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Každá společnost
potřebuje svého Karla Kryla
rozhovor
Po skončení představení Kryl – Zmrdtvýchvstání zažít Divadla 21 jsme se zeptali
herce souboru Richarda Fialy na jeho
postoje k tématům, které zachycuje tato
inscenace.
Co pro Vás osobně znamená Karel Kryl?
R.F.: Já Karla Kryla moc neposlouchal a
detailněji jsem se s ním seznámil až u tohoto zkoušení a příjemně mě překvapil.

Stručně řečeno
festivalové tweety
Dnešní tweety dokazují, že život festivalového týmu je opravdu tvrdý:
Odposlechnuto v hlavním stanu festivalové
produkce: „Samotný bych je tam nenechávala, buď bude někdo těhotnej, nebo mrtvej.“
* Dělat rozhovory s herci? Jen pro otrlé: „To
je váš první rozhovor? Hmmm. A můžu bejt
sprostej?“ (R.Fiala) „No, můžete to zkusit.“
(RR – rozechvělý redaktor) * „Víš, že když to
sníš, tak umřeš.“ „Ale ty máš rád, když
trpím.“ * Ale tvrdý život v produkci vás nakonec zocelí: „Jestli přelepíš ještě jeden plakát,
tak se o tebe moji kluci postarají!“
*Nakonec, jsou tu i příjemné momenty.
Ranní setkání ve sprše na ubikacích festivalového týmu (dívka v ručníku a mladý muž)
Muž: „My se ještě asi neznáme, že?“ Dívka:
„Ale můžeme se poznat.“

Pohádkový horror,
improvizace a tak
trochu jiná konference
programové tipy
Festival jede na plné obrátky, nedělní program dosahuje neuvěřitelných rozměrů. Vše
se bohužel stihnout nedá, a tak nutně musíte z té záplavy produkcí něco vybrat. Co
bychom si dnes naservírovali my?
Ruské pohádky jsou někdy dost strašidelné.
Jako třeba ta O krásné Vasilise. Nejenže je
nebohá hrdinka vystavena domácímu násilí
od zlé macechy, ale navíc je donucena
k putování přes strašidelný les k obydlí baby
Jagy, která má kanibalské choutky, a na
plotě místo skleněných baněk lidské lebky.
Námět sám o sobě je dost „výživný“. K tomu
ještě připočtěme, že ruská slovesnost inspirovala královéhradecké Taneční divadlo
Honzy Pokusila. Pohybový pohádkový
horror v 16:00 v Atriu radnice. Paráda.
Jste-li příznivci živelného divadelního žánru
improvizace, pak určitě zavítejte v 18:00 do
šapitó na Kavčím plácku. Parta herců bude –
tak dlouho, jak to vydrží – skákat, jak Vy
budete pískat. Jedinečná paleťácká improshow pardubického souboru Pa.Le.Ťác.I. je
formát složený z různých improvizačních disciplín, jejichž témata určují sami diváci. Přijďte si potrápit svého herce.
Klasická Sofoklova tragedie Antigona je jedním z oněch děl, které ani po mnoha
a mnoha staletích neztrácejí na aktualitě.
Konﬂikt osobního svědomí vedeného soucitem a humanitou na jedné straně a bezcitné
a arogantní státní moci na straně druhé je
jistě věčný. Po klasickém námětu tentokrát
sáhlo mladé nezávislé olomoucké Divadlo
na cucky. Působivost inscenace přesazené
z antického Řecka do současných reálií (politická konference) by měl podtrhnout i fakt,
že soubor improvizuje také se zapojením
diváka do divadelního dění a porušuje tradiční rozdělení jeviště-hlediště. Nechte se
vtáhnout do děje ve 20:00 v prostorách
Muzea východních Čech.
21.6. se už tradičně Open Air zapojuje do
celosvětových oslav Svátku hudby. Festival
tak poskytuje zázemí všem kapelám a muzikantům, kteří mají chuť zaplnit ulice města
svojí tvorbou. Dnes tedy budete na nárožích
od pěší zóny až po historické centrum
města potkávat nebojácné hudebníky. Městskou policii na ně nevolejte, radši jim zatleskejte.
(zik)

Během představení jste se ptali diváků, na co
by se zeptali Karla Kryla. Na co byste se ho
zeptal Vy?
R.F.: To je těžká otázka. Zeptal bych se ho,
jestli měl dřív složenou hudbu nebo napsaný text.
Myslíte si, že současné hudební scéně chybí
Karel Kryl?
R.F.: Myslím, že chybí. Ale hlavně se obměnila témata, protože za totalitního režimu skládat texty a psát básně bylo v něčem mnohem snazší než dnes. Člověk se nemusí tak
vymezovat vůči něčemu, co determinuje
dnešní společnost.
A potřebuje dnešní společnost někoho, jako byl
Karel Kryl?
R.F.: Já myslím, že společnost vždycky potřebuje někoho jako Karel Kryl, ať je jakákoliv.

Workshop Body
Landscapes / kartograﬁe těl a prostoru
s Terezou Silon

Jak si myslíte, že společnost vnímá Karla Kryla?
R.F.: No, já zastávám stanovisko naší inscenace, že každý si Karla Kryla „zbožšťuje“ po
svém a spousta lidí se přiživuje na jeho
památce. Jako například ten velký koncert,
který pořádal Český rozhlas k výročí jeho 70.

Děkujeme za rozhovor.

(cti, lub)

SYNovial, akrobacie muže
reﬂexe

pozvánka
Open Air Program krom divadelních představení, hudebních produkcí, autorských čtení, marketů či ﬁlmových projekcí nabízí také
řadu dílen (workshopů), do kterých se festivaloví návštěvníci mohou zapojit pro změnu
jako aktivní spolutvůrci. Jeden z nich, který

bude probíhat dnes od 11:00 do 14:00
hodin v Žižkových sadech, vede členka
excentrické divadelní trupy Daniela Hernandeze, performerka Tereza Silon. Obsahem
dílny bude mapování okolního prostoru
pomocí pohybu, dotyku, slova či kresby.
Dílna je otevřená všem, kdo mají chuť se
zúčastnit.
(red)

narozenin. Celý inscenační tým se shodl, že
se s tím nejsme schopni ztotožnit. A Karlovi
by se možná nelíbilo, jak s jeho písněmi
zachází ostatní interpreti, kteří na ně nemají
leckdy ani autorská práva.

Boj založený na přátelství/ přátelství založené na boji. Neustálé soupeření o nadřazenost, vlastní mužnost, výhru, dokonce
i o množství vykouřených cigaret. A co se stane, když se přítelem stane alkohol? Akrobatické představení Marka Zelinky a Martina
Talagy (v produkci kulturního networku
Nová síť) byl příběh přátelství dvou mužů,
kteří jsou si bratry a zároveň největšími protivníky od raného dětství až po
smrt. Diváci odcházeli se zážit-

kem jedinečného pohybového
nadání obou
tvůrců, ale bohužel nejspíš i s lehkým rozčarováním. Jak už to na
divadle bývá, na
představení se
podílí i diváci.
Silný emoční
dopad, kterým
jistě inscenace
graduje, byl
narušován dětmi, které jednoznačně neměly v
hledišti co dělat.
To se nepříznivě
odrazilo jak na koncentraci hlediště, tak
i samotných herců. I přes tuhle neovlivnitelnou situaci bylo představení skvělým obrazem hledání vlastní cesty životem, které
končí naprostým obnažením před světem
i sebou samým.
(pit)

Farmářské pohádky
aneb ekologie v srdci
reﬂexe
Ve storytellingovém představení pro děti
s názvem Farmářské pohádky (soubor SLOVOSLEDI Praha) nás dvojice hereček provázela třemi krátkými příběhy, jež následně
vytvořily jeden celek. Na začátku se seznámíme s holčičkou Cilkou, která se postupně
změní z konzumní a rozmazlené dívky na
mladou a uvědomělou farmářku. Na cestě
k prozření jí pomůžou zvířátka a pracovitý
farmář Vidar. Primárním cílem představení
bylo seznámit děti s problematikou životního prostředí, ekologie, třídění odpadu a varovat pře d zbytečným plýtváním potravinami.
Dospělému divákovi se přístup k tématu
může zdát poněkud radikální a v některých
chvílích připomínající reklamu na ekologii.
Na druhou stranu je pohádka poučná

a pomocí interaktivity, komických prvků, pantomimy, vřelého vypravěčského přístupu
a efektivní pointy vzniká pro
dětského diváka dobrá atmosféra. Velkým kladem inscenace byl již zmíněný aktivní přístup vypravěček k dětem. Protagonistky vytvořily mezi mladými diváky dialog, jenž napomohl k vzájemné spoluúčasti
na budování děje. Dalo by se
polemizovat nad zvolenou délkou celého představení,
nicméně na divácích bylo při
odchodu vidět, že se příjemně
bavili.
(lub, pit)
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neděle 21. 6. 2015
11:00 Stan nočního kozodoje / TAJEMSTVÍ JABLONĚ / Divadlo
T601 - Praha / 40´vstupné 50 Kč
11:00 BODY LANDSCAPES, kartograﬁe těl a prostoru pro performery a 'love warriors' '' s Terezou Silon / Žižkovy sady
11:00 Žižkovy sady / CIRKUSOVÝ WORKSHOP CIRQUEONU /
Performance group Cirqueon - Praha / 180´
11:00 Meeting point / HODINOVÝ PRODUKČNÍ / Kulturní
network Nová síť – Praha / 120‘
12:00 - 15:00 McDonald’s na Gočárově okruhu / WELCOME IN
THE CZECH REPUBLIC / Hate Free Culture & Darina Alster
/ performance
12:00 Ulice / Svátek hudby 2015 / Fete de la Musique
2015 - koncert/ 600´
13:00 Stan nočního kozodoje / SOVA SÁM DOMA / Divadlo
Koňa a Motora - Praha / 40´vstupné 50 Kč
13:00 Kavčí plácek / OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SALINGER /
Občanské sdružení Salinger - / 240´
13:00 Žižkovy sady / RC POHODA / Prostor Pro – HK / 420´
14:00 Žižkovy sady / HONZOVA ZAČAROVANÁ POHÁDKA POHYBOVÁ DÍLNA S POHÁDKOU PRO DĚTI / Taneční
divadlo Honzy Pokusila – Hradec Králové / 35´
15:00 Stan Q10 / CIRQUEON - PŘEDSTAVENÍ / Performance
group Cirqueon - Praha 4 / 20´
15:00 Žižkovy sady / BIO CENTRAL / Bio Central – HK / 270´
15:00 Žižkovy sady / OPEN ŠMELITEX / Ateliér Ženy – HK / 180´
15:00 Žižkovy sady / REKOLA / 300´
15:00 Meeting point / HODINOVÝ PRODUKČNÍ / Kulturní
network Nová síť – Praha / 120‘
16:00 Stan nočního kozodoje / CELA / Divadlo F.X.Kalby - Liberec /
45´vstupné 100 Kč
16:00 Atrium Radnice / O PŘEKRÁSNÉ VASILISE / Taneční divadlo Honzy Pokusila – Hradec Králové/ 40´
16:00 Promeetárna / Veganský piknik / Veganské večeře Hradec Králové/ 60´
17:00 Pivovarské náměstí / Questions - koncert / 30´
17:00 Městská hudební síň / FLAMENCO AL ESTE VI. / Taneční
škola ﬂamenca La Pasión - Hradec Králové/ 80´
17:00 Klub č. p. 4 / NÁSTŘIH / Laboratoř divadla utlačovaných Praha / 60´
17:00 Café na kole / S KŮŽÍ NA TRH / Kolektiv autorů - Hradec
Králové / 60´
17:00 Malé náměstí / FORRÓ - OPEN WORKSHOP / Petr a
Šárka / 90´
18:00 Pivovarské náměstí / Morrow - koncert / 45´
18:00 Stan nočního kozodoje / ROMEO A JULIE / Divadlo Koňa a
Motora - Praha / 50´vstupné 100 Kč
18:00 Stan Q10 / JEDINEČNÁ PALEŤÁCKÁ IMPROSHOW /
Pa.Le.Ťác.I. - Pardubice / 60´
18:00 Jižní terasy / BALABA / D.R.E.D. - Náchodsko Kladsko Pražsko / 40´
19:00 Atrium Radnice / O PŘEKRÁSNÉ VASILISE / TANEČNÍ
DIVADLO HONZY POKUSILA - Býšť / 40´
19:00 Open stan / DESET DEKA DÜRRENMATTA / D21 - Praha
/ 60´ - vstupné 99 Kč
19:00 Pivovarské náměstí / Cvachův syndrom - koncert / 45´
19:30 Jižní terasy / BALABA / D.R.E.D. /Náchodsko Kladsko Pražsko/ - / 40´
20:00 Radio Wave stage / Deshane trio (NOR/CZ) - koncert / 60´
20:00 Městská hudební síň - rytířský sál / ŽIVOT JE NAVŽDY /
ÚSTAV ÚŽASU - Praha / 75´
20:00 Muzeum Východních Čech / ANTIGONA / Divadlo na cucky
/ 90´ - vstupné 100 Kč
20:15 Klub č.p.4/KONTRABÁSNĚNÍ III/Tomáš Jireček - Osík/ 40´
20:00 Pivovarské náměstí / Butterﬂy killers - koncert / 30´
21:00 Pivovarské náměstí / Punkový syndrom - projekce / 85´
21:00 Jižní terasy / ŠKOLNÍ VÝLET / Václav Bartoš - HK / 20´
21:00 Stan nočního kozodoje / Pipinky Pičo - koncert /
50´vstupné 100 Kč
21:00 Open stan / BLEDÝ OHEŇ / D21 - Praha / 60´ vstup 99 Kč
21:00 Stan Q10 / UMBILICUS / Nová síť - Praha / 40´
21:30 Autobuf / ŘÍDIČ / Divadlo Bufet - / 75´ vstupné
22:00 Radio Wave stage / HUJO (USA) - koncert / 50´
22:00 Promeetárna/ Cinema Open Air /ﬁlmy Cinema Open/ 76´
22:00 Stan nočního kozodoje / Bukkake Brothers (úchylné disco) - djset / 120´
22:15 Atrium Radnice/ZABIJÁK JOE/William Valerián-Havířov/ 55´

pondělí 22. 6. 2015
11:00 Meeting point / HODINOVÝ PRODUKČNÍ / Kulturní
network Nová síť – Praha / 120‘
13:30 Stan nočního kozodoje / BRAMBOROVÁ KRÁLOVSTVÍ +
BRAMBOROVÁ DÍLNA / Loutky bez hranic - Praha / 60´
vstupné 50 Kč
15:00 Stan nočního kozodoje / KOUZELNÍK EŇO ŇUŇO / Loutky bez hranic - Praha / 50´ vstupné 50 Kč
15:00 Žižkovy sady / BIO CENTRAL / Bio Central – Hradec Králové
/ 270´
15:00 Žižkovy sady / RC POHODA / Prostor Pro – Hradec Králové /
300´
15:00 Meeting point / HODINOVÝ PRODUKČNÍ / Kulturní
network Nová síť – Praha / 120‘
16:00 Open stan / JAK SLONI K CHOBOTU PŘIŠLI, O NEPOŘÁDNÉM KRTEČKOVI / Divadlo jednoho Edy - Praha /
20+20´
17:00 Meeting point / Psychedelic Kidnap Experience – The
Bureau of Dreams / 240´
17:00 Pivovarské náměstí / Tisíc kroků - koncert / 30´
17:00 Městská hudební síň / MARYŠO! EVO! DOM! / Divadlo
Spektákl - Praha/ 60´
17:00 Stan Q10 / O VELIKÉM DRAKU / Divadelní soubor Q10 Hradec Králové / 35´
17:00 Klub č.p.4/4 MĚSÍCE OSLA/Vydarená Tereza - Praha / 40´
18:00 Pivovarské náměstí / Vobezdud - koncert / 60´
18:00 Stan nočního kozodoje/Jelení Loje-koncert/70´ vstup 100 Kč
18:00 Malé náměstí / FRAŠKA O DUŠANOVĚ DUŠI / Divadlo
Spektákl - Praha / 65´
18:00 Café na kole / HRDINOVÉ NEBO SRABI / Lenka Ludérka
Ondráčková a Tomáš Jireček - Brno / 40´
18:00 Gočárovo schodiště/NEJSME KLAUNI/Oﬀ Národ-Praha/ 40´
18:30 Autobuf / STŘÍDMÍ KLUSÁCI V KULISÁCH VIŠNÍ / Divadlo Bufet / 90´ vstupné
19:00 Atrium Radnice / BYL JEDNOU JEDEN: EMERICH RATH /
BOZI - Praha / 55´
19:00 Open stan / R.U.R. / D21 - Praha / 65´ vstupné 99 Kč
19:00 Stan Q10 / MNOHO POVYKU PRO NIC / Divadelní soubor Q10 - Hradec Králové / 75´
19:00 Velké náměstí / 2+1 jam band - koncert / 60´
19:30 Pivovarské náměstí / Goji + jam - koncert / 60´
21:00 Stan nočního kozodoje / PLÁČ NOČNÍHO KOZODOJE /
Lachende Bestien/ Divadlo Koňa a Motora - Praha / 90´
vstupné 100 Kč
21:00 Open stan / FUKS / D21 - Praha / 60´ vstupné 99 Kč
21:30 Autobuf / ŘÍDIČ / Divadlo Bufet / 75´ vstupné
22:00 Radio Wave stage / Celestial shore (USA) - koncert / 50´
22:00 Promeetárna / Andělé na kolejích & Les Svíb / ﬁlmy ČR
/ 67´
22:00 Stan Q10 / KONCERT / The Merry Freaks - koncert / 60´
22:15 Městská hudební síň / ZMOUDŘENÍ DONA QUIJOTA /
Divadlo Spektákl – Praha / 65´
22:15 Atrium Radnice / ZELDA, MANŽELKA SPISOVATELE /
Chrchel - Praha / 110´
22:15 Gočárovo schodiště / PROKLETÍ / Alterna poetika - Liberec
/ 50´
23:00 Radio Wave stage / Mike Corner - djset / 120´
23:00 Stan nočního kozodoje / Ticho de Beige - koncert / 50´

