
Divadelní defilé paradigmat existenciální filozofie

Letošní 9. ročník Vršovického festivalu talentů nabízí zcela 
novou obsahovou aformální rovinu pedagogické a divadelní 
činnosti našeho Studia. Poprvé se všechny věkovékategorie 
cíleně zaměřily na univerzální lidská témata naší existence, které 
autorsky zpracovaly dosamostatných divadelních představení 
s jednotnou formou metaforicky pojatého malého obchůdku – 
kiosku. Vznikla tak mozaika generačních pohledů, či postojů 
konkrétní kohorty mladých lidí vůči základním životnímotázkám 
(jak budu žít?, s kým?, co budu dělat?, odkud přicházím? apod.). 
Toto jednotné zadání si každáskupina samostatně autorsky 
zpracovala tak, aby připravila interaktivní představení 
s podtitulem „Kiosek“.

Je to vlastně dobrodružná hra na obchody, kdy se herci i diváci 
pokouší zábavnou formou, různýmidivadelními prostředky 
a formami, prozkoumávat a pohrávat si, vyjadřovat se, mluvit 
o nich a k tomu, ptátse, nacházet i nenacházet odpovědi na 
jednotlivá existenciální témata, hledat, bavit se, zpívat, či 
tančit.Každé představení je proto jakýmsi „probouzejícím 
okamžikem“, impulzem, který staví účastníka„obchodní 
transakce“ tváří tvář vybrané situaci a nutí ho zaujmout postoj. 
Mezi podnětem a reakcí takvzniká prostor pro svobodu volby. 
A výstupem tohoto procesu je poznání herce i diváka – 
uvědomení sisvé odpovědnosti za svůj vlastní „projekt“ 
(specifický lidský úděl, život).

Naším cílem totiž není profesionalita a bezchybnost a výkon 
z představení, ale spíše schopnostimprovizovat, zkusit si jiné 
možnosti, vyřešit problém a naučit se pracovat 
s nepředvídatelnýmiokolnostmi. Společná témata a forma 
dávají každému představení pouze rámec. V něm se tak 
mámožnost rozvinout prostor pro kreativní hledání odpovědí 
a cest k sebepoznání, nalezení smysluseberealizace, hodnoty, 
svých principů... Každý účastník – herec i divák, může díky přímé 
konfrontacis konfliktem navozeným situací, prozkoumat svůj 
vztah k sobě a světu, odhalit projevy lidské osobnosti,reflektovat 
zkušenosti svoje i skupiny, ale i lépe identifikovat normy, 
očekávání, teorie, předsudkydnešního světa.
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Pokud Vás oslovují náš elán a nadšení – a máte zájem Talent 
drama studio podpořit, napište nám prosím, a my se Vám rádi 
ozveme. 

Pokud byste chtěli získat lepší povědomí o naší pedagogické, 
dramatické či komunitní práci v pražských Vršovicích, rádi Vám ji 
představíme osobně.

I nadále jsme odhodláni zkvalitňovat a rozšiřovat naše aktivity, 
a právě Vaše finanční podpora je toho základem. Jedině díky ní 
můžeme naše představy a nekomerční projekty uvést v život, 
podpořit rozvoj mladých talentů a vytvářet nové smysluplné 
zážitky, které autorská tvorba a divadlo přinášejí. Vaši důvěru 
a podporu vnímáme jako dialog a proto další nápady a způsoby, 
jak nás podpořit, vítáme.

Našim dárcům, bez nichž bychom nikdy nemohli dělat to, co 
děláme, se snažíme poskytovat co nejkvalitnější péči a podporu.  
Nasloucháme Vašim podnětům a přáním. Všechny dary 
a finanční podporu odpovědně využíváme a transparentně 
vyúčtováváme.

Díky vaší podpoře jsme byli schopni v uplynulých letech výrazně 
rozšířit naše projekty, přinést nové myšlenky a postupy, rychleji 
reagovat na potřeby komunity, rozšířit spektrum našich 
divadelních představení a projektů.

Jak nás podpořit

Vršovický festival talentů
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Loutkář
Loutkář se ocitá ve vlastním kiosku a zakončuje 
dobrodružný veletržní maraton
V jednom malém kiosku pracuje vášnivý, pro věc 
zapálený, ale sebestředný loutkář. Jeho vášní je 
Shakespearova hra Romeo a Julie. Proto se 
rozhodl vyrábět jen loutky Romea a Julie, 
vdechnout jim emoce a ponechat je jejich 
vlastnímu příběhu. Zdá se, že tím jeho práce končí. 
Jenže duch radosti z manipulace a ovlivňování 
zasahuje do života loutek a ty ztrácejí i poslední 
zbytky vlastní svobody. Interaktivní autorské 
představení, kde se divák stává součástí 
manipulativníhosvěta na první pohled 
sympatického, neškodného a úslužného loutkáře.
Hraje D-talent (dospělí od 18 let): Adéla Bubnová, 
Milan Deutsch, Lucie Dolfi, Jakub Fišer, Barbora 
Hromádková, Michael Málek, Ivan Rohožka, 
Veronika Svozílková

Letem světem (se) svědomím
Jsme u velkolepého putování historií, kiosku 
mládeže
Autorské představení skupiny Spektákl zatáhne 
diváka do velkolepé podívané, při které budeme 
následovat cestu světovými epochami 
prostřednictvím dvou svědomí. Podíváme se do 
hlav několika zajímavých osobností, jako třeba 
řeckému bohu Hefaistovi nebo nahlédneme, jak to 
vypadalo v hlavějedné komunistické učitelky. 
Humoristické představení s jedním zvratem, které 
donutí člověka tázatse i svého svědomí, co je 
správné a co ne.
Hraje Spektákl (15-18 let): Jan Bednář, Patricie 
Cagášková, Valerie Dobešová, Filip Janík, Tereza 
Kocourková, Anna Netolická, Isabella Petzoldová, 
Tereza Procházková, Marek Rosol, Marie Skálová, 
Hana Sršňová, Sylvie Vraná

Eliška
Loutkář nás zve do nemocnice, kde Eliška 
znovunalézá svůj ztracený vnitřní svět
Eliška se po tragické nehodě probouzí v nemocnici. 
Zjišťuje, že její maminka je v kritickém stavu a neví 
se, zda přežije. Eliška si prochází vlastním vnitřním 
světem, kde se potkává s láskou, nenávistí, 
důvěrou, i nedůvěrou, strachem i odvahou 
a pokouší se znovu zaujmout vlastní postoj k sobě 
samé.
Hraje Rozmach (13-15 let): Alžběta Dolečková, 
Tobiáš Frýdl, Kateřina Heinlein, Karolína Kočí, Thea 
Kvapilová, Eliška Kuptová, Veronika Macková, Lada 
Marková, Lucie Riegerová, Anežka Trnková

Jen si, prosím, nabídněte, vážení...
Druhý den veletrhu… Nabídněte si dobrůtky z kiosku 
Lotrandovců
Otevírá se nový obchod s chutnými a sladkými 
dobrotami. Je libo donut strachu, a či spíše odvahy? 
A co tak s náplní štěstí, nebo opepřit to radostí, nebo 
dokonce láskou? Jen si, prosím, nabídněte, vážení!
Hrají Lotrandovci (11-13 let): Richard Češpivo, Eliška 
Hýblerová, Julie Jirásková, Jessika Kadeřábková, 
Matyáš Kovář, Karolína Maier, Mia Růžová, Kristýna 
Sladká, Nella Šandová, Michal Švejda, Matěj Trnka, 
Viktorie Tůmová

Cesta
Hra pokračuje… pohádkový kiosek Ohniváku

Do starého ošuntělého kiosku přichází kluk Jeník 
koupit si odvahu, strach, lásku, důvěru, vděčnost. 
Jenže něco takového se přece nedá koupit. Jeník 
se rozhodne, že jde tyto ctnosti-nectnosti hledat. 
Tím začíná putování Jeníka a prodavače za 
hledáním základních lidských hodnot 
v pohádkovém světe.

hraje Ohnivák (9-11 let): Kristýna Bačíková, Tomáš 
Hlavsa, Lukáš Jaroš, Matyáš Koška, Natálie 
Pohorská, Josefína Přichystalová, Nelly Šťastná, 
Michaela Váňová, Filip Váňa, Emma Tillová, Zoe 
Tillová, Radan Tutko, Veronika Vodičková

Láska či nenávist?
Klik a jsme u bojem vyostřeného kiosku Rarachu
Potká se Láska s Nenávistí a rozhodnou si založit 
v jedné malé vesničce každá z nich obchod. Jenže 
starosta si usmyslí, že dva obchody pro jednu 
vesnici jsou příliš. Proto vyhlásí výběrové řízení. Kdo 
vyhraje? Láska nebo Nenávist? 
hraje Rarach (7-9) let: Anja Dorušková, Markéta 
Gellnerová, Emílie Hlaváčová, Sofie Hogenová, Lukáš 
Hogen, Max Kot, Maxmilián Meitner, Mikuláš Novák, 
Nela Tyburcová, Frederika Vartanyan

Život ptáčátek
Hra začíná… Loutkář uvádí ptačí kiosek nejmenších 
herců
Pohled do obyčejného života malých ptáčátek plný 
zpěvu, radosti, ale i starostí, strachu, odvahy 
a lásky.
hraje No name (4-7 let): Klára Ille, Ella Spirit, Karolína 
Sittová, Karolína Srazilová, Barbora Šinclová, Terezie 
Šimánková, Kristýna Šobíšková, Sára Štorková

Nesmrtelní 2095
Již 120 let se schází skupina bývalých spolužáků ze 
základní školy. Probírají své životy, vrací se do 
minulosti, znovu prožívají zapomenuté příběhy, aby 
aspoň na chvíli ožili. Jejich duše jsou už dávno 
mrtvé, ale těla ne a ne umřít. Klonování, 
omlazování, celá ta urputná snaha lidstva být věčně 
krásný, mladý a zdravý, způsobila, že lidé přestali 
umírat. A smrt je nakonec to jediné, po čem touží…
hraje D-talent (dospělí od 18 let): Adéla Bubnová, 
Alena Čechová, Milan Deutsch, Lucie Dolfi, Jakub 
Fišer, Barbora Hromádková, Michael Málek,  
Veronika Svozílková
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SOBOTA
15:00
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Jen si prosím nabídnětě, 
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Eliška

diskuze s herci,přestávka
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svědomím

diskuze s herci,přestávka
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Loutkář

diskuze s herci,loučí se Loutkář 
s diváky

(Změna programu a časů vyhrazena)

PROGRAM
Pátek, 19:30

Sobota, 15:00

Neděle, 17:45

Sobota, 16:45

Neděle, 15:00

Neděle, 19:30

Veletrhem provází Loutkář v podání Ivana 
Rohožky z představení skupiny D-talent.


