
KLINICKÝ TÝDEN V DIVADLE DRAK 2022 

22. 9.–28. 9. 2022 

Pár slov o KLINICE 

Katedra výchovné dramatiky DAMU Praha ve spolupráci s Divadlem Drak v Hradci Králové již 

po páté realizuje pro své studenty i možné zájemce z jiných kateder DAMU klinickou praxi 

v profesionálním divadle zaměřeném na dětské a mladé publikum. 

Studio Labyrint Divadla Drak nabízí vhodné zázemí pro tvorbu projektů, které se zaměřují 

na hledání možností uplatnění divadla v pedagogickém procesu, na hledání přesahů divadla 

do cílené práce s dětmi i dospělými, s komunitami apod. Studenti Katedry výchovné dramatiky 

případně i další účastníci tohoto programu z jiných kateder mohou prostřednictvím 

intenzivního potkávání s profesionální institucí i širším místem jejího působení rozvíjet 

dispozice své tvůrčí práce. kreativní studentské práce na poli tvorby pro děti a mládež, 

v oblastech propojování umění a vzdělávání, v oblastech spojených s estetickou výchovou 

i výchovou k tvořivosti. 

Klíčovými metodami, které v průběhu klinické praxe studenti absolvují je především stínování 

pozic pracovníků divadla, diskuse a odborné přednášky a prezentace i vlastní poznávací 

činnosti. Součástí „Kliniky“ je také setkání s dalšími odborníky z oborové blízkosti (Centrum 

uměleckých aktivit – Impuls a hradecká ZUŠ Na Střezině). 

Tvůrčí dílna se zahraničním lektorem 

Významnou součástí klinického týdne je praktické tvůrčí setkání s inspirujícím zahraničním 

lektorem. Letos přijala pozvání běloruská umělkyně, aktivistka Aksana Haiko, umělecká 

vedoucí a režisérka souboru Kryly Khalopa. Třídenní dílna Aksany Haiko bude vedena k různým 

pohledům na metody dokumentárního divadla, metodu verbatim a vůbec směrem 

ke komunitně a společensky angažovaným divadelním postupům. Dílna proběhne v anglickém 

jazyce. 

Ubytování je pro studenty KVD zajištěno v Penzionu Amátka, pro účastníky z jiných kateder 

můžeme pomoci zajistit ubytování v Hradci, ale hradit si jej musí každý za sebe.  Stravování si 

zajišťuje každý účastník sám a na své náklady. Účastníkům bude k dispozici kuchyňka s 

vybavením k přípravě drobného občerstvení.    

 



Harmonogram Klinického týdne 2022   

 
Čtvrtek 22. 9.  
16:00–16:30 očekávané příjezdy účastníků do Divadla Drak 
16:30–17:00 vstupní setkání účastníků v Divadle Drak, představení projektu Klinika 

a harmonogramu pobytu. 
17:00–18:00 komentovaná prohlídka Divadla Drak + seznámení s pracovišti, představení 

divadla a jeho činností (ředitel, produkce, lektorské oddělení)  
18.00–19:30 večeře, ubytování 
19:30–21:00 kulatý stůl, společná diskuze 
 
 
Pátek 23. 9.  
09:00–13:00 pobyt na klinických pracovištích 
13:00–14:00 oběd 
14:00–16:00 Město Hradec jako místo pro tvorbu a vzdělávání (trochu náhlédnutí do genia 

loci tohoto města, komentovaná procházka městem) 
16:00–18:30 vstupní lekce Aksana Haiko - workshop se zahraniční lektorkou 
18:30–20:00 večeře 
20:00–21:30 Aksana Haiko (prezentace)  
 
Sobota 24. 9.  
9:00–21:30 (s pauzami) Aksana Haiko – workshop se zahraniční lektorkou 
pauzy na oběd a večeři 16.00, 18.30 
16:00  premiéra inscenace Zlatá rybka – Divadlo Drak   
 
 
Neděle 25. 9. 
09:00–16:00 (s pauzami) Aksana Haiko – workshop se zahraniční lektorkou 
16:30–19:30 společná práce se studenty 2. ročníku MgA. Projekt Wegajty 22   
20:30–21:30 shrnutí denní práce, diskuse 
 
 
Pondělí 26. 9. 
09:00–12:00 pobyt na klinických pracovištích 
12:00–13:30 oběd 
13:30–15:00 Úvod do studia na KVD – Radek Marušák 
15:30–18:00 Martina Erbsová – Centru uměleckých aktivit IMPULS HK  
19:30–21:00 shrnutí denní práce, diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Úterý 27. 9.  
9:00–12:00 pobyt na klinických pracovištích 
12:00–14:00 oběd 
14:00–17:30 ZUŠ Na Střezině – Jana Portyková 
17:30–19:00 večeře 
19:00–20:30 přednáška o současných tendencích v performativním umění (Jan Suk) 
 
 
Středa 28. 9. 
10:00–13:00 Celková reflexe projektu, zpětné vazby, evaluace klinického týdne. 
13:00 oběd – odjezd 

Změna harmonogramu vyhrazena 

 

Kontaktní osoba pro účastníky „Kliniky“: 

MgA., Mgr. Roman Černík (KVD DAMU): 604 281 500, roman.cernik@damu.cz 

MgA. Barbora Kalinová (Divadlo Drak): 776 777 914, kalinova@draktheatre.cz  

 

Kód předmětu pro zápis v KOS: 

1. ročník magisterského programu KVD 
prezenční: 205KSTZ 
kombinovaní: 205KKST 

Ostatní (4 místa): 205KLS 
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