Bezbariérové divadlo Barka
Vítejte v Barce. Na komorní divadelní scéně s bezbariérovým přístupem na jeviště i do hlediště. Jsme divadlo,
v němž mají postižení, děti i studenti, seskupení mladých divadelníků či hudebníků přednost před komercí.
Snažíme se o co možná nejširší program určený dětem i dospělým. Na našem pódiu můžete vidět rozličné
umělecké aktivity lidí s nejrůznějším zdravotním hendikepem i bez něj.

Najdete nás
Divadlo sídlí v ulici Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole
•

tramvajová zastávka Husitská (linka č. 1 a 6)

•

autobusová a trolejbusová zastávka Charvatská (linka č. 32 a 67)

Trochu těch suchých údajů:
Divadelní sál a jeho příslušenství s kapacitou 150 diváckých míst a jevištěm 9 x 9 metrů slouží svým zázemím
zhruba 40 souborům ročně. Celoroční provoz amatérského alternativního divadelního prostoru umožnil
zrealizovat během roku 2012 celkem 82 představení a 1 060 hodin zkoušek. Prah divadla překročilo celkem
7 719 diváků. Na prknech Barky hrají amatérské i poloprofesionální soubory, integrované soubory, kde hrají či
tančí lidé s postižením, odehrávají se tu přednášky, koncerty, festivaly v několika jazycích.
Co Barka umí?
PROSTOR. Je mnoho talentovaných lidí, herců, tanečníků, muzikantů, různých věků, národností, hendikepů
i předností. Je však málo míst, kde by mohli za přátelských podmínek své nadání uplatnit před diváky. Barka tu
je právě pro ně. Pronájem divadla si na vymezený čas může dovolit i malý amatérský soubor. Vycházíme vstříc
dle individuálních potřeb, vždyť jsme tu pro ně…
ZÁZEMÍ. Bezbariérové jeviště, hlediště, zázemí pro
herce, stovky kostýmů, rekvizit, dostupná divadelní
technika i speciální efekty, orchestřiště, kulisy… nejen
s tím vším můžou soubory pracovat dle inspirace
a polibků múz. To vše v klidné lokalitě snadno dostupné
brněnskou hromadnou dopravou.
RADU. Ne každý soubor ví, jak své umění prodat, jak
řídit a režírovat představení, co vše zařídit, aby v den
premiéry vše dopadlo nad očekávání dobře. Naším
cílem je učit soubory práci producenta, dramaturga
i režiséra. Dlouholeté úsilí se už v mnoha případech
začíná vyplácet, z amatérů se stávají profesionálové,
z neumělých představení bezchybné kusy.
PODPORU. Pokud se soubor dostane do finančních potíží, poradíme, jak oslovit sponzory nebo nadace
s žádostí o grant. Pokud soubor potřebuje zapůjčit netradiční rekvizity nebo na poslední chvíli shání náhradu
za nápovědu, napínáme všechny své síly, aktivizujeme širokou síť přátel a snažíme se pomoct. I my máme rádi
závěrečný aplaus a improvizace nám není cizí.
SETKÁVÁNÍ. Víc hlav víc ví. Barka se stává
centrem brněnských umělců, kteří se zde můžou
potkávat, inspirovat se, pomáhat si navzájem.
Na jevišti i v zákulisí divadla pak vznikají dobré
věci, nápady zde dostávají konkrétní obrysy,
funguje zde něco, co se jen těžko popisuje. Barka
má zkrátka genia loci.
Co Barka potřebuje?
Nové finanční zdroje, abychom mohli vyjít vstříc
souborům, které to potřebují
Posilu pro stávající provozní tým, schopného
manažera, který pomůže zrealizovat všechny
dobré nápady i něco navíc

Materiál pro opravu a udržení staré budovy v přijatelném stavu
Komunitu podporovatelů, kteří svou Barku nejen podpoří, ale také správně její prostory využijí
Nové projekty, které Barku otevřou Brnu
Diváky, kteří budou na integrované divadlo chodit a poznávat tak, že svět hendikepu není zas tak odlišný a děsivý
Podporu pro to, aby mohla postupně směřovat k velké rekonstrukci i k dalším divadelním snům

Koho v Barce potkáte?
Provozní tým, bez kterého by to nešlo:
Zdenku Vlachovskou – ředitelku a duši divadla, která to všechno vymyslela,
udržela a prosadila. Kromě dlouhých hodin v divadle se soubory ještě pracuje
na Janáčkově akademii múzických umění a učí produkci. Pro Barku nejen
pracuje, ale i žije a dýchá.
Josefa Pepína Fialu – technika, osvětlovače, sekretáře – pravou a spolehlivou ruku Zdenky Vlachovské, bez
něhož si Barku už žádný soubor nedokáže představit.
A několik šikovných techniků, kteří jsou po ruce v případě po třeba a dokážou snad úplně všechno – od výroby
kulis, rekvizit, přes opravy interiéru, po svícení a odborné divadelní technické práce.
K Barce přirostly i mnohé soubory:
Divadlo Járy Pokojského
Soubor, ve kterém je hendikep jen kulisou jeho her, začal s kusy od velikána Járy Cimrmana. Členové souboru
přehráli už všechny, včetně posledního Českého nebe. Museli se tak poohlédnout po jiných divadelních výzvách.
Díky DJP se na prknech Barky proháněl Limonádový Joe, úspěch měla i adaptace hry Mlýny od divadla Sklep,
diváci se stali svědky Vyloženě rodinné historie Otty Zelenky. K zatím největším úspěchům patří nastudování
Balady pro banditu. Tato legenda brněnské divadelní scény oslovila nejen diváky, ale i samotného autora hry
Milana Uhdeho, a několikrát po sobě hlediště vyprodala.

Cyranovy boty
Soubor, slučuje hendikepované tanečníky se zdravými. Při tvorbě představení využívá moderní pohybové
a taneční techniky Cílem této činnosti je naučit se vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci,
k vyjadřování se na jevišti, k prezentaci myšlenek a pocitů skrze taneční divadlo. Klíčem k tomuto cíli je cesta
přes prožitek z pohybu, přes vlastní zkušenost.

Filigrán
Je nezávisle fungující taneční sdružení působící v Brně od roku
1995. Za tu dobu se tvorba souboru posunula od úhledných
a precizně propracovaných tanečních kousků až k práci s pohybem
jako takovým v nejširším slova smyslu.
Divadlo Neslyším
Bariéry zvukové překonává už desítky let soubor s názvem Divadlo
Neslyším. Toto divadlo při stejnojmenném občanském sdružení
často hrálo i na prknech Barky, má zázemí v početném ensemblu
i repertoáru. Kromě uměleckých ambicí má tento projekt i edukační
a integrační přesah.
SUUD
Amatérský divadelní soubor vznikl v roce 2000 na půdě Gymnázia na třídě Kapitána Jaroše pod vedením
začínajícího profesora fyziky a matematiky Ivoše Řondíka pod názvem Divadelní souboj. V průběhu let

se v souboru vystřídala plná řádka studentů i absolventů gymnázia. V dnešní době v souboru zůstalo jen
pár zakládajících členů, ale každoročně přicházejí členové noví. Soubor se přejmenoval na SUUD (soubor
unikátně unylých divadelníků) a vedle činoher se snaží nazkoušet i muzikály. Představení můžete pravidelně
vidět v Bezbariérovém divadle Barka.
DivadloGo
Herci v tomto sdružení dokazují
sami sobě i divákům, že ani
řečový hendikep není překážkou
dobrému divadlu. O to těžší
úkol si zvolili, když se přiklonili
ke konverzačním hrám Járy
Cimrmana. DivadloGo provozuje
občanské sdružení Logo a stejnojmenná soukromá klinika pro
klienty s řečovými vadami.
…a desítky dalších

Festivaly:
Tanec Praha
Každoročně v Barce hostuje Mezi-národní festival
současného tance a pohybového divadla Tanec
Praha, který má za sebou už 25. Ročník a také
již vybudovanou dobrou pověst u předních
světových tanečníků. V Barce se mu dobře daří
už několikátou sezonu.
Tancesse
Tento mezinárodní festival tance a pohybového
divadla pořádá Centrum volného času Lužánky
a soubor Cyranovy boty. O integrované výstupy
není nouze, mnohdy sklízí stejný, ba i větší
potlesk než představení zdravých tanečníků.
Drehbühne Brno
Festival německého divadla má v Brně tradiční i historické zázemí. Pořádající Filozofická a Pedagogická
fakulta Masarykovy univerzity našly v Barce dobré zázemí pro studentské divadlo a každoročně zvou
i soubory z okolních německy mluvících zemí.

Natřikrát
Za festivalem Natřikrát stojí stejnojmenné občanské sdružení a taneční uskupení Filigrán. Večery plné skvělých
pohybových výkonů kombinují brněnští umělci s přednáškami odborníků i s workshopy. Barka jim poskytuje
rodinné zázemí, kde je prostor pro tvorbu i odpočinek.

Integrované projekty:
Divadlo Inventura
Kabaret na konci světa byl jedním z mnoha integrovaných projektů, které Barka hostila v roce 2013. O co šlo?
O divadelně-dokumentární klaunerii. O představení propojující osobní příběhy jednotlivých aktérů s fiktivní
rovinou rádoby komediantů snažících se svým umem z plných sil bojovat s nepochopením světa. Divadlo
Inventura angažuje herce s mentálním postižením i ty zdravé. Výsledky pak stojí za to.
Cirkus Kociáno
Připravit zábavné cirkusové představení s lidmi, kteří nikdy nic
podobného nedělali, za několik málo hodin? Navíc když ty lidi jsou
děti, k tomu část z nich děti handicapované? To byl úkol projektu
Cirkus Kociáno, který realizovali dramaterapeuti z brněnského
ústavu sociální péče Kociánka. Přibrali k tomu i děti z běžných
základních škol a ideální integrační představení je na světě.
Motion Composer –
jedinečný workshop
Stačí malý pohyb a sál se rozezní. Je jedno, jestli tanečník hýbe
nohou, rukou nebo jen hlavou. Jedinečnou možnost tvořit hudbu
vlastním tělem si vyzkoušeli lidé s hendikepem díky aktivitě
organizačního týmu Tanec a handicap, který workshop vyjednal
s autorem motion composeru s Robertem Wechslerem.

Řekli o Barce
„Netuším, co bychom dělali, když by nebylo Barky. V Brně ani v jeho okolí
neexistuje pro soubor s těžce tělesně postiženými herci žádná alternativa.
Nenastudovali bychom už desítky her, nezlepšovali bychom se, nepřesvědčili
bychom sami sebe ani diváky, že Divadlo Járy Pokojského stojí vidět ne kvůli
tomu, že někteří herci jsou na vozíku, ale protože jsou zkrátka dobří.“
Michael Vidura, principál Divadla Járy Pokojského

Barka v číslech
Z uvedených dat vyplývá, že výše dotace přímo
úměrně ovlivňuje i počet her a hodin zkoušek,
které si můžou dosavadní soubory dovolit.
Chceme to změnit a otevřít divadlo všem. Chceme
zabránit úpadku a podpořit skvělé projekty, které
zde vznikají a které zde také vznikat ještě můžou.
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Barka v obrazech

Balada pro banditu
Zabili, zabili, chlapa z Kolčavy… nestárnoucí příběh Nikoly Šuhaje, Eržiky a celé zakarpatské vesnice Koločava,
nastudoval v Barce v roce 2012 integrovaný spolek Divadlo Járy Pokojského. Úspěšná premiéra, skvělé ohlasy
autorů Miloše Štědroně i Milana Uhdeho a šestkrát vyprodané hlediště do posledního místa. Balada pro
banditu s herci na vozíku i bez patří k nejvýraznějším počinům, které byly v Bezbariérovém divadle Barka
realizovány.

