
Dnešní program
14:00–15:00 / Stopa – Ego-
centrická samota / Velký sál

15:45–16:05 / Divadélko pod
ZUŠkou – Horůrky / Velký sál

16:30–17:30 / Diskuse (Stopa,
Divadélko pod ZUŠkou) / Malý
sál

18:00–19:15 / Divadelní spo-
lek Scéna Kralupy –Máma ří-
kala, že bych neměla / Velký
sál

20:45–21:45 / Reservé – Jezdci
/ Velký sál

22:00–23:00 / Diskuse (DS
Scéna Kralupy, Reservé) / Ma-
lý sál

Zítřejší program
14:00–15:20 / Kým? Čím? –
HamLETEM / Velký sál

16:00–16:35 / Brambůrky –
Hrnečková Karkulka / Velký
sál

17:00–18:00 / Diskuse (Kým?
Čím?, Brambůrky) / Malý sál

18:15–19:00 / KUKátko – Hra
o čas / Velký sál

20:15–21:35 / Opera Žatec –
Kdy to bylo naposledy / Velký
sál

22:20–23:10 / Vanabí Lito-
měřice – Experiment 0-1-7 /
Velký sál

23:30–00:30 / Diskuse
(KUKátko, Opera Žatec) / Malý
sál
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Chůdadlo přiveze kromě lektorů semináře i inspirativní představení The Cube. Foto: Deník
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Hlavní organizátor a pedagog Pavel Skála řekl Zpravodaji:

Cítíme potřebu vracet se
od technologií zpět do přírody

U
ž dvanáctý
ročník Pře-
Mostění se
svým týme
organizuje

Pavel Skála. Hybatel mos-
teckého kulturního dění,
pedagogmístní ZUŠ, diva-
delník.

Je letošní PřeMostění jiné,
než bývala taminulá?
Konečně je festival v

jednom celku a po covidu.
Vminulých letech jsme
museli přehlídku dělit na
dvě kratší části. Tentokrát
se zase sejdeme na pět dní
se vším všudy. To je asi
největší rozdíl oproti ne-
dávnéminulosti.

Každý ročníkmá nějaký
podtitul. letos jste zvolili
Zpátky ke kořenům.
To souvisí právě smi-

nulou dobou, která byla
hodně virtuální a on-line.
Vracíme se k osobnímu
setkávání. Zároveň cítíme
potřebu vracet se od tech-
nologií zpět do přírody.
Toto téma se prolíná
vzdělávacími semináři
a částečně se promítlo i do
programu – třeba v podo-
bě inscenace Jezdci od
souboru Reservé při míst-
ní ZUŠ F. L. Gasmanna,
která vychází z antické
předlohy
a nachází řadu paralel se
současnou politickou si-
tuací i tématy, která rezo-
nují ve společnost

Kromě představenímá
PřeMostění i část vzdělá-
vací.
Součástí programu fes-

tivalu jsou třídenní umě-
lecké vzdělávací semináře
– seminaristé se budou
učit žonglovat, využívat
hlas, projdou procesem
divadelní tvorby až k vý-
slednému produktu a po-

debatují o antickém diva-
dle. Vše pod vedením peč-
livě vybraných odborných
lektorů. Posluchači semi-
nářůmají možnost praco-
vat se zkušenými odbor-
níky, naučit se něco nové-
ho a poznat další kamará-
dy se stejným zájmem.
V nabídce je také dětský
seminář pro nejmenší,
který probíhá v době
představení, aby si neru-
šený divadelní zážitek
mohli dopřát i rodiče.

Letos uvidí diváci šestnáct
představení. To je docela
dost, navíc některé pře-
hlídkymusely krátit pro-
gram, protože nebylmezi
soubory takový zájem. Jak
to děláte?
Musíme zájemce i od-

mítat, hlásí se nám ke tři-
ceti souborů. Je to asi naší
otevřeností, atmosférou a
také tím, že nejsme jen
přehlídka, ale i festival se
semináři. Některé roky
jsmeměli i dvacet před-
stavení.

A proč tentokrát jen šest-
náct?
Vždy záleží na provoz-

ních věcech, jako jsou dél-

ka představení, čas po-
třebný na přípravu a po-
dobně. Mívali jsme hodně
kratších představení, letos
jsou některá delší a logicky
se jich nevejde do hracího
prostoru tolik

PřeMostění je postupovou
přehlídkou, ale necílí jen na
jeden druh divadla. Proč
jste tak rozkročení?
Představení, která uvidí

diváci, mají šanci získat od
odborné poroty nominaci
či doporučení na celostát-
ní přehlídkyMladá Scéna,
činoherního a hudebního
divadla Divadelní piknik
Volyně, experimentujícího
divadla Šrámkův Písek
a činoherního divadla pro
děti a mládež Popelka Ra-
kovník. Je skvělé, když se
mohou potkat divadelníci
z různých oborů, věřím
totiž, že se dokážou vzá-
jemně obohatit. Studenti
třeba ukážou větší odvahu
při zpracování, u zkuše-
ných dospělých činoher-
ních souborů zase uvidí
hereckou techniku, která
jim chybí. Třeba Divadlo
Radar už je divadlo na
téměř profesionální úrov-
ni. Kvůli této pestrosti a

vzájemné inspiraci jsme
přehlídkou otevřenou.

Hledají se vám po těch le-
tech snáze partneři, kteří
by přehlídku podpořili?
Hlavním partnerem je

ministerstvo kultury a je-
jich grant, protože jsme
přehlídkou postupovou.
Dalšími pak jsou Ústecký
kraj a Statutární město
Most. A vMostě se snaží-
me najít takové partnery,
kteří jsou lokální a nabí-
zejí služby nebo produkty,
o nichž si myslíme, že jsou
dobré. Myslíme si, že když
návštěvníkům festivalu
ukážeme třebaMinipivo-
var Most nebo areál Bene-
dikt, poznají, že nejsme
jenměsto lomů. Zjistí, že
tu vznikají nebo se nabí-
zejí skvělé věci a budou si
je pamatovat.

Takže spíše než se obracet
na nadnárodní firmy je pro
vás důležitá lokálnost?
Přesně tak. Třeba si pak

na dobré jídlo, pití nebo
ubytování lidi vzpomenou
a pověst mosteckých firem
se rozšíří i do dalšíchmíst
v zemi.

Martin Rumler



VÍTEK MARUŠÁK A HONZA KULHÁNEK

Žonglování a párová
akrobacie
Jmenuji

se Honza
Kulhánek,
ale říkají

mi JayJay.
V Chůdadle pracuji třetím
rokem, dělám párovou ak-
robacii, žongluji (nejen)
s ohněm a nově se učím
vzdušnou akrobacii na
šálách. Moje srdcová zále-
žitost je hraní kejklířských
pohádek pro děti.

Jme-
nuji se
Vít Maru-
šák, studuji
na FF UK uči-
telství českého jazyka a
historie. V Chůdadle jsem
od roku 2015 – vystupuji
jako kejklíř, dělám ohňové
show a párovou akrobacii.
Na pouličním vystupování
mě nejvíce baví komuni-
kace s lidmi okolomě.

EVA SPOUSTOVÁ

Hlas
Eva Spoustová –Málková

vystudovala DAMU, hrála
v divadle DRAK, podstat-
nou část života strávila
předmikrofonem – pře-
vážně se věnovala dabingu
jako herečka i jako tvůrky-
ně dialogů a režisérka. Pět
let na DAMU učí předmět
Jevištní mluva a vede kurzy
komunikačních doved-
ností. „Budeme pracovat
zhruba v těchto okruzích:
jakmluvíme a jak držíme
tělo – jak dýcháme, co

zname-
ná ener-
gie, pokud jde
o hlas a řeč a jak
se s ní lépe zacházet, jak se
cítit líp v životě i na jevišti,
emoce, srozumitelnost
a artikulace,“ říká Eva
Spoustová. „Pustit se do
práce s hlasem, se způso-
bem, jakýmmluvím, se
způsobem, jakým o textu,
přemýšlím, znamená, že
mám velké odhodlání, chuť
a vůli,“ pokračuje.

MARIE NOVÁKOVÁ

Antické divadlo
Divadelní a rozhlasová

dramaturgyně a autorka,
absolventka oboru dra-
maturgie na katedře čino-
herního divadla DAMU.
Spoluzakladatelka

a dramaturgyně nezávis-
lého divadelního souboru
Tygr v tísni a Divadla VILA
Štvanice. Umělecká ředi-
telka plenérového diva-
delního festivalu Antická
Štvanice. V tvorbě se za-
bývá adaptacemi a insce-

nováním
literatury
20. a 21. století, antickým
dramatem a divadlem
v netradičních prostorech.
„I ti největší skeptikové

se přesvědčí, že antika je
nesmrtelná, velkolepá,
vzrušující a reflektuje tak
ožehavá témata jako je
pandemie, terorismus, ko-
rupce, válka, ekonomická
krize atd. To vše skrze pláč
i smích,“ říká Marie.

TEREZA SKÁLOVÁ

Dětský seminář
Učím ve školce, protože

ráda trávím čas s dětmi.
Děti mě naučily užívat si
přítomnosti, nechat se
unášet hrou, oživit svou
kreativitu tak, jak si přeje
mé vnitřní dítě, pozorovat
svět zblízka. Mám ráda di-
vadlo a když to jde, taky
jezdím po festivalech a po
seminářích. Jakmilemá
člověk vlastní děti, už to
není tak jednoduché
a proto vznikl tento dětský

seminář.
My si bu-
deme hrát
a vy si můžete užívat do-
spělácký program bez dětí.
Návrat ke kořenům promě
vždycky znamená dětství.
Vůni lesa v Jizerských ho-
rách, chuť borůvek , chlad
potoka kolem kotníků, za-
prášený vzduch a houpací
síť na půdě, kde jsem si
hodiny a hodiny četla.
A příběhy.

PAVEL SKÁLA, JAN MRÁZEK A ANNA HRNEČKOVÁ

Proces a produkt
ANNA
HRNEČKOVÁ

Anna je divadelní
lektorkou v Diva-
dle Drak v Hradci
Králové (nebo spíš
zase bude, až jí skončí ma-
teřská dovolená), na KVD
DAMU učí (mimo jiné) zá-
klady dramaturgie a je re-
daktorkou časopisu Tvoři-
vá dramatika. Studovala
hudebně – dramatické od-
dělení Pražské konzerva-
toře, divadelní vědu na

FFUK a vý-
chovnou
dramatiku
na DAMU.
Coby he-
rečka (v hlu-
bokéminulosti)

spolupracovala (například)
se souborem CD2002 a
Divadelním studiem To-
várna,. Coby produkční
působila v Pražském ko-
morním divadle – Divadle
Komedie a Divadelním
studiu Továrna. Občas bý-
vá zvána do lektorských

sborů pře-
hlídek
dětských
recitáto-
rů a di-
vadla hra-

ného dětmi.
PAVEL SKÁLA
Pavel je pedagogem na
ZUŠ vMostě, kde vede
spoustu souborů. Působí
jako lektor, organizátor a
spolu s Barborou Gréeovou
nově zakládají dramacen-
trum vMostě, které bude
navazovat na Divadelní

klub Školka. V nepo-
slední řadě je líný
workoholik, o ví-
kendech se potulu-
je na KVD DAMU, je
manžel a otec tří
holek.

JANMRÁZEK
Honza je divadelní lektor,
improvizátor, muzikant.
Nově absolvent KVD DA-
MU. V poslední době se
pohybuje převážně v Pol-
sku (studium režie na AST
Kraków, stáž v Teatru
Węgajty).
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