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Z pov!"ení a za #nan$ního p"isp!ní Ministerstva kultury a pod zá%titou
ministra kultury Daniela Hermana a Evy Van&urové, starostky m!sta
Písku, po"ádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Centrem kultury
m!sta Písek, Divadlem Pod $arou Písek a Spole$ností Amatérské 
divadlo a sv!t, z. s. P"ehlídka probíhá za #nan$ního p"isp!ní m!sta
Písku. Akce se p"ipojuje k T'dnu um!leckého vzd!lávání a amatérské
tvorby (www.amaterskatvorba.cz).

!RÁMK"VPÍSEK

56.
celostátní 
p#ehlídka
experimentujícího
divadla

26.–28. 5. 2017
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... byl v pr(b!hu své existence lec$íms. Prv'ch patnáct let #nálem sout!&e
tvo"ivosti mláde&e, ur$en'm p"edev%ím d!tsk'm a mláde&nick'm
soubor(m – vlastn! nahrazoval dne%ní D!tskou a Mladou scénu a sem
tam i Popelku. U& od za$átku 60. let ale míval v p"ízvisku i „malé jevi%tní
formy“ – zjednodu%en! "e$eno divadlo nevycházející z pravidelné dra-
maturgie ji& hotov'ch „celove$erních“ her, divadlo neusilující o reali-
stickou nápodobu &ivota, zato zpravidla se silnou ú$astí hudby,
v'tvarna, poetického i satirického slova, pohybu i tance – ostatn! nej-
slavn!j%í reprezentant MJF Semafor je vlastn! zkratka: SEdm MAL'ch
FORem, mezi n!& pat"ily t"eba i loutky.
Tahle pestrost slo&ek i zam!"ení je pro )rámk(v Písek p"ízna$ná
dodnes: v&dycky se tu setkávalo divadlo herecké, loutkové $i v'tvarn!
zam!"ené, pohybové i divadlo poezie. Vesm!s to b'valy soubory mladé –
v$etn! zástupc( „Armádní sout!&e um!lecké tvo"ivosti“, alias ASUTu
(nap". v roce 1977 sehrál zvolensk' DIRES Vedralovy Cary, popy,
bol%eviky a je%t! roku 1982 &ateck' Orfeus Bre&n!vovu Malou zemi).
A& do p(lky 80. let trval )rámk(v Písek 5, 7 i 11 dn(, v nich& se ob-
vykle odehrálo n!co mezi deseti a dvaceti p"edstaveními, a a& do p(lky
90. let také n!kolik seminá"(; ty se pak p"esunuly do )umperka.

Úplné za$átky nepamatuji – poprvé jsem na )rámkov! Písku hrál a&
ve sv'ch sedmnácti roku 1966. Opravdu p"ita&liv'm pro m! za$al b't
v p(li sedmdesát'ch let a v letech osmdesát'ch, kdy byl p"ehlídkou
tzv. mal'ch jevi%tních forem a poté netradi$ního autorského divadla,
jak je de#noval Josef Koval$uk: divadla, v n!m& jsou autory tv(rci jeho
jevi%tního jazyka, nesoucího nalezené téma – divadla, které hledá
jevi%tní prost"edky a postupy, jimi& nekopíruje &ivot, ale sd!luje, co je
pod a za jeho jevovou slupkou. 
Nejprogresivn!j%í amaté"i se tu tehdy setkávali s nejprogresivn!j%ími
profesionály ze studiov'ch divadel – brn!nského Divadla na provázku,
prost!jovsko-brn!nského Ha-divadla, pra&ského Divadla na okraji,
ústeckého *inoherního studia… )rámk(v Písek byl místem, kde se
divadlo, které cht!lo n!co sd!lit, k n!$emu se vyjád"it, setkávalo, kon-
frontovalo a utvá"elo – tvorbou i diskusemi. Kde&e dne%ní „p"edná%ky“.
Dob! navzdory (a kupodivu) byl Písek arénou vá%niv'ch diskusí
o podob!, smyslu a podstat! divadla v(bec a toho amatérského zvlá%+.

V 90. letech pot"eba sd!lovat zeslábla. Otev"elo se tolik mo&ností, d!lo
se tolik v!cí. Doba byla nezávazn!j%í, rozb!han!j%í, hrav!j%í, $asto %lo
o to se vy"ádit, zablbnout si, jen tak si n!co vyzkou%et, p"ekvapit, %oko-
vat… Trochu se tehdy koketovalo s názvem „mladé divadlo“, v roce
1992 se objevil podtitul „národní p"ehlídka divadla v pohybu“, roku
2000 „mladé a netradi$ní“... – termíny víc ne& gumové. P"estávalo b't
z"etelné, co má b't speci#kem onoho divadla, jemu& by m!l )rámk(v
Písek slou&it. Je netradi$ní ($i chcete-li experimentální) u& sám &ánr –
to, &e n!kdo d!lá fra%ku, grotesku $i absurdní divadlo? Nebo mén! ob-
vykl' divadelní druh, jako je stínohra, loutkové nebo pohybové divadlo?

!RÁMK"V PÍSEK
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Nebo to, &e jde o divadlo jednoho $i dvou herc(? Nebo dokonce sta$í
vysvléci se do naha a sedat divák(m na klín? P"ípadn! sta$í, &e jsou
inscenáto"i mladí? Ale na tom v%em není samo o sob! nic netradi$ního
ani experimentálního. 

Kolem p"elomu tisíciletí za$alo b't zjevné, &e nejen ekonomikou a poli-
tikou &iv je $lov!k. Za$aly vznikat nové soubory, zvlá%t! takové, které
necht!ly jen udr&ovat provoz, ale n!jak se projevit nebo i n!co vyslovit.
A postupn! p"ece jen krystalizovalo jakési spí%e tu%ené ne& zformulo-
vané sm!"ování )rámkova Písku, vícemén! se vracející k netradi$nosti,
naz'vané dnes mnohdy alternativností $i experimentem (nebo+ je
na%ím národním zvykem d!lat revoluce p"edev%ím p"ejmenováváním),
a ob$as i k autorské anga&ovanosti. )rámk(v Písek byl p"ipsán experi-
mentujícímu divadlu.

Experiment je pokus za stanoven'ch podmínek. Musí sice b't opako-
vateln', aby byl jeho v'sledek ov!"iteln' – ale ono opakování u& není ex-
periment, n'br& jen d(kaz správnosti toho, co bylo objeveno. Lze jeden
a t'& experiment obm!,ovat deset $i patnáct let? Krom toho pokusem
je ka&dé divadlo – jinak jde o v'robu osv!d$en'ch, v hor%ím p"ípad!
muzeálních produkcí.

Co mi schází na dne%ním )rámkov! Písku, mo&ná vyplynulo z v'%e
"e$eného.
Jednak p"esn!j%í ur$ení jeho obsahu. Co to je experimentující divadlo?
K $emu je dobré? A je experimentálnost tím, co dan' druh divadla
ur$uje? -e je to jen otázka terminologická, jazyková? Ale $lov!k myslí
v jazyce a jazyk je tu od toho, abychom mohli komunikovat, orientovat
se a podle toho i sm!"ovat. Ur$ení smyslu p"ehlídky není tak nepod-
statné, jak se m(&e zdát. Je to vid!t i na ned(slednosti $i zmate$nosti
v systému oborov'ch p"ehlídek: voly,ská „Celostátní p"ehlídka ama-
térského $inoherního a hudebního divadla“ jakoby cht!la poz"ít v%e, co
se nabízí, tak&e se na ní objevují i inscenace, které zjevn! pat"í na
Písek, na rakovnické Popelce, de#nované jako „Celostátní p"ehlídka
amatérského $inoherního divadla pro d!ti“ se vyskytují i soubory
loutká"ské $i d!tské…

A hlavn! mi tu chybí zevrubn!j%í anal'za divadelního fungování insce-
nací, vznikající spole$n'm p"em'%lením a hledáním v diskusích, je& jsou
dnes nahrazovány sérií p"edná%ek $len( lektorského sboru – nemocí
p"enesenou z Jiráskova Hronova. Tam m!lo jít p(vodn! o to, aby se
neopakovalo, co u& prob!hlo na oborov'ch p"ehlídkách; jaké ale
opakování, kdy& se analytické diskuse nekonají u& ani tam? A $lov!k
se p"ece jen u$í líp vlastním p"em'%lením ne& poslechem hotov'ch
mouder.

Lud!k Richter



PÁTEK 26. kv$tna

17.45–18.00 zahájení p"ehlídky /CKMP/
18.00–18.50 Jiná tvá", Plze,: M.-TY: Jeskyn! /CKMP/ 50´
19.30–20.35 Nejhodn!j%í medvídci, Praha: Poincarého 

domn!nka /DF)/ 65´
21.00–22.00 Debata o p"edstaveních /DP*/
22.20–24.00 Divadelní soubor Q10, Hradec Králové: 

R+J /prostor bude up"esn!n/ 100´

SOBOTA 27. kv$tna

10.00–10.30 GT Hlinsko: Havlovy kra+asy: Vernisá& 
/DF)/ 30´

11.00–11.30 NJ feat. Uh"ík, Nov' Ji$ín: Casiopea aneb
Etudy o $asovosti /DP*/ 30´

12.00–12.35 ZU) Jind"ich(v Hradec: Horror /DF)/ 35´
13.45–15.45 Debata o p"edstaveních /DP*/
16.00–18.00 Teátr Va%tar, Ostru&no: Svin!! 

(2017, ostrov) /DP*/ 120´
19.00–19.40 ChoseMína, Ostrava: DeMono /DF)/ 40´
20.00–20.35 Vidacit, Vala%ské Mezi"í$í: Voln' pád

/DP*/ 35´
21.00–21.30 Tom a Je/, Haví"ov: Na drátku /DP*/ 30´ 
22.00–24.00 Debata o p"edstaveních /DP*/

NED%LE 28. kv$tna

10.00–10.40 Fotka bezhlavého mot'la, Praha: Zvlá%tní 
druh projekce /DF)/ 40´

11.00–11.35 Mikrle, Kolegium hrab!te )porka, Jarom!": 
)típnutí labut! /DP*/ 35´ 

12.30–12.50 Inverze, Most, To si vid!l /DF)/ 20´
14.00–15.30 Debata o p"edstaveních, záv!r p"ehlídky 

/DP*/
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/CKMP/ Centrum kultury m!sta Písek
/DF)/ Divadlo Fráni )rámka Písek
/DP*/ Divadlo Pod $arou Písek4
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18.00 /CKMP/ 50´
JINÁ TVÁ', ATELIÉR DV 
NA FPE Z&U PLZE(
M)-TY: JESKYN%
Platón(v M'tus o jeskyni. Dvojpólové rozd!lení lidské osobnosti. Rozpor
mezi racionální a emocionální stránkou jedince zako"en!ného ve
spole$nosti. Jedince, jen& je vystaven' problému osobnímu $i spole$en-
skému. Ka&dá kon0iktní situace má své "e%ení, ale ka&dé její "e%ení není
správné. Jak poznat, které správné je? Spolehnout se na rozum, nebo
rad!ji up"ednostnit city, podmanit $i vzep"ít se, p"ijmout za své jedinou
mo&nou pravdu, nebo hledat její mnohotvárná podobenství?

Sestavili: Roman *erník a soubor
Re&ie: Roman *erník 
Scénogra#e a kost'my: Roman *erník a soubor
Hudební doprovod: soubor
Jsou sami za sebe: Eva Placrová, Marie Monsportová, Michaela Kasa-
lová, Ludmila )ínová, Tereza Engová, Pavlína Bulavová, Jana Polatová,
Bohumil Blecha, Dominic Ja$ka

Odlo&ili jsme spole$n! masky nejistoty a na%e tvá"e nabyly na d(v!ry-
hodnosti. Jako Jiná tvá" po"ádáme happeningové akce a nyní i absol-
ventské p"edstavení, které je zavr%ením na%í t"íleté spolupráce p"i
studiu dramatické v'chovy na FPE.

6



19.30 /DF!/ 65´

NEJHODN%J!Í MEDVÍDCI, PRAHA
POINCARÉHO DOMN%NKA

P"íb!h mu&e, kter' byl spole$n! s Leonardem da Vincim nejv!t%ím uni-
verzalistou v d!jinách, a to nejspí% jen proto, &e cílen! pracoval jen
dopoledne od devíti do jedenácti a zbytek v!decké $innosti nechával
v'lu$n! na svém podv!domí. P"íb!h jeho p"ítele, o sto let mlad%ího, kter'
vy"e%il problém vzdorující celé století, odmítl cenu ve v'%i milionu dolar(
a nikdy nepochopil, $emu se ostatní diví. P"íb!h &eny, která byla svou
vlastní prababi$kou a oba tyto mu&e spojila láskou, p"esto&e nejvíc ze
v%eho milovala topologii.

Autor: Wolfgang Lewinski
Re&ie: Daniel Vav"ík
Scénogra#e: Akram Stan!k
Kost'my: )arko Mirko
Hudba: DJ Ventolin a Daniel Meier
Hudební doprovod: Daniel Meier
Fotogra#e: Ale% Formánek
Hrají: Marie Colette, Marie Kowalewska / Ilona Semrádová, Grigorij
Perelman / *en!k Koliá%, Henri Poincaré / Jan Turner, Gösta Mittag-
Le1er, Jérôme Fenoglio / René Levinsk'

Nejhodn!j%í medvídci se zalo&ili 25. "íjna 1988 jako soubor orto-
doxních, a& extrémních $inoherc(, vycházejíce zejména ze statí V. K.
Klicpery „Divadlo jako kukátko sv!ta a srdce“ (Fr. Jebav', Praha, 1857)
a 2. Adorna „Das Schauspiel als ein metaphysisches Model des Seins
in der postdramatischen Gesellschaft“ (Hrsg. Goethe Universität Frank-
furt a. M., 1957). Usilují o divadlo postdokumentární, opro%t!né od
ve%kerého metaforického balastu, které skute$nost re0ektuje s takovou
naléhavostí, a& ji ve své podstat! utvá"í. Zjevenou re0exivní relací sv!ta
a um!leckého tvaru tak dokazují platnost prastaré ideje Rosenblüthovy
a Wienerovy, a sice &e „nejlep%ím modelem ko$ky je jiná, nebo pokud
mo&no tá& ko$ka“.

7



22.20 /prostor bude up#esn$n/ 100´
DIVADELNÍ SOUBOR Q10, STUDIO 
DIVADLA DRAK HRADEC KRÁLOVÉ
R+J
Nikdo nechápe, pro$ zá%+ je tak velká. Nikdo nikdy nezjistil, pro$ do%lo ke
kon0iktu obou rod(. Pokou%íme se vypátrat p"í$inu tak stra%né nenávisti,
kterou zastaví jen smrt…? Z jaké „staré zá%ti“? A má v(bec jakákoli zá%+
hodnotu lidsk'ch &ivot(?
Divadlo Q10 tuto látku uchopilo z pohledu afrobrazilského um!ní Capoeira
a dal%ích kulturních vliv( jihoamerického kontinentu, jako jsou rituály, tance
a nábo&enství (maculele, samba de roda, candomble) a samoz"ejm! i vliv
kultury evropské (portugal%tí konkvistado"i, katolická církev).  

P"edloha: William Shakespeare: Romeo a Julie
P"eklad: Ji"í Josek
Dramaturgická úprava: Filip Huml Král
Re&ie: Filip Huml Král
Scénogra#e: Filip Huml Král, Eli%ka Kuthanová
Kost'my: Michaela Kudelková, Lucia Svobodová, Jana Hryzlíková
Hudební doprovod: soubor
Hrají: Romeo / Samuel Weinfurter, Julie / Agáta Prok%íková, Capulet /
Mat!j Poho"álek, Capuletová / Lucia Svobodová, Montek / Tomá% Jaj$ík,
Monteková / Marie-Anna Audrlická, Tybalt / Pavel Pljuskov, Merkucio /
Ond"ej Martinec, Benvolio / Jan Neve$e"al, Ch(va / Jana Hryzlíková,
Alberto / Filip Huml Král, Rosalina / Diana Herbsová, Paris / Jan Tobiá%,
Oshun / )t!pánka Ková"ová, Lea / Krist'na Neubauerová, Ido / Marek
Havlí$ek, Lékárník / Ond"ej Du%ek, Montekové a Capuleti / Lucie
Matoulková, Lenka Valá%ková, Veronika Bachtíková

8

Divadelní soubor Q10 je mladé
seskupení um!lc(, p(sobící v Hradci
Králové ji& osm let. Soubor je sou$ástí
Mezinárodního institutu #gurálního
divadla pod Divadlem DRAK, v(d$í
osobností je herec, re&isér a pedagog
Filip Huml Král. Q10 vytvá"í osobitá
p"edstavení, nebojí se experiment(
a v'zev, mimo jiné pracuje $asto s po-
hybem, sv!tlem, &ivou hudbou. Nejen
v Hradci Králové má své skalní diváky
z "ad d!tí i dosp!l'ch.
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10.00 /DF!/ 30´

GT HLINSKO
HAVLOVY KRA*ASY: VERNISÁ+

N!kdo &ije dobr' &ivot a n!kdo &ije lep%í &ivot. Ten, kdo &ije lep%í &ivot,
má v!t%inou pot"ebu "íkat tomu druhému, &e ten jeho dobr' &ivot by
mohl b't lep%í.

Autor: Václav Havel
Dramaturgická úprava: Lada Leszkowová
Re&ie: Tomá% P%orn, Lada Leszkowová
Hudba: Drupi
Hrají: Michal / Tomá% P%orn, V!ra / Tereza Ondrá$ková, Bed"ich /
Michal Marek

GT Hlinsko je kulturní spolek slo&en' z b'val'ch i sou$asn'ch student(
Gymnázia K. V. Raise, které baví &ivot a legrace s ním spojená a kte"í %í"í
tuto dobrou náladu na malém m!st!. GT Hlinsko krom! divadelní $in-
nosti po"ádá také ka&doro$n! n!kolikadenní mezinárodní festival Artsy
Fartsy Hlinsko (www.artsy-fartsy.cz).

10



11.00 /DP&/ 30´

NJ FEAT. UH'ÍK, NOV) JI&ÍN
CASIOPEA ANEB ETUDY O &ASOVOSTI

Kolá& s autobiogra#ck'mi prvky souboru, kter' by rád p"edvedl úpln!
jinou hru, ale bu3 k ní je%t! nedozrál, nebo ji naopak p"ezrál (spí% asi ne-
dozrál, proto&e zápasí s epikou a musí ji nahrazovat prací s abstraktem,
jak'm je $as, by+ na druhou stranu podle )kvoreckého je i jakkoli ab-
straktní um!lecké dílo zalo&ené na silné &ivotní zku%enosti), a tak se
potácí mezi minulostí a budoucností, p"i$em& v p"ítomnosti si obojí
uchovává a p"em'%lí, jak to s tou $asovou rozprost"eností vlastn! je. Jako
p"edkapela vystoupí duo Casiopea.

Autor: Jan Géryk
Re&ie: Jan Géryk
Hrají: Jan Géryk a divadélko Uh"ík

Novoji$ínsk' ob$asník slo&en' z n!kolika $len( d"ív!j%ího Divadla
Na kraji. Název souboru reprezentuje nostalgii jak regionální (pobyt,
Dasein?, u& toti& nejen v Novém Ji$ín!, ale i v Brn! $i Praze), tak
$asovou. Uh"ík je toti& divadélko, které se proslavilo zvlá%t! ztvárn!ním
putování sjednotitele ma3arsk'ch kmen( Gejzy v inscenaci „Jak dlouh'
je uhersk' rok?“ z roku 2009. Spojovací „feat.“ je rovn!& reziduum, námi
poprvé pou&ito v roce 2014, kdy to je%t! bylo jak& tak& vtipné.

11



12.00 /DF!/ 35´

ZU! VÍT%ZSLAVA NOVÁKA,
JIND'ICH"V HRADEC
HORROR
N!kolik slov o inscenaci: Horror je hrou, která $asto láká amatérské
divadelní soubory a která si polí$ila i na nás. P"i bli&%ím seznamování nás
oslovila svou absurdností, $erno$ern'm humorem a siln'm tématem
ukryt'm pod nánosy násilí, krve a zr(dného %klebu. Nutnost nadsázky
nás vedla od hororu p"es grotesku a& k cirkusu a zp!t. A nutno p"iznat,
&e tato cesta nás bavila, baví a doufejme i bavit bude.  

Autor: Arno%t Gold0am
Dramaturgická úprava: soubor
Re&ie: Franti%ek Oplatek a soubor
Scénogra#e: soubor
Hudba: Luigi Boccherini 
Hudební doprovod: soubor
Hrají: Otec / Jan )tercl, matka / Romana Kop"ivová, dcera 1 / -o#e
Tichá, dcera 2 / Lenka Weinerová, dcera 3 / V!ra 4í$anová, syn /
Jaromír Pelikán

 Soubor je jednou ze skupin literárn! dramatického oboru ZU) v Jind"ichov!
Hradci. A to skupinou zbrusu novou, sestavenou ze student( divadeln!
zku%en'ch, mén! zku%en'ch a zcela nezku%en'ch. Nicmén! skupinou
&ivou, pestrou a postupn! (díky práci na této inscenaci) d'chající ve
spole$ném rytmu…

12



16.00 /DP&/ 120´

TEÁTR VA!TAR, OSTRU+NO
INSCENACE SVIN%! (2017, OSTROV)

P"íb!h jako prase.
Jsme tohle opravdu my? Jo? A co to má% pod tím sv'm evropsko-
k"es+ansk'm makeupem? Co to tam vy$uhuje? A není u& $as vym!nit
masku?

Autor: Michal Ston
Voln! inspirováno Williamem Goldingem 
Re&ie: Michal Ston
Scénogra#e: Michal Ston
Kost'my: Mirela T(mová
Sv!tla: Jan Strnad
Produk$ní spolupráce:  Marcela Ma%ínová
Technická spolupráce: Barbora Sosnová
V'roba scény: Vlastimil Pran$l, Vladimír Sosna
Hrají: Roger, Simon / -o#e Blechová, Jack / Jakub Jelínek, Ralph /
Ond"ej Sosna, *u,as / Stanislav Tynkl

Teátr Va%tar vznikl v roce 2008 a od té doby jeho $lenové spole$n!
zkoumají sv!t, sv!t divadla a sami sebe v tom sv!t!. Teátr Va%tar se
sna&í rovnom!rn! a se stejnou vá&ností vytvá"et inscenace v!nované
dosp!l'm i d!tem. Inscenace byla vytvo"ena v krásné spolupráci s ú&asn'mi
mlad'mi plze,sk'mi herci.
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19.00 /DF!/ 40´

CHOSEMÍNA, OSTRAVA
DEMONO

Autorské pásmo básní zdramatizované se %petkou hudby. 
V!$né drama vztahu mezi &enou a mu&em, magnety, které se jednou
p"itahují, jindy odpuzují…

Auto"i: Vilemína Ondru%ová, Josef Jusku
Re&ie: Vilemína Ondru%ová, Josef Jusku
Scénogra#e: Vilemína Ondru%ová, Josef Jusku
Hudba: Vilemína Ondru%ová, Josef Jusku
Hraji: Vilemína Ondru%ová, Josef Jusku

Volná spolupráce dvou amatérsk'ch um!lc(, básní"ky a muzikantky
Míny a básníka a muzikanta Choseho.
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20.00 /DP&/ 35´

VIDACIT, VALA!SKÉ MEZI'Í&Í
VOLN) PÁD

Voln' pád je setkání na po$átku p"íb!hu, kter' se za$íná práv! psát.
Hraje si s my%lenkou letu jako nejv!t%í svobody a zárove, nejistoty. Co
mají spole$ného? Odvaha sko$it je mnohdy tím, k $emu se odhodláváme
cel' &ivot. P"íb!h, kter' pojednává o mu&i a jeho toulkách osobním ves-
mírem, je pouh'm zastavením mezi nespo$tem otazník( v na%ich
hlavách.

Auto"i: Barbora Eisenhammerová, Zdravee
Re&ie: Barbora Eisenhammerová, Zdravee
Scénogra#e: Barbora Eisenhammerová, Zdravee
Hrají: Barbora Eisenhammerová, Zdravee

Vidacit je zcela $erstv' soubor, kter' vznikl z radosti z hraní a chuti hrát
práv! spolu. Jedná se o soubor mlad' nejen co do existence, ale také
duchem. To se projevuje v jisté nerozvá&nosti a radosti z prostého bytí
na jevi%ti. Soubor obsahuje mu&e i &eny.
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21.00 /DP&/ 30´

TOM A JEFF, HAVÍ'OV
NA DRÁTKU

*lov!k = povinnosti, povinnosti = závazky, závazky = kompromisy,
kompromisy = zodpov!dnost, zodpov!dnost = dosp!lost, dosp!lost = v'dr&. 

O tom, &e spontánní jednání je to nejopravdov!j%í, i kdy& toho jednou
m(&ete litovat. O tom, &e síla v(le se omluvit je k nezaplacení, a o tom, &e
vztah je v&dy o dvou, kte"í se hledají tak dlouho jen proto, aby se mohli
hádat i usmi"ovat ka&d' den do sytosti.  

Autor: Pavel Studník
Dramaturgická úprava: soubor
Re&ie: soubor
Scénogra#e: soubor
Hrají: Pavel / Pavel Studník, Mí%a / Michaela Ujma

Amatérské t!leso Tom a Je/ funguje ji& 27 let. Ze zakladatel( v n!m
dodnes p(sobí Pavel Studník, základní pilí" Toma a Je/a, v jeho& hlav! se
rodí v%echny hry, etudy a dal%í %ílenosti. B!hem dlouholetého p(sobení se
zde vyst"ídal nespo$et aktér(, v sou$asnosti jsou t"i p"íle&itostn! –
stálí $lenové, vedle Pavla – Michaela Ujma a Rostislav Je&. Svou
tvorbu zam!"ují na autorské hry $erného humoru, rádi experimentují
s nevy$erpateln'mi mo&nostmi $eského jazyka. P"esto&e v!t%inu $asu
v!nují rodin! a práci, v&dy si najdou místo pro divadlo, které je napl,uje
a baví, nejen kv(li pobavení divák(, ale i jich samotn'ch.
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10.00 /DF!/ 40´

FOTKA BEZHLAVÉHO MOT)LA, PRAHA
ZVLÁ!TNÍ DRUH PROJEKCE

Martin a Lucía, dva nerozlu$ní p"átelé, opou%t!jí svou slovenskou
domovinu, aby hledali své %t!stí v Praze. Najdou uznání a lásku, nebo
jen bídu a utrpení? V&dy+ 50 % pra&sk'ch bezdomovc( jsou práv!
Slováci…

Autor: soubor
Sestavil: Ladislav Karda
Dramaturgická úprava: Franti%ka Králíková
Re&ie: Ladislav Karda
Scénogra#e: Franti%ka Králíková
Hrají: Lucia *i&inská, Martin Beliánsk'

Fotka bezhlavého mot'la je slo&ena ze spolu&ák( z DAMU – *e%ky
a Slovenky a *echa a Slováka. Vznikla z touhy zkusit si ud!lat své první
vlastní p"edstavení mimo budovu DAMU, do kterého jim nikdo nebude
kecat.
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11.00 /DP&/ 35´

MIKRLE, KOLEGIUM HRAB%TE
!PORKA, JAROM%'
!TÍPNUTÍ LABUT%

„Kdy& m(j otec trávil dni v kancelá"i, matka moje, jako v%ecky matky, m!
nesla s pocitem p'chy na odiv, jí nebylo dost mne ukazovat leckomus,
se zálibou se procházela, mne nesouc na rukou, v zámecké zahrad!,
a tu se stalo, &e jedna z labutí, po%kádlená patrn! pentli$kami, je& mi
mate"ská je%itnost nav!sila, sko$ila a %típla mne do pravé ruky.“
Z dopisu Franti%ka Kupky Hanu%i Jelínkovi (28. 9. 1900).

„Duchovním ateliérem lze nazvat subjektivní oblast, kde jsou promít-
nuty obrazy vnit"ního &ivota, sv!t kouzelného zrcadla p"etvo"ené
skute$nosti a vidin, jejich& p(vod se zdá nevyzkoumateln'.“ 
Franti%ek Kupka: Tvo"ení v um!ní v'tvarném, 1923.

Autor: soubor
Re&ie: soubor
Scénogra#e: soubor
Hudba: Vlastimil Ková"
Hrají: Kate"ina Prá%ilová a Adam Svoboda, Mat!j Kubina a Monika
N!me$ková, Vlastimil Ková", Jarka Holasová

Soubor Mikrle vznikl p"ed lety v ZU) F. A. )porka Jarom!" v rámci
literárn!-dramatického oboru, a tvo"il v celku úsp!%né loutkové inscenace
(rakvi$kárna Hotel, pohádka a horor Kráska v d"ev! spící, agrárn!-tran-
scendentální happening Substrát) a po absolutoriu se ú$astnil jako
nezávislé Mikrle z Brna u Jarom!"e oce,ovaného projektu Putování s J. A.
Komensk'm. Letos se schází znovu v novém obsazení pod hlavi$kou Kole-
gia hrab!te )porka, aby se v!noval duchovnímu ateliéru Franti%ka Kupky…
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12.30 /DF!/ 20´

INVERZE, MOST
TO SI VID%L

Rudá panto0e, %edá lodi$ka, bílá polobotka, modrá teniska. Ka&dá
trochu jiná, ale p"esto mají n!co spole$ného. V%echno jsou to jen zasrané
boty, co pat"í na zasranou nohu. Ale co kdy& po sob! n!která z nich
odmítne nechat %lapat? Napí%eme o ní komentá"?

Auto"i: Pavel Skála a kolektiv
Re&ie: Pavel Skála a kolektiv
Hrají: Tomá% Archmann, Leona Houdková, Kate"ina Kudlá$ková, Petr
Klement

Soubor funguje v rámci LDO Základní um!lecké %koly F. L. Gassmanna
a byl zalo&en 1. zá"í 2011. Nyní v n!m ú$inkuje nová generace, která
p"evzala %tafetu po maturantech.

20



SOUBORY, KTERÉ SE DO PROGRAMU
!P 2017 NEVE!LY

"UPAKÁBRA, ZU# JIHLAVA: PROHLÁ#ENÍ

D.R.E.D. (NÁCHODSKO/KLADSKO/PRA!SKO): 
PSI VYLÍHLI SE ZE ZRNEK R$!E, PSI SE VYLÍHLI 
ZE ZRNEK R$!E

KABARET SAUVIGNON, BRNO: V$B%R Z HROZN$CH

SUCHA&I, PARDUBICE: SUCH$ "TENÍ, MOKR$ SNY

LEKTORSK" SBOR

Jan Císa", teatrolog a pedagog
Viktorie *ermáková Pechá$ková, divadelní re&isérka 
Ewan McLaren, re&isér a programov' "editel divadla Alfréd ve dvo"e
Tomá% Jarkovsk', dramaturg a re&isér
Martin P%eni$ka, teatrolog a pedagog

ZPRAVODAJ

Adéla Vondráková (%éfredaktor)
Barbora Haplová a dal%í

DAL#Í INFORMACE

Po"ady provázejí: Kate"ina Plá%ilová a Monika N!me$ková
Koordinátorka pro soubory: Kate"ina Crhová
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. SETKÁNÍ MLAD)CH 
AMATÉRSK)CH 
DIVADELNÍK"
Dílna !rámkova Písku 

!UMPERK 2017
11.–20. srpna 2017

Co Setkání mlad$ch amatérsk$ch divadelník% – Dílna #rámkova
Písku – #UMPERK 2017 nabízí:

! osm dní intenzivní práce pod vedením lektora z "ad divadelních 
profesionál(

! zam!"ení na praktické vyu&ití zku%eností v dal%í práci ve vlastních
souborech

! mo&nost osobního rozvoje
! otev"ení okrajov'm divadelním obor(m
! sm!"ování k záv!re$né prezentaci
! rodinnou atmosféru
! $esko-slovensk' kontext
! speci#cké prost"edí m!sta )umperka
! práci v prostorách %umperského divadla a exteriérech m!sta

Dílna je ur$ena v%em zájemc(m od 17 do 35 let, v'jimky sm!rem nahoru
jsou mo&né, pod 17 let pouze na základ! dohody. 
Kurzovné: 1000 K$ bez ubytování, 1600 K$ ve vlastním spacím pytli,
2500 K$ postel v Domov! mláde&e SZ). Cena neobsahuje jídlo a cestovné.

V leto&ním roce se budete moci setkat s t!mito tématy a lektory:

T'ÍDA A – KAREL &APEK A ROZHLASOVÉ HERECTVÍ
Luká& Rieger – herec a pedagog herectví JAMU Brno a Miroslav
Ondra – herec, dramaturg, pedagog muzikálového herectví a hudebník
Oním na první pohled odstra%ujícím a nezá&ivn'm inspira$ním nám!tem
jsou pro leto%ek povídky Karla *apka, na kter'ch bychom si cht!li
vyzkou%et mo&nosti rozhlasového herectví. Vedle nesporn! autorsk'ch
(a interpreta$ních) tv(r$ích v'zev tak nabízíme neopakovatelnou
p"íle&itost v%em hlasov'm $arod!j(m a krasavicím zdokonalit si a rozvinout
své um!ní intonace, herecké interpunkce, fonace a vokalizace, jako&to
i hlasové charakterizace, imaginace a timingu.

T'ÍDA B – W. A. MOZART – PANTOMIME KV 446
Juraj Ben'ík – slovensk' mim, autor, herec a re&isér
3. b"ezna 1783 se odehrálo jediné hudební uvedení Mozartova opusu
(za jeho &ivota) nazvaného PANTOMIME KV 446 – pantomimu d moll
pro smy$cové kvarteto. Po letech se ve Vídni na%lo torzo tohoto kvarteta
a mnoho skladatel( se pokou%elo dílo dokon$it, dokomponovat, mnohá
t!lesa se jej pokou%ela i nastudovat. Na%í v'zvou bude pokusit se
o vlastní verzi pohybového jevi%tního díla na Mozartovu hudbu.
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T'ÍDA C – STAGE AND SCREEN COMBAT – BOJ PRO JEVI!T%
I KAMERU ANEB SCÉNICKÉ NÁSILÍ PODLE P. N., A.R.G.O.
A MO+NÁ I W. SH.
Petr N%sek – profesionální choreograf, u$itel a poradce dobov'ch
%erm( i boj(
Ozbrojen' boj, sebeobrana, bojové styly staré Evropy, Orientu i Dálného
v'chodu, st"elba z luku, pády, práce s ohn!m, reakce na zásahy a údery,
boj pro jevi%t! i kameru, metání sekerou, no&em i o%t!pem, speciální
zbran!. Ú$astníci se nau$í jednoduchou bojovou choreogra#i, na ní& si
vyzkou%í v!ci z"etelné i nez"etelné pro kameru. P(jde o detailní práci
s takzvan'm p"esv!d$iv'm úhlem, dále pak o synchronizaci, dynamiku
a bezpe$nost práce specialist( pro ozbrojen' boj i kameru.

T'ÍDA K – JEVI!TNÍ POSTAVA – SLOVNÍ A FYZICKÉ JEDNÁNÍ
Petr Kracík – divadelní re&isér
Hlavním tématem dílny bude strategie p"i budování jevi%tní postavy, a to
s d(razem na slovní a fyzické jednání postav budoucí inscenace, která
budou vytvá"ena zvlá%+ jako jednotlivé vrstvy (n!co jako vrstvy ve Pho-
toshopu). Váha bude kladena jejich $itelnosti a funkci v budoucím tvaru.
Tyto dv! vrstvy spolu s v'tvarnou a hudební vrstvou budou poté slo&eny
ve v'sledn' jevi%tní tvar. P"i vytvá"ení inscenace nám poslou&í v'razn!
se%krtaná klasika: Vojnarka, Gazdina roba nebo Lucerna.
T"ída je ur$ena pro ú$astníky od 30 let. 

T'ÍDA G - DOKUMENTÁRNÍ DIVADLO: 
VZNIK &ESKOSLOVENSKA V ROCE 1918
Patrik Lan'ari' – slovensk' divadelní a #lmov' re&isér
-ánr dokumentárního divadla se v posledních letech stává stále popu-
lárn!j%í. Ve t"íd! se budeme zab'vat tímto fenoménem ve v%ech jeho
aspektech. P"í%tí rok si p"ipomeneme sto let od vzniku *eskoslovenské
republiky – tuto událost jsem zvolil jako úst"ední objekt pro ná% di-
vadelní v'zkum. Ale nebude to nudná hodina d!jepisu! B't divadelním
dokumentaristou je mimo"ádn! vzru%ující $innost, proto&e jeho úlohou
je zdánliv! suché historické dokumenty p"em!nit do jazyka obraz(,
metafor, a p"edev%ím &iv'ch lidsk'ch situací, nasytit je emocemi a v%emi
mo&n'mi prost"edky divadelní imaginace a vzít diváka na cestu v $ase,
o&ivit minulost a mít mo&nost se jí dotknout, nadechnout. Na principu
kolektivní tvorby (autorské, re&ijn!-dramaturgické a herecké) si pro-
jdeme cel'm kreativním procesem a pokusíme se vytvo"it scénick' tvar
jako divadelní dokumentaristi.

Kontakt: 
Alena Crhová, tel.: 604 569 781 a Karel Tomas, tel.: 778 702 378
P"ihlá%ky a informace: crhova@nipos-mk.cz nebo internetové stránky
NIPOS-ARTAMA www.artama.cz (odkaz „Experimentující divadlo“). 

Dílnu po"ádají pod zá%titou ministra kultury Daniela Hermana NIPOS-
ARTAMA a Spole$nost Amatérské divadlo a sv!t, z. s., ve spolupráci
s M!stsk'm divadlem, St"ední zdravotnickou %kolou a MÚ v )umperku.
Projekt se uskute$ní s #nan$ní podporou Ministerstva kultury a m!sta
)umperka.



10.00–16.00   DDM Písek – Tv%r'í dílny pro d!ti
Prstíkov' ma,ásek, pono&ková loutka, papírová marioneta.

10.30   Divadelní spole'nost KEJKLÍ(: Hrne'ku, va)!
Pohádky Stole$ku, prost"i se!, Hrne$ku, va"!, O kohoutkovi a slepi$ce,
Strej$ek P"íhoda a Otesánek – theatrum mundi neboli divadlo sv!ta
z lípy, had"ík(, pe"í a star'ch $esk'ch pohádek, ku pou$ení, pobavení
i varování ve%kerého lidu, dítek, mláde&e i kmet( od 4 do 99 let.

11.30   Scénick$ &erm aneb jak to chodí u *lmu
Sta,te se va%ím oblíben'm hrdinou a vyzkou%ejte si na vlastní k(&i bo-
jovat p"ed kamerou. Interaktivní program pro malé i velké s ukázkami
%ermí"sk'ch souboj(.

13.00–18.00   Al Ra&íd
Dobové atrakce pro malé i velké.

14.00   #pinav$ l%z)i – koncert bluesové kapely
Pra&ské backyard-blues trio )pinaví l(z"i se stalo Objevem Rádia Beat,
které se rozhodlo jejich první autorské album za"adit mezi svá do-
poru$ení. Balení d!v$at, následné deprese, houmlesáci, $i nechvaln!
známé pra&ské $tvrti – to jsou témata jejich autorsk'ch písní. L(z"i také
odkazují na starou americkou a britskou scénu 50.–70. let, ov%em
ve vlastních úpravách. 

15.00   Parkour
Ak$ní exhibice skok( a salt písecké skupiny Family Of Move. 

16.00   Divadlo Continuo: Murgila a Zorila 
Hudebn! loutková pohádka inspirovaná v'pravou za rumunsk'mi
p"íb!hy. Troje ústa, %estery o$i, t"icet prst( a jeden plnovous vám budou
vypráv!t p"íb!h, kter' byl po$at za soumraku a zrozen za úsvitu v kra-
jin! temn'ch les( a p"íkr'ch hor, kde lidé a zví"ata &ijí pospolu a mluví
stejnou "e$í. Kde láska a nenávist, &ivot a smrt $i nad!je s bolestí ruku
v ruce putují vesnicemi i dalekou pustinou. P"íb!h pln' zvrat( v náru$í
kruhu budeme hrát a spole$n! s loutkami vypráv!t o laskavosti %t!stí
a síle pevné v(le, které v jednom království chud'm, ale ani bohat'm
nedají spát. Tak poj3te a poslouchejte, zem! se probouzí a pohádka
za$íná. Po p"edstavení následuje hudební dílna.

18.00   VINNETOU aneb kámo& je víc jak zlato z Nugget-Tsilu
P"edstavení je voln! inspirováno jedním z nejznám!j%ích p"íb!h( –
o p"átelství mezi Vinnetouem a Old Shatterhandem. Velice naivním
a zám!rn! groteskním zp(sobem podává velmi zkreslenou zprávu
o sv!t! indián(, bandit( a kovboj( ale p"edev%ím o p"átelství, které je
mnohdy víc ne& sama láska.

20.00   Kámo, naho+!
Mlad' dramaticko-improviza$ní projekt slo&en' z party kamarád(, kte"í
se nestydí ztrapnit se p"ed publikem…
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Za #nan$ního p"isp!ní m!sta Písku po"ádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci
s Divadlem Pod $arou Písek,  Centrem kultury m!sta Písek a Spole$ností
Amatérské divadlo a sv!t. Akce se p"ipojuje k T'dnu um!leckého vzd!lávání
a amatérské tvorby (www.amaterskatvorba.cz). Zm!na programu vyhrazena.



KONTAKTY NA ORGANIZÁTORY

NIPOS-ARTAMA
Alena Crhová, tel.: 604 569 781
Karel Tomas, tel.: 603 480 111 
Kate"ina Crhová, tel.: 605 378 100

Centrum kultury m!sta Písek, Tylova 69, 397 01 Písek
4editel CKMP Josef Ka%par
Dramaturgie Alexandra Zuntová, tel.: 382 734 718
Vedoucí techniky Jan Mach, tel.: 725 460 410

Divadlo Fráni #rámka
Dramaturgie Alena Michlová, tel.: 774 598 326
Divadelní technik Tomá% Ji"ík, tel.: 774 598 334

Divadlo Pod 'arou, Tyr&ova 28, 397 01 Písek
Mirek Pokorn', tel.: 774 598 332

Ubytování
Domov mláde&e, Sovova 1556, Písek, tel.: 382 212 994



#rámk%v Písek 2017
programová bro,ura 56. celostátní p)ehlídky 
experimentujícího divadla

P"ipravilo Národní informa$ní a poradenské
st"edisko pro kulturu, útvar ARTAMA
Gra#cké zpracování Petr Pru%ek
Odpov!dná redakce Alena Crhová 
Tisk RAIN, Jind"ich(v Hradec

Praha, kv!ten 2017
neprodejné


