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Kuře do všech regionů!

Jičín, Jihlava, České Budějovice a Opava ožijí na kraji podzimu divadlem. Festivaly, 
které v regionech proběhnou mezi 27. zářím a 17. říjnem, navazují na Malou 
inventuru Praha. Ta  každoročně představuje nejzajímavější projekty nového divadla 
za poslední rok, a to české i zahraniční. 

„Diváci se zakrátko budou moci přesvědčit, jak rozmanitá je oblast nového divadla, 
která spojuje tanec a činohru, pohyb a loutky, dokument, hudbu a výtvarné umění. A 
právě tak různorodé jsou i festivaly v Jičíně, Jihlavě, Českých Budějovicích a Opavě. 
Podzimní putování festivalu po českých a moravských městech je tak přirozeným 
přenesením dění z metropole do regionů, které podporuje rozvoj živé kultury napříč 
Českou republikou,“ říká k festivalu jeho dramaturg Petr Pola. 

Jičín: Velázquez při svíčkách 

Malá inventura v regionech zahájí v Jičíně. Podtitulem šestého ročníku je „Theatrum 
pictum“, tedy „Divadlo obrazů“. Dramaturg Jiří Vydra vysvětluje: „Ve vybraných 
představeních bude hrát silnou složku scénografie a vizuální atmosféra, která bude 
umocněna unikátními prostory barokní Valdštějnské lodžie.“ 

Bohatý program nabídne atmosferické Lázně tvůrčího dua Alžběty a Reného 
Vitvarových, dále interaktivní performanci Třicet šest dramatických situací ruské 
autorky Anny Romanové, nebo Jenúfu scénografky Terezy Magnanové a hudebníka 
Michala Cába, kteří pracují s hedvábným papírem a světlem svíček. 

Festival pak završí Kabaret Velázquez, jehož autorem je divadelník Jan Komárek. 
„Historický sál se stane divadelním rámem pro fantasmagorické barokní obrazy a 
situace inspirované dílem Diega Velázqueze,“ přibližuje dramaturg Vydra. Jako bonus 
vystoupí losangelská zpěvačka Eliza Rickmanová, která podle Vydry „diváky provede 
bizarním hudebním světem plným podivných příběhů“. 
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Jihlava: Život u Tiffanyho

Žluté kuře, které je logem Malé inventury, se již podruhé vylíhne také v jihlavském 
DIODu. „Festival nového divadla přináší každý rok to nejzajímavější, co se na české 
divadelní scéně odehrálo,“ přibližuje jihlavský program Přemysl Martinek. 

Divadelní soubor Ufftenživot zahájí přehlídku představením Keep Calm, které divákům 
nabídne univerzální návod k životu. Původní autorská inscenace v režii Jiřího Honzírka 
Horizont 8 pak reflektuje letošní osmičková výročí. A soubor Anička a letadýlko přiveze 
na Vysočinu hned dvě představení. Tím prvním jsou Roštěnky u Tiffanyho, „zářivá 
freakshow inspirovaná hlubinami života“, slibuje anotace. Tím druhým  je napínavý  
příběh „o sežrané zlaté rybce“ s poetickým názvem Frutti di mare.

České Budějovice: Occupy Erben!

Divadelní zážitky nabídnou potřetí také České Budějovice. „Děti si s námi užijí 
loutkovou pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký podle Erbena a těšit se mohou i na 
divadelní workshop v samoobslužném divadle ,Přijdu hnedʻ,“ láká kurátorka Bára 
Jílková z pořádající Kredance. 

V nedalekých Malovicích se divákům představí skandinávsko-české uskupení T.I.T.S. s 
představením MINE, které z různých pohledů zpracovává téma „lidské touhy vlastnit“. 
Představení Poledne Divadla Continuo se pak inspirovalo stejnojmennou knihou 
Natalje Gorbaněvské, která jako jedna z osmi demonstrovala v srpnu 1968 na Rudém 
náměstí v Moskvě proti okupaci Československa. 

„Poslední festivalový den se opět přesuneme do ulic města, kde se odehraje 
představení Horizont 8, politické divadlo, které se dotýká současných problémů 
společnosti i našeho města,“ vysvětluje kurátorka Jílková. V rámci festivalu proběhne 
rovněž doprovodný program, který zahrne designmarket nebo taneční workshop. 

Opava: Havel akrobatem

Festival nového divadla v regionech završí letos pátý ročník Malé inventury Opava. 
Tamější Klub Art uvítá výše zmíněný soubor Anička a letadýlko, který nabídne Roštěnky
u Tiffanyho. 

O den později mohou diváci vyrazit na představení Ferdinande! režiséra Michala Háby, 
které pojednává o prvním prezidentovi Československa po roce 1989 Václavu Havlovi. 
Lákadlem je i divadelní představení Kaffeeklatsch, které bude uvedeno v Loutkovém 
divadle Opava: potkají se tu tanec a akrobacie s dobrou kávou. 

KOMPLETNÍ PROGRAM FESTIVALU: WWW.MALAINVENTURA.CZ
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Jičín

27. až 30. září 2018 

www.valdstejnskalodzie.cz

Jihlava

28. až 30. září 2018 

www.diod.cz 

České Budějovice

11. až 14. říjen 2018 

www.kredance.cz

Opava

15. až 17. říjen 2018 

www.klubart.cz
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Partneři a sponzoři

Festival pořádá:

Nová síť 

Ve spolupráci:

Valdštejnská lodžie, o. p. .s., 

DIOD – divadlo otevřených dveří

Kredance z. s.

Opavská kulturní organizace, o. p. s.

Za podpory: 

Ministerstvo kultury ČR

Státní fond kultury

Město Jičín

TJ. Sokol Jihlava 

Město Jihlava

Jihočeský kraj

Nadace život umělce

Rengl

Klub Art

Mediální partneři: 

Jihlavské listy

Značka kvality: 

EFFE - Europe for Festivals, Festivals for Europe
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