof. Eva Stehlíková se 

zasloužila o překlady mnoha antických tex-
tů a v posledních letech iniciovala překlad 
kompletního dramatického díla Lucia An-
naea Seneky. František Derfl er byl hercem, 
režisérem a pedagogem, který založil a vedl 
Divadlo U stolu, kde uváděl mj. i antické 
texty. Kromě spolupráce – naposledy při 
scénickém provedení Senekovy tragédie 
Thyestes, je pojilo velké přátelství, jehož 
symbolika se možná skrývá i v roce 2019, 
kdy krátce po sobě „odešli“ z tohoto světa.

Co všechno se může stát, když nového 
nelegálně zaměstnaného Číňana v thaj-
sko-čínsko-vietnamské restauraci jménem 
Zlatý drak bolí zub? Mezi syčícími sporáky 
a výkřiky s číslem objednávky se snaží 
pomoci ostatní nelegální zaměstnanci exo-
tického podniku. Během trhání zubu, při 
bolestném kvílení, se osudy všech kuchařů 
mísí s osudy zákazníků tohoto fast foodu, 
dalších obyvatel domu a ostatních lidí. 
Stále oblíbenější a hranější autor Roland 
Schimmelpfennig nazírá na vztahy mezi 
postavami z různých perspektiv poetickým 
způsobem, s ironií i krutými metaforami. 
Postdramatická tragikomedie, kde necelou 
dvacítku postav ztvárňuje pětice protago-
nistů, měla světovou premiéru ve vídeň-
ském Burgtheateru v roce 2009 v autorově 
režii. S pražským amatérským souborem ji 
nastudoval režisér činohry Národního diva-
dla Brno Štěpán Pácl. 



22 – 23
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JIHOČESKÉ DIVADLO – MALÉ DIVADLO    ČESKÉ BUDĚJOVICE

Návod k přežití
zombie apokalypsy

Autor: Janek Lesák, Natálie Preslová
Režie: Janek Lesák
Dramaturgie: Natálie Preslová
Scéna: Jan Polívka
Kostýmy: Silvie Urbancová
Masky: Jakub Gründler
Hudba: Jan Čtvrtník
Light design: Daniel Kozlík

Hrají: Eliška Boušková, František Hnilička,
Martin Holzknecht, Petr Hubík, Terezie Jelínková,
Jan Kaštovský, Vít Piskala, Denisa Posekaná,
Vjačeslav Zubkov

Délka představení: 1 h 10 min bez přestávky
Pro diváky od 14 let.

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC    LIBEREC

Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!
Autor: Vít Peřina a kolektiv
Režie: Michaela Homolová
Dramaturgie: Vít Peřina
Výprava: Robert Smolík
Hudba: Filip Homola

Hrají: Filip Homola, Adam Kubišta, Marek Sýkora, Antonín Týmal

Délka představení: 40 min bez přestávky
Pro děti od 2 let.

Inscenaci Šššš. Šššš. Hůůů. Haf! připravil 
tým režisérky Michaely Homolové, který 
je podepsán v libereckém Naivním divadle 
také pod veleúspěšným představením 
pro nejmenší děti O beránkovi, který spadl 
z nebe. A právě s „beránkem“ se mohou 
„pejskové na trati“ určitě poměřovat. I ten-
tokráte je totiž inscenace téměř beze slov 
určena dětem od 2 let a pro velmi malý 
počet diváků sedících přímo na dosah 
scény. Na speciálně upraveném jevišti 
vzniká postupně velká železnice a na ní 
se odvíjí příběh pejska, který se rozhodne 
překonat strach z neznáma a vrhne se 
po hlavě vstříc velkému vlakovému dobro-
družství, aby nalezl svou psí kamarádku. 
Cestou za svou láskou navíc získá spous-
tu nových psích kamarádů, kteří mu při 
jeho pátrání pomáhají. Inscenace získala 
Cenu Erik za nejinspirativnější českou 
loutkovou inscenaci sezony 2018/2019 
a Cenu Divadelních novin za tvůrčí počin 
sezony 2018/2019 v kategorii Loutkové 
a výtvarné divadlo.

Jsou všude. A žerou mozky. Doposud zdánlivě 
normální lidé vykřikují nesmyslné věty a zaku-
sují se do svých bližních. Co říkají? Nedává to 
smysl, ale zní to zvláštně povědomě. Aspoň 
že na Evropě 2 mají moderátoři pořád dobrou 
náladu. Poslední přeživší se ukrývají v zabed-
něných domech, trápí je ponorková nemoc 
a záchvaty šílenství. Krev teče proudem a mi-
lovníci béčkových žánrů konečně objevili diva-
dlo, na které mohou chodit. Nejlepší hororová 
„lekačka“ přijde úplně nakonec!

Dokud budeme dýchat, poneseme 
s sebou základní hodnoty naší civilizace – 
lidskost, vzájemnou úctu, porozumění. 
A ruční plamenomet XM42.



DIVADLO JÁ TO JSEM PRAHA

Eliščiny pohádky
Pohádka o princezně, princi, skřítcích, draku a neopodstatněném 
strachu. Sovy nejsou tím, čím se zdají být. Ne všechno, co se 
třpytí, je zlato. Ne každý pes, co štěká, kouše.
 BJÖRNSONŮV SAD / STAN / 11 h

BARBORA LÁTALOVÁ & KOL. PRAHA

Karneval zvířat
Karneval zvířat vtáhne děti do světa živých tvorů, kde budou moci 
zapojit všechny své smysly a především fantazii spolu s taneční-
ky přímo na jevišti. Přidejte se na cestu živočišnou říší po zemi, 
ve vodních hlubinách i na nebi a možná potkáte i zcela nové 
bytosti. DIVADLO NA ORLÍ / 11 a 15 h

DIVADLO POLÁRKA BRNO

Škola Malého stromu
Divadelní encyklopedie věčných lovišť. Příběh malého chlapce, 
sirotka, vychovávaného indiány kmene Čerokí, se prolíná do sur-
reálného snu o soužití s přírodou a jejími obyvateli.
 DIVADLO POLÁRKA / MALÁ SCÉNA / 14 a 16 h

DEUTSCHES SCHAUSPIELHAUS HAMBURG NĚMECKO

Na královské stezce 
Pozor, nový král přichází! Jaký asi bude? Pravicově populistický! 
Hra rakouské nositelky Nobelovy ceny za literaturu Elfriede Jeli-
nekové ve velkolepé inscenaci režiséra Falka Richtera. Mrazivě 
přesné i vtipné politické divadlo o novém králi a návratu starých 
pořádků – nacionalismu a rasismu. Inspirováno nejen Donaldem 
Trumpem! JANÁČKOVO DIVADLO / 15 h

DIVADLO TOY MACHINE PEČKY

O velikém čaroději
Loutková pohádka o čaroději vychází z jizerskohorské legendy 
O Tamanovi a z německého příběhu Čarodějova učně.
 BJÖRNSONŮV SAD / STAN / 15.30 h

DIVADLO D21 PRAHA

Vlk a hlad
Pohádka o tom, jaké to je, když má vlk hlad. Hlad tak velký, že by 
sežral Karkulku i kůzlátka k tomu.
 BJÖRNSONŮV SAD, STAN, 17 H

DSB 2020 

Oidipus
Fenomenální tragédie o osudu, který předurčili bohové, a proto 
mu neunikne ani vladař. Oidipus poprvé na novodobém českém 
jevišti vyprávěný římským dramatikem Senekou!
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU 

 / SKLEPNÍ SCÉNA / 17.30 h

NÁRODNÍ DIVADLO PRAHA

Král Oidipús
Nesmrtelná antická tragédie prezentovaná jako detektivka, kdy 
hlavní hrdina, mocný vládce Oidipús nakonec bolestně dochází 
k poznání, že hledaným pachatelem je on sám. Jak sám sobě 
nelhat a odvážně pohlédnout pravdě do tváře?
 MAHENOVO DIVADLO / 18.30 h

POMEZÍ PRAHA

Dům v jabloních
Píše se rok 1933. Vybraná společnost, elegantní róby a řada 
vzácných exponátů. Ve Löw-Beerově vile právě začíná slavnost-
ní vernisáž, kde se setkává sedm mladých lidí se svým touhami 
i sny o budoucnosti. Touží zhlédnout nejvzácnější exponát „Dům 
v jabloních“.
 LÖW-BEEROVA VILA / 18.30 h

KLICPEROVO DIVADLO HRADEC KRÁLOVÉ

Lakomec
Slavná Moliérova komedie o moci peněz v podání jednoho z nej-
talentovanějších mladých českých režisérů. Soubor hradeckého 
Klicperova divadla se představuje ve vrcholné formě v inscenaci, 
pro kterou je typická stylizovaná groteskní nadsázka. Moderní, 
svižná a krutě zábavná podívaná.
 DIVADLO REDUTA / 19 h

THEATER BREMEN NĚMECKO

Jezdec na bělouši
Novela velkého vypravěče německého realismu Theodora Stor-
ma ve snově obrazivé a téměř děsivě krásné inscenaci o hledání 
harmonie mezi lidským rozumem a přírodními silami, které jej 
přesahují, o lásce, pýše a naději. Krutě poetický příspěvek brémské 
režisérky Alize Zandwijk do diskuse o změnách klimatu.
 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO / HUDEBNÍ SCÉNA / 20.30 h

Sobota 23. 5.
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24 – 25

DEUTSCHES SCHAUSPIELHAUS HAMBURG    NĚMECKO

Na královské stezce
Autor: Elfriede Jelineková
Režie: Falk Richter
Dramaturgie: Rita Thiele
Scéna: Kathrin Hoffmann
Kostýmy: Andy Besuch
Hudba: Matthias Grübel
Video: Michel Auder, Meika Dresenkamp

Hrají: Idil Baydar, Benny Claessens, Matti Krause, Anne Müller, Ilse 
Ritter, Tilman Strauß, Julia Wieninger, Frank Willens

Délka představení: 3 h 30 min s přestávkou

Pozor, nový král přichází!
Jaký asi bude?
Pravicově populistický!

Hra rakouské nositelky Nobelovy ceny 
za literaturu Elfriede Jelinekové ve vel-
kolepé inscenaci režiséra Falka Richtera. 
Mrazivě přesné i vtipné politické divadlo 
o novém králi a návratu starých pořádků – 
nacionalismu a rasismu. Inspirováno nejen 
Donaldem Trumpem! Přestože samotná 
hra i hamburský soubor v čele s vyni-
kajícím Bennym Claessensem nápaditě 
parodují Trumpovu mediální sebestyliza-
ci, čiší z inscenace Na královské stezce 
především zoufalství z návratu ideologií, 
které v minulosti připravily o život miliony 
lidí, a kritika naší vlastní slepoty vůči nim, 
slepoty, která může vést k tragédiím antic-
kých rozměrů. Inscenace byla v roce 2018 
ověnčena Cenou diváků na prestižním fes-
tivalu Mülheimer Theatertagen a v anketě 
pořádaném odborným časopisem Theater 
Heute získala hned čtyři nominace: v ka-
tegoriích „hra roku“, „inscenace roku“, 
„mužský herecký výkon roku“ a „kostý-
my“, v první ze jmenovaných kategorií do-
konce zvítězila.
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THEATER BREMEN    NĚMECKO

Jezdec na bělouši
Autor: Theodor Storm
Dramatizace: John von Düffel
Režie: Alize Zandwijk
Dramaturgie: Marianne Seidler
Scéna: Thomas Rupert
Kostýmy: Sophie Klenk-Wulff
Masky: Nadine Geyersbach
Hudba: Maartje Teussink

Hrají: Alexander Swoboda, Nadine Geyersbach, Benno Ifl and, Martin Baum,
Stephanie Schadeweg, Guido Gallmann, Bastian Hagen, Gabriele Möller-Lukasz,
Irene Kleinschmidt, Susanne Schrader, Benno Ifl and, Maartje Teussink

Délka představení: 2 h 30 min s přestávkou



26 – 27

Několik týdnů sbíralo brémské divadlo různé plasty, 
z nichž následně Thomas Rupert vytvořil scénografi i. 
Nyní jich na jevišti šumí hromada, která má 
představovat Severní moře a všechny nás upomínat 
na hrůzy, které provádíme oceánům.

Jan-Paul Koopmann

Novela velkého vypravěče německého 
realismu Theodora Storma ve snově 
obrazivé a téměř děsivě krásné inscenaci 
o hledání harmonie mezi lidským rozumem 
a přírodními silami, které jej přesahují, 
o lásce, pýše a naději. Krutě poetický 
příspěvek režisérky Alize Zandwijk 
do diskuse o změnách klimatu. Už jako 
malý kluk se Hauke Haien zajímal o fyziku 
a zvlášť o hru mořských vln. Během 
mnoha let se díky svým znalostem, 
schopnostem a pokrokovým technickým 
řešením vypracoval z chudého podivína 
na vrchního inspektora hrází. Vrchol jeho 
dosavadní kariéry má však teprve přijít. Se 
svou milovanou ženou a spolupracovnicí 
Elke dokázal navzdory konzervativním 
hlasům místních a jejich pověrám prosadit 
stavbu nové hráze, aniž by dal strhnout 
tu starou. Jeho dílo je téměř hotové. Není 
tedy třeba bát se nebývale silné bouře, 
která se na východofríské pobřeží žene. 
Ledaže…! Inscenaci, jejíž působivá scéna 
vznikla z veřejné sbírky plastů, vyhlášené 
brémským divadlem, živě doprovází 
originální multiinstrumentalistka Maartje 
Teussink.
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NÁRODNÍ DIVADLO    PRAHA

Král Oidipús
Autor: Sofoklés
Režie: Jan Frič
Překlad: Matyáš Havrda, Petr Borkovec
Úprava textu: Nina Jacques, Ilona Smejkalová, Jan Frič
Dramaturgie: Nina Jacques, Ilona Smejkalová
Scéna: Dragan Stojčevski
Kostýmy: Kateřina Štefková
Hudba: Jakub Kudláč
Choreografi e: Marek Zelinka
Světelný design: Tomáš Morávek

Hrají: Pavel Batěk, Igor Orozovič, Jana Stryková,
David Prachař, Jana Preissová, Alena Štréblová,
Taťjana Medvecká, Lucie Polišenská,
Martina Preissová, Filip Kaňkovský, Petr Vančura,
Václav Marhold, Jiří Pěkný, Mikuláš Čížek 
Kapela: David Herzig, Lukáš Mutňanský,
Jakub Šindler, Petr Hanák, Jakub Kudláč,
Jiřina Dvořáková

Délka představení: 1 h 45 min bez přestávky
V inscenaci se kouří a jsou použity tabákové výrobky
a speciální kouřové a čichové efekty.

KLICPEROVO DIVADLO    HRADEC KRÁLOVÉ

Lakomec
Autor: Moliére
Režie: Michal Hába
Překlad: Vladimír Mikeš (s použitím části překladu E. A. Saudka)
Dramaturgie: Martin Satoranský
Výprava: Adriana Černá
Hudba: Jindřich Čížek
Light design: Viktor Tichopád

Hrají: Filip Richtermoc, Kryštof Bartoš, Natálie Holíková,
Matěj Anděl, Anna Peřinová, Helena Korejtková,
Zora Valchařová-Poulová, Miroslav Zavičár, František Staněk

 
Délka představení: 1 h 40 min bez přestávky

„Hledáš vraha, kterým jsi ty sám!“ Je 
možné vymanit se ze spárů věštby a uté-
ct před vlastním osudem? Jak poznat, 
kdy se patří odejít, ztratit se, zmizet? Jak 
poznat sám sebe? Jak sám sobě nelhat 
a odvážně pohlédnout pravdě do tváře? 
Tyto a ještě mnohé další otázky klade jed-

na s nejznámějších a nejuváděnějších tra-
gédií antické dramatiky Král Oidipús, která 
neztratila na své aktuálnosti.

V inscenaci činohry Národního di-
vadla se před diváky odehraje nejen pů-
vodní mytický příběh, ale taky detektivka, 
jejíž zápletka spočívá v odhalení původu 

samotného detektiva – mocného krále 
Oidipa. Ačkoliv všichni v sále už tuší 
hroznou pravdu, musejí přihlížet tomu, 
kdy na ni přijde on sám. A jelikož Oidipův 
příběh je dobře znám, je královo tragické 
pátrání po vlastním osudu příležitostí 
znovu prožít očistný rituál poznání.

Slavná Moliérova komedie o moci peněz 
v podání jednoho z nejtalentovanějších 
mladých českých režisérů. Soubor hradec-
kého Klicperova divadla se představuje 
ve vrcholné formě v inscenaci, pro kterou 
je typická stylizovaná groteskní nadsázka. 

Moderní, svižná a krutě zábavná podívaná. 
Nový výklad starého textu osvědčuje, že 
principy fungování pokrytecké společnosti 
ovládané mamonem se od časů proslulé-
ho francouzského komediografa příliš ne-
změnily. Režisér Hába předvádí razantně 
aktuální pohled na lidskou ubohost 
a malost a Filip Richtermoc září v hlavní 
roli slavného sobce a lakomce Harpagona, 
pro něhož není žádná překážka příliš 
velká. Protože o co jde v první řadě? 
Přece o peníze.
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Škola Malého stromu
Autor: Forrest Carter
Režie: Jan Kačena
Audiovizuální koncept: Matěj Sýkora a Veronika Vlková

Hrají: Tomáš Sukup, Kateřina Francová, Anna Čonková j. h., Lubomír Stárek j. h.

Délka představení: 1 h bez přestávky
Pro diváky od 5 let.

Jan Kačena
Není zase tak neobvyklé, aby se výrazný režisér, tvůrce, umělec, 
svým osobním životem i tvorbou vymykal tomu, co jsme zvyklí 
nazývat normalitou. Sotva kdo si ale z tohoto „vymykání se“ 
udělal tak důsledný životní program jako Jan Kačena (1982).

Těžko si představit, že se absolvent dramaturgie, vylou-
čený z JAMU za bezpočet excesů spojených s alkoholem, 
s cíleně pěstovanou image bezdomovce, etabluje ve zcela 
unikátní tvorbě pro děti (Podivuhodná cesta Nilse Holgerssona 
ve Studiu Marta, Pinocchio nebo Kostěj Nesmrtelný v Národ-
ním divadle Brno). Jakkoliv mohou být minoritní jeho režie pro 
děti (později například Škola Malého stromu v Divadle Polárka, 
Luisa a Lotka v Divadle D21), v celkovém kontextu dosavadní 
Kačenovy tvorby jsou alespoň částečným klíčem k pochopení 
jeho metody. Dětský způsob vnímání světa, který nevstřebává 
informace podle předem daných kauzálních vzorců, ale ne-
chává na sebe působit jednotlivé vjemy, je zřejmě velmi blízký 
Kačenovu surreálnému způsobu vrstvení divadelních složek, 
fragmentů příběhů, mýtů i zdánlivě nesouvisejících popkul-
turních odkazů. Výsledný tvar netvoří přehledný příběh, ale 
spíš svébytný (a nesmírně bohatý) mikrokosmos, ve kterém se 
divák jednou musí dobrovolně omezit a vnímat jen jeho část, 
aby ho záplava vjemů nepohltila, jindy musí dlouhé minuty če-
kat a tak dlouho sledovat zdánlivé „nic“ na jevišti, až se jeho 
mysl stane sama dějištěm příběhu, který režisér nikdy nestvo-
řil. Sám Kačena svoji tvorbu důsledně prezentuje jako nahodi-
lou a nepodloženou, což je ovšem jen těžko uvěřitelné tvrzení 
vzhledem k jeho neobyčejné (jakkoliv umně skrývané) erudici.

Drtivá většina Kačenovy tvorby se soustředí kolem ne-
závislých skupin (jeho domovskou scénou je A studio Rubín 
v Praze) a malých divadel, jakékoliv jeho konfrontace s etablo-
vanými repertoárovými scénami skončily přinejmenším obou-
strannou nespokojeností, což má svou vnitřní logiku. Divadlo 

Divadelní encyklopedie věčných lovišť. 
V inscenaci Jana Kačeny se příběh malé-
ho chlapce, sirotka, vychovávaného indiá-
ny kmene Čerokí, prolíná do surreálného 
snu o soužití s přírodou a jejími obyvateli. 
Do popředí namísto děje a událostí vystu-
puje hmatatelná zkušenost, setkání s ži-
vými i dávno zesnulými nositeli indiánské 
moudrosti i nelítostně se rozpínající svět 
bílého muže. Malý strom vyrůstá z bez-
branného dítěte v dospělého muže, který 
sám dovede být ochráncem druhých. 
Svět, který na této cestě poznává, je však 
mnohem přístupnější dětské fantazii než 
racionální úvaze dospělých.

Inscenace se hrála v Divadle Polár-
ka do podzimu 2019, pro Divadelní svět 
Brno budou exkluzivně uvedeny jediné 
dvě reprízy!

Jana Kačeny je programově okrajový žánr, kterému sál pro 
třicet diváků či autobus stojící na potemnělém parkovišti 
svědčí daleko víc než odpovědnost vůči širokému spektru 
diváckého vkusu, kterou na sebe vždy důsledně odmítal vzít.

Na podzim roku 2019 měl Jan Kačena nehodu, po níž 
zůstává dlouhodobě ve vážném stavu v nemocnici. I proto, 
jako symbolické vyjádření podpory, je ambicí letošního roční-
ku Divadelního světa pozvat do Brna všechny aktuální insce-
nace, které nesou jeho podpis.

Profi l Jana Kačeny
23. 5. sobota

Divadlo Polárka     Brno
Škola Malého stromu
Divadlo Polárka, malá scéna, 14 a 16 h

25. 5. pondělí

A studio Rubín     Praha
Traktát o stepním vlku (Autodráha)
Divadlo Husa na provázku, sklepní scéna, 
20.30 h

26. 5. úterý

Divadlo Bufet     Praha
Unhappy happy
Autobuf, 20.30 h



STUDIO DAMÚZA PRAHA

Děvčátko Momo 
Kam mizí náš čas? Není čas si hrát. Není čas si povídat. Už není 
čas ani na kamarády. Město šedne, a nikdo neví proč. Ještě že 
jsou na světě děti, které si svůj čas nenechají vzít.
 BJÖRNSONŮV SAD / STAN / 10.30 h

DIVADLO MINOR PRAHA

Nanuk
Sněhové závěje, ledové kry a polární záře. Vánoce v Laponsku 
provází tuhá zima a mráz. Raději zůstat doma u ohně! Jenže Pa-
nukovi, eskymáckému lovci, se ztratí během lovu ryb jeho nejlepší 
přítel, pes Nanuk.
 DIVADLO POLÁRKA / VELKÁ SCÉNA / 11 h

DIVADLO KOLONIE PRAHA

Bacha na Bacha 
Interaktivní hudební pohádka (nejen) pro nevidomé děti inspirovaná 
barokní hudbou a životem a dílem Johanna Sebastiana Bacha.
 BJÖRNSONŮV SAD / STAN / 13.30 h

VI.TVOR PRAHA

Kde budeme bydlet
Být medvědem a nemít med je problém. Co je ale ještě horší? Mít 
medu tolik, že se vám nevejde do brlohu, a musíte shánět nové 
bydlení. DIVADLO POLÁRKA / MALÁ SCÉNA / 14 a 16 h

GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN PRAHA

Tři ženy a zamilovaný lovec
„Svrbí mě Brandl.“ Zcela nová česká hra z roku 1730 o životě 
a díle Petra Brandla – nepokorného donchuána a zároveň tvůrce 
skvostných duchovních maleb, je také pozváním do magické-
ho kumštkabinetu, kde v příznačném barokním šerosvitu ožívají 
Brandlovy obrazy.
 DIVADLO NA ORLÍ / 17 h

A STUDIO RUBÍN PRAHA

Věci
Novela slavného francouzského spisovatele Georgese Pereca se 
stala předlohou pro sondu do života dnešních třicátníků. Vznikla 
tak skvostná miniatura pro dva talentované herce, kteří v intim-
ním prostoru, s odstupem a humorem komentují naši závislost 
na hmotných statcích. Krotké, nenápadné a přitom účinné režijní 
uchopení uměřeně dávkuje divadelní esej o našich ambicích, 
touhách a vlastní omezenosti.
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / SKLEPNÍ SCÉNA / 17.30 h

Neděle 24. 5.
POMEZÍ PRAHA

Dům v jabloních
Píše se rok 1933. Vybraná společnost, elegantní róby a řada 
vzácných exponátů. Ve Löw-Beerově vile právě začíná slavnostní 
vernisáž, kde se setkává sedm mladých lidí se svým touhami i sny 
o budoucnosti. Touží zhlédnout nejvzácnější exponát „Dům v jablo-
ních“. LÖW-BEEROVA VILA / 18.30 h

LOSERS CIRQUE COMPANY PRAHA

Heroes
Kromě bravurního koncertu Radima Vizváryho jako mima, nabízí 
Heroes i prezentaci multitalentovaného umělce tentokrát i v roli 
zdatného akrobata, který dokáže skvěle propojit své umění s přes-
nou a efektní akrobacií souboru Losers Cirque Company.
 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO / ČINOHRA / 19 h

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

Pera markýze de Sade
Markýz de Sade – pro jedny perverzní zvrhlík, pro druhé jeden 
z největších myslitelů své doby – tráví proti své vůli závěr života 
v ústavu pro choromyslné. I zde se však odmítá vzdát své literární 
tvorby. MAHENOVO DIVADLO / 19 h

STUDIO HRDINŮ PRAHA

Oči v sloup
Stovky slov kvůli jediné větě, desítky gest pro jediné ach. Hra 
o divácích, hra o diváctví, hra s diváky, při níž se herní principy 
střídají a proměňují tak, aby divák pokud možno nezapomínal 
sám na sebe a svoje prožívání.
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / 20 h

VOSTO5 PRAHA

Stand’artní kabaret
Zcela otevřený divadelně-hudebně improvizační večer dnes již 
kultovního divadla Vosto5. Stand’artní kabaret prožívá pokaž-
dé svou premiéru i derniéru a je hudebně doprovázený vlastní 
kapelou SNAHA. Exkluzivně pro festival DSB tentokrát na téma 
„Změna klimatu“ aneb „Nic se neděje“.
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / PROVÁZEK.DVŮR / 21 h
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LOSERS CIRQUE COMPANY    PRAHA

Heroes
Režie: Daniel Špinar
Choreografi e: Radim Vizváry
Hudba: Ivo Sedláček
Scéna: Petr Horníček
Kostýmy: Petra Vlachynská
Světelný design: Michael Bláha
Animace, Led screen: Amar Mulabegovič, Honza Šíma
Produkce: United Arts

Účinkují: Radim Vizváry, Jindřich Panský, Matyáš Ramba, Vítězslav Ramba, Lukáš Macháček, 
Jiří Bělka, Mates Petrák, Jana Telcová, Kristýna Stránská, Martina Illichová, Nikola Kopáčová

Délka představení: 1 h 10 min bez přestávky
V inscenaci je použito stroboskopické světlo, které není vhodné pro osoby trpící epilepsií.

30 – 31

Cíl mise je jediný – přežít!

Projekt Heroes našeho špičkového no-
vocirkusového souboru Losers Cirque 
Company navázal na předchozí úspěšnou 
spolupráci s režisérem Danielem Špina-
rem a mimem a choreografem Radimem 
Vizvárym na projektu Ego. V Heroes hraje 
dokonce hlavní roli. A jako vždy, když 
Vizváry uvede v život nový projekt, ani 
v tomto projektu nás neošidí o další pro-
pojení pantomimy s novým žánrem. Kromě 
koncertu Vizváryho jako mima, inscenace 
nabízí i prezentaci tohoto multitalento-
vaného umělce jako zdatného akrobata, 
který dokáže skvěle propojit své umění 
s přesnou a efektní akrobacií Losers Ci-
rque Company. Hrdinou inscenace je ne-
jen hlavní postava bojující o život po auto-
nehodě, ale můžeme tak vnímat i operující 
lékaře či poraněné orgány. Co se vlastně 
odehrává v těle a mozku člověka bojující-
ho o život?
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A STUDIO RUBÍN    PRAHA

Věci
Autor: Vojtěch Bárta podle stejnojmenné novely Georgese Pereca
Překlad: Alena Novotná
Režie: Eva Rysová
Dramaturgie: Dagmar Radová
Výprava: PIO Kaliński

Hrají: Julie Goetzová, Jan Grundman

Délka představení: 1 h bez přestávky

Kdo nepracuje, nejí. –
Kdo pracuje, nežije.

Novela slavného francouzského spisova-
tele Georgese Pereca, napsaná v šede-
sátých letech minulého století, se stala 
předlohou pro sondu do života dnešních 
třicátníků. Vznikla tak skvostná miniatura 
pro dva talentované herce, kteří v intimním 
prostoru, s odstupem a humorem komen-
tují naši závislost na hmotných statcích. 
Krotké, nenápadné a přitom účinné režijní 
uchopení uměřeně dávkuje divadelní esej 
o našich ambicích, touhách a vlastní ome-
zenosti. Cizelovaný projev Julie Goetzové 
a Jana Grundmana nastavuje zrcadlo 
naší zahleděnosti do světa kariéry, snům 
o bohatství a zajištěném životě plném 
značkových předmětů a jakoby samozřej-
mém právu na štěstí. Inscenace zapadá 
do linky letošního Divadelního světa jako 
výstižná zpráva o nepoučitelnosti člověka, 
svázaného nabídkou konzumního pozlát-
ka. Nejde však o sociálně-kritickou sondu 
či jednostrannou agitku. Stylizovaný text 
plný humoru a nadsázky a promyšlené 
koncepční uchopení dovolí divákovi zau-
jmout k nanášeným tématům vlastní sta-
novisko.



GEISSLERS HOFCOMOEDIANTEN    PRAHA

Tři ženy a zamilovaný lovec
Autor: Vratislav Levínský z Olešnice / Geisslers
Režie: Petr Hašek
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scéna: Ján Tereba
Kostýmy: Kristýna Šrolová
Hudba: Petr Šmíd
Pohybová spolupráce: Martin Talaga
Odborná spolupráce: Andrea Steckerová

Hrají: Michaela Váňová, Štefánie Šubová, Aleš Pospíšil, Petr Šmíd, Martin Bohadlo

Délka představení: 1 h 15 min bez přestávky

STUDIO HRDINŮ    PRAHA

Oči v sloup
Autor: Jiří Adámek a kolektiv
Režie: Jiří Adámek
Koncepce: Jiří Adámek, Klára Hutečková a Zuzana Sceranková
Dramaturgie: Klára Hutečková
Scéna a kostýmy: Zuzana Sceranková
Hudba: Ladislav Železný
Pohybová spolupráce: Martina Hajdyla Lacová
Světelný design: Pavel Havrda

Hrají: Vendula Holičková, Kateřina Neznalová, Ondřej Bauer,
Fedir Kis, Daniel Šváb

Délka představení: 1 h 10 min bez přestávky

32 – 33

Mladý lovec se na obrazu Petra Jana 
Brandla, jednoho z vrcholných tvůrců čes-
kého baroka, potkává s kuplířkou a dvěma 
kurtizánami. Podle některých historiků 
umění má vyobrazený lovec tvář samotné-
ho Brandla, hýřila, dlužníka a donchuana. 
Ve hře Reného Levínského (který svůj text 
v duchu barokní tradice vydává za naleze-
nou hru neznámého autora jemu podob-
ného jména) se Brandl, pohrdající životem 
věčným, stává ústřední postavou molié-
rovsky rafi nované hříčky o svůdci, který 
se nakonec ukáže být svedeným. Zároveň 
se zde klade jemně otázka, zda a jak sou-
visí život tvůrce a jeho díla – zdaleka ne 
ctnostný Brandl je tvůrcem skvostných 
duchovních maleb. Především je však 
inscenace výtvarně virtuózním pozváním 
do magického kumštkabinetu, kde v pří-
značném barokním šerosvitu ožívají posta-
vy a témata Brandlových obrazů.

Stovky slov kvůli jediné větě, desítky 
gest pro jediné ach. Hra o divácích, hra 
o diváctví, hra s diváky, při níž se herní 
principy střídají a proměňují tak, aby divák 
pokud možno nezapomínal sám na sebe 
a svoje prožívání. Hra o vnímání, zraku, 
pohledu i pozorování. Co to vlastně zna-
mená dívat se na něco? Dívat se na di-
vadlo? A co znamená být divákem? Je 
divadlo, když se nikdo nedívá?
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Pondělí 25. 5.
LOSERS CIRQUE COMPANY PRAHA

Heroes
Kromě bravurního koncertu Radima Vizváryho jako mima, nabízí 
Heroes i prezentaci multitalentovaného umělce tentokrát i v roli 
zdatného akrobata, který dokáže skvěle propojit své umění 
s přesnou a efektní akrobacií souboru Losers Cirque Company.
 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO, ČINOHRA / 11 a 19 h

BRATISLAVSKÉ BÁBKOVÉ DIVADLO SLOVENSKO

Neviditelní
Lochnesská nestvůra, elfové, yetti, draci a permoníci. Domněnky 
o jejich výskytu mezi námi kolují po generace. Je jejich existence 
opravdu jen pohádkou pro malé děti? Proto cestují naši badatelé 
prostorem a časem.
 STUDIO MARTA / 18 h

KV TÁRSULAT – TRAFÓ MAĎARSKO

Médea
Médea se odehrává na skupinové terapii s psycholožkou a třemi 
klientkami, které prostřednictvím motivů a zápletek z Euripidova 
dramatu vytvářejí situace, jež se týkají problému rozchodu, zapo-
jování dětí do konfl iktu a řešení krize prostřednictvím odborného 
poradenství.
 DIVADLO NA ORLÍ / 18.30 h

POMEZÍ PRAHA

Dům v jabloních
Píše se rok 1933. Vybraná společnost, elegantní róby a řada 
vzácných exponátů. Ve Löw-Beerově vile právě začíná slavnost-
ní vernisáž, kde se setkává sedm mladých lidí se svým touhami 
i sny o budoucnosti. Touží zhlédnout nejvzácnější exponát „Dům 
v jabloních“. 
 LÖW-BEEROVA VILA / 18.30 h

BATSHEVA DANCE COMPANY (IZRAEL)

Venezuela
Ve Venezuele nacházíme celý choreografi cký slovník Ohada Na-
harina interpretovaný jeho brilantními tanečníky, kteří mají obdi-
vuhodnou schopnost uhranout vás stylem svého Mistra. Tancem 
nejvyšší umělecké kvality plným síly a sršícím energií.
 JANÁČKOVO DIVADLO / 19 h

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO (SLOVENSKO)

Dnes večer nehrajeme
„Nikdy sme si nemysleli, že nastane chvíľa, keď základnou úlohou 
herca bude nehrať,“ zaznělo v listopadu 1989 ze Slovenského 
národního divadla. Téměř přesně třicet let poté se v úspěšné au-
torské inscenaci Jiřího Havelky ptají hvězdy tohoto divadla v čele 
s Emílií Vášáryovou po poslání umělce v současnosti.
 MĚSTSKÉ DIVADLO BRNO, HUDEBNÍ SCÉNA / 19.30 h

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ PRAHA

Hadry, kosti, kůže
Komorní příběh dvou legend české kultury, které spolu sdílely 
dům i dobu. Dvacet let střetů i samot Jana Wericha a Vladimíra 
Holana v úspěšné hře Pavla Jurdy a režii Martina Františáka. 
Z Kampy rovnou k vám!
 DIVADLO REDUTA / 20 h

A STUDIO RUBÍN PRAHA

Traktát o stepním vlku
(Autodráha)
Co když je v člověku vlk? A co když je ve vlku člověk? Silně 
obrazivá a nesmlouvavě asociativní inscenace svérázného diva-
delního tvůrce Jana Kačeny. Koláž z vlčích a vlkodlačích výstřed-
ností volně inspirovaná Hesseho Stepním vlkem. Netřeba chápat. 
Třeba zažít.
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU, SKLEPNÍ SCÉNA / 20.30 h
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KV TÁRSULAT – TRAFÓ    MAĎARSKO

Médea
Autor: Euripidés
Překlad do maďarštiny: Zsuzsa Rakovszky
Režie: Balázs Czukor
Scéna: Luca Szabados
Loutky: Gábor Palya

Hrají: Csilla Radnay, Anna Spiegl, Zsuzsanna Száger,
Krisztina Urbanovits

Délka představení: 1 h 30 min bez přestávky

ŠVANDOVO DIVADLO NA SMÍCHOVĚ    PRAHA

Hadry, kosti, kůže
Autor: Pavel Jurda, Vladimír Holan, Jan Werich
Režie: Martin Františák
Dramaturgie: Martina Kinská
Výprava: Eva Jiřikovská
Hudba: Ivan Acher
Pohybová spolupráce: Zoja Mikotová

Hrají: Miroslav Hanuš, Luboš Veselý, Denisa Barešová, Andrea Buršová, 
Bohdana Pavlíková, Matěj Anděl, Jan Grundman, Jan Mansfeld

Délka představení: 2 h s přestávkou

34 – 35

Maďarská KV Társulat – Trafó je nezávislá 
divadelní společnost, která byla založena 
dvěma ženskými performerkami – Kris-
ztinou Urbanovits a Zsuzsou Száger 
a vědomě se zabývá ženskými tématy. 
Médea se odehrává na skupinové tera-
pii s psycholožkou a třemi klientkami, 
které prostřednictvím motivů a zápletek 
z Euripidova dramatu vytvářejí modelové 
situace, jež se týkají problému rozchodu, 
zapojování dětí do konfl iktu a řešení krize 
prostřednictvím odborného poradenství. 
Inscenace je velmi sugestivním vhledem 
do konkrétního problému a zrcadlí antické 
drama v současném životě. Mimo to se 
zabývá otázkami kulturních rozdílů, po-
mstou a vinou. Využívá též improvizace 
hereček a hru s pomocí loutek. Koncept 
inscenace, které dominují vynikající he-
recké výkony interpretek, byl v roce 2019 
oceněn na divadelním festivalu v Szegedu 
zvláštní cenou.

Komorní příběh dvou legend české kultury, 
které spolu sdílely dům i dobu. Dvacet let 
střetů i samot Jana Wericha a Vladimíra 
Holana v úspěšné hře Pavla Jurdy a režii 
Martina Františáka. Vila na Kampě, dříve 
Dobrovského, dnes Werichova. Zdánlivý 
ostrov svobody v poryvech dějin. Od roku 
1945 až do své smrti v roce 1980 zde 
žil „národní klaun a národní rabín“ Jan 
Werich. V roce 1948, půl roku po odcho-
du Jiřího Voskovce, se sem do přízemí 
nastěhoval „černý anděl poezie“ Vladimír 
Holan. Tři kolmé metry od sebe následně 
po dvacet let dělily Hamleta a Falstaffa, 
nejniternější modlitby a bujaré večírky, dva 
póly jedné kultury… V inscenaci září herci 
Miroslav Hanuš a Luboš Veselý.
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BATSHEVA DANCE COMPANY    IZRAEL

Venezuela
Choreografi e: Ohad Naharin
Světelný design: Avi Yona Bueono (Bambi)
Hudební doprovod a úprava: Maxim Waratt
Hudební poradce: Nadav Barnea
Kostýmy: Eri Nakamura
Rekvizity: Roni Azgad
Asistent Ohada Naharina a Eri Nakamury: Ariel Cohen
Instruktor tanečníků: Natalia Petrova

Délka představení: 1 h 20 min bez přestávky



36 – 37

Venezuela je se svými skvělými tanečníky fascinující 
a mnohostranné dílo, které obsahuje překvapení, 
jež zůstává v divákovi dlouho po opuštění divadla.

Yael Efrati

Dvě taneční legendy v Brně! Izraelský 
soubor číslo jedna Batsheva Dance 
Company a neméně věhlasný a uznávaný 
choreograf Ohad Naharin. Tvůrce pohy-
bového jazyka zvaného GaGa, se kterým 
pracuje ve svých choreografi ích, přiváží 
na svém evropském turné do Brna jednu 
ze svých posledních kreací s názvem Ve-
nezuela. Ve dvou částech večera, identic-
kých a přece jiných, zkoumá autor a cho-
reograf spolu s tanečníky dialog a konfl ikt 
mezi pohybem a tím, co pohyb vyjadřuje. 
Kouzlo Venezuely spočívá v opaková-
ní poloviny představení za zcela jiných 
podmínek. Jiná hudba, světla, kostýmy. 
Rozhodnutí, která choreograf ve struktuře 
díla udělal, vzbuzují mnoho otázek o mož-
nostech volby tvůrce. Ve Venezuele na-
cházíme celý jeho choreografi cký slovník 
interpretovaný brilantními tanečníky, kteří 
mají obdivuhodnou schopnost uhranout 
nás stylem svého Mistra.

25/5



Úterý 26. 5.
DIVADLO DRAK HRADEC KRÁLOVÉ

A na noze pevnina
Něžně dravý a skutečný příběh o radosti z pohybu pro děti a děti 
v nás. Sólo pro jednu herečku a jednu výtvarnici, téměř beze slov, 
jen v radosti a okouzlení pohybem, tancem a fantazií, na kterou je 
každý fyzický handicap krátký.
 DIVADLO POLÁRKA, VELKÁ SCÉNA / 16 a 18 h

CAFÉ REVOLUCE

Změny klimatu 
Diskuse na téma: Jak se vypořádat s environmentálním žalem?
 DIVADLO HUSA NA PROVÁZKU / 17.30 h

BATSHEVA DANCE COMPANY IZRAEL

Venezuela
Ve Venezuele nacházíme celý choreografi cký slovník Ohada Na-
harina interpretovaný jeho brilantními tanečníky, kteří mají obdi-
vuhodnou schopnost uhranout vás stylem svého Mistra. Tancem 
nejvyšší umělecké kvality plným síly a sršícím energií.
 JANÁČKOVO DIVADLO / 19 h

ÖRKÉNY SZÍNHÁZ MAĎARSKO

Shakespearova myčka
v Zahradnické ulici 
Shakespeare svlečený donaha. Uhrančivá a zcela současná 
adaptace nejslavnějšího milostného příběhu, umístěná mezi kulisy 
reálné automyčky v zapadlé budapešťské ulici. Romeo a Julie 
ztraceni ve světě hrubosti a vulgarity. Bizarní road movie, nebo 
tragédie současné společnosti? 
 MAHENOVO DIVADLO / 19 h

NÁRODNÍ DIVADLO BRNO

Velmi, velmi, velmi temný příběh 
Hansi Christianu Andersenovi se právě v Kodani dostává pocty 
za jeho dílo. Při děkovné řeči, doprovázené autorským čtením, se 
ovšem zaplete do několika podrobností své pohádky. Otázka je 
nasnadě – psal to vůbec on? Jaké tajemství skrývá dřevěná bed-
na, kterou má od stropu zavěšenu ve své půdní pracovně?
 DIVADLO REDUTA / 19 h

JAMU

Mejerchold.
Divadelní revolucionář, který osvobodil ruské divadlo od Stani-
slavského. Symbol rozkvětu a pádu ruské avantgardy. Dítě revo-
luce, které ona sama pozřela, nebo jen oběť doby? 
 STUDIO MARTA / 17.30 h

POMEZÍ PRAHA

Dům v jabloních
Píše se rok 1933. Vybraná společnost, elegantní róby a řada 
vzácných exponátů. Ve Löw-Beerově vile právě začíná slavnost-
ní vernisáž, kde se setkává sedm mladých lidí se svým touhami 
i sny o budoucnosti. Touží zhlédnout nejvzácnější exponát „Dům 
v jabloních“. 
 LÖW-BEEROVA VILA / 18.30 h

DIVADLO BUFET PRAHA

Unhappy happy
Noční jízda ve stopách polozapomenuté undergroundové hu-
dební legendy a slavného amerického neurologa Olivera Sackse. 
Pro třicet diváků, kteří mají chuť se společně ponořit do temnoty 
lidských duší a milují divoké zážitky. Příběh, který se vás dotkne 
velmi zblízka.
 AUTOBUF / 20.30 h
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POMEZÍ    PRAHA

Dům v jabloních
Námět a scénář: Lukáš Brychta, Kateřina Součková, Štěpán Tretiag, 
Pavel Gotthard
Režie: Lukáš Brychta, Štěpán Tretiag
Dramaturgie: Kateřina Součková
Dialogy: Pavel Gotthard
Scéna: Eva Justichová, Natálie Rajnišová
Kostýmy: Eva Justichová

Hrají: Sára Arnsteinová / Kateřina Dvořáková, Vojtěch Bartoš, Andrea 
Berecková, Jiří Böhm, Kateřina Císařová / Jindřiška Dudziaková, Adam 
Krátký, Nataša Mikulová

Délka představení: 2 h 30 min s přestávkou

Inscenace nás přenese do roku 1933, kdy 
se při slavnostní vernisáži v nově postavené 
modernistické vile setká sedm mladých lidí. 
Každý z nich je plný snů o budoucnosti, 
představ o životě i o sobě samém. Diváci se 
stanou hosty dobročinné vernisáže pořáda-
né čtveřicí dívek a s pokračujícím večerem 
se budou postupně víc a víc seznamovat 
s příběhy jednotlivých postav, aby nako-
nec odhalili tajemství těch, kteří se minulý 
večer ocitli na dosah vzácného exponátu 
„Domu v jabloních“. V rámci festivalu se 
máme možnost poprvé setkat s formátem 
tzv. imerzivního divadla, které propojuje 
interaktivní výtvarnou instalaci s hereckými 
akcemi. Divákům je tak dána možnost (ni-
koliv nutnost) stát se součástí představení 
a vnořit se společně atmosféry třicátých let 
20. století. Nejnovější projekt spolku Pome-
zí, který se na tento typ divadla specializuje, 
hraje Dům v jabloních ve funkcionalistic-
ké Winternitzově vile v Praze. Speciálně 
pro festival Divadelní svět Brno ji přenese 
do secesních prostorů Löw-Beerovy vily.

DIVADLO BUFET    PRAHA

Unhappy happy
Na motivy textů: Vincenta Venery a Olivera 
Sackse
Režie: Jan Kačena
Scénografi e: Bio Masha

Hraje: Petr Reif

Délka představení: 60 min bez přestávky
Nevhodné pro klaustrofobiky.

Site specifi c monodrama v „Autobufu“. 
Noční jízda ve stopách polozapome-
nuté undergroundové hudební legendy 
a slavného amerického neurologa Olivera 
Sackse je vyhrazena pro maximálně třicet 
diváků, kteří mají chuť se společně ponořit 
do temnoty lidských duší a milují divoké 
zážitky. Autobus, v jakém jste asi nikdy 
neseděli. Příběh, který asi nikdy nezažijete, 
ale dotkne se vás velmi zblízka. Divadlo 
Bufet záměrně zkoumá a nabourává hrani-
ce mezi hercem a divákem. Specifi cký pro-
stor autobusu, který je speciálně upraven, 
umožňuje vznik netypických divadelních 
inscenací, ve kterých divák může zažít 
mnohasmyslový zážitek. Unhappy happy 
se zabývá světem, který existuje mimo 
standardně vnímanou realitu, odehrává 
se především v našem mozku. Naturalis-
tickým způsobem ho však oživuje hlavní 
protagonista. Herec a spolutvůrce insce-
nace Petr Reif ztvárňuje člověka, blázna či 
génia. V jeho gestech i expresivním projevu 
plném vulgarismů vyplouvají na povrch, 
v podivně děsivých i nečekaně lyrických 
obrazech, dějiny „lidského šílenství“, ale 
i obyčejné touhy někam patřit, vyjít sám se 
sebou, splnit si malý sen, nebo jen přežít 
další den. Vhodné pro chronické zájemce 
o mozkové závity i jiné hloubavé typy se 
zvýšenou dávkou adrenalinu v krvi.  



ÖRKÉNY SZÍNHÁZ    MAĎARSKO

Shakespearova myčka
v Zahradnické ulici

Autoři: William Shakespeare a kol.
Scénář: Péter Závada na motivy tragédie Romeo a Julie
Režie: Viktor Bodó
Dramaturgie: Sára Gábor, Tamás Turai
Scéna: Zita Schnábel
Kostýmy: Fruzsina Nagy
Hudba: Gábor Keresztes, Árpád Kákonyi
Pohybová spolupráce: Éva Duda
Zvukový design: Gábor Keresztes
Světelný design: Tamás Bányai

Hrají: Tünde Kókai, Márton Patkós, Zsolt Máthé, Zsombor Jéger, Béla Dóra, Zsolt Nagy,
Csaba Polgár, Gabriella Hámori, Imre Csuja, László Gálffi , Lászlo Felhőfi -Kiss, Nóra Diána Takács,
Milán Vajda, István Ficza, Máté Novkov, Árpád Kákonyi, Eszter Csákányi, Pál Mácsai

Délka představení: 2 h 40 min s přestávkou
Pro diváky od 16 let.
Stroboskop, zvukové efekty, explicitní násilí a vulgarity.

Divoká a provokativní show, 
o které se Shakespearovi 
ani nesnilo.

Renomovaný maďarský režisér Viktor 
Bodó společně s básníkem a spisovate-
lem Péterem Závadou vytvořili originální 
a na první dojem provokativní adaptaci 
slavné Shakespearovy tragédie Romeo 
a Julie, která je především velmi syrovým 
a alarmujícím přepisem žité reality součas-
né maďarské společnosti. Nově vzniklý 
text je plný hrubosti a vulgarity, ale přesto 
s touhou objevit někde uvnitř kousky již té-
měř ztraceného světa velkých citů a činů, 
kterým je možné obětovat doslova vše. 
Inscenace se odehrává ve zběsilém tem-
pu jakési podivně groteskní road movie, 
u které se budete tak bavit, až vás z toho 
bude mrazit. Stejně jako to dodnes umí 
Shakespeare.

Inscenační tým vzkazuje divákům:
„Naše jasnozřivost je nepopiratelná, naše 
úmysly jsou precizní a mají hluboký obsah. 
Může se tedy stát, že se během hry objeví 
mrtvola a zmrazení mrtvoly, kosti, zvracení, 
plivání, nahota, rvačka, úryvek z fi lmu pro 
dospělé, vylomené prsty, užívání a šíření 
drog, míchání jedu, spálení vlajky (a jo par-
don to ne). Jednou zazní slovo Žid, jednou 
slovo cikán, bude kouř, stroboskop, hlasitá 
hudba, děsivé zvukové efekty, chaos, špína 
a mnoho litrů umělé krve.“
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Divadlo Polárka
Tučkova 34, 602 00 Brno
Předprodej otevřen vždy hodinu před představením

Telefon: +420 770 142 638
Mail: zahorikova@divadlopolarka.cz
www.divadlopolarka.cz

Divadlo na Orlí
Orlí 19, 602 00 Brno-střed
Předprodej otevřen vždy hodinu před představením

Telefon: 542 591 814
Email: dno@jamu.cz
www.divadlonaorli.jamu.cz

Předprodej
Národní divadlo Brno
Dvořákova 11, 657 70  Brno
Předprodej: po – pá 8.30 – 18 hodin

Telefon: +420 542 158 111
Mail: info@ndbrno.cz
www.ndb.cz

Městské divadlo Brno
Lidická 16, 602 00 Brno
Předprodej: po – pá 8 – 18 hodin

Telefon: +420 533 316 347, +420 533 316 360
Mail: predprodej@mdb.cz
www.mdb.cz

Divadlo Husa na provázku
Zelný trh 294/9, 602 00 Brno
Předprodej: po – pá 8 – 18 hodin

Telefon: +420 542 123 425
Mail: pokladna@ced-brno.cz
www.provazek.cz

Björnsonův sad – divadelní stan
Divadlo Husa na provázku
Divadlo na Orlí
Divadlo Polárka
Divadlo Reduta
Janáčkovo divadlo
Löw-Beerova vila
Mahenovo divadlo
Městské divadlo Brno
Studio Marta
Zelný trh

Žerotínovo náměstí

H
usova 

Pekařská 

Pellicova 

hrad Špilberk

Divadlo Polárka
bus 36 – zastávka   
tram 12 – zastávka  

Místa konání

Divadelní stan – Björnsonův sad
tram 3, 11 – zastávka Rybkova
tram 12 – zastávka Nerudova



divadelnisvet.cz

Městské divadlo Brno

Moravské náměstí

Jakubské náměstí

náměstí Svobody

M
asarykova 

K
oliště

Cejl

Bratislavská

M. H
orákové

Lid
ická

Koliště

R
ooseveltova

Divadlo na Orlí

Mahenovo divadlo

Janáčkovo divadlo

RedutaDivadlo 
Husa na provázku

Katedrála
sv. Petra a Pavla

Zelný trh

Brno Hlavní nádraží

Zahradníkova
 Nerudova

Studio Marta
tram 1, 6 – zastávka Pionýrská

Löw-Beerova vila
bus 67 – zastávka Schodová
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Off program
„Nic se neděje“
Součástí festivalu bude i letos řada doprovodných akcí, které 
se uskuteční v jednotlivých dnech. K letošnímu tématu festiva-
lu jsme zvolili jako podtitul „Nic se neděje“, který velmi dobře 
vystihuje dvojlomnost tohoto tvrzení – má nás uklidnit, a přitom 
v sobě přímo obsahuje výzvu k nějakému „ději“. Na co se může-
te těšit? 

Meeting Point 2020 – provázek.dvůr
Od rána do večera a od večera do rána pulzující srdce Diva-
delního světa Brno 2020. Centrum (ne)dění! Brněnský open-air 
prostor s jedinečným barem a mezinárodní atmosférou. Místo 
k festivalovému setkávání. Zázemí pro vaše zážitky. V termínu 
21. – 26. 5. přijměte pozvání na provázek.dvůr Divadla Husa 
na provázku – na koncert nebo jen na kus řeči, na kávu či něco 
ostřejšího. Přijďte – a svět přijde za vámi!

Festivalový časopis Teatrocén
Každý den vyjde nové číslo festivalového časopisu Teatrocén, 
které bude refl ektovat dění na festivalu. Limitovaná tištená verze 
bude k dispozici ve všech festivalových prostorách, kde vytvoří-
me drobná čtenářská zákoutí. Zde si můžete u šálku čaje odpo-
činout a přečíst si o všem, co jste nestihli vidět či zažít. A když to 
během festivalového dne nestihnete, „nic se neděje“, jednotlivá 
čísla budou samozřejmě dostupná online na webových strán-
kách festivalu.

Debaty – workshopy – dramaturgické 
úvody – západy a východy slunce – 
noosféra

 Showcase brněnských divadel
Součástí Divadelního světu Brno 2020 je minipřehlídka inscena-
cí brněnských divadel, které se podílejí na organizaci festivalu. 
V programu je zastoupena produkce Národního divadla Brno, 
Divadla Polárka a Studia Marta.

Divadelní svět dětem!
Lektorská centra ze tří divadel v České republice
připraví v rámci mezinárodního festivalu Divadelní svět Brno 
již podruhé víkendový program (23. – 24. května 2020)
pro rodiny s dětmi.

Jde o Ateliér 3D, který působí v Jihočeském divadle v Českých 
Budějovicích, o Labyrint Divadla Drak z Hradce Králové a o Malý 
vůz Divadla Polárka z Brna. Tato lektorská a kreativní centra přibli-
žují dětem divadlo, umění a tvůrčí proces prostřednictvím zážitko-
vých a hravých programů.

V loňském roce se uskutečnil v rámci festivalu program pod 
názvem Napříč divadelní Evropou. V parku na Kraví hoře putovaly 
děti se svými rodiči mezi stanovišti, na kterých mohly společně 
„ochutnávat“ principy některých evropských divadelních disciplín 
(pantomimu, commedii del’arte, storytelling). V letošním roce pro-
gram proběhne v Björsonově sadu, kde je originální kavárna Pik-
nik box a hned několik hřišť pro děti různých věkových kategorií.

Stejně jako vloni bude program vycházet z tématu celého 
festivalu. Klimatickou změnu ale rozšíří také o změnu kulturní a tře-
ba i společenskou. Stanoviště bude provázet jednoduchý příběh 
o světě, který nutně potřebuje zachránit. A kdo jiný by to měl do-
kázat než právě děti! Stanoviště se dají navštěvovat v libovolném 
pořadí, pobyt zde bude trvat 15–20 minut. Děti si tu vyzkoušejí vý-
tvarné, hudební a převážně divadelní disciplíny. Program bude pro-
bíhat v několikahodinových blocích přes celý víkend a vítán bude 
každý, kdo si chce hrát, učit se novým věcem a trochu přemýšlet.

Letošní novinkou budou workshopy ve Studiu Marta. 
Workshopy jsou určeny dětem od 7 do 14 let a jejich kapacita 
je omezena. Budou tři. Labyrint Divadla Drak nabídne workshop 
stínového divadla, kde umožní účastníkům nahlédnout do kou-
zelného světa za prosvíceným plátnem. Malý vůz Divadla Polárka 
zprostředkuje dětem herecký rychlokurz, kde si vyzkoušejí pra-
covat se svým hlasem, tělem a především vystoupí na prkna, co 
znamenají svět. Ateliér 3D přiveze dílnu, ve které si děti vyzkoušejí 
inscenování. Spolu se skřítkem ze starého hereckého kufru budou 
tvořit kulisy, hudební doprovod a samy si ve svém divadelním 
kuse zahrají.

Juliána Vališková
vedoucí lektorů Divadlo Polárka

Not necessary bad.

Workshopy pro děti

23. 5. sobota
Labyrint Divadla Drak, Malý vůz Divadla 
Polárka, Ateliér 3D Jihočeského divadla

Zachraňme svět divadla 
Björnsonův sad, stan, 10 a 14.30 h

Labyrint Divadla Drak
Kouzelná stínohra 

Studio Marta, 15 h

24. 5. neděle
Ateliér 3D Jihočeského divadla

Kdo to tu chrápe aneb divadlo 
všemi smysly 

Studio Marta, 10 a 16 h





K tištěnému předplatnému dostanete zdarma i elektronickou verzi
a získáte slevu 20 % na nákup knih z produkce nakladatelství Host.

Každý měsíc najdete časopis pohodlně ve své schránce , a navíc
můžete soutěžit o hodnotné ceny.

Předplaťte si 
časopis Host

za výhodnou cenu, 
a ušetřete tak 

až 400 Kč za rok!
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