Milí diváci,
s velkým potěšením vás zveme na úvodní ročník FESTIVALU RADOSTI.
L I S T O PA D

24.
25.

9.00 & 18.00

BRATŘÍČCI SVATÉHO FRANTIŠKA PREMIÉRA

10.30 & 17.00

BOJ O OHEŇ

DIVADLO RADOST (CZ)

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC (CZ)

17.00 & 20.00 PÍSMENO-I (LITERA-I)

TADEUSZ WIERZBICKI (PL)

26.
27.
29.
30.

2.

Společným východiskem inscenací, které budou na festivalu uvedené, je spíše styl (forma)
než téma. Vybrali jsme pro vás inscenace, které přinášejí hodnotné myšlenky a jistým
způsobem odrážejí současnu realitu. Pro přesnější definici našeho záměru jsme se
rozhodli zvolit podtitul festivalu: „loutka – objekt – artefakt”. Tyto pojmy definují chápání
loutkového divadla v širším kontextu.

10.30 & 17.00

PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLEZ

18.00

HAMLET ON THE ROAD

15.30

LODNÍ PLACHTA (ZEIL)

17.00

STRAŠILKA OBECNÁ (STRASZKA POSPOLITA)
GRUPA COINCIDENTIA (PL)

Rádi bychom Vám představili hostující soubory z České republiky a ze zahraničí, které
uvedou na obou scénách Divadla Radost pozoruhodné a inspirativní divadelní inscenace.

15.30 & 17.30

FRANTIŠEK Z KAŠTANU, ANEŽKA ZE SLUNEČNIC

Doufáme, že si v naší nabídce každý
z vás najde něco, co ho zaujme.

16.00 & 18.00

PLASŤÁCI ÚTOČÍ

18.00

RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA

LOUTKY BEZ HRANIC (CZ)
DIVADLO RADOST (CZ)

CAT SMITS COMPANY (NL)

DIVADLO POLÁRKA (CZ)

Divadlo Radost bylo dosud vnímáno jako scéna pro dětské publikum. Prostřednictvím
festivalu chceme definovat zaměření divadla šířeji na publikum dětských, dospívajících
i dospělých diváků – coby stejně důležitých cílových skupin. Chceme ukázat, že loutkové
divadlo, které je tradičně vnímáno jako divadlo určené dětem, může být i pro starší diváky
atraktivní formou kulturní aktivity. Stojíme o to, aby náš festival umožnil chápat Divadlo
Radost jako prostor pro mezigenerační dialog.

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA (CZ)

DIVADLO RADOST (CZ)

PROSINEC

1.

Jedná se o nově koncipovanou divadelní přehlídku pro děti, teenagery a dospělé, která
svým názvem navazuje na stejnojmenný festival, který měl v Divadle Radost dříve svou
tradici. Náš nově pojatý festival reflektuje výrazné změny v uměleckém i koncepčním
směřování Divadla Radost.

10.30

ZVUKOVÁ LABORATOŘ (LABORATORIUM DŹWIĘKU)

18.00

KRÁSKA A ZVÍŘE PREMIÉRA

15.30 & 17.30

A NA NOZE PEVNINA

19.00

KRÁL UBU

TEATR BAJ POMORSKI (PL)
DIVADLO RADOST (CZ)

DIVADLO DRAK (CZ)
TEATRAS LÉLÉ (LT)

Z RADOSTI,
Joanna Zdrada,
programová ředitelka
FESTIVALU RADOSTI
a Pavel Hubička
ředitel festivalu
a DIVADLA RADOST

Inscenace, které se na festivalu představí, spojuje různé využití herecké práce s loutkou
(animace), objektem (demonstrace) a rekvizitou (manipulace). Všechny tři pojmy můžeme
pro jejich znakovost označit jako artefakty. Polský divadelník a teoretik Henryk Jurkowski
k tomu podotýká: „Každý předmět, který loutkáři slouží k vyvolání existence postavy,
je loutkou – stává se loutkou během animace.“
Pojem loutka však v současném myšlení o divadle bývá často nahrazován výrazem objekt.
Loutka je příliš specifické označení (bývá antropomorfní nebo zoomorfní), zatímco pojem
objekt je univerzálnější: je-li oživen animátorem, může přejímat podobné znaky jako loutka,
a navíc mnohé další – označuje tedy širší skupinu „předmětů“ využitelných pro divadelní
animaci.
Výraz animace se v současném loutkovém prostředí objevuje stále častěji. Dnešní loutkář
je především animátor, který se už neskrývá před diváky, aby vytvořil dokonalou iluzi
loutkového světa. Stává se součástí loutky nebo objektu.
Rozdíl mezi loutkou, objektem a rekvizitou může být dán tím, jakým způsobem s daným
artefaktem na jevišti zacházíme – rekvizita může sloužit jako loutka, loutka jako objekt,
objekt jako rekvizita. Loutka dovede vyprávět, objekt může nést různé významy, rekvizita
bývá hereckou pomůckou. Loutka však může být také hereckou pomůckou, objekt může
vyprávět, rekvizita může nést různé významy…

Polská divadelní režisérka a dramaturgyně. Od září 2021 kmenová režisérka
Divadla Radost v Brně. Absolventka divadelní režie na VŠMU v Bratislavě, držitelka
stipendia Goldsmiths, University of London. V bratislavském divadle A-ha debutovala
v roce 2007 hrou „Desdemona“ od P. Vogel. Režírovala téměř 30 představení v Polsku
i v zahraničí. Je také autorkou jevištních adaptací prózy a divadelních scénářů.

Mezi loutkou, objektem a rekvizitou je někdy hranice tak tenká až fluidní, že může
připomínat vodní hladinu. Festivalové inscenace úvodního ročníku FESTIVALU RADOSTI
spojuje různý přístup k používání loutky, objektu, rekvizity – a právě pro fluidnost v jejich
použití a významu nacházíme podobnost s principem vodní hladiny.
Není to přitom jen vodní hladina, co v nás vyvolává asociace, souznění a prolínání, může
to být všelicos tekuté, průchozí, průsvitné, tedy nejen vodní hladina, ale taky třeba sklo,
zrcadlo nebo svět jeviště. Jejich prostřednictvím nahlížíme na více či méně zkreslený
odraz našeho světa i nás samotných a současně nám umožňují pronikat z jedné úrovně
do jiné.

• 2014 hlavní cena v soutěži Metafory Rzeczywistości za představení „Obležení“
Piotra Rowickiego, v Teatrze Polskim v Poznani
• 2017 cena členů poroty Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki
Współczesnej za text J. Zdrady a S. Szwarc, realizovaný v Divadle Miniatura
v Gdańsku
• 2018 nominace do projektu „Teraz Polska“ za představení „Švejk“ Jaroslava
Haška, realizovanému v Loutkovém Divadle Tęcza v Słupsku
• 2019 Grand Prix Teatroteka Fest za představení „Aby to husa kopla!“ Marty
Guśniowské, realizované v The Documentary and Feature Film Studios Warszawa

Může jít o průniky mezi protikladnými, paralelními nebo souvztažnými jevy naší existence:
jeviště – hlediště, herec – loutka, role – postava, subjekt – objekt, skutečnost – sen, svět
– divadlo, svět před zrcadlem – svět za zrcadlem, tekutost – stojatost, hlas – hudba, slovo
– zpěv, já – ty, tělo – duše…

Její první inscenace v Divadle Radost „Hamlet on the road“ podle Williama
Shakespeara a Pavla Trtílka získala v říjnu 2021 na XXVII. mezinárodním festivalu
loutkového divadla „Spotkania” v Toruni hlavní festivalovou cenu a také hlavní
cenu dětské poroty.

Její díla byla uvedena na polských i mezinárodních divadelních festivalech
a získala mnohá ocenění:

Získal mnohá ocenění, například:

Absolvent scénografie na Katedře alternativního divadla DAMU. Působí jako
scénograf na českých i zahraničních scénách, převážně v Polsku, ale také ve
Švédsku, Estonsku, Rusku, Maďarsku a na Slovensku. Je autorem scénografických
realizací do cca 180 divadelních inscenací. Kontinuálně spolupracoval s ostravským
režisérem Petrem Nosálkem a hudebníkem Pavlem Helebrandem. Na polských
jevištích zejména v tvůrčí skupině s Pawłem Aignerem a Piotrem Klimkem. Kromě
scénických výprav je také autorem návrhů divadelní architektury, ilustrací
a divadelních plakátů.

• v roce 2006 za projekt modernizace Divadla Baj Pomorski
v Toruni cena „Objekt roku města Toruně“
• v roce 2007 – „Złota Kareta, první cena pro projektanty“
– Toruńska gazeta Nowości
• v roce 2007 – nominace na cenu TVP Kultura w kategorii
"Kultura dla Dzieci i Młodzieży"
• 2008 Kielce – Festival „Brzechwa i inni" – 1. cena za scénografii do představení
"Odyseja" Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" Kielce
• 2009 Poznań – 4. mezinárodní festival současného umění pro děti a mládež
Kon-teksty – 1. cena za scénografii do představení "Murdas. Bajka" divadla Grupa
Coincidentia
• 2011 Portal Teatr dla Was – „Najlepsza scenografia 2011“ – představení „Macbeth“,
Teatr Baj Pomorski Toruń
• 2012 Toruń, XIX. mezinárodní festival "Spotkania" – 1. cena za scénografii do
představení "Jaś i Małgosia" – Teatr im. Andersena Lublin
• 2013 Łódź – festival Teatralna Karuzela – 1. cena za scénografii do představení
"Słoń i kwiat" divadla Grupa Coincidentia
• 2014 Toruń, XXI. mezinárodní festival "Spotkania" – 1. cena za scénografii
do představení "Byczek Fernando" – Teatr Guliwer Warszawa
• 2016 Ogólnopolski konkurs na wystawienie sztuki współczesnej – 1. Cena za
scenografii do představení „Lustrzana chmura” Teatr Animacji Poznań
• 2017 Nominace na Zlatou masku za představení "Trzech Muszkieterów" Teatr im.
A. Smolki Opole
• 2017 Nominace na Zlatou masku za představení "Zielona geś" Teatr Banialuka
Bielsko-Biała
• 2017 1. cena za scénografii do představení Skapinova šibalství – XXI. mezinárodní
festival "Spotkania“ Toruń
• 2018 ocenění za nejlepší scénografii do představení „Zorro“, XXI. mezinárodní festival
„Spotkania“ Toruń
• 2021 Nominace na Zlatou masku – za představení „Augustus“ Teatr Banialuka,
Bielsko-Biała

CAT SMITS COMPANY (NL)
DIVADLO DRAK (CZ)
DIVADLO LOUTEK OSTRAVA (CZ)
DIVADLO POLÁRKA (CZ)
DIVADLO RADOST (CZ)
GRUPA COINCIDENTIA (PL)
LOUTKY BEZ HRANIC (CZ)
NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC (CZ)
TADEUSZ WIERZBICKI (PL)
TEATR BAJ POMORSKI (PL)
VILNIAUS TEATRAS LÉLÉ (LT)

8

DIVADLO RADOST (CZ)

AUTOR: Marta Guśniowska | REŽIE: Jacek Popławski | HUDBA: Pavel Helebrand
PŘEKLAD A SCÉNOGRAFIE: Pavel Hubička | DRAMATURGIE: Eva Janěková
HRAJÍ: František Herz, Barbora Dobišarová, Eva Koupová, Vilém Čapek,
Helena Dvořáková, Kateřina Höferová
Komorní hru Bratříčci svatého Františka napsala polská autorka Marta Guśniowska, jejíž
hry jsou na polských jevištích často uváděny. Má na svém kontě mnohá ocenění v oblasti
literární tvorby, dramatické i prozaické. Její texty jsou vtipné, humorné, ale nepodbízivé,
měsíčník Teatr je charakterizuje jako „divadlo, vždycky plné fantazie, metafory, paraboly,
Její díla by se měla prodávat v lékárnách jako lék na depresi a detoxikaci na zlo světa.“
Píše o na první pohled prostých, ale důležitých věcech: o přátelství, laskavosti,
o toleranci různosti, o pochopení…
Vše výše řečené platí pro hru Bratříčci svatého Františka, kterého nechává putovat
světem, potkávat lidi i zvířata, usmiřovat jejich spory, těšit smutné a učit je dívat se na
svět s nadějí. Na své cestě světem se František setkává se sultánem, usmiřuje sedláčka
s jeho tvrdohlavým oslíkem, mluví s ptáky, mouchami, krtkem, dokonce i vlka naučí
domluvit se a žít s lidmi. Těm, které potká, rozdává svou laskavost, ale zároveň obohacuje
i sám sebe. Chtěli bychom, aby naše inscenace dokázala postihnout a předat právě onu
potřebu prostých „obyčejných“ vztahů a dnes tak opomíjených hodnot prostřednictvím
člověka s dětskou schopností úžasu, nadšení a citlivosti, který na přelomu dvanáctého
a třináctého století „vyšel nad světem jako slunce“. (Dante Alighieri)

Věková skupina: 4+
Délka: 60 minut Velká scéna

NAIVNÍ DIVADLO LIBEREC (CZ)

AUTOR: Vít Peřina | REŽIE: Tomáš Dvořák | VÝPRAVA: Kamil Bělohlávek (scéna),
Petr Kavan (loutky), Galina Kavanová (kostýmy loutek) | HUDBA: Vratislav Šrámek
HRAJÍ: Michaela Homolová, Veronika Košvancová-Khomová, Markéta Sýkorová,
Kristýna Trojanová, Filip Homola, Petr Jelínek, Adam Kubišta, Marek Sýkora, Petr
Štěpánek, Antonín Týmal
Původní loutková komedie dramatika Víta Peřiny v režijním zpracování renomovaného
plzeňského loutkáře Tomáše Dvořáka (v NDL např. Alibaba a čtyřicet loupežníků, Komáři
se ženili aj.) se sice odehrává v pravěku, inspirací pro její vznik však byla klasická
Shakespearova tragédie Romeo a Julie. Dva znepřátelené kmeny mezi sebou již od
nepaměti bojují a se svým soupeřením nedovedou ustat. Jejich bojovníci se perou
o jámu na mamuta, o maso z mamuta a především o oheň, na němž by si mamutí maso
mohli upéct. Jenom dva mladí členové kmenů, dívka Kočka z kmene Amuletů a mladík
Huban z kmene Talismanů, na setrvačnou vzájemnou nevraživost svých předků nehodlají
navazovat. Díky jejich lásce získává slovo oheň zcela novou symboliku a právě jejich pouto
nakonec usmíří i oba znepřátelené kmeny. V inscenaci s hudbou Vratislava Šrámka hraje
kompletní herecký soubor s více než dvěma desítkami marionet různé velikosti. Jejich
tvůrci jsou osobitý řezbář a sochař Petr Kavan se svou ženou Galinou Kavanovou (kostýmy
loutek). Autorem scény je šéf výpravy NDL Kamil Bělohlávek.

Věková skupina: 6+
Délka: 45 minut Velká scéna
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TADEUSZ WIERZBICKI (PL)

AUTOR A INTERPRET: Tadeusz Wierzbicki
Toto představení je jakýmsi deníkem, ve kterém autor – Tadeusz Wierzbicki –
experimentuje s tvarováním odraženého světla v pohybu. Jde o „deník“, do kterého autor
od konce sedmdesátých let shromažďuje výsledky svých experimentů s utvářením světla
pomocí různě upravených zrcadel. Je to odkaz na jarní, dětskou hru se slunečnými
odlesky. Představení se skládá z mnoha miniatur. Jejich výběr a interpretace jsou
pokaždé jiné v závislosti na vývoji tvůrčího procesu a inspirace místem představení.
Pokaždé však vzniká mimořádné, poetické divadlo světla.
Písmeno „i“ je syntetické lidské znamení. Oddělením písmene do dvou nejjednodušších
znaků: tečky a čárky bylo možné vytvořit konkrétní poezii „zapsáním“ postupných fází
pohybu tečky a čárky. Malá „i“ z listu papíru byla přenesena na obrazovku divadla stínů,
poté na televizní obrazovku, a pak na přírodní obrazovky, jako je zeď, kámen, strom nebo
tělo, nikoli pomocí stínů, ale odraženého slunečního světla. Světlo odražené od zrcadlové
matrice odhalilo obraz na průhledném stínítku, takže bylo možné pozorovat, jak vznikl.

Věková skupina: 7+, teenageři a dospělí
Délka: 45 minut Malá scéna

LOUTKY BEZ HRANIC (CZ)

NÁMĚT, REŽIE A HRAJE: Dora Bouzková | VÝPRAVA: Magdalena Prousková –
Koděrová | HUDBA: Dora Bouzková | HRAJÍ: Dora Bouzková
Mexická oslava Dušiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se s radostí schází a
společně vyprávějí své příběhy. Pojďme se podívat do rodiny malé Lupitiny González, kde
právě začíná Día de los Muertos – mexický sváteční Den mrtvých. Bude se tančit, bude se
zpívat a bude se vyprávět. I zde, v Zemi mrtvých, se všichni rádi od srdce zasmějí! Veselá
loutková výprava do Mexika za tamní barevnou oslavou Dušiček, abychom si připomněli,
že smrti není třeba se bát, protože je to přirozená součást našeho života.

Věková skupina: 4+

Délka: 50 minut

Představení získalo ocenění:
•
•
•
•
•

Malá scéna

„cena diváků“ – Mezinárodní festival Puppet is a Human too 2019 ve Varšavě (Polsko)
„za nejlepší okamžik animace“ pro Doru Bouzkovou – Mezinárodní festival
Puppet is a Human too 2019 ve Varšavě (Polsko)
za „nejlepší představení pro děti“
– Festival of Puppetry Art 2018
v Bielsko-Biała (Polsko)
za „herecký výkon“ pro Doru Bouzkovou
– Festival of Puppetry Art 2018
v Bielsko-Biała (Polsko)
„zvláštní cena poroty“
– festival Skupova Plzeň 2016
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DIVADLO RADOST (CZ)

CAT SMITS COMPANY (NL) 13

REŽIE: Joanna Zdrada | SCÉNÁŘ, TEXTY PÍSNÍ, DRAMATURGIE: Pavel Trtílek
VÝPRAVA: Pavel Hubička | HUDBA: Tomasz Lewandowski | POHYBOVÁ
SPOLUPRÁCE: Petr Nůsek | ANIMACE LOUTEK: Zdeněk Ševčík | HRAJÍ: František
Herz, Dalibor Dufek, Barbora Dobišarová, Kateřina Höferová, Vilém Čapek, Jiří
Skovajsa, Teodor Dlugoš, Martin Cenek
Před 420 lety napsal Shakespeare jednu z nejslavnějších tragédií všech dob: Hamleta.
Mnohokrát byl uveden, několikrát zfilmován, postava Hamleta se stala archetypem i
módní ikonou, v divadelním slangu se činoherním hercům dokonce přezdívá Hamleti.
Divadlo Radost uvádí Hamleta poněkud jinak, než bývá zvykem: jako funerální muzikál
inspirovaný poetikou jarmarečních kočovných loutkářů. Příběh prince Hamleta, jeho
zavražděného otce a ovdovělé matky Gertrudy, která se vdala za bratra zesnulého krále
Claudia, příběh nešťastné Ofelie, jejího bratra Laerta a jejich otce Polonia vypráví
prapodivná kočující herecká společnost, uvádějící loutkového Hamleta ve starobylém
překladu. Všechny slavné monology zpívá s vlastním hudebním doprovodem. Je to
vskutku podivná herecká společnost, jedním z jejích členů je dokonce hrobník! Aktéři se
do svých rolí ponoří natolik, že vražednému šílenství jedné z nejkrvavějších
Shakespearových tragédií nakonec sami podlehnou… Interiérová verze je uváděna na
velké scéně Divadla Radost, exteriérová se odehrává na nádvoří divadla na divadelním
voze, který v podobě pojízdného jeviště může přijet za svými diváky kamkoli.

Věková skupina: 12+ a dospělí Délka: 1 hodina 30 minut

Velká scéna

Inscenace získala na 27. ročníku mezinárodního festivalu loutkových divadel
„Spotkania“ 2021 v polské Toruni hlavní cenu Grand Prix za nejlepší inscenaci
a také Cenu dětské poroty.

NÁMĚT A KONCEPCE: Cat Smits | REŽIE: Duda Paiva | HUDBA: Wim Selles
OSVĚTLENÍ: Mark Verhoef | POP: André Mello, Duda Paiva | PROJEKT: Daniel Patijn
VIDEO: Ederson Xavier | DRAMATURGIE: Pol Eggermont | KOSTÝM: Atty Kingma
PRODUKCE: Rosanne Procee | FOTOGRAFIE: Pol Eggermont
Plachta (Zeil) je sólová show Cat Smits jako součást koprodukce společností PLAY
Productions a Duda Paiva Company. Mladá žena vyráží do širokého modrého světa
plného krásy na lodi, která je jejím jediným majetkem. S živly bojuje úplně sama. Moře se
ukáže jako mocná bohyně s nečekanými vlastnostmi. Představení vypráví o útěku před
sebou samým v konfrontaci s vlastní smrtelností, lítostí a sny.

Věková skupina: 12+ a dospělí
Délka: 55 minut Malá scéna

14 GRUPA COINCIDENTIA (PL)

DIVADLO POLÁRKA (CZ)

REŽIE: Grupa Coincidentia | SCÉNA: Małgorzata Tarasiewicz-Wosik
HUDBA: Jerzy Bielski | SCÉNÁŘ: Anna Andraka, Paweł Chomczyk
CHOREOGRAFIE: Karolina Garbacik | ŽIVÁ HUDBA: Robert Jurčo, Bogusław
Kasperuk | HRAJÍ: Dagmara Sowa, Paweł Chomczyk, Krystyna Chomczyk,
Tymon Chomczyk (hlasy)
Strašilka obecná – zněl by doslovný překlad polského jména Straszka pospolita. Zatímco
tento oblíbený druh vážky lze nalézt u jezera nebo u řeky, běžný strach se vyskytuje
všudeeeeeee. Jednou je větší, jednou menší. Ve dne v noci číhá na děti i dospělé. Odkud
přichází? Jak funguje? A proč se bojíme? Tyto otázky přináší nejnovější představení
skupiny Coincidentia, která zve diváky každého věku do svérázné laboratoře strachu
a společného zkoumání jeho podstaty. Je to bláznivá cesta do hlubin lidské hlavy,
bizarních snů, pohádek na dobrou noc a bajek, realizovaných prostřednictvím koláže
fantazií a divadelních experimentů. Umělci na jevišti obnovují mechanismus strachu hrou
s různými konvencemi, jevištními
improvizacemi, vědeckými texty,
dramatickými i autentickými
dětskými příběhy. Interpreti
využívají širokou škálu výrazových
prostředků od herectví, loutkářství,
materiálového a vizuálního divadla
až po živou hudbu, přičemž dílo
pojímají s velkou dávkou humoru
a absurdity. Jde o „vtipné i děsivé“
povzbuzení, abychom zkrotili svůj
strach. Hra získala cenu pro Pawla
Chomczyka za nejlepší mužskou
roli na 13. mezinárodním festivalu
loutkových divadel "Katovice
dětem".

Věková skupina: 7+
Délka: 65 minut
Velká scéna
Skupina Coincidentia je
soukromé divadlo, které v roce
2009 založili Dagmara Sowa a
Paweł Chomczyk. V roce 2016
skupina Coincidentia založila
Siedlisko Kultury Solniki 44
– nezávislé kulturní centrum.

AUTOR: Radek Malý | REŽIE: Jan Cimr | DRAMATIZACE: Alžběta Kubíčková
DRAMATURGIE: Karolina Ondrová | SCÉNA A KOSTÝMY: Kristýna Täubelová
HUDBA: Markéta Brothánková | HRAJÍ: Jaroslav Tomáš (František), Alžběta
Filipová (Anežka) Matěj Záhořík, Jáchym Panáček, Jan Laichman, Vojtěch Surý
Málokdo má rád podzim. Ve městech žlutá mlha, v lese sychravo a na polích rozmoklá
hlína. Právě v takovém lezavém nečase se potkají dva malí zkřehlí bezdomovci. František,
vyloupnutý z kaštanové slupky, a Anežka, která vyrostla v semínku slunečnice. Básnická
pohádka o dlouhém putování, svobodném životě, nenápadné lásce a o tom, že se asi
někdy musíme rozejít, abychom se zase sešli. Inscenace získala první Cenu Jana Borny
na festivalu Dítě v Dlouhé 2019.

Věková skupina: 3+
Napsali o nás:

Délka: 60 minut

Malá scéna

„V kontextu festivalového programu hra zprostředkovala svým divákům autentický
divadelní zážitek. Jako výjimečnou inscenaci označila odborná porota inscenaci Divadla
Polárka František z kaštanu, Anežka ze Slunečnic. Divadelní adaptace lyrického
pohádkového příběhu básníka Radka Malého dobře vystihuje křehkost předlohy a dále
ji rozvíjí v situacích a vztazích rázovitých postaviček. Inscenátoři originálně pracují
s prostupováním prostor jeviště a hlediště, zprostředkovávají dětem sevřený zážitek,
založený na komplexním smyslovém vnímání divadelní poezie. Inscenace vyniká osobitým
a vkusným výtvarným stylem a smyslem pro přirozenou interakci s dětským publikem.
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DIVADLO LOUTEK OSTRAVA (CZ)

DIVADLO RADOST (CZ) 17

NÁMĚT, TEXT: Pavel Gejguš a Marek Pivovar | REŽIE: Pavel Gejguš | VÝPRAVA:
Iva Bartošová | HUDBA: Tomáš Rossi | DRAMATURGIE: Daniela Jirmanová, Marek
Pivovar | HRAJÍ: Aneta Červená, Marian Mazur, Karel Růžička, Petr Sedláček,
Lenka Sedláčková
Dobrodružná fantasy pohádka s nenásilným ekologickým podtextem. Planeta, která
kdysi bývala modrá, se pomalu přeměňuje v impérium ovládané mocichtivým Plastikem
Všemocným a jeho armádou. Čisté vody ubývá, svět je na pokraji zániku. Zbývá už jen
jediná naděje: zachránit poslední vodní krystal... Pak ale Vavřín potká Rebarboru a na
solárním traktoru společně zachrání svět. Originální, přímo pro Divadlo loutek Ostrava
napsanou hru s názvem Plasťáci útočí a podtitulem "Dobrodružná fantasy pohádka
s nenásilným ekologickým apelem" podle námětu režiséra Pavla Gejguše napsal Marek
Pivovar. Pokud chcete své děti seznámit i s touto tematikou, určitě se přijďte podívat.

Věková skupina: 8+

Délka: 70 minut

Velká scéna

REŽIE: Konrad Dworakowski | SCÉNOGRAFIE: Marta Dworakowska
HUDBA: Piotr Klimek | TEXTY PÍSNÍ: Konrad Dworakowski, Pavel Trtílek
DRAMATURGIE: Eva Janěková | HRAJÍ: Mariana Kučíková (Ronja), Gabriel Kulíšek
(Birk), Dalibor Dufek (Matis), Barbora Dobišarová (Lovisa), Vilém Čapek (Borka),
Eva Koupová (Undisa), Pavel Jan Riedl (Plešek), Radim Sasínek (Skalník), Jiří
Skovajsa (Pírek), František Herz (Harpyje, Šediví a Lesní skřítkové, Bludičky),
Martin Cenek a Petr Skovajsa (Borkovi loupežníci)
Inscenace textu Astrid Lindgrenové je obdobou tématu Romea a Julie pro děti. Příběh
dvou znepřátelených loupežnických rodů a dvojice zamilovaných zde však má, na rozdíl
od shakespearovského dramatu, dobré zakončení. Námět inscenace je pro nás
příležitostí k rozvíjení dialogu s dětským publikem na téma odlišnosti a tolerance.
Charakter představení využívá hudebního potenciálu souboru Divadla Radost.
Ke spolupráci byla přizvána jedna z nejvýraznějších osobností
současné polské hudební scény: skladatel Piotr Klimek.

Věková skupina: 8+, teenageři a dospělí
Délka: 2 hodiny Velká scéna
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TEATR BAJ POMORSKI (PL)

DIVADLO RADOST (CZ)

REŽIE A DRAMATURGIE: Ewa Piotrowska | SCÉNOGRAFIE: Dariusz Panas
HUDBA: Wojciech Błażejczyk | VÝROBCI NÁSTROJŮ: Korbofon: Paweł Romańczuk
Gestofon: Krzysztof Cybulski, Wojciech Błażejczyk Klavír: Dariusz Panas,
Wojciech Błażejczyk | DALŠÍ NÁSTROJE: Wojciech Błażejczyk | CHOREOGRAFIE:
Marta Bury | VIZUALIZACE: Ireneusz Maciejewski | ASISTENTKA REŽIE: Anna
Katarzyna Chudek | VEDOUCÍ VÝROBY: Hanna Grewling-Murawska | HRAJÍ: Anna
Katarzyna Chudek, Agnieszka Niezgoda, Krzysztof Grzęda, Andrzej Słowik

REŽIE, KONCEPCE: Marek Zákostelecký | SCÉNÁŘ, DRAMATURGIE: Pavel Trtílek
HUDBA: Vratislav Šrámek | VÝPRAVA: Marek Zákostelecký | CHOREOGRAFIE:
Aneta Jankowska | HRAJÍ: Pavel Jan Riedl (Moderátor), Michaela Krobot
Rotterová (Kráska), Jiří Skovajsa (Otec), Kateřina Höferová (Sestra), Dalibor
Dufek (Nápadník), Petr Šmiřák (Zvíře/Princ), Jana Černá, Dalibor Dufek,
Stanislava Havelková, Gabriel Kulíšek, Leona Ondráčková, Radim Sasínek,
Petr Šmiřák, Matěj Tauš (animace loutek)

Zvuková laboratoř vypráví o hudbě. Jeviště se stává jakousi laboratoří nástrojů a zvuku
jako takového. Herci oblečeni do laboratorních kostýmů zkoumají výše zmíněný fenomén,
který nás provází od úsvitu věků. Vedoucí výzkumu je profesor klasické hudby s
vynikajícími znalostmi umění hry na klavír. Tento nástroj však projde procesem
dekonstrukce. Bude se rozebírat na jednotlivé části, aby se hledal původní zvuk – ten,
který přispěl k vytvoření fascinujícího umění dnes známého jako „hudba“. Před našima
očima se tak objeví hrající předměty, se kterými nikdo kromě diváků našeho představení
nikdy nepřišel do styku. Jejich tvary a zvuky jsou úžasné! Některé připomínají každodenní
předměty, jiné se jeví jako abstraktní výtvory. Tímto způsobem začínáme vytvářet novou
hudební kvalitu. Čeká nás tedy neuvěřitelně zajímavá cesta světem hudby, který se zdá
být nekonečný! Otázkou jen je, zda najdeme zmíněný „první“ zvuk; ten, kterým celé toto
dobrodružství začalo. A co je nejdůležitější, ve Zvukové laboratoři absolutně
nerozdělujeme hudební styly na „lepší“ nebo „horší“. Každý z nich je prostě JINÝ!
Představení nemá lineární strukturu.

Divadelní adaptace klasické francouzské pohádky pojednává o síle obětavosti a lásky,
která není hraná ani předstíraná a které dá hlavní hrdinka přednost před životem v
přepychu a bohatství. Stejně jako ona i každý z nás žije příběh svého života. Někdo ten
svůj tráví sledováním příběhů druhých, takže nakonec nemá kdy žít ten svůj. Nezáleží na
tom, jak kdo vypadá v záři televizních reflektorů nebo při potlesku diváků v televizním
studiu. Světla televizního studia z nás lepšího člověka neudělají. Stačí následovat své city,
protože opravdové věci se dějí opravdově…

Věková skupina: 5+

Délka: 50 minut

Malá scéna

Věková skupina: 10+

Délka: 55 minut

Velká scéna
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20 DIVADLO DRAK (CZ)

TEATRAS LĖLĖ (LT)

KONCEPT A REŽIE: Dominika Špalková a kolektiv | SCÉNOGRAFIE A VÝTVARNÁ
AKCE: Jana Bačová Kroftová | HUDBA: DVA | HRAJE: Jazmína Piktorová, Jana
Bačová Kroftová / Tereza Dvořáčková
Příběh o malé holčičce, která ráda skákala a tančila.
Autorská inscenace o nezdolné touze hýbat se a tančit. Malá holčička Jazmína nejraději ze
všeho skáče a tančí. Jednoho dne se však něco přihodí a ona najednou tančit nemůže. Začne
si všímat, co se hýbe a tančí kolem ní. Dobrodružství imaginace a radosti ze hry, ve které se
prolíná fantazie s realitou, může začít! Něžně dravý a skutečný příběh o radosti z pohybu pro
děti a děti v nás.

Věková skupina: 4+

Délka: 40 minut

Napsali o nás:

Velká scéna

„Jazmína Piktorová se s publikem osobně seznámí ve foyer a odvede si ho do studia, díky
svému kouzlu a důvěryhodnosti je okamžitě jejich, až má člověk strach, že se jí děti v dobré
víře přimotají do akce. Inscenaci otvírá televizní šot, v němž se malá tanečnice svěří, že chce
být baletkou. Scénou je pokoj se záclonami, všechno v ní má svou funkci a smysl. Pevnina
v poetickém názvu je sádra na zlomené noze, což roztančené dívce brání nejen v tanci.
Pohybové a taneční divadlo se potkává s lyrickou klauniádou, beze slov, přesto srozumitelnou.
Pohotová výtvarnice několika tahy oživí degasovskou baletku, zaplaví scénu hmyzem, když
Jazmínu trápí mravenčení pod sádrou, nebo z barev kouzelně rozpíjí světy vesmíru i fantazie.
Zdánlivě jednoduchý nápad, ale s ohromným účinkem, tanečnice i malířka na sebe slyší,
vnímají rytmus. Kdyby existoval měřič žasnutí, věřím, že malí i velcí by vykazovali stejnou
hodnotu. Špalková a spol. sáhli do vlastních vzpomínek, a aniž by odkazovali na jakéhosi
Tuláka po hvězdách pro nejmenší, v inspirované miniatuře, která šetří slovy, otevřeli
vzpomínky i dospělým. A ve čtyřiceti minutách oslavili pohyb, tanec, divadlo a fantazii,
na kterou může být handicap krátký.“
Petr Mareček, MF DNES, 25. 2. 2019
„A nakonec nejkrásnější, nejnevinnější,
nejnaivnější a nejsmyslnější ve své kráse –
naděje. Nevyčerpatelná, nezlomná,
neomezená, čistá naděje dítěte. Žádné obavy,
pochybnosti a omezení. Naděje, kterou jsme
my dospělí mívali. Při sledování inscenací
nabýváme dojmu, že není důvod, proč
bychom v nás znovu neměli důvěřovat dítěti.
Jedna silná připomínka, že divadlo a
představivost přesahují jakýkoliv handicap.”
Úryvek z recenze našeho vystoupení od dramaturgyně
Stely Mišković na Mezinárodním festivalu alternativního
divadla FIAT v Černé Hoře, srpen 2020

REŽISÉR, VÝTVARNÍK, AUTOR ADAPTACE: Neville Tranter (Amsterdam,
Nizozemsko) | SKLADATEL: Faustas Laténas | AUTORKA LITERÁRNÍ ADAPTACE
DO LITEVŠTINY: Vaiva Grainyté | HRAJÍ: Šarūnas Datenis, Šarūnas Gedvilas,
Lijana Muštašvili, Imantas Precas
Na malé scéně divadla Lėlė se groteskní postavy „Krále Ubu“ hledající moc a kontrolu setkají
absurdním způsobem s dnešními globálními politickými událostmi. Režisér poukazuje na to,
že nejdůležitější na tomto představení je divácké pochopení lidských vztahů: Otec Ubu a Matka
Ubu jsou rodiče 14letého teenagera, který vlastně nechce být králem. Toto loutkové
představení plné humoru přiměje diváky smát se nejen postavám, ale i spolu s nimi.
„Král Ubu“ od Alfreda Jarryho považovaný za předchůdce absurdního divadla nebyl ve
vilniuském divadle Lėlė ještě nikdy uveden. Toto dramatické dílo zde poprvé představil jeden
z nejznámějších současných evropských tvůrců a pedagogů loutkového divadla – režisér,
herec a výtvarník z Nizozemska – Neville Tranter v tvůrčí spolupráci se známými litevskými
umělci, jako je skladatel Faustas Latėnas a dramaturg Vaiva Grainytė, společně se čtyřmi
zdejšími herci.
Neville Tranter – zakladatel Stuffed Puppet Theatre, vedoucí a jediný člen na plný úvazek
vytváří loutková představení pro děti i dospělé a loutky považuje za nejlepší herce. Jeho
umělecká díla jsou známá svou osobitostí a uznávaným stylem práce, díky němuž získal
mnoho ocenění na mezinárodních festivalech v Německu, Itálii, České republice, Chorvatsku
a jinde.

Věková skupina: 12+ a dospělí
Délka: 70 minut Malá scéna
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Divadlo Radost,
příspěvková organizace,
Bratislavská 216/32
602 00 Brno
IČO: 00489123 | DIČ: CZ00489123 |
www.divadlo-radost.cz

Příjezd autem
Z ulice Cejl 29. Příjezd
od Malinovského nám.
cca 300m po levé straně je vjezd
na parkoviště pod lodí

Spojení MHD
tramvají č. 2, 4, 11
zastávka Körnerova

Produkce festivalu
Jitka Lanšperková
festival@divadlo-radost.cz
+420 724 141 186

Vstupenky na festival
Nina Šerá
sera@divadlo-radost.cz
+420 730 870 377

PR manažerka
Zuzana Dubová
dubova@divadlo-radost.cz
+420 776 339 850

Statutární město Brno dotuje provoz Divadla Radost, příspěvkové organizace.
Za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.
Spolufinancováno Jihomoravským krajem.

