
 

 

Tisková informace 
 

 
Cirk La Putyka se na podzim vrátí se třemi úspěšnými inscenacemi do 

původních prostor La Fabriky, Divadla Archa a na Novou scénu  
 

Praha, 24. července - Již pět let je domácí scénou souboru Cirk La Putyka prostor Jatka78 v pražské 
Holešovické tržnici. V rámci oslav 10. výročí však připravil na říjen a listopad principál Rosťa Novák ml. se 
svým týmem výjimečný projekt - tři dlouholeté úspěšné inscenace uvede v prostorách, kde původně 
vznikla a měla premiéru: Up End Down v La Fabrice, La Putyka v Divadle Archa a Slapstick Sonata jako 
derniéru na Nové scéně Národního divadla. “Jde vlastně o naše poděkování těmto scénám, že nás tehdy 

podpořily a viděly smysl v naší tvorbě,” vysvětluje Rosťa Novák ml. Vstupenky na všechna představení 
jsou již v prodeji v síti GoOut. Více informací na www.laputyka.cz. 

 
V prostoru La Fabrika soubor Cirk La Putyka strávil šest let - od dubna 2009 do května 2015 - a odehrál 

zde 355 představení, z toho 95 právě Up End Down. Tehdy se rozloučil představením La Pusa na rozlouče-
nou. “La Fabrika je nám nejbližší divadelní prostor a to nejen vzdáleností - vzdušnou čarou asi 500 metrů,” 
říká Rosťa Novák. Up End Down, inscenaci v Novákově režii oceněnou Cenou Divadelních novin a Inscenací 
roku 2010 v kategorii Tanec a balet, zde Cirk La Putyka uvede 9. a 10. října. 

 
Do Divadla Archa, kde bude uvedena úplně první inscenace La Putyka od 24. do 26. října, se soubor 

vrátí po deseti letech. Rosťa Novák zde asi rok po absolvování DAMU začínal společně s režijní dvojicí SKU-
TR. “Měli jsme možnost pracovat v nejlepším divadle – aspoň pro mě osobně. Setkal jsem se s fantastickým 
produkčním a technickým personálem, měli jsme svobodu pro naši tvorbu a každým hostujícím 
představením jsme byli inspirováni – viděli jsme zde poprvé DV8, Ultima Vez, Cirkus Cirkör, Radoka, Mina 
Tanaku a další,” vzpomíná Rosťa Novák. Za několik let zde společně tito tvůrci realizovali představení Nick-
name, Understand, Plačky a 8 polib prdel kosům. “Mým hlavním projektem se pak stal nový cirkus a 
představení La Putyka. Díky Arše jsem dostal zázemí na jeho začátek,” dodává Rosťa Novák. Tak vznikla 
inscenace La Putyka, po jejímž první uvedení začal Novák hledat nový prostor, který by technicky, ale i svou 
dramaturgií vyhovoval. “Takhle jsem se setkal s Richardem Balousem. Člověkem, který nám dal zelenou a 
který nám dal na šest let střechu nad hlavou. Oživovali jsme prostor Slévarny, Studia 1 i baru,” líčí Novák. 
Soubor zde nazkoušel projekt Up End Down, jednorázovou La Revi, představení Risk a Airground a uváděl 
zde i Slapstick Sonatu a La Putyku. ”Byl to důležitý moment, který trval nakonec šest let, během kterých se 
formovala naše company a vytvářela si cestu k osamostatnění,” zdůrazňuje Novák. 

 
Derniéra Slapstick Sonaty proběhne 25. listopadu na Nové scéně Národního divadla. Celkově měla 

inscenace zatím 158 repríz, z toho 65 v mimo Českou republiku - Německo, Polsko, Chorvatsko, Finsko, USA, 
Nizozemí, Izrael a Itálie) - nejvíce ze všech projektů. Pro soubor to byla první zkušenost se zahraničním reži-
sérem - Maksimem Komarem - a také první mezinárodní spolupráce - se souborem Circo Aereo. Představe-
ní spojilo Národní divadlo v Praze s Národním divadlem v Helsinkách. “Pro jádro našeho souboru je to 
srdcová záležitost a asi jedno z nejoblíbenějších představení vůbec. První, ve kterém jsme dostali volnou ruku 
a z velké části se o něj starali sami účinkující. Otevřelo nám dveře do cirkusového světa. Lidi z cirkusu nás 
začali více brát jako cirkusové umělce, co ovládají disciplíny, na které musí jiní chodit na univerzity. Do té 
doby jsme byli vnímáni spíš jako ti bývalí gymnasti, trampolinisti a tanečníci,” zdůrazňuje Daniel Komarov. 
“A také nás naučilo pít gin s tonicem, což je dodnes nejoblíbenější drink souboru.” 

 
Oslava 10. výročí souboru na podzim 2019 a jaře 2020 zahrne i další projekty: při vzniku nové 

inscenace Don’t Quijote, která bude mít premiéru 1. října v prostoru Jatka78, se po deseti letech znovu 
spojí spolužáci z DAMU a tehdejší spolupracovníci z Divadla Archa Rosťa Novák s režijním tandemem 
SKUTR, a navíc se zakládajícím členem souboru Jiřím Kohoutem. V říjnu a listopadu uvidí diváci v prostoru 
Jatka78 kompletní repertoár souboru. Od září kina v České republice, Slovensku a Polsku promítnou 
záznam představení Up End Down Symphony s živým hudebním doprovodem Filmové filharmonie z 



 

 

prosince loňského roku. A 7. listopadu na Jatkách78 proběhne premiéra dokumentu České televize Na 
krev, který mapuje pět let v životě rodiny Nováků i souboru Cirk La Putyka. Kromě uvedených projektů Cirk 
La Putyka uvádí v prostoru domácích Jatek78, ale i na domácích i zahraničních festivalech inscenace La 
Putyka, Up End Down, Slapstick Sonata, Airground, Batacchio (velké turné po České republice), Honey, 
ADHD (například účast na prestižním Biennale Internationale des Arts du Cirque v Marseille), Black Black 
Woods, Biograf. Jen v Jatkách78 tak půjde o 100 představení. Navíc členové souboru připravují 
novocirkusové a pohybové workshopy pro děti, mládež a seniory. 

 
Termíny: 
Up End Down: 9. a 10. října, 2019, La Fabrika 
La Putyka: 24., 25., 26. října 2019, Divadlo Archa (bonus k představení 25. října – diskuse, výstava 

fotografií a DJ) 
Slapstick Sonata: 25. listopadu 2019, Nová scéna Národní divadla - derniéra 
Vstupenky: již nyní k dostání v síti GoOut.cz. 
 
Více informací: www.laputyka.cz a webové stránky jednotlivých scén. 
 
 

-------------------- 
Pokud máte zájem o další informace či fotografie, prosím kontaktujte: 
Jiří Sedlák, ArtsMarketing.CZ 
tel.: 604 868 914 
e-mail: jiri.sedlak@artsmarketing.cz 

 
 


