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Editorial
Táňa Brederová

Ktosi múdry kedysi dávno kdesi ďaleko povedal, že kul-
túra a umenie robia človeka človekom. Dnes sa potá-
came medzi názormi, že umenie je strata času alebo 
v lepšom prípade dobrý biznis. Zdá sa, že po uplynutí 
storočia plného hrôz nás rozožiera pohodlnosť, nikto 
už radšej nechce vedieť kto je, nikto už nechce rozumieť 
svojej existencii. Matné odlesky toho najlepšieho, čo si 
o sebe môžeme myslieť, nájdeme v médiách, a naopak 
naše temné stránky sa často menia na gýč, patetický 
historizmus či pseudonihilizmus. Predchádzajúce ge-
nerácie umelcov mali na čo reagovať, proti čomu bojo-
vať, dnes (vraj) už nie je téma. Po troch tisícročiach sa 
spoločnosť dostala do stavu,  v ktorom nemá potrebu 
hľadať tému, a ešte si niekto trúfa povedať, že umenie 
dnes nemá zmysel? Len ťažko niekedy v dejinách malo 
väčší. 

S absenciou témy nemôžeme narábať povrchne a prijí-
mať ju ako fakt, ktorý vedie k znehodnoteniu umeleckej 
tvorby ako takej. Naopak, tento fakt sa pre nás musí 
stať témou. Súčastná študujúca generácia je v podstate 
prvá, ktorá nie je zaťažená históriou. Jej cieľom je nechať 
odkaz bez toho, aby vstúpila do disentu. V tematizova-
nej diskusii odpovedajú študenti na otázky týkajúce sa 
dramaturgie v dnešnom divadle a zmien v ich odbore 
po roku 1989. Z odpovedí je zrejmé, že čím ďalej tým 
viac dospievame k názoru, že strata jednotného nepria-
teľa neznamená stratu témy. Samizdatová publikácia 
napísaná na umastenom papieri po nočnej šichte v urá-
novej bani má vďaka svojej histórii nepochybne väčšiu 
morálnu hodnotu ako tá napísaná na novom počítači 
a za tučný balík. Ako ale majú dnes umelci obhajovať 
svoje právo na refl exiu sveta, keď ich najväčšou hrozbou 
je ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? Koľko ľudí 
musí trpieť, aby sme umenie považovali za zmysluplné?
Spoločnosť sa zrejme s defi nitívnou platnosťou obracia 
chrbtom k umeniu, čo vedie dokonca k tak pozoruhod-
ným udalostiam, akou bola medzinárodná konferencia 
v Banskej Bystrici na tému Má divadlo zmysel? Okrem 
refl exie tohto podujatia prinášame v tomto čísle opäť 
aj recenzie kníh, fi lmov či výstav, ktoré považujeme 
za podstatné pri utváraní obrazu o stave dnešnej kul-
túry. Kultúru sme sa opäť vydali hľadať aj za hranice 
republiky – do Viedne a Paríža, teda do svetových kul-
túrnych metropol, kde „to žije“. Samozrejmou súčasťou 
sú aj recenzie nových inscenácií v DISKu, o ktorých mô-
žete ďalej diskutovať na našich stránkach, alebo počas 
diskusií organizovaných po predstaveniach (program 
diskusií nájdete ako súčasť programu DISKu). Na záver 
sa nechajte pobaviť hrou úspešnej súčasnej dramatič-
ky Heleny Eliášovej Cyberlove, ktorá karikuje prázdnotu 
pretechnizovanej spoločnosti. 
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refl exe

Kto hľadá, 
nájde?

Eva Kyselová

Pýtať sa na to, či divadlo má alebo má mať zmysel, sa 
môže zdať na stránkach tohto periodika a na pôde ško-
ly, ktorá ho zastrešuje, na prvý pohľad nepatričné.
Rovnako by sme mohli argumentovať aj v súvislosti s te-
matickým okruhom VII. medzinárodnej banskobystric-
kej teatrologickej konferencie, ktorá sa konala v dňoch 
3.- 4. 12. 20101. Témou bola práve vyššie uvedená dile-
ma a výsledkom zasa široká škála rôznych názorov, infor-
mácií, stanovísk, ktoré viac či menej korešpondovali so 
zadaním. To je totiž výhoda, ale zároveň aj kameň úrazu 
takýchto stretnutí. Na jednej strane nekonkrétny a teda 
neobmedzený myšlienkový okruh dovoľuje vyjadriť sa 
k divadlu a jeho zmyslu z množstva aspektov a prakticky 
žiaden nie je nesprávny. Súčasne však odvádza pozor-
nosť od podstaty kladenej otázky do rôznych oblastí nie-
len divadelného umenia. Proti tomu samozrejme nie sú 
žiadne námietky, veď je to hlavne dôkaz, že onen zmysel 
naozaj je, len ho každý a každá vníma inak.
V súvislosti s konferenciou nastolil prof. J. Císař jednu, 
možno ešte zásadnejšiu otázku. Ak hľadáme zmysel di-
vadla, je predsa nutné si najskôr defi novať, čo termín 
zmysel znamená.  A má pravdu, až na základe defi nície 
sa môžeme ďalej húpať v kresle s dlaňou na brade a diš-
putovať. 
Veľká časť príspevkov sa tejto otázke elegantne vyhla 
a zaobalila či vynechala ju podľa potrieb svojho obsahu. 
Tematické rozvrstvenie zjednodušene načrtnuté od krízy 
v divadle po technológie tieňového divadla naznačuje, 
že naozaj môže byť zmysel čokoľvek a kdekoľvek. Našlo 
sa však i niekoľko textov, ktoré akoby vyčnievali a naozaj 
sa snažili dodržať otázku  ako leitmotív svojich odbor-
ných úvah. Prof. Oliver Bakoš (Katedra estetiky FF UK 
v Bratislave) sa snaží priblížiť zmysel divadla s odvola-
ním sa na estetiku nemeckého idealizmu. Poznamenáva, 
že hoci hľadanie zmyslu by sa mohlo zdať akousi súčas-
nou módnou záležitosťou globalizovaného sveta, ktorý 

1 Súbor príspevkov z konferencie vyšiel v zborníku Má (mať) divadlo zmysel?. Banská Bystrica: Drewo a srd, 2010.
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refl exeje permanentne v kríze, ide o tému starú, azda ako di-
vadlo samo. Poukazuje na prepojenie divadelného diela 
a jeho diváka a že práve tento vzťah je dôkazom alebo 
podstatou existencie, či bytia divadelného umenia.
Na inej platforme polemizuje o zmysle divadla prof. Jan 
Vedral (KČD DAMU v Prahe). Na príklade analýzy Büch-
nerovho Vojcka a prehistórie jeho vzniku poznamenáva, 
že zmysel divadla dnešného recipienta sa nestotožňuje 
s tým minulým, respektíve sa stráca. A nahrádza sa iným, 
novým, ktorý reprezentuje „zpochybnění a narušení kon-
senzu“2. Do centra pozornosti Vedral stavia príbeh ako 
základnú stavebnú jednotku dramatického,  a teda i di-
vadelného diela, ktorého absencia by mohla naznačovať 
onen chýbajúci „sense“. 
Nemenej zaujímavé tézy priniesol doc. Miloslav Blahyn-
ka (ÚFDV SAV, HF VŠMU v Bratislave), ktorý sa opiera 
o modernú hermeneutiku, predovšetkým o dielo Han-
sa Georga Gadamera. Súbežne so stanovením zmyslu 
divadla hovorí o porozumení, ktoré recipient prináša 
do komunikácie s dielom prakticky ešte pred jeho pri-
jatím: „Predstavitelia hermeneutiky hovoria o určitom 
predporozumení. Na jeho základe pristupujeme k tomu, 
čomu chceme porozumieť.“3 Blahynka zdôrazňuje exe-
gézu ako jednu zo základných podmienok v (pre) pocho-
pení (zmyslu) diela. To je mimoriadne pálčivá téma, ak si 
ju premietneme do okruhu záujmu nášho odboru (teda 
teatrológie a jej súčastí, teórie a kritiky). Navádza totiž  
k polemike nad postavením jednotlivých častí divadelnej 
vedy vo výklade diela, nad tým, či sú alebo mali by byť 
všetky tieto zložky rovnocenné a do akej miery by sa mali 
poznatky a skúsenosti z nich odrážať v analýzach, kriti-
kách, refl exiách, štúdiách. Iste by ideálnou odpoveďou 
bolo, že by mali byť v rovnováhe a  predstavovať teda ne-
uzavretý vedecký a vzdelávací okruh. V skutočnosti je to 

však trochu inak. Akoby sa v textoch, ktoré sú žánrovo 
špecifi kované buď ako recenzie, analýzy, historiografi cké 
štúdie a podobne, zabúdalo brať ohľad aj na sekundárne 
aspekty, ktoré je v nich možno zohľadniť. Čiže, netreba 
sa vyhýbať v kritikách inscenácií ani teórii ani dejinám, 
tak ako je kritická (seba)refl exia obohacujúcou zložkou 
historických či teoretických statí a naopak. Vyhraňovanie 
sa voči tej-ktorej zložke sa môže akceptovať vtedy, keď 
si je autor či autorka vedomý a vedomá všetkýh troch 
základných vedeckých zložiek – teórie, histórie a kritiky 
na minimálnej odbornej úrovni. 
Možno som sa  vzdialila od pôvodného zadania konfe-
rencie, je to však skôr reakcia  na podnety, ktoré jednot-
livé príspevky priniesli a otvorili tak dvere ďalšej možnej 
diskusii. 
Dovolávať sa pravého a jednotného zmyslu divadla by 
bolo naivné a hlúpe, veď práve v rozmanitosti a zložitos-
ti tkvie nielen jeho krása,  ale aj jeho nutnosť. Človek to-
tiž potrebuje k životu nielen vzduch, vodu a potravu, ale 
aj niečo viac, niečo čo sa nedá odmerať ani v litroch ani 
v kilogramoch, ale akosi i napriek abstraktnosti ho doká-
že naplniť. Pre niekoho je to napríklad divadlo. A v tom 
môže byť jeho zmysel, respektíve jeden z mnohých. Ten 
konkrétny totiž téma konferencie, ktorá by  po ňom 
mala pátrať, nestanovila. 

2 VEDRAL, Jan. Divadlo disenzu v tekuté epoše dědiců Johanna Christiana Woyzecka. In MAŤAŠÍK, Andrej (ed.): Má 

(mať) divadlo zmysel? Banská Bystrica: Drewo a srd, 2010.
3 Tamže, s. 241.
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Je to 
o historii, 

to se ti bude 
líbit...

(nejmenovaný student režie svému

kamarádovi studujícímu historii)

Lukáš Brychta

V pořadí třetí absolventská inscenace katedry alterna-
tivního a loutkového divadla: hamlet (autorský projekt) 
s podtitulem normalizace na prknech, která znamena-

jí svět. Slovy režiséra Michala Háby z tiskové zprávy: 
„uvidíte desítku studentů divadla, kteří se notně snaží 

o výpověď o minulosti (dodejme převážně z doby nor-
malizace), nicméně se jim to poněkud zadrhává: snaha 

vypovídat a hrát s nadhledem se jim bortí tak dlou-

ho, až se rezignovaně rozhodnou hrát „to opravdové 

a velké divadlo“, a když už – tak hru her: Hamleta. 

Zvolené téma se jim ale ne a ne dostat z hlavy, a tak 

to bude trochu jiný Hamlet, než ho znáte.“ Co jsme ale 
opravdu viděli?
Scéna uspořádaná jako hudební pódium, odposlechy 
a mikrofony vpředu, za nimi klávesy a bicí, jen po stra-
nách stojí malebné dřevostavby: na jedné chaloupka 
a na druhé archetypální kadibouda s nezbytným sr-
díčkem vykrojeným ve dveřích. Na budce kohoutek, 
jinak po pódiu tu a tam malované kulisy trsů trávy 
– vzpomeňme, jak Básníci zkoušeli Lesní pannu, také 
je tam měli. Pod pódiem stolky s kostkovanými plas-
tovými ubrusy ozdobené umělými kytičkami. A za-
číná se zostra: nestárnoucí hit Hany Zagorové Jinak 

to nejde podpořený topornými pohybovými kreacemi 
zpěváků – vcelku přesně odpozorovanými od originálů 
– a kostýmy odkazujícími na normalizační módu. Kul-
turní zážitek, který má i po letech sílu donutit diváka 
nevěřícně vytřeštit oči.
Plynule navazuje modelový stranický proslov. Pouče-
ní z krizového vývoje ve straně a společnosti po XIII. 
sjezdu KSČ si také, navzdory času, zachovává sílu; sílu 
bezpečně ztratit posluchačovu pozornost, ať se snaží 
sebevíc. Za pozornost stojí, že podobně budou poz-
ději v inscenaci působit i některé texty Václava Havla 
a Hamletovy monology Williama Shakespeara. Slo-
va rychle proudí, ale jejich význam je neuchopitelný. 
Usínají i herci u stolečků. Dle normy i přednášející ví, 
že pozornost po pěti minutách upadá, a tak svůj před-
nes přeruší, vytvoří vtip a vše může pokračovat. To už 
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ovšem nevydrží jeden z herců a (pseudo)vystoupením 
z role se začne bouřit proti průběhu představení; začne 
hrát naštvaného herce, který nesouhlasí s tím, co hrají. 
Do té doby konzistentní tvar se začne tříštit na drobné 
„scénky“, a tak už to vydrží po značnou část trvání 
inscenace.
Jak již výše řekl režisér, nejdříve se odehrávají skečovité 
obrazy z československé / české a slovenské minulosti 
(řekněme od nástupu komunismu až do současnosti, 
kdy všichni nad vším naříkají) a po nejasném zlomu 
(na premiéře dokonce vyvolal závan potlesku pro do-
mnělý konec) se začíná hrát „hra her: Hamlet“, která 
je zredukovaná na minimum. Vybráno je jen pár scén 
a to jen jejich části. Michal Hába říká, že první část 
se „poněkud zadrhává a bortí se“ a Hamlet má být 
„trochu jiný, než ho známe“. Nejdříve tedy k výpovědi 

o minulosti.
Její součástí jsou i oba vstupy východních osvobodite-
lů. V prvním případě ještě radostně vítaných; to když 
Krakonoš v doprovodu Ivana vykukujícího z tanku vyká-
že Trautenberka a Anče, Kuba i hajný mohou konečně 
narovnat hřbety. Darem dokonce dostanou kolektivi-
zovanou kravičku, která jim ale záhy začne demolovat 
chaloupku. Jen co je napadne ji nějak polidštit, dát 
jí lidskou tvář, sojka práskačka pošle echo na východ 
a druhé osvobození je tu. Tentokrát ovšem Krakonoš 
nerozhazuje květiny s láskou a Ivan i s kanónem u cha-
loupky zůstává.
V podobném duchu se nesou i další obrazy, které jsou 
pozoruhodné svou metaforičností a nápaditostí – per-
fektně propojují nejrůznější kulturní a historické od-
kazy. Jejich slabinou je ale právě jejich scénkovitost. 
Zaprvé nedávají dostatečný prostor pro větší herecké 
rozehrání, takže valná většina herců ztvární v průběhu 
představení pouze několik schématických fi gurín, které 
ale nemohou překročit hranice jedné situace, a tudíž 
nijak nestmelují inscenaci jako celek. Zadruhé je každý 
z nich natolik svébytný, že společně netvoří nic kom-
paktního, pouhý sled obrazů z minulosti. Ty jsou ale 

přísně ilustrativní, pouze (i když někdy velmi atraktiv-
ně, viz například darovaná kravička jako kolektiviza-
ce) podávají dějinná fakta. Nevypovídají tedy o ničem 
novém, nepřinášejí radikální „autorský“ pohled a ani 
ve své souvztažnosti nezískávají další význam. Jsou 
zkrátka předvedeny.
Jediné dvě role, které procházejí průběžně celou insce-
nací a zároveň tvoří paralelní (zcizovací) rovinu, jsou 
již výše zmíněný rebel Lukáš, který jako herec odmítá 
účinkovat v „týhle zasraný besídce“ a herečka Marie, 
která ztvárňuje postavu disidenta Havla, všudypřítom-
ného pozorovatele. Jako určitý rámec inscenace by 
se dalo chápat Mariino přemlouvání Lukáše, aby ostat-
ním nekazil představení a šel hrát. Ale opět, i tato rovi-
na – převážně díky své nerozpracovanosti, vlastně ob-
dobné schematičnosti jako vše ostatní – působí značně 
nepřesvědčivě. 
Následující trochu jiný Hamlet pracuje na podobných 
principech jako předchozí část. Vybrány jsou takové 
fragmenty, aby nabídly analogii k průběhu normaliza-
ce: váhající Hamlet je váhajícím Havlem a ani jeden 
z nich nenachází sílu postavit se dominující moci 
Claudia, tedy důstojníka Československé lidově demo-
kratické armády ženatého s Hanou Zagorovou, která 
vždy hbitě „převléká kabáty“. Hamletovi přátelé Ro-
senkrantz a Guildenstern jsou (doslova) rozdvojeným 
Sládkem z Havlovy Audience, věrný přítel Horatio cho-
dí s kytarou a své repliky recituje do tónů písní Karla 
Kryla a duch kralevicova/disidentova otce není nikdo 
jiný než tatíček Masaryk. Díky soudržnosti, i když zcela 
vykostěného, Shakespearova textu tato část drží více 
pohromadě než ta předcházející. Druhá linie Lukáše 
(hrajícího Horatia) a Marie (stále hrající Havla/Hamle-
ta) se stává romancí a v okamžiku, kdy si oba plně 
uvědomí, že již nechtějí nic předstírat, se světla v sále 
rozsvítí a oni konečně najdou sílu udělat to, co opravdu 
chtějí, políbí se. Vcelku radikální závěrečný střih.
Na jednu stranu mě inscenace potěšila svou nápaditos-
tí, ale na druhou stranu mě notně mrzelo, že „generač-
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ní vyrovnání s minulostí“ nebylo vyrovnáním se s ní, ale 
pouhým barvitým předložením některých jejích částí. 
Bohužel scházel osobní pohled inscenátorů, viditelná 
chuť něco sdělit, zaujmout jakoukoli pozici. Může-
me mluvit slovy významného disidenta – např. jeden 
ze střípků byl scénovanou částí eseje Moc bezmocných 

– či hledat paralely mezi československou minulostí 
a alžbětinskou tragédií, ale nebylo by zajímavější (pro 
obě strany; diváky i tvůrce) snažit se zformulovat něja-
ké vlastní názory?

hamlet (autorský projekt)

Premiéra 28. ledna 2011 v Divadle DISK

Režie: Michal Hába

Dramturgie: Šimon Spišák  

Pomocná dramaturgie: K. F. Tománek

Scénografi e: Karel Czech 

Kostýmy: Jitka Hudcová  

Produkce: Ondřej Kašpárek, Vác-

lav Blumentrit, Anna Sedlická

Hrají: Adriana Máčiková, Markéta Dvořáko-

vá, Mariana Večeriková, Anna Čonková, Ma-

rie Švestková, Vít Rohr, Ondřej Beseda, Jan 

Vejražka, Jiří Konvalinka, Lukáš Bouzek.

Roman Sikora, který je původcem 

zrnka sváru v nedávné pitoreskní 

batrachomyomachii české divadel-

ní kritiky, dokázal, že svůj kontro-

verzní postoj jen tak neopouští: 

v extrémně krátkém čase, na objed-

návku (a jako když bičem mrská), 

napsal pro divadelní soubor Letí 

hru Zpověď masochisty, jejíž pre-

miéra, repríza i derniéra proběhly 

ve třech po sobě jdoucích dnech 

ve Studiu Švandova divadla v led-

nu 2011. Nenásilná režie, komický, 

překvapivý a především nadsazeně 

seberefl exivní text, nadmíru uvěři-

telné herecké výkony plné slovních 

i pohybových gagů - jednoduše, 

budete-li mít ještě příležitost, nedej-

te na Varyše a kritickou pravicovou 

kliku! 

       (IKK)

glosa
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Zápisky 
z cest aneb 

Fenomén 
Chéreau

Vít Neznal

Paříž se už po staletí prezentuje jako kulturní arbitr, 
který bezchybně rozlišuje mezi vysokým a nízkým 
uměním. Zajímavé na tom je, že dnes se k takovému 
přízvisku hrdě hlásí především střední pařížská vrstva, 
ačkoliv to byla právě ona, která se tolik bouřila proti 
impresionistickým čmáranicím nebo pytlový kostýmům 
Lugné-Pöeových inscenací. Nicméně s globální nadpro-
dukcí děl je v současnosti nejpočetnější maloburžoazie 
marketingovým tahounem veškerého umění, a tak si 
nárokuje možnost takových verdiktů. A právě jí je ur-
čené i několikaměsíční tažení Patrice Chéreaua po Paří-
ži. Nabitý program, který se zjevně pokouší představit 
složitost autorovy osobnosti v kontextu jeho dosavadní 
tvorby, nabízí kromě mnohých seminářů a veřejných 
diskusí hlavně výstavu v Louvru a premiéru Fossovy hry 
Podzimní sen.

Chéreau vypráví, o sobě 
Hlavním trhákem celé chéreauovské exhibice je tedy 
premiéra Podzimního snu v Théâtre de la Ville a zároveň 
výstava v Louvru Les visages et les corps (Tváře a těla), 
která obsahuje jednak Chéreauův vlastní výběr obrazů 
na téma tváří a těl, a v druhé části expozice nazvané 
Derrière les images (Za obrazy) pak divákovi představuje 
počátky jeho tvorby, inspirační zdroje a několik kreseb 
jeho otce Jean-Baptiste Chéreaua. Výstava je záměrně 
umístěna ve dvou nejvzdálenějších sálech galerie, aby si 
návštěvník musel ke svému géniovi projít mnohačetnými 
místnostmi s klasickým uměním. Kurátor Patrice Chéreau 
pak nabízí zcela svévolnou selekci obrazů (především 
portréty a akty) zhruba od patnáctého století do součas-
nosti. Mezi autory vévodí především celosvětově obdivo-
vaní giganti jako Tizian, Tintoretto, Rembrandt, Flandrin, 
Ingres a z moderny třeba Bacon nebo Picasso. Najdeme 
tu tedy jak obrazy očekávatelné v takovém souboru 
vzhledem k jejich významu pro vývoj umění (Flandrinův 
Mladík u moře, Champaignův Mrtvý Kristus nebo Tinto-
rettův Autoportrét), tak ale i díla, která jsou evidentně 
ovlivněná individuálnějším charakterem výběru (Baconův 
Portrét Michela Lerise nebo Bonnardův Boxer). Chéreau 
navíc do celkového souboru zakomponoval ještě další 
médium, které velmi výrazně a provokativně vstupuje 
do dialogu se starším uměním, a sice několik barev-
ných fotografi í Goldina.  Jejich sjednocujícím námětem 
je člověk v jakémsi hotelovém pokoji nebo v podobném 
prostoru evokujícím naprostou neosobnost a odcizenost. 
Kompozice fotografi í paradoxně i přesto vytváří intimní 
momentky, které však mají odlišný charakter od klasic-
ky inscenovaných portrétů, jejichž záměrná stylizace je 
projevem jejich reprezentativnosti. Naopak Goldin v roli 
nezvaného hosta dokumentuje ohavnost a zostuzení 
opuštěného člověka. Zvěčnění takové situace je pak zcela 
v rozporu s jejím námětem. 
Ústředním tématem první části výstavy je zobrazení člo-
věka, přičemž konfrontací vybraných děl Chéreau rekapi-
tuluje postupný vývoj malířství (hlavně portrétu) od in-
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název výstavy, přitom odkazují k základním principům 
takového zobrazení člověka – k pohledu a postoji. U kaž-
dého z jím vybraných obrazů bychom mohli konstatovat 
tematizování jednoho nebo druhého, a zároveň skrze ně 
sledovat vývoj výtvarného umění. 
Druhá část výstavy s podtitulem Za obrazy je autobio-
grafi čtější, avšak téma zůstává velmi podobné, řekněme 
člověk v situaci. Chéreau zde vystavuje výstřižky z novin, 
které za léta nashromáždil, přičemž se soustředil hlavně 
na sociální problematiku ve světě. Na omšelých novino-
vých stránkách jsou nejčastěji k vidění zubožení a hla-
dovějící lidé, kteří nejsou schopní čelit vzniklé situaci. 
Stejně tak jiné fotografi e zřetelně tlumočí humanistickou 
zprávu o nesmyslnosti válek a násilí. Chéreau tedy opět 
sleduje individuální lidské osudy, ačkoliv tentokrát využil 
zcela jiný zdroj. Dále se divák v této části výstavy stře-
tává s kresbami Jean-Baptista Chéreaua, které mapují 
nemocnici v Salpetrière. Jeho choré výjevy připomínají 
Goyu nebo legendární Prinzhornovu sbírku. Na závěr je 
k vidění několik návrhů scén Chéreauova dvorního scé-
nografa Peduzziho a pár jeho vlastních děl, kterých je ale 
tak poskrovnu, že vlastně nepřináší žádný nový rozměr.  
Za obrazy je alibistickou demonstrací autorova génia, 
naštěstí však zůstává spíše dovětkem k první části vý-
stavy, která si nezadá s narcistickým prezentováním 
autorových životních postojů (k čemuž by jednoznačně 
inklinovala druhá část). 

Podzimní sen – muzeum nebo hřbitov?
Vrcholem velkolepých slavností na Chéreauovu počest 
bylo uvedení hry současného norského dramatika a ro-
manopisce Jona Fosse s názvem Podzimní sen. Nejprve 
v předpremiéře v Louvru a posléze v ofi ciální premiéře 
v Théâtre de la Ville.
Fossův Podzimní sen je bravurní sondou do mezilid-
ských vztahů. Fabule vychází z náhodného setkání Muže 
a Ženy ve středních letech. Oba se už několik let neviděli 
a situace je o to komičtější, že k jejich setkání dochází 

na hřbitově, kde se má navíc za okamžik konat pohřeb 
Mužovy babičky. Je zřejmé, že při vzpomínání na minu-
lost objevují mnoho nedořečeného, což není na překážku 
jejich sblížení. K tomu paradoxně přispěje příchod Mužo-
vých rodičů. Na pohřeb babičky se nakonec dostaví ještě 
bývalá Mužova manželka Gry, která se podřekne o smrti 
jejich syna. S postupem času však umírají všechny muž-
ské postavy a z jednoho pohřbu jich je najednou několik 
v řadě. Ústřední téma hry by se dalo pojmenovat jako se-
tkávání a odcházení, přičemž prostor hřbitova je klíčem 
k takové interpretaci. Chéreau se však spolu se scéno-
grafem Peduzzim hned zpočátku ostentativně a provo-
kativně vymezuje vůči předloze, když nahrazuje hřbitov 
muzejní galerií, která se nahodile podobá Louvru. 

Na první pohled velmi progresivní 
a funkční řešení skýtá mnohé problémy
Muzeum má symbolizovat sklad starého, mrtvolného 
a zapomenutého umění. Má evokovat stejně opuštěné 
a chladné místo jako hřbitov. Místo, kam se vydávají spí-
še starší lidé vzpomínat na mladá léta, která jsou v jejich 
zidealizovaných představách šťastná a radostná. Tedy 
místo přímo předurčené k setkáním po letech s těmi, 
kteří ještě přežili. Mrtví malíři jako mrtví lidé. Popisky 
k obrazům na zdech nahrazující náhrobní kameny. Ti-
cho, ke kterému nás už odmalička vychovávají rodiče 
stejně tak při návštěvě galerie jako hřbitova. Společnou 
vzpomínkou na obě místa pak často bývá zvuk kroků. 
Obraz je přirovnaný k náhrobku - slavnější obrazy, stejně 
jako hroby, jsou hojněji navštěvované, ty méně známé 
uvíznou kdesi ve skladech, sklepeních nebo alespoň 
v postranních sálech galerií. Muzeum jako totálně od-
lehlé a opuštěné (ne-li odlidštěné) místo působí dojmem 
velmi propracované a efektivní interpretace. Nicméně je 
tomu vážně tak? Může být takový výklad srozumitelný 
v zemi, která se doposavad pyšní přízviskem kolébky 
kultury? Peduzziho galerie je totiž noblesním prostorem. 
Kombinace rudých stěn a zlatých rámů působí honos-
ně a vůbec neimplikuje opuštěný a zanedbaný prostor. 
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reportáž Navíc svou podobností s Louvrem odkazuje k nejpopu-
lárnějšímu muzeu světa. Sice bychom mohli namítnout, 
že obě dvě místa jsou částečně navštěvovaná z povinnos-
ti a tedy jakési rafi nované úcty, což nejslavnější světové 
muzeum naplňuje svrchovaně. Jenže přesto zůstávají 
v obecném mínění dvěma diametrálně odlišnými prosto-
ry.  V chéreauovské galerii není návštěvníků, ale stejně 
se pocitu opuštěného prostoru nedostává. Proto zdvoři-
lostní fráze plné fl oskulí a banalit, a beznadějné repliky 
postav (frustrovaných svými životy) nevyznívají tak ab-
surdně jako na hřbitově. Nejsou nemístné a neadekvátní, 
a následná interpretace hry se tak rozplývá v neurčitosti. 
A hlavně pak vulgární scény, při kterých Muž se Ženou 
souloží, jsou sice v galerii pobuřující, ale rozhodně nejsou 
tak nepatřičné jako nad hroby mrtvých. Zkrátka v režij-
ním výkladu chybí vztah postav k prostoru.
Smrt, jak je patrné z úzkého sepětí prostoru a tématu, 
je tedy motivem hry, který se v jejím průběhu stává i klí-
čem k porozumění celému textu. Postupně totiž umírají 
všechny mužské postavy (Syn, Otec i Muž) a na scéně 
tak zůstávají tři pozůstalé ženy, které najednou pojí pou-
to smrti jejich životních partnerů (u Gry je fi xace na syna 
ve své podstatě srovnatelná s partnerským vztahem). 
Bohužel Chéreauův přechod od hřbitova k muzeu má 
za následek ztrátu jakékoliv potenciální symboličnosti 
tohoto posledního výjevu (třeba Tři Marie u Kristova 
hrobu). Chéreaův závěr je naopak spíš obrazem tří žen, 
které zapomněly na zavírací dobu muzea. 

Režie jako konformní přístup k předloze, 
který se tváří nonkonformně
Dalším výrazným interpretačním posunem je fyzická pří-
tomnost zemřelých postav na scéně. První výstup proto 
patří mrtvé Babičce. Vstupuje v bílé noční košili a šedém 
plédu, a přináší si květinu. Snad jde dědečkovi na hrob 
nebo možná právě vstala ze smrtelné postele. O její smr-
ti se totiž divák dovídá až později. V průběhu dalších 
scén, tedy po své smrti, se několikrát nahodile objeví 
na scéně. Je spíš stínem, mrtvým návštěvníkem galerie, 

který se víceméně neúčastní dění a nekomentuje právě 
vzniklé situace. Jen tu a tam obejme a uklidňuje svého 
vnuka – Muže, který ale nijak na její přítomnost nereagu-
je. Mrtvá Babička je přízrakem, který vytváří vazbu mezi 
světem mrtvých a živých. 
Podobně i Syn Muže se na scéně objeví dřív, než o něm vů-
bec začnou ostatní postavy mluvit, a než vyplyne, že ze-
mřel v nemocnici. Jeho jednání se stejně jako u Babičky 
omezuje hlavně na přešlapování, když zpovzdálí přihlíží 
jednání ostatních postav. Nepřítomnými a roztěkanými 
pohyby připomíná autistu nebo podobně narušené dítě. 
Aktivně jedná až v momentě, kdy se o Muže přetahuje 
jeho bývalá žena s novou přítelkyní. Syn vyběhne ze zad-
ního sálu a zavěsí se za paže bývalých manželů tak, že je 
spojí, což je zřetelný odkaz k neurotickému dítěti, které 
brání svoji jedinou jistotu – rodinu. 
Princip zjevování mrtvých ještě před jejich smrtí je 
v náznaku dodržený i v následujících obrazech, kdy po-
stupně umírá Mužův otec a nakonec i Muž sám. Otec 
se ještě před svou faktickou smrtí vyčlení z dění na scé-
ně, nijak do něj nezasahuje a jenom vše z dálky po-
zoruje. Až posléze se dovídáme, že před chvílí zemřel, 
když o něm ostatní postavy začínají mluvit už jenom 
ve vzpomínkách. Chéreau tak zobrazuje jeho postupné 
umírání a smrt.
Chéreau se zde při práci s hercem vrací ke své obsesi 
postojem a pohledem avizované už na výstavě v Louv-
ru, neboť režie mrtvých postav vychází primárně z jejich 
voyeurského pozorování. Jejich pohled na situace je pak 
zároveň i zaujetím postoje k nim. Sebescénují se vůči 
viděnému. 

Dominantní režijně herecké gesto na úkor textu?
Výsledek Chéreauovy práce s hercem působí jedno-
tvárně, ale i tak je velmi precizní. Půlkruhový prostor 
směřuje hereckou akci do středu. Herci přesto efektiv-
ně využívají potenciál obrovského jeviště Théâtre de la 
Ville. Chéreau nechává každého z nich nejprve vstoupit 
do prostoru, tj. seznámit se s ním, a až posléze reagovat 
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paralelní situace. Jedna je příchod dalších postav, druhá 
je aktuálně probíhající děj. Výsledným efektem je zavá-
dějící představa velké galerie, kde se odehrává několik 
různých zápletek. Herci totiž svou různou akcí člení pro-
stor, a tím vytváří zdání několika sálů. 
Příchod dalších postav přitom řeší předchozí konfl ikt-
ní situaci. Setkání Muže a Ženy se od vřelého, ačkoliv 
ostýchavého dialogu přelévá ke slovním klišé a frázím, 
které končí emocionálními zkraty. Když už se situace 
zdá být neřešitelná, přichází Mužovi rodiče, kteří ji 
svým ledabylým a naivním postojem zcela zvrátí. Po-
staví totiž Ženu zcela automaticky do role synovy nové 
přítelkyně a tím natolik paralyzují oba aktéry, že je při-
nutí k přijetí těchto nově stanovených rolí. 
Konfl iktní situace jsou u Fosse často projevem emoci-
onální tísně, frustrace, komplexu, nedostatku slovních 
formulací anebo vycházejí z pudového chování. Chéreau 
je pak tematizuje skrze tělo, tělesnost. Výsledkem bývají 
několikeré vulgární sexuální výpady, které zakládají dra-
matické situace. Agresivita těchto situací pak výborně 
rezonuje se strohostí, věcností a přímočarostí textu, kte-
ré jsou obecně vlastní skandinávské literatuře. 
Herectví vychází především z přesného držení těla, které 
výmluvně utváří charakter postavy. Pascal Greggory v roli 
Muže se projevuje jako zcela nezávislý člověk. Už v prvním 
výstupu, kdy si v galerii zouvá boty a lehá vedle sedačky, je 
zřejmé, že o sobě vůbec nepochybuje. Před Ženou se pak 
logicky chová autoritativně a později majetnicky. Jeho os-
tentativně dynamická a přehrávaná gesta a mimika Ženu 
naprosto oslňují. Navíc jeho rozvolněná dikce podtrhuje 
laxnost, která se postupně stává jeho hlavním charakte-
rovým rysem. Nicméně Greggory už po zbytek představe-
ní tuto polohu neopouští. Není tedy záměrnou strategií, 
která by byla využívaná třeba ke komunikaci s ženami, 
a postava Muže tak bohužel postrádá vývoj. 
Žena Valerie Bruni-Tedeschi  také postrádá hlubší drama-
tický oblouk. Je od začátku do konce afektovanou čtyři-
cátnicí.  Bohužel se však tento afekt jako rys postavy stává 

v průběhu představení agresivním a křečovitým hereckým 
projevem. Setkání s Mužem sice přímo vybízí k afektova-
nému jednání (nervozita, nečekanost setkání). Její repliky, 
pohyb, mimika, vše je v tu chvíli zcela podřízené tomuto 
afektu, protože se mu zároveň z logiky situace brání. Ale 
v případě střetu s Mužovými rodiči se Žena stahuje do po-
zadí a pak je její afekt zbytečný.
Matka Bulle Ogier je upjatá a starostlivá, ale vzhledem k je-
jím jednoduchým a funkčním výstupům je vlastně zcela 
přesně načrtnutá. Otec Bernard Verleye je klasickým příkla-
dem submisivního muže, který je zcela pod vlivem své ženy. 
Verleyeho krajní neprůbojnost má však ten negativní rys, 
že se vlastně vytrácí z divákova zorného pole, a jeho posta-
va tak pouze významově doplňuje schéma nefungujícího 
vztahu (což je jedno z vedlejších témat). Gry Marie Bunel 
je opuštěnou ženou, jejíž jedinou starostí je její syn. Příliš 
se nenechá vyvést z míry a v podání Bunel je sebejistou 
ženou. Tři představitelky žen však i přes jisté nedostatky na-
plňují schéma milenky, manželky, matky, jako tří základních 
typů žen, se kterými se muž v životě setká.
Kostýmy Caroline de Vivaise jsou velmi jednoduché 
a směřují k lehké charakterizaci postav. Muž má oble-
čení bonvivána, intelektuála – černé kalhoty, šedou ko-
šili a černý kabát, Žena je naopak navlečena v modrých 
šatech jako pařížská čtyřicátnice, její ledabylou eleganci 
dotváří šátek. Působí tedy v prvním plánu jako sebevě-
domá žena, která zná své přednosti (modrá barva značí 
průměrnost a uniformitu). Její první výstup je také zcela 
v duchu této schematické a prvoplánově utvořené před-
stavy o charakteru - mateřsky opečovává Muže, když 
ho přikryje kabátem, aby se v galerii nenastydnul, a ná-
sledně usíná vedle něj. Avšak tato iluze se zcela zbortí 
s její první replikou. V ten moment je patrná strojenost 
takového kostýmu, který má tedy záměrně skrýt její sku-
tečnou povahu. Před divákem stojí zcela nesebevědomá 
žena. Ostatní kostýmy plně korespondují s charaktery 
a odpovídají společenskému postavení postav. Snad jen 
tepláky a volné tričko Syna se vymykají serióznosti a po-
ukazují k jeho duševní nevyrovnanosti.
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reportáž Ještě že se Paříž nebojí o umění veřejně mluvit
Chéreau je bezpochyby jednou z předních evropských 
režijních osobností. Jeho tvorba zahrnuje jak inscenace 
klasických dramat (Shakespeare, Hugo, Marivaux ), tak 
i moderní a postmoderní autory (Genet, Koltès). Jeho 
Podzimní sen je moderní činohrou, která se pokou-
ší o velmi sveřepou interpretaci předlohy bez razant-
ních textových zásahů a úprav. Ačkoliv se domnívám, 
že se Chéreaův výklad značně odchyluje a dezinterpre-
tuje Fosse, je přesto velmi precizním dílem. Obzvlášť 
zajímavé je z divadelního hlediska zdůraznění fyzické 
frustrace a napětí mezi Mužem a Ženou skrze vulgární 
scény. Chéreau využívá tělesnost jako jeden z hlavních 
způsobů jejich komunikace, který je však ve své fyzickém 
zobrazení výsostně divadelní. 
Ačkoliv celé tři měsíce na téma Chéreau zavánějí exhibi-
cionismem a zaslepeně vzdávanou poctou, je nutné mít 

na paměti, že žádná podobná kulturní událost se u nás 
nikdy nekonala a ještě dlouho konat nebude. Proto mož-
ná Paříž po právu stále částečně drží čelní pozici evrop-
ského kulturního centra a tamní maloburžoazie se zase 
tolik nemýlí. 

Théâtre de la Ville – Jon Fosse: Podzimní sen

Premiéra 4. prosince 2010. 

Psáno z reprízy 12. prosince 2010.

Překlad: Terje Sinding
Režie: Patrice Chéreau 
Scéna: Richard Peduzzi
Kostýmy: Caroline de Vivaise
Světla: Dominique Bruguière
Hudba: Éric Neveux

William K. Wimsatt a Monroe C. 

Beardsley vysvětlují ve studii In-

tencionální klam přeložené Petrem 

Onuferem mimo jiné, jak špatné je 

jít se optat autora uměleckého díla: 

Co je jeho dílo zač a co tím vlast-

ně myslel?! Autoři dokumentární 

krátkometrážní komedie Anatomie 

Gagu 2/2 tuto chybu udělali. 

Pokusili se vymáčknout z českých 

velikánů, mimo jiných Polívky, 

Svěráka se Smoljakem, Soboty, 

Ctibora Tubry a dalších, co je to 

gag. Výsledek byl přesně tak tristní, 

jak před ním varovali výše zmínění 

teoretici. Ono totiž dělat něco 

na mistrovské úrovni neznamená 

totéž jako zamýšlet něco udělat 

nebo teoretizovat o něčem. Zvláště 

v umění. 

   TŠ

glosa
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Reality 
show 

Zoufalé 
Mátěnky

Zuzana Burianová

Nahlížení klíčovou dírkou do soukromí druhých osob 
je stále populární. Bulvární časopisy zažívají žně, díky 
internetu každý ví, kdo, kde, s kým a proti komu, v te-
levizi se neustále opakují různé soutěže na bázi reality 
show a to všechno jenom kvůli jediné lidské potřebě, 
zvědavosti. Taky kdo by nechtěl vědět, kdo se skrývá 
v tajemném dark roomu, v díře za umakartem. 
Tři lidé, tři rozdílné životy a nezávazná debata o ničem 
a vlastně o všem. Autorský projekt Zoufalé Mátěnky (re-
žie a koncepce Marie Nováková a Ivo Kristián Kubák) je 
zpověď. Zpověď tří Matějů (Matěj Samec, Matěj Anděl, 
Matěj Nechvátal). V celém prostoru Studia Řetízek byly 
rozestaveny židle. Neexistovalo jeviště, neexistovalo hle-

diště. Herci seděli mezi diváky a teprve jejich první větou 
se poznalo, kdo hraje zoufalé Matěje. Pouze skupina mla-
dých lidí, která poslouchala vzpomínky svých tří vrstev-
níků. Jen škoda, že se nikdo další nezapojil. Mohla to být 
zajímavá psychoterapie. Moderovaný večer na téma lás-
ka, sex, rodiče, sny, a jiné zásadní okamžiky v životě kaž-
dého člověka. Navenek žádná zoufalost, žádné tragické 
osudy, žádná šokující odhalení – snad až na pár opravdu 
peprných úseků – proč Matěj nemá rád, když se mu říká 
Matěj, miluje Matěj někoho? Je Matěj ještě panic? Bere 
Matěj drogy? Matěj o Matějovi a s Matějem.
V každé vzpomínce je něco zoufalého. Možná samo 
vzpomínání. Fakt, že se nevrátí nic z toho, co člověk pro-
žil. A tak vedle příběhů Mátěnek ještě existoval jeden, 
náš vlastní. Ještě že tu byl onen neviditelný „hlas shůry“ 
(Marie Nováková), který vždy, když bylo potřeba, zasáhl 
novou otázkou, a dovedl tak usměrňovat proud myšle-
nek a pocitů a vést je smysluplnou cestou. 
Herecké výkony? Každý z Matějů dokázal pohotově re-
agovat na otázky i reagovat na sebe navzájem. Pestrost 
tu tvořily povahy herců a jejich příběhy. Každý trošku 
jiný. Každý z nich musel dát najevo svoje pocity, mlu-
vit o nich, nepřehrávat a co víc, čerpat ze svých zážitků 
a dokázat je přesně formulovat tak, aby vůbec mohlo 
vzniknout něco zajímavého. Večerní posezení s kamará-
dy, kteří rádi hrajou hru na pravdu. 
Proč by nás měly zajímat životy tří kluků? Životy, kte-
ré nejsou ničím nevšední, vztahy, které nejsou zvláštní, 
příběhy, které sami dobře známe? Možná právě proto, 
že je známe. Proto, že je někdo vysloví nahlas. Možná 
právě proto, že je to náš moc známý a na jednu stranu 
nudný život.

Zoufalé Mátěnky (autorský projekt)

Premiéra a derniéra 29.1.2011 ve Studiu Řetízek.

Koncepce a režie: Marie Nováková a Ivo Kristián Kubák

Hrají: Matěj Samec, Matěj Anděl, Matěj Nechvátal
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Balet jako 
psychothriller

Pavlína Pacáková

Velké příběhy jsou obvykle nevyčerpatelným zdrojem 
inspirace. Zvláště pak ty, které se na jevištích objevují 
desítky let. Proto není velkým překvapením, že ame-
rický režisér Darren Aronofsky opřel svůj nový psycho-
thriller o novoromantický balet z druhé poloviny deva-
tenáctého století. Všeobecně nejde o nic nového: když 
svět fi lmu hledá náměty, které jsou příslibem kýženého 
diváckého úspěchu, rád sahá právě po klasických té-
matech. Věřím, že mladá generace zná příběh Romea 
a Julie spíš ze snímku Baze Luhrmanna než z divadla. 
Aronofsky však k Labutímu jezeru přistoupil jinak. Ne-
převypravuje původní Begičevovo a Gelcerovo libreto 
svým jazykem, ale vybírá si z baletu nejsilnější motivy 
a základní zápletku staví na úskalích herecké práce, kte-
ré musí překonat dívky ztvárňující generaci za generací 
jednu z nejvýznamnějších baletních rolí. Dvojrole Odilie 
a Odetty si totiž přímo říká o rozvíjení psychologie bale-
ríny, která hlavní part v Labutím jezeře ztvárňuje.

Zpracování Labutího jezera se odlišují množstvím vari-
ant závěru baletu a přístupem k rolím princezny Odetty 
a Rudovousovy dcery Odilie. Když Odilie přijme Odettinu 
podobu, aby zmátla prince Siegfrieda a přiměla ho tak 
porušit slib věrné lásky, který dal Odettě, osud dvou hlav-
ních hrdinů se rázem proměňuje, naděje labutí na vysvo-
bození pohasínají. V ději baletu jde o hlavní zápletku, 
Rudovousovu osudnou léčku. Jediné, co by mělo Odettu 
od Odilie odlišovat, je zbarvení perutí a výraz. V histo-
rii i dnes se můžeme setkat se dvěma postupy – Odilie 
a Odetta mají buď každá svou vlastní představitelku, 
nebo obě postavy hraje jedna tanečnice. Druhá varianta 
je o to těžším úkolem pro tanečnici, která od sebe musí 
dva různé charaktery odlišit – tancem. A právě z toho 
Aronofsky vychází. Black Swan (Černá labuť) je děsivým 
popisem zápolení baletky Niny Sayers (Natalie Portman) 
s vytouženou rolí. 

Nina je křehká, ale cílevědomá dívka. Žije se svou matkou, 
bývalou baletkou Ericou (Barbara Hershey). Zpočátku by 
se dalo říct, že je jejich vztah bezchybný: oddaná matka 
podporuje svou dceru v její cestě za kariérou primabale-
ríny newyorské baletní společnosti. Stará se o dívku, jako 
by byla ještě dítětem. Postupně se ale odkrývá, že jejich 
vztah je nezdravě pokřivený a je zřejmě příčinou mno-
hých psychických zábran, s nimiž Nina při zkouškách 
bojuje. Aronofsky se nezabývá tím, zda se Erica skrze 
Ninu snaží dosáhnout úspěchů, které sama jako baletka 
nevydobyla. Snímek nám zvlášť neodkrývá ani charakter 
režiséra připravovaného baletu a neodpovídá tak na zá-
kladní otázku, zda Thomas své baletky zneužívá, nebo 
jim jen pomáhá uspět v rolích. Aronofsky se důsledně 
věnuje pouze Nině a její složité psychice. Hlavním vzo-
rem Niny je primabalerína Beth MacIntyre (Winona Ry-
der). Protože naivní Nina touží být stejně dokonalá jako 
ona, kromě hodin tvrdé práce a zkoušek se občas vplíží 
do Bethiny šatny a krade jí z toaletního stolku drobnos-
ti, jako je pilník či rudá rtěnka. Když se režisér rozhod-
ne pro novou premiéru nahradit Beth jinou baletkou, 
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refl exeNina využívá životní příležitosti stát se labutí královnou. 
K úspěšnému zvládnutí role však musí překonat sama 
sebe. Její tanec je ladný, kroky a forma přesné, je bílou 
labutí v plné kráse. K černé labuti jí však chybí to, co 
postrádá i její osobní život: vášeň, divokost a svobodu. 
Tolik svázaná Nina nedovede prince doopravdy svádět, 
dráždit diváka a vyvolat touhu. 

Aby Aronofsky snáze ukázal divákovi, co po Nině chce, 
přivádí do děje další baletku, novou členku souboru Lily 
(Mina Kunis), jejíž tanec i život zobrazuje ty temné strán-
ky, které Nina postrádá. Lily umožní Nině zakusit, jak lze 
trávit večery bez matky a stává se nakrátko její přítelky-
ní. Hned nato se však proměňuje v úhlavní soupeřku, 
protože Nina zjišťuje, že vše, co jí schází, Lily má. Divák 
i Nina podléhají pocitu, že se Nina stává obětí intrik 
svého okolí, a nikdy neuspěje. Přesto nakonec dosáhne 
dokonalosti. Otázkou zůstává, zda to za to stálo. Jenže 
jaká je rozumná míra obětin složených na oltář rolím? 
Nejen herecké techniky, ale i režiséři vyžadují od svých 
herců nemalé ústupky v životním pohodlí. Přestože je 
třeba brát Black Swan s nadhledem (přeci jen jde o psy-
chothriller), ukazuje i stinné stránky toho, co znamená 
období hereckých hvězd.  Hlavním hnacím motorem Ni-
nina jednání je snaha dosáhnout dokonalosti. Do té míry, 
že odhaluje své skryté sexuální pudy a touhy. Ztotožnit 
se s dvojrolí pro Ninu znamená rozdělit svou osobnost. 
Když u sebe konečně nalezne tu temnou stránku, kte-
rou tolik hledala, bojuje s tím, jak svá dvě já ovládnout. 
Kouzlo fi lmu nám umožňuje vidět Nininýma očima její 
schizofrenní halucinace, až jí konečně při premiéře srůs-
tají prsty na nohou a na rukou jí vyrostou černé perutě. 
Tyto scény Aronofského fi lmu jsou vyjádřením toho, čím 

Labutí jezero ohromuje již celé generace diváků: tedy 
že v tanci spanilých baletek skutečně spatřujeme bílé 
ptáky plující po jezeře a v jejich něžných pažích půvabná 
labutí křídla. Zároveň podtrhují zvrácenost Ninina jed-
nání – absurditu její zarputilé snahy nechat se rolí zcela 
ovládnout. A především – ukazují, co balet oproti fi lmu 
skutečně nepotřebuje – zvláštní efekty pro vyjádření sil-
ných obrazů. 

Black Swan nepoutá diváka k plátnu skrze dějovou li-
nii, která by přinášela množství zajímavých situací. Film 
je působivý především díky tomu, že plně využívá pro-
středků, které má oproti divadlu navíc – kameru a střih. 
Aronofského práce s obrazem útočí přímo na divákovy 
smysly, což podtrhuje i důsledné ladění kostýmů a rekvi-
zit do černé a bílé barvy. Balet sám pak prostupuje ce-
lým snímkem. Množství děje se odehrává při zkouškách 
a Aronofsky nechává záměrně tanec vyniknout délkou 
scén a detailními záběry.

Black Swan je fi lmem, který ohromuje kamerou a hud-
bou a děsí cestami do hlubin Nininy psychiky, v českých 
kinech měla premiéru 10. února. Nicméně je třeba do-
dat, že ačkoliv Aronofsky dokázal využít onen velký ná-
mět k novému fi lmu, který v dějinách nezapadne už díky 
režisérově jménu, nedomnívám se, že by Aronofsky do-
kázal nejnovějšími fi lmovými triky překonat sílu efektů, 
které vyvolává choreografi e v Labutím jezeře. A dokud 
tomu tak bude, bude balet jakékoliv nové zpracování 
stále převyšovat. Proto připojuji také pozvánku do Státní 
opery Praha, kde se setkáte s klasickým baletem v režii 
Petra Ďumbaly a Hany Vláčilové. 

Odmietanie diskusie odkrýva nezrelosť osobnosti, nie zrelosť umenia. 

(EK)

glosa
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Téma 
Macháček: 

Kniha, 
která by 
neměla 

zapadnout
Tereza Šefrnová

Motto: „Divadlo má jednu zvláštní vlastnost: Vždy 

se dá začít znovu. V životě je to mýtus; nikdy se k ni-

čemu nemůžete, nemůžeme vrátit. Nové listí znovu ne-

vypučí, hodiny nepůjdou nazpátek, druhou příležitost 

nám nikdy nikdo nedá. V každodenním životě je ,kdyby‘ 

pouhou fi kcí; v divadle znamená ,kdyby‘ experiment. 

V životě znamená ,kdyby‘ vytáčky, v divadle znamená 

pravdu! Když nás přesvědčí a uvěříme v tuto pravdu, 

pak divadlo a život budou jedno. Je to vysoký cíl. A vy-

padá to na namáhavou práci. Hra vyžaduje mnoho 

práce. Když ale zažijeme práci jako hru, přestane být 

prací. Hra je hra.“ 1

Téma Macháček je kniha, kterou z Macháčkových dení-
ků, zápisků, korespondence, ale i kádrových materiálů 
Národního divadla a dalších dochovaných dokumentů 
sestavila jeho dcera, režisérka a herečka Divadla pod 
Palmovkou Kateřina Macháčková. Téma Macháček je 
autorčina druhá knížka tohoto typu. Ta první se jmenu-
je Zápisky z blázince a jde o uspořádané terapeutické 
záznamy z roku 1975, kdy byl herec a režisér Miroslav 
Macháček pacientem psychiatrické kliniky. Tak jako 
Zápisky z blázince je i Téma Macháček díky převaze 
pramenné literatury spíše výjimečným počinem. Citlivé 
zpracování dat, které klade důraz především na přes-
nost a pravdivost, umožňuje čtenáři seznámit se s Ma-
cháčkovými myšlenkami, vnitřními pochody, které si 
zapsal, ale také s problémy a konfl ikty, které mu stály 
v cestě ke svobodné práci. Text je mimořádně cenný 
také tím, že vydává zprávu o době nedávno minulé, 
která je podána prostřednictvím dodnes uznávaného 
a citovaného muže. Kniha je doplněna unikátními fo-
tografi emi z legendárních inscenací i soukromého živo-
ta a dostatečným materiálem i pro odborné badatele 
k dalším studiím. 
Šedesát devět let Macháčkova života se vešlo v poznám-
kách, dopisech a zápiscích do jednoho pokoje. Přebrat 
a uspořádat záznamy do této knihy trvalo Kateřině tři 
roky. Setkáme se zde s Macháčkovými životními a pra-
covními vzestupy i pády. Koncepcí knihy je chronologic-
ké prolínání soukromého života s divadelní a fi lmovou 
tvorbou. Zjistíme tedy mimo jiné, jak vznikal legendární 
Skalpel, prosím, Ďáblova past, Vražedné pochybnosti či 
populární Dva lidi v ZOO. Divadelníky ale asi mnohem 
více potěší poznámky k inscenacím nejen z období jeho 
působení v Národním divadle. Za všechny připomeňme 
slavné inscenace Romea a Julii, Hamleta, Bílou nemoc 
či Naše furianty.
V části věnované studiu na konzervatoři Macháček de-
tailně popisuje cesty k herectví zaznamenáváním vlast-
ních pokusů, úspěchů a omylů v rámci školních prací. 
Jeho studium začalo u Miloše Nedbala. „Tehdy jsem 

1 MACHÁČKOVÁ, Kateřina: Téma Macháček. Praha: XYZ, 2010, str. 375.
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začal číst všechno, co mi přišlo pod ruku. Bez jakého-

koli výběru a uspořádání. Učení zabíralo veškerý můj 

volný čas, pracoval jsem dlouho do noci. Ale výsledky 

byly dost hubené. Měl jsem pocit, že pro jednu knihu 

zapomínám druhou a že mozek není schopen v tako-

vém náporu všechno zachytit. Někdy se mi zdálo, že mi 

praská hlava ve švech, ale blbej jsem si připadal pořád 

víc a víc.“ 2

Poctivě popisuje onu zvláštní proměnu ze snaživého stu-
denta ve skutečného herce, která se občas stává. „Asi 

po dvou letech se stala zajímavá proměna. Jako by si 

mozek začal sám všechno třídit a pořádat. Získával jsem 

v hrubých rysech určitý přehled a začal si literaturu vybí-

rat. Za ta léta klopotné práce, plné odříkání, jsem dosáhl 

určitých znalostí a tím i potřebné sebedůvěry.“3

Studia na konzervatoři byla pro Macháčka neustálým 
bojem o překonání studu a neustávající snahou přiblížit 
herecký výkon vlastní teoretické představě. Propastná 
rozdílnost mezi představou a skutečností u něj vytvá-
řela frustraci, která se vedle jiných motivací stala hna-
cím motorem na cestě k poznání hereckého řemesla. Už 
z jeho počátků poznáváme v Macháčkových zápiscích 
myšlenky nejen herecké, ale hlavně režijní. „Odvažuji 

se a říkám o svém pojetí, které ve mně vyvolává nejen 

dramatisace, ale i původní Dickensův román. Cítím, jak 

je na mne pohlíženo. - Jedna kolegyně také prohlásila, 

že román – ano, ale číst ho později, až ku konci své práce 

si četbou ověřit správnost svého postupu. Dobře. Každý 

může postupovat svým způsobem, ale tohle se už příliš 

podobá hebrejskému čtení od zadu. Nesbírat žádný ma-

teriál, tvořit z ničeho a až na samém konci této ,tvůrčí‘ 

práce číst literaturu, která snad má co dělat s příprav-

ným tvůrčím obdobím. Druhá kolegyně mi zase vytýká, 

že zabíhám moc do podrobností. Já nevím, ale myslím 

si, že v herectví se nejen musí zabíhat do podrobností, 

ale také z podrobností vycházet – ano z těch nejnepa-

trnějších podrobností a je to právě někdy tato podrob-

nost, která osvětluje rázem podstatu celé postavy.“ 4 
Jako režisér se projevil podvědomě už na konzervatoři 
tím, že na své spolužáky aplikoval metodu Stanislavské-
ho, která ho fascinovala. Citovaná poznámka z mládí je 
nám jedinečným důkazem toho, jak Macháček necouvl 
ze svých představ o tvorbě ani o krok a precizoval je. 
Mnohastránkový dopis, který obdrželi herci obsazení 
do Macháčkovy inscenace Hamleta, obsahoval myšlen-
kově nápadně podobné pokyny od režiséra. Mimo jiné 
zde Macháček vyslovuje prosbu „abyste nyní za svůj pr-

vořadý úkol považovali co nejdokonalejší znalost hry, 

jejího obsahu a skutečného smyslu.“ 5 To vše v první 
řadě proto, aby bylo možné hledat odpovědi na základní 
otázky. „Takových otázek je mnohem víc, všechny jsou 

napojeny na znalost příběhu hry, na zamyšlení se nad 

charakterem jednajících postav a na soustředěnější 

a hlubinnější ponor do jednotlivých situací hry. Protože 

situace je v jevištní tvorbě (vedle charakterů postav) to 

hlavní a určující.“ 6 Druhým podstatným předpokladem 
pro zahájení zkoušení je podle Macháčka znalost textu. 
„Bude třeba naučit se co nejdříve čistý, holý text, bez 

intonací, bez podtextů. Chtěl bych se pokusit vyvrátit 

nebo alespoň zpochybnit teorie o tom, že se text dá 

pamatovat nebo že se dá fi xovat až při aranžování, 

až společně s pohybem. Osvojit si jednotlivá slova, věty 

a tím i celkový slovník postavy, proniknout do stavby 

vět, kterých používá – to by měl být základní a výcho-

zí moment při herecké tvorbě. Text, tedy slova a věty, 

patřící postavám ve hře, jsou vlastně osnovou jejich 

myšlenek, jejich vyjádřením, jsou výsledkem procesu 

myšlení té které postavy.“ 7

Dalším cenným bodem jsou poznámky o tvorbě, uspo-
řádané v kapitole  Několik receptů (pro jevištní tvorbu). 
„Vytváření situací je základem herectví a vylučuje ja-

koukoliv všeobecnost.“ 8 Právě všeobecnost je podle Ma-
cháčka největším nepřítelem herectví. Odmítá hereckou 
pasivitu a trápení se herců na jevišti, třebaže hrají zrovna 

2 Ibid str. 30
3 Ibid str. 31
4 Ibid str. 45

5 Ibid str. 259
6 Ibid str. 260
7 Ibid str. 260
8 Ibid str. 370
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refl exe něco trýznivého. „Na scéně je třeba prožívat rozkoš.“ 9

Každý člověk podle něj vyzařuje energii, jistý magnetis-
mus, a ten je třeba do představení vložit, aby ho moh-
li diváci vlastní energií zmnožit. A znovu se vrací k již 
řečenému, které brilantně rozvádí: „První práce: naučit 

se čistý text. Sled slov. Naučit se myšlení postavy (kaž-

dá dobrá hra má takové postavy). Od toho se musí 

vycházet. Známe útržky jejich myšlení, už i ty dávají 

určitý obraz o člověku. Tím začínáme opravdu uvnitř 

postavy, ale ne vciťováním (to je další veliký nepřítel 

herectví), ale myšlením. (Také ne z vnějšku, vnější cha-

rakter.) Tím máme absolutní svobodu ve volbě a řešení 

prostorovém. Je to možné neustále obměňovat, proto-

že slova nejsou vázána na pohyb! Jak je možné hned 

na začátku, když ještě nic nevíme o postavě, svázat ji 

do aranžmá?!!! To je nejpovrchnější povrch.“ 10

Pravdivosti jevištní postavy pak má herec dosahovat také 
tím, že si musí umět klást překážky. „V živém divadle by 

se mělo vlastně každý den jakoby zkoušet, prověřovat 

včerejší objevy, počítat stále s tím, že nám ta pravá hra 

zas jednou unikla. Ve chvíli, kdy se pokoušíme nalezený 

styl uměle fi xovat, jsme ztraceni.“ 11 Pojem živé divadlo 

se v Macháčkových textech vyskytuje až nápadně často, 
co tím míní, ozřejmuje ve stručnosti tato teze: „Tam, kde 

jde o sdělení smyslu, je divadlo živé. Naproti tomu na-

podobení vnějších znaků herectví zvěčňuje pouze ma-

nýru! A manýra se nevztahuje vůbec k ničemu.“ 12 
Text, smysl, situace, jednání a živé divadlo jsou pojmy, 
ke kterým se Macháček mnohokrát vrací, aby jejich vnitř-
ní vztah k divadelní tvorbě a zejména k herectví pre-
cizněji artikuloval. V předkládané knize nalezneme více 
variant náčrtů psaných ve snaze dojít k jasnější formu-
laci, poznámek, které chronologicky řazené ukazují, jak 
se rozvíjela jeho metoda.
Nesporným přínosem knihy je forma, jakou je napsána. 
Jde o uspořádání primárních textů herce a režiséra Mi-
roslava Macháčka a jen místy jsou sekundárně komen-
továny Kateřinou Macháčkovou. To dává čtenáři pocit, 
jakoby knihu psal sám Macháček, který v ní upřímně 
sděluje své nejintimnější poznatky z tvorby. A právě pro 
ono jedinečné svědectví, které se stalo odkazem dalším 
generacím, by tato kniha neměla zapadnout. 

9 Ibid str. 370
10 Ibid str. 372
11 Ibid str. 373
12 Ibid str. 372

glosa

Vzorek národní kultury lze nejlépe 

pozorovat na letišti. Halou proudí 

ruští uhlobaroni s naleštěnými 

nehty, elegantní francouzské dámy 

s drobnými drdůlky, hlasití opálení 

Španělé... Je-li jediným českým 

vzorkem skupinka zmatených pánů 

v kšiltovkách se zabudovaným 

větráčkem na solární pohon, jistě to 

mnoho vypovídá i o naší kultuře. 

KF
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V houštinách 
měst: 

milování 
jako boj

Vítek Pokorný

Inscenace rané hry Bertolta Brechta V houštinách měst 
je nejambicióznějším projektem letošních absolventů 
katedry činoherního divadla DAMU. Brechtovo dílo je 
lákavé svým vyhroceným sociálním diskurzem  a sytou 
poetickou formou, která není záležitostí pouze prvních 
uměleckých pokusů tohoto německého dramatika, ale 
lze si ji vychutnat i v jeho vrcholných počinech období 
tzv. epického dramatu (Matka Kuráž a její děti, Dobrý 

člověk ze Sečuanu).

 Lákavost však snadno inscenátory může svést k polovi-
čatosti, víře, že samotná síla  textu zařídí divácký zážitek. 
Doslova trapné jsou pak „přesvědčené“ aplikace Brechto-
vy proslulé teorie „zcizovacího efektu“ , kdy se herecká 
šmíra hájí údajným odstupem herce od  postavy. Mnoho 
je tedy potencionálních pastí, které líčí Brecht svým scé-
nickým uchvatitelům.  
Letošní absolvent činoherní režie David Šiktanc však 
po svých studentských inscenacích podobně zrádných 
autorů jako je Tankred Dorst či Friedrich Dürenmatt za-
číná dokazovat, že se tvůrčích výzev neleká, naopak je 
vyhledává. Zde měl s dramaturgyní Kristýnou Čepkovou 
vše ještě ztížené autorsko-právními podmínkami, které 
jim nedovolily v textu učinit jediný škrt.
 Brecht svou hru psanou v letech 1920-1924 postavil 
na celkem banální zápletce celoživotního boje dvou mužů, 
zaměstnance půjčovny knih Gargy a obchodníka se dře-
vem Schlinka . Tento konfl ikt souzní s divokým tlukotem 
srdce moderního amerického velkoměsta mezi dvěma 
světovými válkami. Jednoznačný důvod, proč se ti dva 
pouští do boje, v němž se pokouší jeden druhého exis-
tenčně zašlapat do země, autor neposkytuje. Není to pod-
statné. Ještě pod vlivem doznívajícího expresionismu, ale 
také v té době mohutně nastupujícího kultu sportovních 
utkání nahrazujících náboženské obřady, Brecht nehle-
dá racionální smysl jednání. Dokazuje, že lidé se pouštějí 
do konfl iktů a vzájemného ničení pro jednání samotné, 
v paradoxní úzkosti z obnažení vlastní samoty a bytostné 
nesmyslnosti své existence. Jestliže Brecht hry kořenil 
ještě ideologickým kontextem vědeckého materialismu, 
kde morálku člověka určuje prostředí, v němž žije, režisér 
toužící se odpoutat  od jakékoliv ideologie může naplno 
využít onu existenciální melodii Brechtových her, aniž by 
jakkoliv snižoval jejich myšlenkovou hodnotu. Jde pouze 
o to  najít ten správný tvůrčí kód. 
David Šiktanc se nevydal po cestě realismu, ani se ne-
pokoušel inscenovat Brechta na základě autorových své-
bytných teorií. Rozhodl se pro formu radikální stylizace, 
v níž je psychologizace a čirá jasnost motivace odsunuta 
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do pozadí. Postavy pozbývají možnosti svobodného po-
hybu a rozhodování, jejich výraz a gesta jsou určovány 
něčím neviditelným, co touží zuřivě překonat, ale jejich 
vlastní slabost je vždy činí poraženými. 
Již od první scény, v níž se v rychlém sledu vystřídá něko-
lik živých obrazů, kde postavy pouze svými postoji a vý-
razy, nikoli pohybem a mluvou určují tušený význam, 
je jasné, že v Šiktancově vizi Brechta bude čin nahra-
zen gestem. Samotná volba stylizace je tedy působivou 
metaforou lidské nesvobody. V takovém případě je však 
nutné, aby se všichni členové „týmu“ dané vizi podřídili 
a snažili se zapadnout do požadovaného celku. Chvílemi  
bylo na hercích vidět, že nechtějí své mnohovrstevné 
schopnosti opustit a snaží se svým fi gurám dávat jakýsi 
psychologizující rozměr. Byť konfl ikt stylizace a psycho-
logizace v rámci jedné inscenace je také lákavým tvůrčím 
prostředkem, zde bylo vidět, že jde o nechtěné překroče-
ní hranic Šiktancovy režijní představy a nikoli záměr. 
Největší problém jsem v tomto ohledu měl s Markétou 
Frösslovou v roli Gargovy sestry Marie. Příběh pádu cud-
né dívky do tlamy prostituce a světa gangsterismu je jak 
vystřižený z pokleslé literatury a samozřejmě se můžeme 
jenom domýšlet, zda se pod ním neskrývá Brechtova po-
věstná ironie. Do krajnosti dohnané stylizované uchope-
ní Marie Gargové by tak mohlo pomoci lépe a bez sklonu 
k úsměšku vnímat nemožnost (nikoli však neschopnost) 
zacházet svobodně s vlastním životem, v případě Marie 
i s vlastním tělem. Frösslová se však do své postavy vci-
ťuje, hraje ji se snahou o psychologický realismus, který 
však v případě této svébytně budované  inscenace sklou-
zává až k hysterii a nechtěné parodii.
Psychologičnost Markéty Fröslové je tak bohužel zastí-
něna  výrazově přesným pasákem Adama Krause. Opět  
Brechtem předepsaná černobílá fi gurka zoubku na ko-
lečku podsvětí je v Krausově podání vystřižena za po-
moci minima gest, která však  s mrazivou silou dokazují 
směšnost a bídu člověka věřícího, že je někdo, i když 
ve skutečnosti není vůbec nikým. Krausův pasák je bo-
horovný týpek s opravdu hodně silnou vrstvou slizu, 

pod níž se však skrývá zoufalá prázdnota. Jeho ironický 
úšklebek je možná tím jediným, co mu dodává vědomí, 
že existuje.
Nejtěžší úkol však samozřejmě měli představitelé dvou 
hlavních účastníků metafyzického mače Gargy a Schlin-
ka - Marek Adamczyk a Jan Ťoupalík. Svěření náročných 
partů právě těmto dvěma je skvělým režijně-drama-
turgickým tahem. Jestliže inscenace poněkud klopýtá 
v hromadných scénách, kdy ne všichni herci jsou schop-
ni udržet přesnou stylizaci, pokud jsou na scéně pouze 
Adamczyk a Ťoupalík, je nám servírován divadelní záži-
tek, byť zatím ještě od „pouhých“ studentů.  Inscenace 
tak vrcholí těsně před koncem rozsáhlým dialogem, kdy 
oba hlavní hrdinové rekapitulují svůj souboj, v němž 
se vzájemně strhávali do společenské propasti, aby 
na chvíli mohli stanout na jejím iluzorním vrcholu. Ve fi -
nále se nám jejich válka obnažuje jako tragický projev 
touhy po lásce, ne však v nějakém homoerotickém slova 
smyslu, ale v jednoduché podobě citové žízně uprostřed 
vyprahlosti houštin džungle města, kde miliony lidí na-
těsnaných na sobě v bídě a špíně k sobě mají emocionál-
ně nekonečně daleko. 
Pokora lásky se tak v houštinách musí nahradit bojem. 
Schlink a Garga se navzájem ničí, ale dávají si velice dob-
rý pozor, aby jeden toho druhého nezničil docela, pro-
tože tak by se vytratil i samotný smysl našeho „pobytu 
zde“, kterým je vždy a pouze – ten druhý. 
 Jejich fi gury se  zásadně neproměňují, zůstávají svá-
zané se svými maskami dvou bojovníků, kteří se snaží 
nějak prorazit zátarasy životního směřování. Ťoupalíkův 
Schlink je přitom gesty, hlasem i postojem tím zdánlivě 
silnějším, Adamczykův Garga svým lehkým přihrbením, 
střídáním šepotu a křiku, až klaunsky groteskním výra-
zem hrdosti ve chvílích dočasného „vítězství“ tím zdán-
livě slabším, nevyrovnaným a již dopředu potenciálně 
knockoutovaným. 
 S přihlédnutím k jeho předchozím výkonům v ostatních 
absolventských inscenacích v DISKu si troufám Marka 
Adamczyka prohlásit za nejvýraznější talent tohoto 



recenze

22

ročníku. Svůj dar komiky projevuje i zde, ale nikdy ne-
přechází hranici směšnosti. Je to grotesknost vždy úzce 
provázaná s bolestí. Na počátku dobrácký zaměstna-
nec půjčovny knih v prvotním střetu se Schlinkem. Pak 
nedůstojně legrační hrdost, když se  ocitne na výsluní, 
jeho nejbližší se však přitom řítí do záhuby. Adamczykův 
křečovitý úsměv s vyvýšenými koutky úst snadno pře-
jde v trapné zoufalství s koutky svěšenými dolů. Klaun 
něžný, klaun zlostný, klaun fanfarónský, klaun bezradný. 
Každá emoce je nám předváděna s až fyzicky nepříjem-
nou naléhavostí. Jednota stylizované masky však zůstává 
zachována. Adamczykův George Garga přes všechny vý-
buchy zlosti, radosti i zoufalství zůstává člověkem, který 
je stejně jako ostatní osamělý, a jenom Schlink mu dává 
plný pocit toho, že existuje. Když Schlink v závěru umírá 
poté, co se dobrovolnou sebevraždou vyhne lynči roz-
vášněným davem, Garga opět předvádí klaunův výstup 
vítězství. A pak, v poslední vteřině inscenace, kdy už zha-
sínají světla, se  zhroutí do sebe, hlava padne na prsa, 
ruce v záchvatu bolesti obejmou vlastní tělo. Možná opět 
jedno ze stylizovaných gest, ale spíše je to poprvé, kdy 
se v psychologické nahotě objeví to, co se skrývá v nitru 
všech postav. Nejsme s nikým, i když cítíme dech toho 
druhého na své tváři, ty prsty, co se dotýkají našich těl, 
jsou jenom naše prsty. 
Gargův antipod Schlink už díky Ťoupalíkově mohutné 
postavě získává respekt svého okolí. Možná  poněkud 
zbytečně tvůrci dokreslovali jeho orientální původ žlutou 
tělovou maskou. Nejde ani tak o Brechtem zřejmě za-
mýšlený střet Západu a Východu, ale spíše o konfrontaci 
dvou charakterových principů, které jsou však při zdán-
livé rozdílnosti osudově propletené. Ťoupalík má zvuč-
ný hlas, vše říká s nadřazenou důstojností, i svou cestu 
do vězeňské cely, kam ho pošle Gargův udavačský dopis, 
refl ektuje s pohrdlivým fatalismem. Schlink se zdá být 
nihilistou, který si nevázaně pohrává s vlastním osudem, 
ale právě jeho závislost na Gargovi dokazuje, že jde zase 
jenom o sociální masku. Podobně jako Adamczyk nabí-

zí různé verze stylizované fi gury společenského klauna, 
Ťoupalík krásně ukazuje variace škrabošky sebejistého 
„hrdiny“. Až do samotného závěru drží urputně nasa-
zený charakter, ale pod mohutností těla a duše cítíme 
podobnou slabost a znechucení, jako v případě George 
Gargy. Když Schlink prožívá osudový vztah s Marií Gar-
govou, stále se snaží zůstat tím bonvivánem, jehož ego-
istickou sebejistotu nemůže nic rozhodit. Přesto se čas 
od času zadrhne, jakoby Schlink-herec nevěděl, jak dál 
se Schlinkem-postavou. Respektive  přirozená podstata 
Schlinka by se chtěla projevit, ale strach nebo nemožnost 
se masky zbavit to nedovoluje. I závěrečná Schlinkova 
sebevražda je na první pohled heroickým gestem, které 
však není přirozeností jeho nositele, ale vynucenou hrou, 
do níž je někdejší důstojný obchodník zatlačen blížícím 
se rozzuřeným davem, který ho chce lynčovat. V epicent-
ru stylizace klíčí vzpoura, která však nedostane možnost 
rozkvést, neboť Schlink umírá. Ťoupalík s Adamczykem 
umně kooperují s režisérovou stylizovanou koncepcí, zá-
roveň do díla vnášejí svůj osobní pohled, intelektuálně 
hodnotící odstup. 
Celkový dojem z inscenace ještě umocňuje scénografi e 
Magdalény Kláry Hůlové a kostýmy Petry Krčmářové. La-
dění do šedivé barvy navozuje pocit nikoli ošklivosti, ale 
bezvýraznosti. Knihy v půjčovně, stolky a lustry v barech 
a chicagských hampejzech, kostýmy by mohly být krás-
né, ale jako by na nich ulpěla silná vrstva prachu z vel-
koměstských továrních komínů a zakryla jejich čistotu. 
Scénografi e tak přesně kopíruje stylizaci sociální masky 
postav. Nejde v ní o to ukázat prvoplánový hnus, ale 
o smutné pohřbení přirozeného půvabu, který tu a tam 
vykukuje z džungle prachu, ale nikdo si netroufne očistit 
ho a vrátit mu jeho sílu. 
Nostalgii, postávání na rozhraní mezi temnotou a svět-
lem, tedy v prostoru bezvýrazné šedi, zesiluje i výběr 
hudby, který provedl sám režisér. Směs jazzových a tri-
p-hopových melodií určitě nehladí, zároveň se však 
nejedná o tlačení diváka do tupé deprese. Stejně jako 
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se v případě Gargy a Schlinka pod jejich stylizací skrývá 
až dětská nevinnost, hudba v nás vyvolává pocit, že jsme 
cosi ztratili, určitou část našeho kvalitního charakteru, 
nikdy však není tak pozdě, abychom se nemohli vydat 
na cestu za jejím znovunalezením. 
David Šiktanc inscenací V houštinách měst uzavřel svou 
volnou trilogii „veřejné samoty“. Po Dorstově Fernando 

Krapp mi napsal dopis a Dürrenmattově Play Strindberg 

se tak  završilo jeho scénické uvažování o nadčasově pro-
blematických mezilidských vztazích. Hlavní myšlenka 
celé této Šiktancovy trilogie je pro mě jasná. I v davu 
jsme sami, musíme hrát role, abychom nebyli odstraněni 
ze scény života, ale vždy v dlani držíme jistou naději, 
že tato bezvýchodnost veřejné samoty bude překonána. 
Zatím zápasíme, abychom alespoň tak milovali, časem 
snad přijde láska bez boje, byť půjde jenom o krátkou 
chvíli  v okamžiku smrti. Jsem zvědavý, do jakých houš-
tin lidské duše se David Šiktanc vydá příště.

Bertolt Brecht: V houštinách měst

Premiéra 16. prosince 2010 v Divadle DISK

Překlad: Ludvík Kundera a Rudolf Vápeník 

Režie:  David Šiktanc 

Dramaturgie: Kristýna Čepková 

Scéna: Magdalena Klára Hůlová j.h.

Kostýmy: Petra Krčmářová 

Produkce: Anna Dynková, Zuzana Kravcová, Eva Kren-

číková 

Pohybová spolupráce: Karolína Párová j.h.

Hrají: Jan Ťoupalík, Marek Adamczyk, Jan Hušek, Klá-

ra Krejsová, Markéta Frösslová, Adéla Petřeková, Vuk 

Gojkov Čelebić j.h., Adam Kraus, Michala Ďurišová, Petr 

Borovec, Ivana Krmíčková 

Do českých kin se řítí Varieté. Jak 

se již stalo nejapným zvykem našich 

fi lmových distribučních sítí, zatím 

co v ostatních státech už lesk fi lmu 

pohasnul, my teprve vyhlížíme jeho 

premiéru. Ze showrealu slibné Varieté 

(v originále Burlesque) režiséra Seve-

na Antina je ale bohužel zas jen dal-

ším remakem legendárních muzikálů 

Cabaret a Chicago. Chudému a lehce 

předvídatelnému ději nepomůže ani 

přítomnost hvězd: Cher a Christiny 

Aguilery. Písničky, situace, a dokonce 

i některé zvolené scény jsou v pod-

statě jen mixem těchto legend. 

TŠ

glosa
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refl exe

Je under-
ground sku-
točne under 

ground?
Táňa Brederová

Slová ako kultúra či umenie dnes asociujú kultiváciu, 
umelosť, kultivovanú umelosť či umelú kultiváciu – 
skrátka faloš, ktorá čím ďalej tým viac odvádza našu 
pozornosť od širšých presahov estetických zážitkov. 
Umelecký objekt ako taký sa stal v našich zemepisných 
šírkach akousi nadbytočnou nadstavbou, zábavou. Ume-
nie sa zavrelo do zlatých klietok galérií, jeho hodnotu 
stanovujú tabuľky ministerstiev a na svetlo sveta sa 
privádza za zvuku lietajúcich zátok od šampanského 
a hurónskeho smiechu rodín mestských poslancov. Sila 
spontaneity a živej prítomnosti umenia zdá sa oslabená 
či opomenutá. V opozícii k týmto, povedané slovníkom 
Petera Brooka „mŕtvym“ formám umenia, sa k slovu 
dostáva tzv. street art, čiže akékoľvek umelecké preja-
vy na ulici – na verejnom priestore, ktorý na prezentá-

ciu umenia nie je prispôsobený. 1 Práve priestor ulice 
je akousi koncentrovanou podobou mesta a civilizácie, 
výrazom i predpokladom masovej spoločnosti, jej štruk-
túry a kultúry. Ulica (a nie len jej architektonická podo-
ba, ale v neposlednom rade aj ľudia, objekty, plynutie 
času a neustála premena ulice, či dokonca počasie) je 
teda hlavnou zložkou a existenčným predpokladom stre-
et artu, ktorý sa bezpochyby dá v istom zmysle označiť 
za site specifi c. Čo sa ale stane, keď sa street art dostane 
do galérie ako výstavný exponát? 
Expozícia toho najlepšieho z českého street artu a graf-
fi ti, ktorá je momentálne pre návštevníkov prístupná 
v galérii DOX pod názvom Metropolis, sa sem pre veľký 
úspech preniesla z českého pavilónu EXPO 2010 v Šan-
ghaji. Slovné spojenie „pre veľký úspech“ je odcitova-
né z prospektu výstavy, a ruku v ruke s faktom, že ide 
o „expozíciu“ (a teda pre galériu pripravené exponáty) 
vo mne vzbudzujú dojem, že už aj street art je poma-
ly dead. Oba tieto údaje totiž ochudobňujú street art 
o všetky jeho výsady, ako je spontaneita, provokatívnosť, 
vandalizmus, bezcennosť (v zmysle fi nančnom), pomi-
nuteľnosť (či skôr neustála obmena), priama komuni-
katívnosť, performativita, dynamizmus. Skrátka živosť 
a rýchlosť – čo je špecifi cké pre street, musí byť implicit-
né aj pre street art.
Výstava Metropolis (exponáty pripravili známe osobnosti 
českého street artu ako Cryptic 257, Masker, Pasta, Point, 
Skarf či Tron) svoje kvality istotne má, ide ale o kvality 
v oblasti konceptuálneho umenia. Prenesenie niektorých 
typických prvkov stanice metra do galérie (autentický 
svetelný nápis Muzeum, červená šípka, smetný kôš, po-
uličná lampa atď.) predsa nie len že nie je street art, ale 
nie je ani citáciou street artu – je obyčajnou citáciou 
ulice. Stanica metra ako taká skutočne je jedným z pre-
javov a zástupných symbolov urbanizmu a obsahuje tie 
významy, na ktoré street art reaguje (osobne vo mne 
nič nevzbudzuje tak intenzívny pocit ľudských jatiek 

1 O géniovi street artu Banksym referovala Pavlína Pacáková v Hybris 2010.9 

(Mister Brainwash – paradox současného street artu).
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refl exeako červený nápis Muzeum), samotnou reakciou už ale 
nie je. Umenie under groundu sa skutočne veľmi dobre 
hodí under ground, stanica metra je typickým prvkom 
urbánneho priestoru (rýchlosť, masovosť, anonymita), 
no práve vytiahnutie metra z podzemia na svetlo sveta 
túto kvalitu zabíja ako upíra. Skutočne sa už tie tvrdé 
hlavy sprejerské vzdávajú myšlienky premeny priestoru 
ulice na umelecký objekt a prikláňajú sa k pohodlnejšej 
imitácii ulice v priestore galérie? Alebo ide len o nešťast-
ne zvolený koncept?
Osobne sa prikláňam k druhej odpovedi, a dôkazom mi 
je jeden exponát, ktorý má všetky znaky konceptuálneho 
umenia či dokonca skulptúry, no jediné, čo má spoločné 
so street je fakt, že zobrazuje mesto. Ide o veľmi suges-
tívny a unikátny objekt, ktorý predstavuje štylizované 
a deformované mrakodrapy, zjednotené fádnou šedivou 
farbou. Jednotlivé činžiaky sú ale rôzne poprepájané 
akousi hadicou, tepnou, v ktorej pulzuje červené svetlo. 
Tak sa dokonale jednoducho vystihla podstata urbánne-
ho priestoru ako na pohľad unifi kovaného a mechanic-
kého, no vďaka ľuďom žijúceho a pulzujúceho monštra. 
Napriek tomu, že ide o nesmierne esteticky pôsobivý 
a myšlienkovo nasýtený koncept, postráda akékoľvek 
z vyššie menovaných kvalít street artu a nie je možné ho 
do tejto kategórie zaradiť.
Zdá sa teda, že street art ako taký stráca svoju silu a au-
tenticitu a čím ďalej tým častejšie sa necháva zneuží-
vať. Najzrejmejším príkladom je zneužívanie spontaneity 
fl ash mobbingu na reklamu. Práve fl ash mob je svojou 
podstatou zo všetkých foriem street artu dramatickým 
umeniam najbližšie, dokonca by sa dal označiť ako per-
formance. Netrúfam si tento výraz akokoľvek preložiť, 
pre  letmú predstavu hádam postačí „fl ešujúci, sfl ešo-
vaný dav“, či „fl ešovanie davom“ (anglické fl ash v tomto 
zmysle vskutku nemá ekvivalent v našich jazykoch, naj-
viac sa približuje asi slangové „fl eš“, poťažmo záblesk). 
V realite to znamená, že početná skupina dobrovoľníkov 

sa dohodne na nejakej koncepcii svojho „fl ešu“, zapletie 
sa do davu ľudí (fl ash mobbing sa najčastejšie odohráva 
na miestach ako stanice či rušné námestia) a v presne do-
hodnutú sekundu „zafl ešujú“ – začnú nečakane spievať, 
tancovať, biť sa vankúšmi atď. Efekt „fl ešu“, záblesku je 
umocnený tým, že v momente dospievania posledného 
tónu či zatancovania poslednej fi gúry sa všetci zúčast-
není menia späť na civilov, ktorí sa ponáhľajú na vlak, 
čakajú na manželku či si kupujú lístok v okienku. Flash 
mob je vtipný, priamy, spontánny a je to vskutku zážitok. 
Bohužiaľ si to všimli už mnohé marketingové oddelenia 
veľkých fi riem. T-Mobile v Anglicku si na fl ash mobbingu 
založil takmer celú kampaň a akcie rastú jedna za dru-
hou ako huby po daždi. 2 Najznámejšou sa azda stala 
akcia pod názvom Welcome Back, počas ktorej skupina 
„civilov“ na letisku Heathrow tancom a spevom vítala 
v príletovej hale náhodných prichádzajúcich. Trend sa 
už dostal aj do Čiech a pražské Hlavní nádraží hostilo 
v novembri 2010 tanečný fl ash mob, zorganizovaný spo-
ločnosťou Poděbradka. 3

Je zrejmé, že mainstream si tieto opozičné prejavy stále 
viac privlastňuje, že sa stalo trendom „byť iný“. Keď sa 
ale väčšina stane inými, stráca kvalita „inakosti“ na vý-
zname. Móda nonkonformnosti je najväčšou záhubou 
pre nonkonformnosť samotnú. Bohužiaľ, dnes už všetci 
ideme s dobou, a čím viac sa staviame proti prúdu, tým 
viac sme obyčajní. Obidve načrtnuté situácie – expozícia 
street artu v galérii a fl ash mobbing za účelom rekla-
my – sú toho jasným dôkazom a privádzajú ma k jednej 
otázke. Je underground skutočne underground? Nie je 
to trochu ironické označenie pre umenie, ktoré je vlast-
ne na výslní? A nie je toto výslnie zhubné pre umenie, 
ktoré nie je zvyknuté na zemský povrch, pretože existuje 
výhradne under ground – v podzemí? A nepodieľam sa 
na tejto záhube tým, že píšem tieto riadky, že sa snažím 
pomenovať niečo, čo nechce byť pomenované? Asi hej. 
Sorry.

2 Videá zo všetkých falsh mob akcií T-Mobilu v Anglicku si môžete pozrieť 

na http://www.youtube.com/user/lifesforsharing
3 Záznam na http://www.youtube.com/watch?v=AEygLiIT5Uw
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Já, 
mé druhé já 

a Alfréd
Lenka Krsová

Jaké to je zjistit, že máte horší já, o kterém jste nevě-
děli? Já, které na vás dokonce mluví? Jak ho umlčet? 
Skončit v práci, podrobit se léčení, spáchat sebevraž-
du? Vítejte v kůži Alfréda Schwartze!
Alfréd je obyčejný iluzionista a ani jeho vstoupení nevy-
bočují mimo obvyklé standardy.  Kouzla fungují, diváci 
se baví a čekají, co za tajemství se skrývá v klobouku. 
Rutinní trik se ale jednou vymkne z rukou a před divá-
ky je nemilosrdně rozmlácen plyšák. Nebohý iluzionista 
zpočátku nechápe, co se stalo, při rekonstrukci svého 
vystoupení ale zjistí, že Alfrédi jsou v jednom těle prav-
děpodobně dva. Spustí se tak sled událostí, které ukáží, 

že svět kouzel a iluzí v jeho hlavě žije svým vlastním živo-
tem a obrací mu  ten jeho normální nepříjemně naruby. 
Čím víc Alfréd bojuje se svými démony v reálném životě, 
tím podivnější a absurdnější věci se dějí pod ním, aby 
nakonec nejednou vypluly na povrch a staly se, byť i jen 
na krátký moment, součástí reality.
Scénografovi Karlu Czechovi, který navrhl i loutky Alfréda 
a králíka, se v autorské inscenaci 2. a 3. ročníku herectví 
katedry alternativního a loutkového divadla, (za spolu-
práce s  Petrem Bestou z katedry autorské tvorby a pe-
dagogiky) podařilo nápaditě skloubit tato dvě prostředí 
pomocí horizontálně rozděleného jevištního prostoru. 
Horní polovina je malé jeviště Alfrédovy reality, spodní 
je prostředí jeho myšlenek. Tato část scény je vyrobena 
ze dřeva a může evokovat prostředí lesa či strom, do je-
hož „kůry“ jsou vyřezána různě velká čtvercová, obdélní-
ková nebo kruhová okna, která zastávají funkci malých 
jevišť. Osvětlení jednotlivých oken je vyřešeno pomocí 
bodových světel, která spolu s vodícími dráty, hodinka-
mi, měděnými trubkami, měřidly a větvemi přirozeně do-
tváří zvolené prostředí. Většina z příběhů odehrávajících 
se Alfrédovi pod kůží jsou vtipně vypointované epizodky 
či přímo anekdoty zakomponované do života plyšáků, 
prstových maňásků a torz tělíček plastových panenek, 
jiné fungují jako ilustrace toho, co se děje „nahoře“ v re-
alitě. Rozdílnost obou prostředí dokresluje výborná kla-
vírní hudba Jiřího Kormana, která zároveň funguje jako 
hudební předěly při jejich střídání.
Svět nahoře je tedy, jak již bylo zmíněno, svět Alfréda 
Schwartze, loutky (manekýna) životní velikosti s nad-
životně velkou hlavou a výrazem silně neurotického 
člověka. Velké „vyděšené“ oči bez víček, sklíčený před-
klon, prošedivělé obočí, černý knír, frak a klobouk to vše 
dokresluje postavu ztrápeného iluzionisty. Díky pohyb-
livým očím a obočí mohou herci vyjádřit základní mi-
mické výrazy loutky – překvapení, zděšení, podezření 
či přemýšlení. Používám plurál, protože vodiči jsou dva 
herci zároveň – dobrým já (pravou rukou) je Josef Je-
línek, zlým já, které se náhle probudí k životu, (levou 
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rukou) je Petr Vydarený. Jejich postavy se buď dohadují 
mezi sebou, nebo našeptávají Alfrédovi, co by měl a ne-
měl dělat. Josef Jelínek začíná v poloze dobráka, který 
je zpočátku překvapený z existence druhého já, postup-
ně se ale v boji o Alfréda přirozeně vyvine do zkratovitě 
a hystericky jednajícího já, které touží po svém klidu 
a není zvědavé na jakoukoliv konkurenci. Petr Vydarený 
se po celou dobu přesně drží mezi dvěma polohami své 
role. Jednou z nich je zlobivé dítě, které touží dělat lum-
párny, druhou je pak podlézavý týpek, který je schopen 
slíbit cokoliv, aby přežil, či aby dostal Alfréda na svoji 
stranu. Tělo je tedy bitevním polem; paradoxně z celého 
boje nevyvázne živé ani jedno já.
Josef Jelínek a Petr Vydarený si na sebe vedením jedné 
loutky-iluzionisty upletli pořádný bič. Vyžaduje perfektní 
souhru, návaznost a jistotu pohybů rukou, ale zároveň 
taky určitou míru lehkosti, která se v iluzionistické ruti-
ně nachází. To se jim po většinu inscenace daří, na obou 
je vidět, že se navzájem herecky znají a dokáží na sebe 
adekvátně reagovat, případně i, pokud to situace vyža-
duje, improvizovat. Bohužel tam, kde by měla nejvíce 
fungovat jejich spolupráce, tj. etuda s provazem, na kte-
rém chtějí Alfréda oběsit, souhra vázne a působí tak těž-
kopádně. Naopak v detailech vodění loutky (již zmíněné 
pohyblivé oči a obočí) funguje skvěle a mnohdy jí herci 
trefně podtrhují vtip či vážnost situací.
O vedení loutek v prostředí Alfrédových myšlenek 
se střídají Filip Šebšajevič, Antonín Týmal a Petr Besta, 
který sebejistě ztvárňuje role naslouchavého barmana 
a žoviálního doktora. Zatímco při premiéře byli tři výše 
zmínění herci ve vedení loutek kdesi na půli cesty, při 
první repríze byl vidět znatelný posun k lepšímu. Herci 
ubrali na zběsilém tempu, zvětšili gesta loutek (pokud 
jim to dovolovala jejich konstrukce a materiál), což dalo 
vyznít detailům, které by jinak zanikaly a podařilo se jim 
ke každé z nich připojit charakteristický hlas či zvuk. 
Oproti podivné změti neurčitých hrdelních skřeků z pre-
miéry je to velice příjemná a inscenaci prospěšná změna. 
Filip Šebšajevič dostal navíc k vedení javajku králíka, kte-

rý přibíhá na pomoc při iluzionistických vystoupeních. 
Za roztomilým modrobílým ušákem s červenýma očima, 
který se nechává slastně drbat pod krčkem, se skrývá Al-
frédův cholerický, ale přesto starostlivý šéf. Už tak silné 
komické vyznění celé postavy je navíc podpořeno Šeb-
šajevičovým hlubokým znělým hlasem a  slovenštinou, 
kterou králík mluví, či jeho zálibou v alkoholu. Antonín 
Týmal mi bohužel dobře schovaný za zástěnou a ve změ-
ti roztodivných zvířátek mezi ostatními zapadl.
I přesto, že se inscenace V kůži Alfréda Schwartze tváří 
jako spousta dobré legrace zabalená do příběhu jedno-
ho schizofrenního iluzionisty, téma už tak veselé není. 
Stejně jako Alfréd se každý z lidí ve svém životě potý-
ká se svými démony. A stejně jako u Alfréda to nemusí 
být jenom to, co nás straší uvnitř. Alfrédova já se totiž 
postupně zhmotňují a zbavit se jich dá pouze jedním 
radikálním krokem. Stres ze zklamání, nedůvěra a tlak je 
na nás vyvíjen každým dnem z různých stran. Záleží ale 
vždy jen na člověku samotném, jak se s nimi vypořádá; 
zda se nechá pohltit, nebo nad nimi vyhraje. Alfrédovi 
se to povede, ovšem za jakou cenu? A je vůbec jisté, 
že se démoni nevrátí zpátky?
Přesně tyto otázky si s chutí kladu po zhlédnutí insce-
nace V kůži Alfréda Schwartze. Kromě této „fi lozofi cké“ 
roviny inscenace oceňuji, že mě tato tragikomická sonda 
do duše jednoho zoufalého iluzionisty přivádí ke zjiště-
ní, že slovo „loutkové“ není v názvu KALDu nadarmo. 
Já tleská, mé druhá já se směje a sama za sebe říkám: 
„Ano! Loutky! Více loutek!“

V kůži Alfréda Schwartze

Premiéra 17.12.2010. 

Psáno z první reprízy 23. ledna 2010.

Režie: Josef Jelínek, Petr Vydarený a kol.

Scénografi e: Karel Czech

Hudba: Jiří Korman

Hrají: Josef Jelínek, Petr Vydarený, Filip Šebšajevič, 

Petr Besta, Antonín Týmal

Produkce: Václav Blumentrit
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dialogy

Dramaturgia 
ako študijný 

odbor
Táňa Brederová

V minulom čísle Hybris sme v tematizovanej diskusii 
kládli svoje otázky pedagógom dramaturgie na ume-
leckých vysokých školách v Čechách a na Slovensku. 
Okrem témy výuky tohoto predmetu sme sa pýtali 
na premeny praktickej dramaturgie od roku 1989. 
V tomto čísle spovedáme študentov – Martina Sládečka 
a Kateřinu Menclerovú z JAMU v Brne, Petru Štorcelo-
vú z Akadémie umení v Banskej Bystrici, Mira Dacha 
z VŠMU v Bratislave a Ondřeja Šulca z KALD DAMU. Ich 
príspevky majú sprostredkovať súčasný, minulosťou 
nezaťažený pohľad na študovaný odbor, na prostredie 
dnešného sveta a kultúry a na proces výuky. 

1. Jak vnímáš funkci dramaturgie v současném divadle? 
Jaká by podle Tebe měla být ambice dramaturga - dnes, 
ve vztahu k současné kultuře a divákovi?
Martin Sládeček: Ačkoli její potřebnost pociťuji obzvlášť 
palčivě, nenahlížím funkci dramaturgie v současném 
divadle s velkou pravděpodobností nijak převratně: 
Dramaturgii vnímám jako nezbytný nástroj duchovní 
orientace divadla a následně i jeho diváka v tenatech 
současného světa. 
Ondřej Šulc: Dramaturgie je představa. Dramaturg je 
jakýmsi konstruktérem, stavitelem, architektem, který 
si musí umět představit budovu divadelního díla a pod-
le toho vystavět základní konstrukci. Při tom se musí 
orientovat ve výběru materiálu kostry a musí dávat po-
zor, které další materiály budou použity ke stavbě, aby 
se konstrukce nezbortila pod nánosem přílišné invence, 
nebo se naopak nestala jen trámy zakrytými hereckým 
plátnem. Dramaturg by měl vědět, které materiály (které 
složky) lze na divadle využívat a měl by si být vědom, 
kdy je lze využít nejlépe pro dosažení největšího efek-
tu u diváků. Aby byl schopen použít někdy hudbu jako 
hlavní nosný trám střechy a jindy hudbu použít jen jako 
materiál na záclony tj. k dekoraci, ale vždy tak, aby k nim 
závěsy barevně ladily. Ambice dramaturga vůči divákovi? 
Donutit diváka přemýšlet? Donutit diváka chodit do di-
vadla? Dokázat divákovi, že do divadla prostě musí jít, 
že si to nesmí nechat ujít, že bez divadla nedokáže žít?
Petra Štorcelová: Pre mňa a podľa mňa je dramaturgia 
doslova kľúčová pre divadlo, pre divadelnú inscenáciu 
a najmä pre diváka. Je a mala by byť podstatná v tom 
pravom slova zmysle. Mala by sa skrývať pod každou in-
scenáciou a byť odrazovým mostíkom pre režijnú, scéno-
grafi ckú i hereckú zložku. Je pre mňa nemysliteľné, aby 
sa dramaturgia odrážala, respektíve dodatočne sa sna-
žila odrážať od réžie, či dokonca od scénografi e. Danú 
dámu s veľkým D vnímam predovšetkým ako prenáša-
teľku emócie prostredníctvom príbehu, či konkrétnejšie 
napríklad jeho témy. Z daného dôvodu – v prenášaní prí-
behu a následne jeho pocítenia, ktoré sa dotýka diváka - 
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dialogyje podľa divadlo ešte živé a môže byť živé i v budúcnosti. 
Práve v danom prenose cítim zmysel divadla. Preto by 
mal dramaturg pristupovať k výberu daného titulu s po-
citom zodpovednosti a najmä s ohľadom na jeho príbeh, 
či konkrétnejšie jeho tému. Taktiež nie každá téma je 
vhodná a tá pravá pre divadlo. Ďalej by mal dôkladne 
rozanalyzovať daný príbeh, priblížiť ho tak poctivo reži-
sérovi i hercom a najmä zo všetkých síl sa snažiť dospieť 
k porozumeniu. Pretože podľa mňa bez daného poro-
zumenia nie je možný prenos. Za nesmierne dôležitú 
považujem rovnocennosť dramaturga a režiséra, taktiež 
ich spoluprácu v zmysle tvorivého dialógu a následného 
rešpektovania sa, respektíve po pravde obzvlášť rešpek-
tovania tvorivej práce a rovnocenného prínosu drama-
turga do divadelnej inscenácie zo strany režiséra.
Kateřina Menclerová: Na začátku svých studií zaklá-
dám své uvažování o funkci dramaturgie na bázi víry, 
která zatím nebyla výrazně otřesena praxí. Proto věřím 
v dramaturgii jako v organickou součást fungování di-
vadla i vzniku divadelní inscenace. Ve vztahu ke kultuře 
a k publiku pak může současnou podobou kultury (ať 
už je to cokoliv) opovrhovat, nebo jí jít na ruku, může 
spílat publiku, nebo ho lákat do divadla stejně servil-
ně, jako lákají zákazníky prodejci aut. Dramaturgie má 
tolik podob a variací, kolik jich má i současná kultura. 
Já osobně bych ráda usilovala o dramaturgii jako o kon-
cepční a kontinuální snahu vyjadřovat se k tématům, 
která považuje celý inscenační tým za nosná a podstat-
ná. Téma, pokud možno, zpracovat tak, aby doputovalo 
do hlediště v inspirativním a nevšedním obalu, jehož 
nevšednost a působivost neznemožní divákovi dopraco-
vat se ke sdělení uvnitř. A dbát o to, aby divák uvni-
tř nějaké sdělení našel. Netroufám si hlásat, jakou by 
měl mít dramaturg ambici. Nejlepší by bylo, kdyby měl 
každý dramaturg svou vlastní ambici, vlastní cíl, v jehož 
intencích pracuje. Přála bych si ale, abychom u každého 
dramaturga mohli vystopovat nějaký program či snad 
dokonce vizi. Ambicí by tedy mohlo být mít ambici. A co 
nejméně z ní slevovat.

Miro Dacho: Dramaturgia je závislá predovšetkým 
na dialógu. A nemusí ísť – hoci sa to očakáva – výlučne 
o dialóg dramatický. To platilo vždy, a platí to aj dnes. 
Pričom ten dialóg má viacero smerov a podôb. Dialóg 
dramaturgie so spoločnosťou, s divadlom, s tvorcami 
jednotlivých divadelných zložiek, s divákmi, so samým 
sebou... Snaha viesť zmysluplný dialóg týmito (alebo 
aj ďalšími) smermi by asi mala byť hlavnou ambíciou 
dramaturgie. Všetky ďalšie – konkrétnejšie podoby tejto 
činnosti súvisia s praxou a líšia sa od seba v závislosti 
od toho akú podobu má(jú) partner(i) v niektorom (kaž-
dom) zo zmienených dialógov.
2. Jak bys popsal/a prostředí (umělecké, kulturní, spo-
lečenské, politické...), v němž tyto ambice realizuješ? 
Jakou „startovní pozici“ máš dnes Ty - v porovnání 
s obdobím před rokem 1989? 
Martin Sládeček: Prostředí, v němž je možné vše. 
Prostředí, jehož neomezenost, maximalizující osobní 
zodpovědnost jedince, může omezovat. (Což je snad 
zároveň vyjádřením k lesku i bídě pozice současného 
divadelního tvůrce.)
Ondřej Šulc: To prostředí nějaké je a my se s ním musí-
me naučit hrát. Jsou tu nějaká pravidla hry, a aby byla 
hra zábavou, tak se pravidla musí dodržovat. Ten, kdo 
podvádí, je sice v cíli první, ale jednak si neužije radost 
ze hry, a hlavně: proč by někdo měl chtít být v cíli? Cíl 
je konec hry, a dokud hra pokračuje, tak můžeme hrát. 
Pokud si někdo stěžuje na dnešek, že neposkytuje jed-
notného nepřítele jako před rokem 89, tak nepřistoupil 
na dnešní pravidla hry. Pokud není protivník, musíme si 
ho vytvořit a kromě komunismu nám všichni ostatní ne-
přátelé zůstali: Nevkus, lidská hloupost, falešní proroci, 
spasitelé a další.
Petra Štorcelová: Je nesmierne zložité v dnešnej dobe 
dramaturgovať, keď samotná dramaturgia podlieha ko-
merčným „nárokom“, alebo keď sa režisér cíti byť zá-
roveň zdatným i cieľavedomým dramaturgom a najmä 
každopádne lepším ako dramaturg, s ktorým spolupra-
cuje. V takých prípadoch je dramaturg namiesto toho, 
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dialogy aby bol tvorivým divadelníkom, žiaľ len zviazanou sekre-
tárkou. Nechcene sa prispôsobuje, je priam a žiaľ nútený 
prikyvovať bez síl tvorivých a iných. Taktiež prípadne 
podlieha i scénografi i. V inom prípade sa dramaturgia 
považuje za zbytočnú, vedome sa potláča a ak neskôr 
má niekto divadelný potrebu hľadania danej po pravde 
„nedramaturgie“, dodatočne sa akýmsi hmlistým spôso-
bom pomenuje. Prirodzene v každom prípade je však 
daná divadelná inscenácia povrchná, nečitateľná a žiaľ 
teda nezrozumiteľná. Verím však, že je v silách dramatur-
ga nepodľahnúť, respektíve nesmie podľahnúť.
Kateřina Menclerová: Myslím si, že stěžovat si v současné 
době – zvláště ve zmíněném kontextu předlistopadovém – 
na „startovní pozici“ dramaturga mi nepřísluší. Dramaturg 
se pohybuje v naprosto stejném kulturním i politickém 
prostředí jako kdokoliv jiný. Otázkou je, do jaké míry jej 
ve své tvorbě refl ektuje a jakým způsobem na něj reaguje. 
A to už je zase otázkou jeho osobní vize. S obdobím před 
listopadovou změnou režimu srovnávat nemohu, od toho 
jsou tu – myslím – jiní, kompetentnější. Přesto věřím – 
znovu ta víra – v to, že je dramaturgie méně formována 
politickými omezeními a že tlaky ekonomické jejich moc 
dosud plně nenahradily. A taky že z nás nostalgie po době, 
kdy „jsme sice byli utlačovaní, ale zato bylo proti čemu 
bojovat“, neudělá skutečně „generaci, která nemá téma“. 
Kéž podobné povzdechy vedou pouze k tomu, že témat 
bude víc než jedno.
Miro Dacho: Úloha popísať umelecké, kultúrne, spolo-
čenské, politické... prostredie, v ktorom „sa“ realizujem, 
je zaujímavá dramaturgická výzva. Hoci sa napokon 
dramaturgia v istom zmysle asi o nič iné nesnaží, než 
výstižne, originálne či objavne charakterizovať umelecké, 
kultúrne, spoločenské, politické... prostredie, v ktorom 
práve pôsobí. Inak táto téma vystačí určite min. na štú-
diu knižného rozsahu. Porovnávanie situácie spred roka 
1989 so súčasnou je nepretržité od roku 1989. Stále 
prevažuje pocit, že predtým o niečo šlo, a teraz máme 
problém nájsť niečo, o čo by šlo a to je, zdá  sa, to, o čo 
ide.  Tieto pochybnosti čakajú už na onej „štartovacej 

pozícii“. Ak je v tejto pozícii niečo identické s tým spred 
roka 1989, je to, myslím si, otázka, kam zo „štartovacej 
pozície“ vykročiť. Ktorým smerom?
3. Co bys vyzdvihl/a jako největší přínos studia na umělec-
ké škole pro svou osobní profi laci? Jak a v čem Tě Tvůj 
pedagog ovlivnil, jaké metody uplatňuje?
Martin Sládeček: Za největší přínos studia na umělecké 
škole považuji respekt k tvůrčí individualitě, vycházejí-
cí z přesvědčení, že nepotřebuje vedoucího, nýbrž spíš 
průvodce.
Ondřej Šulc: Na většině svých pedagogů si vážím toho, 
že mě nechávají jít si vlastní cestou, příliš mě nekontro-
lují a nechají mě vykoupat se v mých vlastních chybách. 
Většinou mě ale jejich rady a konzultace přivedly k mé 
vlastní chybě, k takové, kterou přede mnou ještě nikdo 
neudělal. Tak  jsem musela analyzovat svůj vlastní omyl, 
ne omyl někoho jiného přede mnou. Vlastní specifi cká 
chyba, kterou si člověk zažije, musí jí zanalyzovat a opra-
vit, mu zůstane v hlavě mnohem lépe zafi xovaná než 
hrozby („to nedělej, nebo se ti stane to a to“), popřípadě 
nezdary, o kterých člověk jen čte. Proto máme umělecké 
školy, abychom se v nich mohli mýlit a nemuseli chybo-
vat v životě. Chyba je na škole ten nejlepší předmět. 
Petra Štorcelová: Môj pedagóg – profesor Jan Vedral - 
ma citlivo viedol a vedie k mysleniu na príbeh i tému, 
k samotnému premýšľaniu, k zodpovednosti voči dra-
maturgii i všetkému a všetkým navôkol, otváral a otvá-
ra moju tvorivosť, pomáhal a pomáha mi v orientovaní 
sa nielen v divadelnom svete a následne v porozumení 
a napokon dával mi a dáva neskutočne bohaté divadel-
né i nedivadelné vedomosti, či skúsenosti. Cítim, že to 
všetko na mňa vplývalo a vplýva tak, že sa zo mňa raz 
stane dramaturg, ktorý bude plný ľudskosti. Každopádne 
sa však po tom všetkom cítim ako lepší človek, ktorý sa 
snaží dramaturgovať čo najlepšie.
Kateřina Menclerová: Protože mám možnost srovnat stu-
dium na umělecké škole se studiem na škole neumělec-
ké, využiji jí. Přínos uměleckých škol tkví podle mého 
názoru především v tom, jak malý počet lidí je – oproti 
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dialogytěm neuměleckým – studuje. Zní to trochu pragmaticky, 
možná dokonce elitářsky (fuj!), ale je to výhoda značně 
funkční. Tato skutečnost s sebou totiž nese individuální 
přístup pedagogů; malé kolektivy studentů, které se tak 
mohou (i když nemusí) stát útvarem s tvůrčím záze-
mím; šanci projevit se a nechat se inspirovat a využívat 
prostředků, které škola poskytuje. To vše je na umělecké 
škole mnohonásobně snazší než na škole neumělecké. 
S tím jsem se setkala při studiu v ateliéru prof. Václava 
Cejpka. Pedagogové tohoto ateliéru (a na celé JAMU ne-
jen oni) mi umožnili pracovat samostatně a stejně tak 
i uvažovat a zároveň se moci přiučit tomu, jak uvažu-
je a pracuje někdo zkušenější a vzdělanější. Kombinace 
nad jiné inspirativní a přínosná.
Miro Dacho: Štúdium na umeleckej škole umožňuje to, 
že sa človek zaoberá aj takpovediac vo svojom pracov-

nom čase objektom svojho záujmu. Čo môže byť však 
zároveň nevýhodou. Napríklad v súvislosti so stereotyp-
nosťou, so stratou nadhľadu atď. Z iného uhla pohľa-
du prináša štúdium na takejto škole väčšiu liberálnosť 
a užší, osobnejší (niekedy aj ľudskejší) kontakt s jednot-
livými pedagógmi a hádam i medzi študentmi navzájom. 
Zároveň aj „pošetilú“ schopnosť nevenovať sa praktic-
kým a pragmatickým otázkam živo-bytia (ako som to po-
zoroval u študentov iných škôl), ale rovnako intenzívne 
sa zaoberať predmetom štúdia a práci s ním súvisiacou; 
česť výnimkám. Pokiaľ ide o vplyv pedagóga, našťastie 
ich bolo viacero, ktorí mali vplyv. U väčšiny základným 
prínosom bolo množstvo informácii, poznatkov, ale aj 
pocitov a predovšetkým vzrušujúce nutkanie uvažovať 
o nich v súvislostiach.

glosa

Kdysi vlivná esej Beardsleyho 

s Wimsattem „Intencionální blud“ 

,stejně jako Barthesova „Smrt 

autora“ jsou již intelektuálně mrtvé. 

Jejich éra chtěla anarchisticky ubít 

obuškem „zlého policajta“ autorské-

ho záměru a pevné strukturovanosti 

díla. Umělci se stále rádi chytají 

jejich provokativních tezí /aniž třeba 

vůbec výše zmíněné eseje znají/ 

a často na dotaz po smyslu toho, 

co vytváří, odpovídají alibisticky, 

že význam si tvoří až divák, oni 

jsou jenom expresivním médiem. 

Tím umně a s pomocí teoretiků /

byť to nikdy nepřiznají/  průhlednou 

clonou zakrývají nahou pravdu, 

že mnohé z toho, co se zhruba 

od 60. let minulého století vytvořilo, 

prostě žádný smysl nemá. Principy 

tragédie, gagu, frašky atd. se dají 

vysvětlit. Mají svá pravidla, své 

konstrukce a záměry, ostatně jako 

skoro všechno v lidském životě. To, 

že tvůrci odmítají vysvětlit záměry 

a významy svých počinů, často sou-

visí spíše s intelektuální negramot-

ností těchto umělců, než s oslavou 

posvátného oltáře „svébytného 

díla“. Navíc se takovýto přístup 

obrací proti původnímu záměru (!) 

teoretiků. Ti chtěli autora zbavit 

jeho velikášské aury, ale paradoxně 

pomohli ke zrodu kultu umělců, 

jakožto povýšených šamanů, kteří 

v estetickém transu sdělují tajemné 

a neuchopitelné „božské“ pravdy.  

Tvůrce breptající cosi o „relativnosti 

vkusu“ mi šamana nepřipomíná ani 

náhodou. Zpět k záměru, žádám! 

(VP)
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refl exe

Jařabova 
hra

Klára Fleyberková

V hledišti malého sálu kina Světozor sedí osm diváků. 

Stmívá se a těchto osm diváků je přizváno k čarovné 

hře vlastní představivosti v režii Davida Jařaba. Pro-

mítá se fi lm HLAVA-RUCE-SRDCE. Je to skutečná hra, 

každý, kdo upíná svůj zrak na plátno, na ni musí při-

stoupit. Teprve pak bude schopen pochopit. Spíše než 

co jiného ale divák vždy pochopí vlastní příběh. Jestli 

je shodný s příběhem Jařabovým, se zdá být téměř 

lhostejno.

Jisté je, že se nacházíme v roce 1914. V předvečer války 
zahyne za podivných okolností při okultní seanci plu-
kovník von Haukwitz (Jiří Schmitzer). Jeho snoubenka 
Klára Knabelová (Viktorie Čermáková) v pitevně zjistí, 
že tělu jejího milého byla odňata hlava, ruce a srdce. 
Pátrá po odpovědi na tuto záhadu, přičemž se střetává 
s plukovníkovou nejbližší osobou - poručíkem Heinri-
chem Rothem (Roman Zach). Vzplane mezi nimi touha 
a po společně strávené noci Klára v Heinrichově bytě na-
chází plukovníkovu ruku. Na důkaz důvěry, spojenectví 
a snad i lásky dostává Klára jeden prst. Do hry vstupu-
je vojenský vyšetřovatel, jemuž byl přidělen případ von 
Haukwitz, Karel Vrana (Martin Finger). Snaží se Kláru 
přemluvit ke spojenectví proti Rothovi a okultním kru-
hům v řadách armády. Na to Klára nepřistoupí, ale pod-
poruje Vranovu cestu po Evropě za ztracenými ostatky 
jejího snoubence. Roth je mezitím odvelen na frontu 
a Klára odjíždí na statek své právě zemřelé sestry, aby 
dohlédla na její dceru Annu (Ivana Uhlířová). Tam se na-
konec všichni setkají, když se Roth, který ve válce přišel 
o ruku a trpí psychickými potížemi, navrací za Klárou 
a posléze přijíždí i Vrana s nalezenými ostatky. Ukáže 
se, že Kláru oba milují, ale nejsou schopni ji uspokojit. 
Z nepříjemného vztahového trojúhelníku ji nakonec vy-
svobodí zázračné těhotenství – oplodnil ji prst plukovní-
ka von Haukwitze.
Základní kostra příběhu je ovšem obalena mnoha sym-
boly a odkazy, které divákovi postupně otevírají skrytou 
komnatu. Krása Jařabovy hry s imaginací vnímatele spo-
čívá právě v tom, že každý pro tyto symboly nachází jiná 
vysvětlení a každý objevuje symboly jiné. Proč například 
poručík Roth po návratu z války touží chovat stovky ko-
houtů? Je to snad odkaz k tureckému Istanbulu, kde 
se nachází srdce plukovníka von Haukwitze? V turecké 
tradici kohout symbolizuje světlo, den, v širším smyslu 
dobro. A právě citáty o světle jsou scény s kohouty prolo-
ženy. Co znamená nacistická uniforma v úplném závěru 
fi lmu? Pokračující zlo? Nekonečnou řadu válek? Jařabův 
snímek klade mnoho otázek a na to je pravidelný di-
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refl exevák Divadla Komedie pravděpodobně zvyklý. Autorova 
tvorba, ať divadelní či fi lmová, vyžaduje naprostou sou-
středěnost a zapojení představivosti, za což nabízí silné 
emocionální pohnutí.
Síla tohoto snímku tedy leží právě v režisérově divadel-
ní zkušenosti. Prostředí je vyobrazeno velmi věrohod-
ně, i přes některé naprosto naivní kašírované rekvizity 
a komponenty scény. Plukovníkovy ruce rozhodně ne-
vypadají realisticky, což by bylo snímku spíše ku škodě. 
Právě „nedokonalostí“ některých rekvizit fi lm získává 
výtvarnou kvalitu, jakousi švankmajerovskou poetiku. 
Je sympatické, a vzhledem k Jařabově domácí půdě pří-
značné, že když je třeba přenést děj do Istanbulu, scéna 
je částečně tvořena kulisami čistě divadelního rázu.
I přes to, že Jařabovou doménou je zcela evidentně prá-
vě divadlo, nedá se v žádném případě hovořit o pouhém 
přenesení inscenačních metod na plátno. Naopak, již 
v samém úvodu fi lmu jsme ihned konfrontováni s pro-
středkem, jehož autor využívá v tomto díle hojně, a kte-
rý je vysloveně fi lmový - s detailním záběrem. Viktorie 
Čermáková, představitelka hlavní postavy Kláry Knabe-
lové, dlouze hledí přímo do kamery a je možno sledovat 
i ten nejdrobnější záchvěv její tváře. Role Ivany Uhlířové 
je v podstatě přímo postavena na pohnutkách zračících 
se ve tváři. Obě herečky toho mnoho nenamluví, hraje 
krása a přirozenost jejich výrazu v detailu, čistě fi lmo-
vém jevu.
Především skrze výraz tváře poznává divák charakter 
hlavní hrdinky. Čermáková přitom nevyužívá nápadných 
strojených grimas, její obličej je téměř nehybný, a přece 
v něm lze spatřit hloubku citů nešťastné ženy. V kontra-
stu k ní pak stojí Roman Zach jako odhodlaný mladý 
muž a posléze zdrcený zraněný voják. Jeho základním 
stavebním prvkem je právě řeč. Rozdílnost těchto dvou 
postav se jasně ukazuje například ve scéně, kdy kamera 
sleduje mlčící Kláru a v druhém plánu přechází po poko-
ji Roth vedoucí dlouhý monolog. Zach přesvědčuje cha-
rismatickým projevem, a ani ve chvílích, které by k tomu 
sváděly, se neuchyluje ke směšnosti. A tak s naprostou 

lehkostí a grácií hovoří s vlastní rukou a spí v objetí s ko-
houtem.
Kvalita Jařabových kmenových herců se viditelně ukazu-
je i v postavě Karla Vrany v podání Martina Fingera. Ten 
je, ostatně jako vždy, naprosto věrohodný a přirozený, 
a ač je vyšetřovatelův charakter vykreslen jen velmi povr-
chově, jeho pohnutky jsou jasné a pochopitelné. Stejně 
tak je to i se zmíněnou Ivanou Uhlířovou. Aniž by cokoli 
řekla, nabídne divákovi náhled do hlubin duše mladé 
opuštěné dívky, která pomalu propadá lásce k charisma-
tickému vojákovi Rothovi.
Jařabův, v pořadí již druhý, fi lmový počin je jistě poči-
nem pozoruhodným a v našich končinách téměř neví-
daným. Nepředkládá pouze průzračně jasný příběh, nad 
nímž není třeba nijak zásadně přemítat, jak jsme na to 
u převážné části současné české produkce zvyklí. Kromě 
celkem srozumitelné fabule totiž nabízí řadu tajů, kte-
ré může každý divák uchopit a pochopit svým vlastním 
způsobem. A proto je fi lm HLAVA-RUCE-SRDCE skuteč-
nou hrou. Hrou, kterou lze hrát nesčetněkrát a pokaždé 
s jiným výsledkem. Minimálně jeden z osmi návštěvníků 
Světozoru ji rozhodně nehrál naposledy. Snad ne jen ten 
jeden...
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Kritéria 
hodnocení 

na Czech 
Press Photo

Tereza Šefrnová

Žijeme ve světě soutěží. Snad každý z nás již nějakou 
vyhrál, třebaže tomu bylo naposledy v dětství. Prochá-
zejíce životem, vidíme, jak se nám oblíbená hra mění 
v nepochopitelný labyrint. Proč? Jedny z prvních pou-
ček, které dostaneme, jsou pravidla, jak svou oblíbenou 
hru hrát. Za jakých podmínek je možné se jí zúčastnit 
a co musím splnit, aby vítězství bylo mé. Kdo nesplní 
podmínky, nemá šanci vyhrát. Kdo poruší pravidla, vy-
padne ze hry. Jak snadné!
Všichni si pamatujeme dobu, kdy jsme s radostí hráli 
a hrdě přijímali i prohry, protože jsme věděli, v jakých 
mantinelech se pohybujeme a podle čeho nás soudí. Čím 
starší jsme, tím méně si takových poctivých her s pravi-
dly zahrajeme. Protože jednak ne na všechno pravidla 
jsou, a druhak ne každému se chtějí dodržovat. A v tom 
je další háček. Jak hluboko se dokáže zaseknout pozná-
me pod pokličkou soutěže Czech Press Photo 2010 1. 
Tam byla díla jednotlivých uchazečů posuzována podle 
pravidel, která si každý návštěvník výstavy mohl přečíst. 
Hodnocení kvality byla tato: aktuálnost, výmluvnost, in-
formativnost, pohotovost. 2

Snímek, který dokáže nejlépe dostát těmto kritériím, zís-
ká hlavní cenu soutěže – Křišťálové oko. Letos se porota 
shodla na Martinu Bandžákovi a jeho Magna children 

at risk. Na fotografi i je dívka s ošetřeným poraněním 
oka. Své rozhodnutí porotci komentovali takto: „Letošní 

hlavní cenu Czech Press Photo jsme udělili portrétu dív-

ky zraněné při jedné z největších událostí tohoto roku. 

Síla fotografi e je v její jednoduchosti. Obraz je ohromu-

jící a silně působivý na první pohled. Jeho citovost ne-

dovoluje zapomenout nejen na tuto tragickou událost, 

ale na všechno drastické, co následovalo poté, i na lidi, 

kteří dosud trpí.“

Jenže zde dochází k několika zcela zjevným rozporům. 
Snímek totiž působí stylizovaně, o dojmu pohotovosti 
zde tedy nemůže být řeč. Informativnost snímku spo-
čívá v tom, že vidíme dítě, které má ošetřené zranění 
oka. Posledním zádrhelem při zpětném posuzování ví-
tězné fotografi e je ona aktuálnost tématu. Skutečně jde 
o aktuální téma, když je na obrázku dítě s ošetřeným 
zraněním oka? Je to spíše téma nadčasové, které je 
možné uplatnit na vícero různých událostí, dat, situací 
a příběhů. A pouze se znalostí širšího kontextu a nikoliv 
z fotografi e samé poznáme její obsahovou hloubku.
Alespoň jeden jediný bod fotografi e splňuje. Obraz fyzic-
ky zuboženého dítěte, které trpí možná nikoliv svojí vi-
nou, je skutečně sám o sobě výmluvný. Ze čtyř pravidel 
posuzování tedy vítězná fotografi e dává jediný zásah.
Z výše řečeného vyplývá, že se porota neřídila deklarova-
nými kritérii. Neboť by tento, jinak jistě velice hodnotný 
snímek, nemohl získat její nejvyšší ocenění.
Cílem tohoto příspěvku není posoudit, které fotografi e 
jsou lepší a které horší. Každá má své kouzlo a hodnotu, 
sděluje jinou informaci. Jen jedna získala cenu Křišťálo-

vé oko. Prý po bouřlivé diskusi poroty, která se ale zjevně 
odvíjela nad jinými body, než uvedla veřejnosti. Kdyby 
šlo o dětskou táborovou soutěž, měla by porota na krku 
vzpouru. A oprávněně. Verdikt padl. Otázkou zůstává: 
Máme deklarovat pravidla podle kterých hodnotíme, 
když je zjevně nedodržujeme?

1 Soutěž a následná výstava zpravodajských fotografi í vznikla v roce 1995 jako česká verze  světové soutěže World 
Press Photo. 
2 Ošklivé a nečeské slovo informativnost je ve výčtu uvedeno proto, že jde o pojem z novinářské hantýrky.
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Umelec 
a výskum, 

vedec 
a umenie?

Eva Kyselová

O problematike defi novania a stanovenia princípov 
umeleckého výskumu, respektíve vedeckého výskumu, 
ktorý sa dotýka alebo čerpá z umenia, sa v širšom čes-
koslovenskom kontexte hovorí pomerne málo, väčšinou 
ide o debaty za zatvorenými dverami, či v rámci rôznych 
sympózií a konferencií 1. Z veľkej časti ide o záležitosť 
umeleckých vysokých škôl či umenovedných inštitúcií. 
Sú to miesta,  kde sa táto téma dostáva do centra po-
zornosti, a spolu s ňou i fakt, že stav ani podmienky pre 
rozvoj výskumu v umení nie sú ideálne.
Ako  (ak vôbec) defi nujeme výskum v oblasti umenia, 
čo je jeho podstatou a je to vedecká činnosť rovnocen-
ná s ostatnými exaktnými vedami? Ak ide o rovnocen-
nosť, pozornosť si zaslúži aj vnútorná štruktúra členenia 
umenia, ojedinelosť a rôznorodosť v otázkach predmetu 
výskumu či podmienok a napokon aj výsledkov. Roz-
hodne však nie je možné takúto diskusiu generalizovať 
či odvolávať sa len na zavedené modely. Zjednodušene 
povedané, pri výskume v umení nájdeme možno viacej 
výnimiek ako pravidiel. 
Zdrojom inšpiratívnych podnetov ale aj overených ar-
gumentov, môže istotne byť antológia odborných štúdií 
The Routledge companion to research in the arts, ktorú 
v minulom roku vydalo progresívne vydavateľstvo Rout-
ledge v spolupráci so štokholmským nadačným fondom 
Riksbankens Jubileumsfond, ktorý podporuje rôzne ve-
decké aktivity. Prvotnou myšlienkou pre vznik publiká-
cie bola „potreba položiť základy pre aktuálnu diskusiu 
o výskume v umení.“ 2 A k tomu majú slúžiť práve prís-
pevky ako pevná platforma pre ďalšie  rozvinutie debaty. 
Ich autormi a autorkami sú úznávané osobnosti, ktoré 
sa vzťahom vedy a umenia zaoberajú, v textoch sa opie-
rajú aj o vlastné vedecké výsledky a stanoviská a vďaka 
národnostnej a odborovej pestrosti oplýva monografi a aj 
pluralitou kritických názorov, možných defi nícií a podôb 
výskumu v oblasti umenia a teda i hypotéz jeho progre-
sívneho smerovania. 

1 Podnetný je z tohto hľadiska zborník prác z konferencie pri príležitosti 60. výročia AMU Kde končí umění a začína 

věda, a naopak? Praha: AMU, 2007.
2 BIGGS, Michael; KARLSSON, Henrik: The Routledge companion to research in the arts. London and New York: Rout-

ledge, 2010. 



39

refl exeAni jeden text sa nesnaží proklamovať jediné možné 
riešenie či stanoviť nemenné závery, skôr naopak, otvo-
renosť a miestami až benevolentný prístup k iným ako 
vlastným metódam sú chvályhodné. Okrem toho sa jed-
notlivé príspevky  veľmi striktne držia stanovenej témy, 
čo odhaľuje ich viacmenej  jednotná formálna štruktúra 
(osnova členenia na úvod-jadro-záver) a snaha o koncen-
trovanie  sa na základnú otázku, pričom ale demonštrujú 
svoje východiská na rôznorodom materiále. To je často 
slabina mnohých obdobných publikácií, spočiatku tema-
ticky vyhranených ale v konečnom dôsledku ich obsah 
len zriedkavo odkazuje k leitmotívu. 
Antológia  obsahuje dvadsaťtri anglicky písaných štúdií, 
ktoré sú rozdelené do troch širších celkov – Podklady 

(Foundations), Ohlasy (Voices) a Súvislosti (Contexts), 
podľa toho, k čomu sa ten - ktorý text vzťahuje. Kaž-
dej časti predchádza i kratší úvod, ktorý načrtáva, čo 
v nej je primárnym predmetom záujmu. V  prvej ide o: 
„vzťah medzi súčasnou umeleckou praxou a existujúcou 
koncepciou akademického výskumu, čo majú spoločné 
a v čom sa rozchádzajú.“ 3 Texty tejto časti sa na konkrét-
nych príkladoch venujú tenkej hranici a teda ťažkosti de-
fi novania vedeckej podstaty umenia, ale aj  miesta ume-
nia na akademickej pôde, otázkam vysokého školstva, 
boloňského systému a jeho výhod a nevýhod, rozdielom 
v oblasti doktorského štúdia z regionálneho hľadiska. Po-
ukazujú na výhody výskumu v umení, ktorý prináša nové 
prístupy a pohľady mimo umenie samotné. Zaujímavá 
je konfrontácia zaužívaných tradičných prístupov v eu-
rópskych krajinách, ktoré sa nie vždy zhodujú, príklady 
z prostredia nemeckých vysokých umeleckých škôl ako 
dôkazy, že boloňský systém nestačil zatiaľ pohltiť vysoké 
školstvo v globále. Ale zároveň  prvá časť knihy i potvr-
dzuje, že školstvo prechádza od polovice dvadsiateho 
storočia výraznými zmenami.
Pod názvom Ohlasy nájdeme texty, ktorých pojítkom je 
vlastne osobitý prístup k výskumu v umení z metodolo-

gického hľadiska, ale i s ohľadom na predmet skúmania. 
Tomu podlieha i požívanie terminológie a v konečnom 
dôsledku poukazuje i na problémy s jej presným užitím. 
Súvislosti zhromažďujú príspevky, ktoré sú „evidenociou 
umeleckého výskumu z rôznych aspektov“ 4. Podstatnou 
témou štúdií je inakosť výskumu v umení, ktorý sa čas-
to nestotožňuje s ostatnými vedeckými sférami a snaha 
o defi novanie takejto inakosti. Ide tiež o polemiku nad 
tým, čo ešte nie je ale čo už je  výskum v umení, ako ho 
docieliť, akými prostriedkami a metódami.
Istým predznamením obsahu sú  hneď tri predhovory, 
hlavných editorov Michaela Biggsa a Henrika Karlssona, 
ďalej Helgy Nowotny a Hansa-Petera Schwarza. Veľmi po-
dobne, no každý z iného aspektu vlastne uvádzajú knihu 
ako študijný materiál, a vidia v nej i ďalší krok vpred 
v medzinárodnej diskusii o vzťahoch vedy a umenia nie-
len na akademickej pôde. Na jednu monografi u sú ale tri 
vlastne rovnaké predslovy zbytočnou záťažou ešte pred 
samotným obsahom.
Z formálneho hľadiska je kniha pomerne vydarená, an-
glický jazyk ako spoločný stmeľovací prvok sa objaví 
v zrozumiteľnej a jednotnej podobe – british English. Ako 
nepraktický sa môže zdať poznámkový aparát až v záve-
re každého z textov, hoci nejde o neštandardnú formu. 
Prehľadnosť je jedným z pozitív monografi e, minimálne 
tá grafi cká.
To sa už ale nedá povedať o používaní základných a naj-
frekventovanejších termínov publikácie, ktorými sú re-

search in the arts, artistic research, practise-based re-

search in and through arts a  practise-led research. Ani 
v doslovnom preklade nejde o synonymá, hoci sú si sa-
mozrejme blízke. O to viac je prekvapujúce, že sa s nimi 
v synonymickom zmysle pracuje v zborníku. Každý autor 
a autorka si osvojil a osvojila jednu z defi nícií a používa 
ju v príspevku, no v konečnom dôsledku sa nestretneme 
s vysvetlením prečo. Ide o veľkú rezervu hlavných edito-
rov, že si hneď v úvode nestanovili jednotnú terminoló-

3 Tamže, s.1.
4 Tamže, s.314.
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o konkrétne porovnanie termínov či možnosti, v akom 
kontexte sú a nie sú zaužívané. Ide zrejme o dôsledok 
hľadania spoločného pohľadu na výskum v oblasti 
umenia, kde významové odchýlky v defi níciách nehrajú 
primárnu rolu. Pravdou však je, že takáto publikácia si 
oboznámenie čiateľov s detailami priamo žiada. Ak by 
sme sa snažili aplikovať ich na našu zavedenú termino-
lógiu, výhodným by bolo užitie pojmov výskum o ume-
ní, výskum v  umení a výskum skrz umenie. Po prečítaní 
konkrétnej štúdie sa napokon dá skonštatovať, ktorý 
termín by bolo vhodné použiť, o to viac je paradoxné, 
že zodpovední redaktori texty ponechali v terminolo-
gickej roztrieštenosti. Kniha by  pôsobila komplexnejšie 
a kompaktnejšie. Okrem toho sa v nej nenájde priestor 
ani na vysvetlenie pojmu creative arts a jeho vyhranenie 
sa voči ostatným zaužívaným pojmom ako the arts, per-

forming arts a podobne.
Spomedzi širokej škály textov zaujme predovšetkým 
štúdia Darrena Newburyho, Research training in the 

creative arts and design. Ide o veľmi analytický, no pú-
tavo napísaný text. Autor sa snaží dokázať, že doktorský 
stupeň štúdia je vhodnou formou cibrenia si a precvičo-
vania vedeckých zručností. Súčasne však Newbury do-
dáva, že ak má tento model fungovať, netýka sa len štu-
dentskej komunity ale ide o záväzok pre druhú stranu 
– garantov doktorského štúdia. Pedagógovia a školitelia 
by mali sami defi novať a stanoviť, čo má byť náplňou 
tohto prístupu vo vzdelávaní práve v umení a dizajne. 
Zdôrazňuje tiež, že nie je vždy nutné formulovať  otázky 
výskumu explicitne hneď na jeho začiatku, malo by ísť 
o súčasť vedeckého procesu a nie o jeho prioritu.  V zá-

pätí dodáva, že nie každý výskum stojí za udelenie do-
ktorského titulu. Ako jediný tiež defi nuje doktorandský 
výskum ako „špecifi cký výskum, ktorý vyžaduje sebave-
domé metodologické uchopenie, ktorý sa refl exiou  líši 
od ostatných druhov výskumu“ 5. Užitočný je podľa auto-
ra transdisciplinárny prístup. Samotný model osvojova-
nia si vedeckých zručností by mal pozostávať zo štyroch 
stupňov: individuálna odborná supervízia, intenzívny 
študijný proces založený na konkrétnom predmete skú-
mania, aktívne spolupodieľanie sa na  vedeckej kultú-
re, vzdelávanie sa  prostredníctvom workshopov. Mali 
by byť teda predpokladmi pre individuálny rast vedca 
a súčasne kultivovať jeho odbornú činnosť. S tým súvisí 
i písomná refl exia výsledkov - súčasť dizertačnej práce. 
Táto refl exia môže mať podobu metodologickú, kritickú 
alebo môže ísť o písomné výstupy publikované napríklad 
v odborných periodikách. Považujem štúdiu za prínos-
nú aj v kontexte výskumu v umení, v ktorom sa pohy-
bujeme a kde sa ťažko vyrovnávame s tým, ktorá (ne)
umelecká činnosť má vedecký potenciál, ktorý umelecký 
materiál môže suplovať písomnú formu výskumných vý-
sledkov alebo neustále polemiky nad tým, či vôbec má 
umenie vo vede miesto. Hoci ako sa spomína v jednom 
z predslovov, umenie ako prostriedok vedeckej činnosti 
má svoje korene už v renesancii. 
Antológia The Routledge companion to research in the 

arts nepatrí len na akademickú pôdu, do rúk pedagó-
gom  alebo doktorandom, ale mohla by byť užitočnou aj 
pre praktických umelcov pri refl ektovaní vlastnej tvorby. 
Zároveň má publikácia ambíciu  upevniť vzťahy vedy 
a umenia a ponechať tak tieto dve navonok vzdialené 
sféry v nepretržitom dialógu.

5 Tamže, s.371.

 „Povolili jsme jim rifl e a oni i pře-

sto pořád nechodí.“ Tak hodnotí 

studentskou návštěvnost divadel 

mladá učitelka a ptá se. „Co ještě 

můžeme udělat proto, aby mládež 

přišla do kontaktu s lidmi face 

to face a nejen přes sociální síť 

facebook?“

   HB

glosa
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Typy, 
masky, 

roly
Táňa Brederová

Fakt, že tvár je vyjadrením základného vzťahu tela 
a duše, by mal byť základnou poučkou všetkých diva-
delníkov. Samotná existencia divadelnej masky a jej 
štandardná typológia je toho viac než jasným dôka-
zom. Kniha Josefa Vinařa Hercova tvár I.1, ktorá vyšla 
koncom minulého roka v slovenskom preklade, sa snaží 
tento vzťah osvetliť a sprístupniť, premostiť výskum fy-
ziognomiky tváre s divadelnou praxou.

Hneď v úvode autor uvádza striktné terminologické 
rozlíšenie medzi „obličajom“ a „tvárou“. Obličajom sa 
rozumie samotný tvar hlavy, ktorého význam je pridele-
ný. Výrazovú premenu spôsobuje buď sociálna miméza 
(spoločenské prispôsobovanie sa) alebo tvár ako výraz 
vnútra. Opodstatnenie pre hereckú prax zdá sa jasné 
– tvár ako taká je stelesnením vzťahu idey a reálneho 
objektu, vnútornej a vonkajšej existencie.
Publikácia sleduje vývoj štúdia tváre a jej výrazu od sta-
rovekých orientálnych a antických tradícií až po fenome-
nológiu Emmanuela Lévinasa a iné súčasné tendencie. 
Z bohatých inšpiračných zdrojov dospieva k rozdeleniu 
tváre do troch vrstiev. Prvou, vitálnou vrstvou je brada, 
ktorú autor stotožňuje s vnímaním hladiny energetické-
ho rezervoáru človeka. Druhá vrstva zahŕňa ústa, nos, 
pery, líca a uši a je vrstvou senzitívnou – sprostredkujú-
cou informácie o svete, konštituujúcou významy. Tretia, 
duševná vrstva je tvorená čelom a jeho okolím a signali-
zuje kreativitu a rôzne mravné vlastnosti.
Priblíženiu významu jednotlivých komponentov tváre 
napomáha bohatá antropologická dokumentácia obra-
dov, či už v tradičných spoločenstvách alebo v modernej 
civilizácii. Na základe analýzy týchto obradov autor do-
spieva k odhaľovaniu štruktúry symboliky tváre, čo sa 
stáva spomínaným pojítkom s divadelnou praxou.
Na záver je nutné spomenúť, že publikácia sa nemôže 
pochváliť vhodnou prekladateľskou či editorskou prá-
cou. Napriek tomu má, predovšetkým pre praktizujúcich 
hercov význam pre pochopenie vlastnej práce. Tá sa ne-
môže vzďalovať funkcii stelesňovania ideí a vnútorných 
významov, a práve kniha Hercova tvár I. by mala byť 
akýmsi vodítkom, ako tento pôvodný význam herectva 
nájsť a využiť.

1 VINAŘ, Josef: Hercova tvár I. Banská Bystrica: Drewo a srd, 2010.
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Cestou 
za kulturou 

– Vídeň
Marko Milanovič

Koncem listopadu minulého roku jsem navštívil Vídeň. 
Byla to má první návštěva města s tak obdivuhodnou 
kulturní nabídkou. A ta svou rozmanitostí daleko pře-
sahuje Prahu. Z bohaté nabídky jsem si šalamounsky 
vybral místa, na kterých spočívá tradice vídeňského 
divadelnictví: Státní operu a Burgtheater. 
Při procházce již otevřenými vánočními trhy mě cesta 
zavedla i k pro mě nejlákavější události výtvarného umě-
ní v rakouské metropoli, výstavě Fridy Kahlo. Vídeňskou 
výstavu mexické malířky jsem měl v povědomí, ale její 
dílo mi bylo dost cizí. Z toho důvodu jsem začal své 
umělecké dobrodružství neznámým… A ukázalo se, že to 
byla volba, jak se patří.

Výstava Fridy Kahlo
Banka Austria Kunstforum uspořádala v Rakousku první 
rozsáhlou retrospektivní výstavu slavné mexické ma-
lířky z počátku 20. století – Fridy Kahlo. Téměř po celý 
podzim 2010 mohla veřejnost shlédnout 60 obrazů, 80 
kreseb a 20 výtvarných objektů. Součástí výstavy byla 
i reprezentativní sbírka fotografi í ze života umělkyně se-
stavená její praneteří Cristinou Kahlo. Většina děl byla 
do Vídně přivezena z mexických muzeí a soukromých 
sbírek v Spojených státech.
Vlastním jménem Magdalena Carmen Frida Kahlo y Cal-
derón se narodila v roce 1907 v Coyoacánu, tehdejším 
předměstí hlavního města Mexika. Na malířčin život 
měly zásadní vliv dvě události. Obrna, kterou v patnácti 
letech přežila a která ji přiblížila k otci, fotografovi Wil-
helmu Kahlo, jenž se stal jejím prvním učitelem malo-
vání. Druhou příhodou byla těžká autobusová nehoda 
o tři roky později, s jejímiž následky se pak potýkala celý 
život. Během rekonvalescence začala malovat olejomal-
by, nejčastěji autoportréty, kterých pak během života 
vytvořila kolem padesáti, což představuje téměř třetinu 
jejího díla. Na otázku, proč se tolik věnuje právě tomuto 
žánru, odpověděla: „Maluji sama sebe, neboť velmi mno-
ho času prožívám sama se sebou, a má tvář je motiv, 
který nejlépe znám.“*  
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reportážNa autoportrétech malovaných v různých obdobích je-
jího života je vidět vývoj a zrání životní i umělecké. Vy-
stavené autoportréty od těch nejranějších, jako je onen 
z roku 1923, až po snad poslední Autoportrét se Stali-

nem z roku 1954 na recipienta přenášejí i tíhu podivné 
osamělosti, ve které malířka strávila větší část života, 
a kterou tak přesně zachytila ve svém výroku. Autorčino 
dílo, které činí kolem 200 olejomaleb, akvarelů a kreseb, 
refl ektuje její život, a každé z nich představuje zkratkovi-
tou biografi i. Projevuje se v něm patrná snaha o naleze-
ní a obhájení její identity. Vlastní tělo, které jí přinášelo 
neustálou bolest, se stalo ústředním motivem veškerého 
vyjadřování v obrazech, kterým dokázala ztvárnit celý 
svět v sobě samé. Tato snaha vyrovnat se sama se sebou 
byla impulsem, jímž se Kahlo zároveň stala průkopnicí 
feministického hnutí  té doby.
Na výstavě byla řada obrazů, postavených na této téma-
tice, mezi nimi i ty nejslavnější jako Henry Ford Hospital 
z roku 1932, Jen pár bodnutí dýkou (1935) nebo Zlo-

mená páteř z roku 1944.
V jejím díle je patrná identifi kace s mexickou kulturou. 
Úmyslná naivita, jasné barvy, ploché formy mexického 
lidového umění jsou přítomné ve většině obrazů. Vedle 
této základní linie lze nalézt i realistické a symbolistické 
prvky. Obrazy z třicátých let pak poukazují na značný 
vliv surrealismu, i když sama autorka surrealismus od-
mítala slovy, že nemaluje sny, ale realitu. 
Od svých 21 let stála po boku o dvacet let staršího, slav-
ného mexického muralisty Diega Rivery, jehož sláva ji 
zastínila. Až po její smrti v roce 1954 se otevřely dveře 
její popularity.
Velká rakouská výstava byla připravena velice systema-
ticky a přehledně. Několik výstavních místností obsa-
hovalo díla zařazená do tematických celků. Vedle sebe 
stála raná díla, portréty, autoportréty, díla surrealistická 
a ve zvláštním sále byly vystavené zmíněné fotografi e. 
U každého z artefaktů se nacházel velice precizní a jasný 
komentář o významu díla v němčině a angličtině. Takto 
strukturovaná výstava dokázala důkladně přiblížit život-

ní cestu a tvorbu mexické malířky jak těm, kteří o ní vědí 
málo, tak určitě představovala nový úhel pohledu na její 
dílo i pro znalce výtvarného umění. Součástí výstavy byly 
i některé z  jejích tradičních mexických šatů ozdobených 
komunistickými a křesťanskými symboly, šperky a jiné 
vlastnoručně vytvořené předměty doplňující výpověď vý-
stavy o malířčině klikaté životní cestě.
Obrazy Fridy Kahlo pro mě byly velkým objevem. Fas-
cinovala mě výřečnost, malebnost a emoční napětí, 
s nimiž její obrazy doslova vyprávějí příběh o jednom 
životě a jedné době v dalekém Mexiku. Hned po návra-
tu do Prahy jsem si pořídil nově vydanou knížku Andrei 
Kettenmannové o slavné umělkyni, a tímto vykročil dál 
na své cestě za bližším poznáním malířství 20. století.  
Událost, jakou představuje výstava Fridy Kahlo, probudi-
la v Rakousku obrovský zájem v širokých kruzích veřej-
nosti i u milovníků výtvarného umění. V den mé návště-
vy galerie přetékala lidmi, jejichž zájem a nadšení byli 
velice zřejmé. Po zhlédnutí vídeňské expozice si myslím, 
že i Praha, která o Fridě Kahlo ví pramálo, by si zasloužila 
podobnou výtvarnou lahůdku.

Rigoletto ve vídeňské opeře
Wiener Staatsoper jsem vyhledal hned během prvního dne 
své návštěvy. Představení bylo jako většina večerů ve Státní 
opeře vyprodané, tudíž mi zůstala jediná možnost – koupit 
si lístek k stání. To obnáší nejméně tříhodinové čekání před 
začátkem opery u zadního vchodu překrásné neoromantic-
ké budovy. O zájmu o představení svědčil velký počet lidí, 
jak místních, tak cizinců z různých končin světa, kteří tr-
pělivě čekali na vstupenku. Onoho večera byl uveden titul, 
jenž je pro milovníka opery lákavý, ať se jedná o jakoukoli 
inscenaci. Jednalo se o slavné dílo Giuseppa Verdiho (1813 
– 1901) Rigoletto. Libreto napsal Francesco Maria Piave 
a jako námět si vybrali hru Victora Huga Král se baví. 
Rigoletto je typickou operou italského bel canta, tedy krás-
ného zpěvu, která svou velkou hudební invencí, melodič-
ností a dramatičností nabízí velké možnosti pro režiséra, 
dirigenta a interprety. 
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reportáž Měl jsem příležitost navštívit již devadesátou sedmou re-
prízu inscenace, která prošla v této sezóně se změnami 
jak v obsazení některých zpěváků, tak v osobě dirigenta. 
Tentokrát orchestr vídeňské opery vedl německý dirigent 
Michael Güttler doposud známý převážně svým nastudo-
váním Wagnerových oper. Güttlerova realizace Rigoletta 
ukázala dirigentovu značnou interpretační tvořivost, která 
se projevila velkým citem pro dynamiku a dramatičnost. 
Novinkou v inscenaci bylo i obsazení titulní role slavným 
ruským barytonistou Dmitrim Hvorostovským a role Vé-
vody z Mantovy Mexičanem Ramónem Vargasem. 
Hvorostovský zpíval v londýnské Covent Garden, paříž-
ské Opeře, newyorské Metropolitní opeře, takže jeho ob-
sazení vzbuzovalo jistá očekávání milovníků opery, kteří 
za touto hvězdou neváhají cestovat i přes půl Evropy.
K jeho nejznámějším rolím patří mj. Renato (Un ballo in 

maschera), hrabě Luna (Il trovatore), Simon Boccanegra 
ve stejnojmenné opeře nebo titulní role v Evženu Oně-

ginovi. Přes nesporné kvality jeho hlasu i pěvecké zku-
šenosti se ale ukázalo, že tato role z běžného rejstříku 
operních barytonů je pro něj náročnější, než by se v pří-
padě takové operní hvězdy dalo čekat. Při vytváření po-
stavy jedovatého mrzáka, který si je vědom své nevděčné 
pozice ve službách zhýralého vévody, měl kupodivu he-
recké i pěvecké problémy. Již na samém začátku se jeho 
Rigoletto objevil jako lehce nahrbená, křečovitá postava 
opírající se o černou hůlku a tuto jednostrunně vytvoře-
nou pózu důsledně dodržoval až do konce představení. 
Strnulé a neinvenční herectví vrhalo na postavu světlo 
nepřirozenosti a jednotvárnosti. Hvorostovského silný 
a tmavý baryton by přitom svou lyričností, slovanskou 
vřelostí a měkkostí odpovídal roli zahořklého, úzkostlivé-
ho člověka toužícího pomstít poskvrněnou čest milova-
né dcery. Jenomže Hvorostovský měl tendenci svůj hlas 
uměle přibarvovat, a tímto prostředkem kompenzovat 
dramatičnost, kterou nepřinášelo herecké ztvárnění po-
stavy. Tím se ovšem posílila nepřirozenost zpěvu a tóny 
ve vyšších polohách vyznívaly drsně a vyumělkovaně.
Vévoda z Mantovy v podání Ramóna Vargase byl pěvec-

ky nevyvážený. Vargase známého především z lyrických 
tenorových rolí, jako je hrabě d´Almaviva (Il barbiere 

di Siviglia), Nemorino (L´elisir d´amor) nebo Lenský 
(Evžen Oněgin) v této roli sužovaly pěvecké problémy. 
Jeho přirozený mexický temperament mu napomohl 
zahrát uvěřitelně prostopášného vévodu. Lehce střídal 
aroganci a necitlivost s líbezností a vášnivostí. Bohužel, 
jeho hlasové možnosti byly omezené. První část opery 
zpíval velice energicky, přičemž árie z druhého dějství 
Parmi veder le lagrime byla velice výrazným a nejpove-
denějším Vargasovým vystoupením. Nejtěžší tenorová 
árie Vévody mu přinesla velký úspěch, ale zároveň i pád. 
Po ní přišla  únava hlasivek, a nejznámější árie celé ope-
ry z třetího dějství La donna e mobile vyzněla unaveně 
a nejistě. Kupodivu aplaus byl stejně silný, jako kdyby 
árii zazpíval brilantně, což poukazuje na jistou neznalost 
a nekritičnost „turistického“ publika.
Italská zpěvačka Patrizia Ciofi  svůj koloraturní soprán 
ve Vídni poprvé předvedla v roce 2008. Stejně jako její 
spoluhráči má za sebou bohatou zkušenost, kterou si při-
nesla z vystupování v milánské Scale, v divadle La Fenice, 
Covent Gardenu nebo v Théâtre des Champs-Elysées. 
Její Gilda se ale potýkala s nejistotou ve vyšších polo-
hách, což se projevilo v dosti chladném a chudém prove-
dení láskyplné árie Caro nome, která představuje jeden 
z nejhezčích a nejemotivnějších momentů v celém díle.
Největší a nejkompaktnější herecký a pěvecký výkon 
patřil basistovi Kurtu Rydlovi. Veteránu vídeňské opery, 
který na tomto jevišti vystupuje od roku 1976 a který 
má za sebou stovku rolí v německých, francouzských, 
italských a ruských operách. Jeho Sparafucile vyzařoval 
patřičnou tajemnost, hrozící klid a mrazivost, která v ná-
znacích vycházela z jeho mohutného basu.
Maddalena mezzosopranistky Nadie Krastevy byla dal-
ším zdařilým výkonem, který svou kvalitou povyšoval 
jinak průměrné představení. Sympatická Bulharka, též 
s bohatým profesním životopisem čítajícím přes třicet 
vytvořených rolí, velice podmanivě zahrála svůdnici. Její 
spontánní odhození šátku a rozepínání knofl íků blůzky 
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reportážpři setkání s Vévodou působilo velice sugestivně a s leh-
kým nádechem erotiky. Tento herecký výkon dokonale 
doplňoval její svěží a energický zpěv. 
Nevyrovnanost v hereckých a pěveckých výkonech se pro-
mítla v pokulhávajícím tempo-rytmu celého představení. 
Režie Sandra Sequiho se ocitala ve střetu s nároky lib-
reta. Už při otevření prvního dějství, ve vévodově palá-
ci, stál strnulý Rigoletto osaměle v pravém rohu přední 
částí jeviště, zatímco rozpustilý bál se odehrával mezi 
mohutnými sloupy v pozadí jeviště. Posléze sbor s Vé-
vodou přešel do přední části scény, kde začala souhra 
s titulním hrdinou.
Rigoletto na začátku opery podle libreta představuje věr-
ného komplice Vévody při svádění ženy hraběte Ceprana. 
V režisérově pojetí Vévoda Rigoletta naopak od prvního 
okamžiku ponižoval, tahal za uši, pohlavkoval, což zne-
možnilo přesný, logický vývoj charakteru hlavní postavy, 
respektive vztahu obou postav. Režisérův výklad postavy 
Vévody měl důsledky pro koncepci celé inscenace. Vedl 
k řadě scén, které vyzněly nepřesvědčivě. Proč by se tře-
ba na konci prvního dějství Vévodou trvale urážený a po-
nižovaný Rigoletto znovu účastnil intriky se skupinou 
šlechticů a pokusil se o únos Cepranovy manželky. Jen 
aby tím vyhověl Vévodovi?! A proč?! Sequiho interpreta-
ce nastolila celou řadu podobných otázek.
Děj se odehrává v mohutných, do nejmenšího detailu 
zpracovaných kulisách výtvarníka Pantelise Dessyllasa. 
Scénu představuje kontrast dvou prostorů: silně, ale ne 
nepříjemně osvětleného vévodova paláce představující-
ho renesanční místnost z bílého mramoru a exteriéru 
představujícího tmavou, mlhovitou, strach vyvolávající 
ulici a stejně tak tmavou a chudobou zabarvenou zahra-
du Rigolettova domu. Ve třetím dějství se točnou dostá-
váme do třetího prostoru krčmy a bažiny, z jejíhož břehu 
je vidět noční město.
Scéna umožňovala snadný pohyb po jevišti a přitom po-
ukázala na třídní rozdíl dvou vrstev. Na druhou stranu 
bylo scénické řešení utopené ve stereotypu, používaném 
ve většině inscenací tohoto díla. Klišé spočívalo ve zdi 

postavené uprostřed jeviště, která oddělovala ulici od Ri-
golettovy zahrady a ve třetím dějství krčmu od bažiny. 
Takovéto řešení usnadnilo inscenování dvojitých prosto-
rů, ale svědčilo i o nedostatku scénografi cké inspirace. 
Dobové kostýmy Giuseppa Crisoliniho – Malatesti jsou 
elegantní a jednoduché renesanční obleky, které též na-
značují sociální rozdíly postav. 
Na základě vídeňské reprízy Rigoletta usuzuji, že toto 
dílo vedle svých obrovských možností může představo-
vat i poměrně náročný úkol pro inscenátory a interprety. 
Režijní výklad nepřinesl nic podstatně nového nebo pří-
nosného, spíš vnesl do výkladu Rigoletta zmatek. A co 
se týče hudební stránky, pak se sázka na slavná jména 
pro zvýšení umělecké úrovně inscenace ne zcela vypla-
tila. Nicméně u velice rozmanitého, převážně turistické-
ho a nepříliš náročného publika, jaké vídeňskou operu 
navštěvuje, repríza vyvolala velké, až euforické nadšení. 
Aby také ne…. Vídeň je Vídeň.

Čekání na Godota
Na rozdíl od vídeňské Státní opery byly lístky v Burg-
theatru snadno k dostání. Ještě den před představením 
Beckettova Čekání na Godota byly dvě třetiny míst v di-
vadle volné.  Nejdříve mě zarazil velký rozdíl v zájmu 
o vstupenky mezi dvěma divadly, ale na rozluštění záha-
dy jsem nečekal dlouho. Na rozdíl od opery, kam chodí 
převážně cizinci, je divácký korpus v Burgtheatru složen 
ponejvíce z Rakušanů, kteří si v klidu mohou zvažovat 
až do poslední chvíle, jestli do divadla půjdou nebo ne. 
Během hodinky před začátkem představení se zájem na-
opak zvednul a divadlo bylo téměř vyprodané. 
Nový ředitel Burgtheatru Matthias Hartmann, v jehož 
režii vznikla inscenace známého absurdního dramatu 
Čekání na Godota, se ponořil do vod postmoderny. 
Nejzajímavější a zároveň nejpodivnější bod inscenace 
představuje scénické řešení Karla-Ernsta Herrmanna.
Celá hra probíhá v přední části jeviště a scéna má, 
alespoň opticky, minimální hloubku. Tato mělká hrací 
plošina je vyzdvižená do výšky jedné čtvrtiny portálu 
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reportáž a položená na těleso vejcovitého tvaru, které se nachá-
zí uprostřed jeviště. Hrací plocha byla úplně prázdná 
až na bílou tyč, ze které visely zvadlé březové větvičky. 
V průběhu hry celá plošina balancovala a velice pomalu 
se nakláněla na jednu nebo na druhou stranu, přičemž 
její pohyb souvisel s ubíháním času ve hře, ale i s exis-
tenčním znejistěním hlavních hrdinů. Tato souvislost 
byla znázorněná zdviháním a spouštěním velkého mě-
síce a slunce na zadní stěně. Velice pomalý, ale neustálý 
pohyb podlahy hercům při hraní nijak nevadil, větším 
problémem ovšem byla mělkost jeviště, jelikož omezo-
vala mizanscénu pouze na pochodování z jednoho kraje 
jeviště na druhý.
Herecké výkony Michaela Maertense jakožto Vladimíra 
a Ernsta Stötznera coby Estragona se pohybovaly v hra-
nicích civilního, jevištně nepříliš výrazného herectví. 
V obou případech herci nastolili divákům jen vnější rysy 
svých postav, které je navzájem odlišovaly. Vladimír byl 
výbušný neurotik, kterému je trpělivost zcela neznáma, 
zatímco Estragon byl postarší, životem poučený fl egma-
tik s poznáním, že nezbývá nic jiného, než být trpělivý.  
Na tomto kontrastu byla pak postavená celá komunika-
ce těchto dvou postav. 
Častým a nejvýraznějším hereckým prostředkem, kte-
rý používali oba herci, byla drobná improvizace, která 
s textem nesouvisela a jejíž smysl byl nahodilý a nejasný. 
Na impuls kolegy dohrávali situace, přičemž ne vždycky 
se pokus o gesticko – pohybový vtip podařil.
Pozzo Ignaze Kirchnera byl diametrálně odlišný. Kirchner 
ztvárnil despotickou, arogantní postavu, expresivně zahra-
nou. Jedině jeho energie a temperament přesahovali ram-
pu natolik, aby byla postava sugestivní a přesvědčivá. 
Jako Lucky byl obsazen Marcus Kiepe, kterému režisér 
vzhledem k úplné nečinnosti jeho postavy zřejmě nene-
chal prostor na rozehrání role. Jeho neakčnost přerušil 
jenom jeden podivný tanec, při kterém křičel a po kte-
rém se zase stáhnul k pasivitě, a až otrocké pokoře.
Hartmann uchopil hru suše a stroze. Estragon a Vladimír 
nenaplnili jeden z důležitých prvků hry – zcela jim chy-

bělo klaunství. Oni přece nehrají jen pro diváky, ale také 
a možná především pro sebe. Cílem jejich hry je zkrátit 
si, překlenout nekonečné čekání. V celém představení 
chyběla hravost a slovní „návnady“, které měly vyvo-
lat pohotové reakce partnera, naopak zůstávaly hluché 
a bez výraznější odezvy u protějšku.  
Kostýmy Su Bülehrové byly u všech postav stejné, každou 
z nich oblékla do šedých šatů a bílé košile, až na Lucky-
ho, který neměl sako. Takovéto kostýmy ale jen pod-
pořily strohost inscenace a neumožnily pohrávaní např. 
s buřinkou, botami nebo čímkoliv jiným, co by hereckou 
akci osvěžilo a alespoň nastínilo dojem klaunství obou 
protagonistů. 
Vezme-li se v úvahu, že portál v Burgtheatru vypadá jako 
rám obrazu, celá scéna společně s hereckými výkony 
vypadala jako  surrealistický obraz, na kterém jsou po-
hyblivé postavy. 
Rakouské publikum reagovalo na představení dost rezer-
vovaně. Hartmannovo pojetí mě – a zdálo se, že ani obe-
censtvo – nijak neuchvátilo. Do výkladu Beckettovy hry 
nepřinesl režisér nic nového, jeho koncepce se vydala 
ze všech sil jen scénografi ckou invencí, která ale brzdila 
rozvinutí herecké dovednosti a tvořivosti protagonistů.
S Čekáním na Godota se ukončila i moje ochutnávka 
rakouského divadelnictví. Představení v proslulých diva-
dlech mě, bohužel, úplně neuspokojila. Spíš mě navedla 
k zamyšlení, zda to byl dostatečně reprezentativní vzorek 
vídeňského divadla, aby náhodně vybírající divák mohl 
vůbec o jeho stavu soudit. Nicméně sugestivní výstava 
a různorodá umělecká nabídka mi poskytly dostatečný 
důvod ke spokojenosti s mou návštěvou a zároveň mi 
dodaly i výtečný impuls pro mou další exkursi, ve které 
bych se mohl blíž seznámit s vídeňskou divadelní kul-
turou.
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tvorba

CYBERLOVE
(existenciální kyberkomedie)

Helena Eliášová 

POSTAVY: 
IT Honza
Alena
Dravá Bláža

1. obraz

Tma. Hraje klidná vánoční hudba, např. Tichá noc. 

Po chvíli je sváteční hudba přerušena hlasitou písní „Cy-

berlove“ od Falca, scéna začne prudce blikat, až se stři-

hem rozsvítí. 

Ráno. Jednoduchá kuchyň v panelákovém bytě. Linka, mi-

krovlnná trouba, lednice, jídelní stůl. Na jídelním stole ale 

místo talířů, prostírání a květin, vidíme počítač, neuvěři-

telné množství kabelů a kupy počítačových komponentů. 

V okolí stolu se povalují krabice od techniky a všemožné 

dráty. Na zadní stěně visí velké promítací plátno. 

IT Honza sedí u jídelního stolu a vášnivě pracuje na PC. 

Jeho oblečení je velmi ležérní, vytahané, celkově působí 

zanedbaně. IT Honza má dlouhé neučesané vlasy. Oproti 

tomu je jeho manželka Alena až neuroticky pečlivě upra-

vená, kalhotový kostýmek, brýle s tmavými obroučky 

a vlasy v drdolu. Prototyp silné emancipované ženy. Ale-

na stojí u linky a píše na velký papír.

Alena: Dneska mám zase čtrnáctku. Dcera kolegyně zpí-
vá v nějakým sboru a mají vánoční besídku nebo co, 
takže mě vystřídá až v deset. 
IT Honza: (zaujatě do počítače) Ale, né! (zuřivě kliká myší)

Alena: Nic s tím neudělám, Honzo. Nikdo jinej takhle 
před Vánocema nemůže. Ještě, že seš doma aspoň ty, 
nechám ti tu seznam věcí, který je potřeba udělat. Chtěla 
jsem to dneska oběhat sama, ale z práce to holt neudě-
lám. Není toho moc. (ukáže na velký papír) 

IT Honza: (zaujatě do počítače) Sakra, jak tohle udě-
lám! Co po mě chceš? Jak jako neodpovídá! (hodí myš 

na zem)

Alena: (zaraženě) Dobře, přečtu ti to.
IT Honza: (uleví se mu) No vidíš, že to jde. (poplácá 

počítač jako kamaráda)
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tvorbaAlena: Víš, jak ve skříni máme ty žárovičky na okno. Jsou 
v takovým chumlu, mohl by si ty kabely nějak rozmotat 
a zapojit je?
IT Honza: (poprvé si jí všimne) Kabely? Něco je s kabe-
lama?
Alena: Jsou šíleně zamotaný.
IT Honza: Ale né, chudáčkové.
Alena: (jako generál) Až je rozmotáš, tak je navěs na okno 
– začni tmavou, je tam nějaká modrá a fi alová, pak pokra-
čuj těma teplejšíma barvama, červená, růžová, žlutá. Nale-
vo nech trochu místa, ať můžem otevírat okno a napravo 
to scukni k sobě, ať se do toho nezamotá kytka. 
IT Honza: Spam. Spam. Spam. 
Alena: To je bod „vánoční výzdoba“. Další je: „koupit 
vánoční stromeček“ a „koupit kapra“. Nemusíš chodit 
nikam daleko. Stromečky prodává takovej mladej kluk 
u nás před barákem 
IT Honza: A další! Delete. Delete. Delete. 
Alena: A kapři jsou přes ulici před Penny Marketem. To 
najdeš. 
IT Honza: Penny Market? (sedne k PC a píše) Pen-ny Mar-
ket. Hledej. 
Alena: Vem nějakou pěknou jedličku, tak metr sedmde-
sát. No, aby byla do dvou metrů. Zdobit ji nemusíš, to 
udělám v noci. Aspoň se trochu odreaguju. A kapra tak 
3-4 kila. Ať si užijeme. Dej ho do vany, já se pak domlu-
vím se sousedem, kdy ho přijde zabít. 
IT Honza: (do počítače) Penny Market.de je cenově vý-
hodný obchodní řetězec v Německu. Nabízíme široký 
výběr potravin a základních potřeb pro domácnost… 
V Německu? (zoufalý) Proč Penny Market? 
Alena: (chystá si kabelku) Ale no tak, Penny není daleko. 
Ty jsi koblížek. Už musím, nebo se šéf zblázní. 
IT Honza: Jak se tam dostanu? (jako dítě) Budu brečet!
Alena: Nedělej si ze mě legraci, Honzo. Už takhle jsem 
dost vystresovaná! 
IT Honza: To nemůžeš, takhle mě…
Alena: Bože, Honzo. Pracuju dvanáct, někdy i čtrnáct ho-
din denně. To je takový problém dojít k Penny pro kapra? 

Jestli tě to potěší, můžeš si to najít na googlemaps!
IT Honza: To asi budu muset…
Alena: Ty si nějak poradíš. (políbí ho)

IT Honza: Co bylo to první? 
Alena: Ahoj, večer! (zvoní ji mobil, odchází) Ano, samo-
zřejmě. Už jsem na cestě.
IT Honza: Pošleš mi to v mailu? 
IT Honza stojí bezradně uprostřed místnosti. Rozhlíží se. 

Neví, co má dělat a co po něm vlastně žena chtěla. 

IT Honza: (má nápad) Googlemaps!
Sedne nadšeně k počítači, něco napíše, dá vyhledat 

a objeví to.

IT Honza: Ha, mám to. To bude hračka! ROFL! Haha. 
(něco hrozně rychle píše na PC)

Tma. 

2. obraz

Kuchyň. Noc. Místnost osvětluje jen obrazovka počíta-

če. IT Honza s šíleným výrazem v očích pracuje na PC. 

IT Honza: Všechno frčí, služby jedou, server pingá, dis-
ky jsou v pohodě…Žádnej problém. (Klik; na obrazovce 

- Požadovaná stránka je nedostupná) Nedostupná, co to 
sakra…. Server naštěstí pingá, load 60, uptime 243 dní… 
243 dní bez restartu, hmm to by mohl bejt ten problém. 
Tak restart. (Po chvilce) Doprdele! No jistě, apač down, da-
tabáze down a k tomu ssháčko hapruje jak počet jedniček 
ve dvojkový soustavě. Sucks! Už jsem byl tak blízko! 
Alena: (vejde, unavená) Proč je tu taková tma?
IT Honza: (naštvaně u PC) Pracuju.
Alena: To je hezký. Snad to jednou k něčemu bude.
IT Honza: K něčemu bude? Celej IT svět čeká na můj vy-
nález! Bude to revoluce v počítačový technice. Až se mi 
podaří dokončit naprogramovaní programu na progra-
mování, budeme milionáři! Nebo spíš budu, protože 
za to, že mi nevěříš a neposkytuješ mi přátelský prostře-
dí na práci, nic nedostaneš! 
Alena: Jsem unavená, Honzo. Dneska si nebudeme po-
vídat o tvém programovacím programu. Děkuju. Určitě 
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tvorba se ti to povede. Moc ti věřím. (rozhlíží se kolem sebe) 

IT Honza: Vidím tvoje divoký nadšení, ale už to praktic-
ky skoro je! Podívej! Doprdele! Ono to funguje takhle 
jen po prvním kliknutí. Kde je problém? No kurva. Tohle 
by prostě mělo fungovat. Ono to funguje. Fakt! Ale proč 
se to sakra nepřepisuje? Šest řádek místo dvaceti - tak to 
má bejt, ale funguje to prostě jen jednou! To by se člověk 
posral! Možná kdybych změnil ten kód. Hehe. Já jsem 
génius! A hned ten kód má 140 řádků - což je brutální. 
Ale jak to tam napsat. Ježiš, tak to bude hustý, jestli 
se to povede. Sice pořád půlka nefunguje, ale aspoň by 
to byl megahustej kód! Podívej, jak je dlouhej! To nikdo 
nemá! Mno, podívej se…
Alena se na něj po celou dobu jeho monologu posmut-

něle hledí.

Alena: (pro sebe) Ty jsi úplně jinde…úplně…
IT Honza: (nevnímá ji) Mno já budu stříkat… 138, 139 – 
fakt 140 řádků kódu! Já jsem prostě kyber. Vidíš?
Alena: Honzo! Mlč chvíli. Prosím.
IT Honza: Co je, Aleno? 
Alena: (zoufalá) Copak se nevidíš?
IT Honza: Je ti dobře? Něco v práci? 
Alena: V práci! Vždyť ty ani nevíš, co to je, Honzo? Jsi 
úplně mimo! Už před lety jsi byl mimo a teď už jsi úpl-
ně… Bože! Když jsme spolu začli chodit, měl si vizi, chtěl 
si změnit svět, chtěl si rozdupat Apple, vymazat jméno 
Billa Gatese z internetu! Byl jsi úplně jinej než všichni 
ostatní. Než ty hovada z politologie, s kterejma jsem ran-
dila předtím. Úplně to před sebou vidím, jak si seděl 
na tom vánočním večírku a vyprávěl jako šílenej o vě-
cech, kterejm jsem vůbec nerozuměla. Ale musela jsem 
tě prostě poslouchat. A na konci toho tvýho povídání 
jsem si řekla – Tak toho chci! Do tohohle světa chci! 
A bude to bomba! 
IT Honza: Můj program už brzo bude hotovej! Lepší život 
přijde. Je to jen otázka času. (něco začne dělat na PC)

Alena: (spíš pro sebe) Už je to pět let. Žádnej program 
není, lepší život se nekonal, jinej svět se rozplynul. Jsi 
jenom další vlasatej, mastnej ajťák ve vošoupanejch tep-

lákách a kostičkovaný starý košili. Spojuješ si ty svoje 
drátky a kabely, ale nic z toho není. Nic. Vůbec nic. Na-
jednou si tak banální, jak tam sedíš. Tak nezajímavý… 
šedý… Jakoby mrtvý…
(IT Honza, který po dobu monologu, něco sem tam dě-

lal na počítači, se zastaví, dotklo se ho to; ticho, Alena 

se vzpamatuje z vytržení)

Alena: A kde je náš stromeček? 
IT Honza: Stromeček? 
Alena: Ano, kde je naše dvoumetrová jedlička? 
IT Honza: Ale né, tys nebyla na facebooku!
Alena: Jak bych mohla být na facebooku, když v práci 
nesmíme používat internet.
IT Honza: Tak tam bych nepracoval.
Alena: Vysvětlíš mi, kde je náš stromeček? Protože ten 
kluk, co je prodává, to dneska zabalil a nevypadá to, 
že se vrátí. 
IT Honza: Našel jsem úžasnej strom, má nejmíň pět me-
trů a už je ozdobenej! 
Alena: Pěti metrovej strom se sem nevejde! Udělá to jen 
nepořádek. Kam si ho dal?
IT Honza: Pověsil jsem ti ho na zeď na facebooku. Je 
až z Vancouveru! Hodil jsem ti tam i nějaký pěkný přá-
níčko. Ale kdo moh tušit, že nemůžeš na net. 
Alena: Ty jsi nekoupil tu jedličku? 
IT Honza: Tys mě neposlouchala? Je na zdi na…
Alena: Na facebooku….
IT Honza: Chceš se podívat? Pojď sem. Můžeš se ode mě 
přihlásit, ale jedině, když dáš „líbí“.
Alena: Takže ty si ten stromeček nekoupil, ty si ho stáh-
nul z internetu a pověsil mi ho na debilní zeď na debil-
ním facebooku! Takže na Štědrý večer budeme rozbalo-
vat dárky u počítače…
IT Honza: Není to skvělý!
Alena: Na facebooku. Nezapálíme si svíčky na stromečku, 
nerozsvítíme si žárovičky…Budeme čumět na facebook!
IT Honza: Můžu změnit nasvícení monitoru... Bude to 
zářivější.
Alena: Ty si se zbláznil! Jednou po tobě něco chci – úpl-
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tvorbaně základní věci, všechno ti vysvětlím, ukážu a ty uděláš 
takovouhle kravinu. Na co tu si? Na co tě vůbec mám? 
(vzlyká)

IT Honza: Tobě se to nelíbí? 
Alena: Co? (dívá se po místnosti) Vždyť tu nic není? Kou-
pil si kapra? Nebo ve vaně plave robot? (vzlyká dál)

IT Honza: Hele, na kapra sem fakt celej den myslel. 
Ale podle Googlu bych to do Německa za 14 hodin 
nestihnul…
Alena: Do Německa?
IT Honza: Tak jsem si vzpomněl na základku na zeměpis. 
Alena: Točí se mi hlava.
IT Honza: Mno, kde najdu nejlepší kapry? Ve Vodňanech. 
Takže jsem si hezky vygoogloval vodnanskyrybnik.org 
a už to bylo…Stránky samej kapřík…
Alena: Aspoň že kapra máme. (pije vodu)

IT Honza: No jo, ale jejich admin už má asi Vánoce nebo 
co a nikde jsem nenašel objednávky online. Pořád samej 
error. Ale vidíš, vážně jsem se snažil a za tohle nemůžu. 
To, že jim nefungujou objednávky, neovlivním.
Alena: (úplně vyčerpaná) Honzo, každej den doufám, 
když otevírám tyhle starý vošuntělý dveře, že přijde zá-
zrak. Že doděláš ten program/
IT Honza: Už ho skoro/
Alena: Že vyhodíš ten debilní počítač. Že bude večeře 
na stole. Že zvedneš zadek, vyjdeš mezi lidi.
IT Honza: (znechuceně) Lidi.
Alena: Že mě někam vezmeš… Proto ty zatracený dveře 
otevírám pořád a pořád. Chápeš!? Jednou možná zůsta-
nou zavřený…
Ticho.

IT Honza je zaražený.

Alena: (vzpamatuje se) Tak já toho kapra koupím, než 
půjdu do práce. Zapojil si ty žárovičky, ajťáku? (kouká 

na okno)

IT Honza: Pché, žárovičky. Koukej, jak jsem vytunil case! 
Naše vánoční bedna. (bedna od PC na stole vesele svě-
télkuje) 
Alena vykřikne a uteče do ložnice.

IT Honza: Stáhnu nějaký koledy!
Tma.

3. obraz

Asi po hodině tu samou noc. IT Honza stále u počítače. 

IT Honza: (k počítači) Kámo, takovou jsem Alenu dlouho 
neviděl. Úplnej Terminátor. Ještě, že mám tebe. Ty mě 
nezradíš. (píše) Už jsem tak blízko! Cítím to. Třetí příkaz 
zlobí, ale to vyřešíme. A pak vypadneme z tohohle pane-
láku. Někam k moři – domeček na pláži – celej den po-
píjet koktejly – řešit jenom jestli jsem si neopálit zadek 
víc než záda. To bude život. Dokážeme to. (na obrazovce 

error) Ne, k sakru! Co to je? Nechápu to! Proč nedokážu 
zprovoznit tuhle funkci? Dva roky se plácám na tomhle 
místě. A furt nic, nic, prostě nic! Nikdy to nedodělám. 
Nikdy se to nepovede. Jsem neschopnej debil! Kurva! 
Z ložnice vyjde Alena. Vypadá jinak než v předchozích 
scénách. Má na sobě sexy noční košilku a rozpuštěné 
vlasy. 
Alena: Lásko, nechce se ti už spát. (svůdně se k němu 

přibližuje)

IT Honza: (lekne se, ale nepodívá se na ni) Je! Lekl jsem 
se. Aleno, už mi to klape. Kód pracuje. Bude to dokonalý!
Alena: Ale no tak Honzo, kód počká…ale tvoje manželka 
už nepočká... Už si skoro ani nepamatuju, kdy jsme na-
posled… Hmm…
IT Honza: (podívá se na ni) WTF! Co ti je? Aleno, co to 
máš na sobě?
Alena: Líbí? 
IT Honza: Já nevím. 
Alena: Ale vlastně, můžeme klidně tady... Trocha experi-
mentování… (skočí na něj)

IT Honza: (vykřikne) Aáá…přetížení systému… Co bláz-
níš? Tady! U počítače? Před počítačem? (kontroluje, jest-

li se PC nic nestalo) Mno vidíš, celej zamrznul!
Alena: Ty si zamrznul! Pořád jenom počítače, kabely, pro-
gramy, disky, kódy. Nic jinýho! Víš, jak dlouho už jsme 
spolu nespali?!
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tvorba IT Honza: Jo, teď jsem koukal na počítadlo na svým blo-
gu 8 měsíců, 20 dní a 23 a půl hodiny. Už to má 602 
komentářů.
Alena: (ztuhne) Jak na blogu?! Ty máš na blogu počí-
tadlo – který ukazuje – všem lidem na internetu – jak 
dlouho- jsme spolu – nespali!?
IT Honza: 602 komentářů.
Alena: No to se mi snad zdá!
IT Honza: Když to navštíví hodně lidí, třeba na tom něco 
vyděláme. Je to první takový počítadlo na…
Alena: Ty chceš vydělat na tom, že veřejně odmítáš spát 
se svojí ženou? A nechceš mě třeba vydražit na oukru? 
Třeba za stovku!
IT Honza: Je to jenom počítadlo. Co šílíš. 
Alena: Ty jsi magor. Ty už si se úplně zbláznil. Kam až to 
zajde? Kam až to zajde? (práskne hrncem o linku)

IT Honza: Naháníš mi hrůzu.
Alena: Ty se nechceš milovat, viď…Víš vůbec, co to je? 
Jak se to dělá? Honzo! Připadám si, že jsem větší chlap 
než ty…
IT Honza: (vystresovaný) Co po mě chceš takhle v noci? 
Pracuju, starám se o domácnost, sháním kapra, strom, 
ozdobičky a ještě mám mít sílu na sex?! Tak to si ale 
rozmysli, co chceš. Stromeček nebo hrátky…Copak jsem 
Rocky III.? 
Alena: (nešťastně) Promiň. Nejsi Rocky III., IV. ani V.… 
možná poslední díl Vetřelce…. Jdu spát. Ráno vstávám 
a jdu pracovat! Dvanáct hodin! Protože musím splatil 
nedoplatek za elektřinu třicet osm tisíc, Bille Gatesy! 
IT Honza: …Bill Gates…je už out.
Alena: Ten by možná ten účet zaplatil, tvůj program 
na programování programátorů nám zatím nevydělal 
ani halíř! Až půjdeš spát, nebuď mě. Dobrou! (práskne 

dveřmi)

IT Honza: (na počítač) No viděls to, kámo? Saň jedna, 
pořád jenom sex, sex, sex…Nemá smysl pro vyšší cíle. 
Ještě že mám tebe. My to spolu zvládneme, teď ten 
řádek upravíme! Myslím, že už vím, jak. Tákže… (píše, 

pomalu usíná, hlava mu klesne na klávesnici, scéna 

pomalu temní, projekční plátno se rozsvěcí, promítá 

se na něj sen IT Honzy. V průběhu snu se ozývají od PC 

jeho slastné vzdechy).

Na plátně růžový snový opar. 
Sen první – Svatba. Honza a PC se svatebním věnečkem 

na monitoru.

Hlas: Vy IT Honzo, berete si za počítač Procesor šestijá-
dro Intel core i7-980X Extreme editon, 12giga ram a bu-
dete spolu, dokud vás počítačový vir nebo upgradeovaný 
model nerozdělí.
IT Honza: Ano!
Hlas: A vy počítači Procesor šestijádro Intel core i7-980X 
Extreme editon, 12giga ram, berete si IT Honzu a budete 
mu sloužit až do zničení součástek?
Počítač: (nějaký počítačový zvuk a zablikání)

Hlas: Prohlašuji vás za IT a jeho počítač. Polibte se.
(IT Honza políbí monitor počítače, reálný IT Honza u PC 

vzdychne; nyní proběhne několik scén ze života IT Hon-

zy a jeho počítače.)

Sen druhý - Milostné hrátky v posteli. IT Honza leží 

s počítačem v posteli, je omotaný jeho kabelem. 

IT Honza: Rozhodl jsem se, že ti nainstaluju Linux. Sou-
hlasíš? (PC zabliká) A na svatební cestu pojedeme do Si-
licon Valley. (to se PC nelíbí) Ne, neboj, nebudu koukat 
po jinejch počítačích, slibuju, si pro mě ten jediný. Budu 
si tě vylepšovat do konce života. Zítra pojedeme do Elza.
cz, koupím ti tam větší paměť. (PC zabliká) Mám tak rád, 
když se směješ. 
Sen třetí – Piknik v parku. IT Honza a PC spolu leží 

na dece v parku. 

IT Honza: Není ti horko, nechceš přes sebe něco hodit? 
Otřu ti monitor, jsi úplně zapocený. Tak. Co kdybychom 
si něco zahráli. (PC hučí, je přehřáté) Ne, tak už půjde-
me domů, můj drahý. Navečer si můžeme zahrát wowko, 
vždycky tě to tak nažhaví. Miluju tě. 
IT Honza: (mluví ze spaní) Miluju tě, Miluju tě…ach…
hmm…
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tvorba4. obraz 

Ráno. IT Honza spí spokojeně na klávesnici počítače. 

Do kuchyně vejde - opět perfektně upravená Alena.

Alena: Probuď se. Dělej, vstávej. Jsi hluchej. (IT Honza 

si spokojeně pomlaskává na klávesnici, neprobouzí se; 

Alena má nápad) Ježiši Kriste, ten počítač hoří!
(IT Honza se okamžitě probudí, vyděšený)

Alena: Vtípek.
IT Honza: (vzrušený) Aleno, jsou věci, o kterých se nesmí 
vtipkovat. Co když to přivoláš! Nesmíš takhle ohrožovat 
moje mazlíčky! 
Alena: Mazlíčky…Ťuťuťu… Spíš s nima radši než se mnou! 
Jen to řekni!
IT Honza: Bez advokáta neřeknu ani slovo.
Alena: Takže jo. A to, že na tebe do tří do noci čekám, 
jestli se pan velký počítačový genius uráčí přijít do po-
stele, tě asi nezajímá, co!? Měl si se oženit s počítačem!
IT Honza: (zasní se, vzpomene si na sen) Hmm…to by 
bylo…
Alena: Dělám, že jsem to neslyšela. Nemám chuť se hned 
po ránu hádat.
IT Honza: Já se nechci hádat, ty se hádáš. A jestli mě moje 
paměť neklame, tak si říkala, že až půjdu spát, nemám tě 
budit. Tak jsem radši spal tady, aby ses hezky vyhajala…
Alena: Vážně?
IT Honza: Jak jinak… (uleví se mu) Uff…(chystá se za-

pnout počítač) 

Alena: Jednou ti ten počítač vyhodím z okna.
IT Honza: Z okna? To myslíš ty velký spořiče obrazovky 
támhle. (zasměje se svému vtipu)
Alena: Honzo, no tak! Už to není vtipný.
IT Honza: Kdysi si se tomu smála.
Alena: Ale to bylo právě kdysi. Teď je všechno jinak. 
IT Honza: Proč to nemůže bejt jako dřív. Filmový večery. 
Sny… Plány…Volnost…Pivo…
Alena: (smutně ho hladí) Protože teď už jsme velký. Teď 
už nestačí jenom mluvit. 
IT Honza: Já jen nemluvím! Já ty sny uskutečním! Vím to! 

Ticho. 

Koukají na sebe. 

Alena: (smířeně) Už musím do práce. 
IT Honza: (pro sebe) Nevěříš mi… 
Alena: (balí si kabelku) Ehm… Jo, prosím tě, Honzo. 
Dneska nevím, kdy přijdu. Musím se s kolegyní domluvit, 
jak si rozdělíme služby na svátky, přijdu asi později. Ale 
v ledničce máš jídlo. Je tam ta houbová omáčka s rýží, 
tak když budeš mít hlad, ohřej si to v mikrovlnce.
IT Honza: To bych musel vstávat.
Alena: Trochu pohybu tě nezabije.
IT Honza: Nejsem si tak jistej, nejsem na to stavěnej. Ty 
přijdeš až tak pozdě? 
Alena: Asi jo. Nevím, jak dlouho to můžeme řešit.
IT Honza: Ach jo. To asi budu muset fakt vstát.
Alena: Asi jo, Honzo.
IT Honza: Život je krutý. 
Alena: (políbí ho do vlasů) Možná by sis mohl na Štědrý 
den umýt vlásky.
IT Honza: Vždyť mám krásný vlásky.
Alena: V asociaci ajťáků by si mohl být předsedou… Ale 
jinak nevím, jestli ti Ježíšek něco nadělí, když má Honza 
na hlavě takový hnízdo…
IT Honza: (jako dítě) Tak to ne. Nemůže mě ošidit jen 
kvůli tomu, že se mu nelíbí můj účes! Napsal jsem si 
email o nový disk do compu. Nutně ho potřebuju. (dá ji 

rychlou dětskou pusu)

Alena: Jedině to, že dokážeš bejt někdy tak roztomilej, tě 
uchránilo, že jsem ti ještě neutekla.
IT Honza: Pche. Jsem dokonalý muž.
Alena: To jsi přesně ty. Tak pa někdy večer. (šibalsky) 

A něčím mě překvap.
IT Honza: Jojo, see ya. Asi to budu muset přeinstalovat. 
Alena si smířeně vzdechne a odejde. 
IT Honza: Přece nepolezu až k mikrovlnce…Pfff…Nejsem 
žádná lama. (kouká na PC - na mikrovlnku a něco začne 

hbitě psát do PC)

Tma. 
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tvorba 5. obraz 

Tma. Svítí jen obrazovka počítače a mikrovlnná trouba. IT 

Honza se probírá na zemi změtí kabelů. 

IT Honza: To bych nebyl IT, abych tohle nedal. Základní pro-
pojení kabelů, brnkačka. Ještě tenhle…Tak…. A je to. (nechá 

kabely na zemi a jde něco psát do PC) Jaký „není spojení“? 
(zase jde na zem, propojuje znovu kabely) Jo tebe jsem 
nesecvaknul. A už si tam. Ha! (zase jde k PC) Spojení nale-
zeno, jsem borec. A teď si pohrajeme s konfi gurací. WTF! Co 
to jako má bejt? Nevadí. Enter. (mikrovlnka začne jasněji 

svítit a lehce hučet). A už se nám to spojuje. Haha. Abych 
já musel vstát od svýho kompu k mikrovlnce kvůli žrádlu, 
když si to můžu nadatlovat vodsaď. Kurva, sem dobrej. 
(mikrovlnka zhasne) „Není spojení“! Jak jako není spojení? 
Teď jsem to tam secvaknul, pičo! (sedne si na zem a propo-

juje kabely, udělá tam monstrózní spojení, spojí všechno 

se vším, pak se vrátí k PC) A co teď? Spokojenej? Aaa, už 
si tu chrochtá, tak šup šup... (píše na PC) Takže dáme 4 
minuty, naplno. Enter. (mikrovlnka se rozsvítí a začne hu-

čet) Hodná holka. Hezky pracuj, taťka si zatím pustí fi lmík. 
(hledá) Ne, ne, viděl jsem, ne. Aaa, Dravá Bláža má novej 
díl. Hustě. „Dravá Bláža ráda líže“, ty rajdo. Spustit! (začne 

se ozývat erotické vzdychání, IT Honza valí oči) Kde to 
máš ten jazyk…(přibližuje se k monitoru) No ty vole! (trochu 

se vyděsí) No, Blážo, tohle dělají jen ty jiný ne….(kouká) Co 
to…? (ještě víc se přibližuje k monitoru) A je tam celej! (mi-

krovlnka začne svítit jako zářivka, velmi nahlas hučí) No 
to je hukot. Jeď, jeď! To Alena ani nezná... (hučení je silnější 

a silnější) Jo, už máme jídlo, Blážo…Jo, jo, jo… Jsem génius, 
Blážo a ty – ty si taky génius! (hučení) 

IT Honza přejede židlí kousek k mikrovlnce, dotkne se jí, 

pořád ale kouká na monitor, dostane ránu, kabely i mi-

krovlnka začnou jiskřit, zajiskří i PC, ale jiným způsobem. 

Ozve se velký výbuch, IT Honza zajiskří, zaškube sebou 

a sesune se na zem. Zazní dramatické varhany. Tma. 

…
Po chvíli se rozsvítí slabé světlo. Místnost vypadá jako 

po výbuchu atomové bomby. IT Honza leží na zemi bez 

známek života. Velký monitor začne problikávat. Najednou 

se rozsvítí a v něm se objeví „podivně živá“ Dravá Bláža.

Dravá Bláža: (pokašlává) No fuj, co to je za svinec! 
V tomhle mám pracovat, a co ten kouř jako? Zplihnou mi 
vlasy! Heej! Tak udělá s tim někdo něco!? Halo?! A kde je 
jako dlouhej Josef? Hej, ty tam na zemi! Co se tady jako 
děje? Kde je Josef a proč je tu takovej bordel. Ty jako 
spíš? S dravou Blážou ještě nikdo nikdy neusnul. Seš 
houmlesák nebo co? Fuj a smrdíš. Asi se ti tu něco při-
peklo, brouku. A jestli si to ty, tak to je krize. Mohl by ses 
seznámit s koupelnou. Žiješ vůbec? Ježiš marjá, von asi 
dostal infarkt. Halo! Sanitka - Sto padesát tři nebo tak 
něco... pět…debilní matika! No tak, zlato, prober se, Dra-
vá Bláža ti ukáže, co ještě nikdo nikdy neviděl. Budíček, 
draku… Takovej velkej, vlasatej, ty musíš bejt divoch…
Hmm...hned bych si tě dala, ale to by ses musel nejdřív 
probudit…s mrtvolama to nemám moc ráda…teda aspoň 
myslim…
IT Honza se začíná hýbat a kašlat. 

Dravá Bláža: Probouzí se. Žije! 
IT Honza pomalu vstane. 

IT Honza: Hustý! Kde je jídlo? (kašle, kouká zmateně 

na monitor, nechápe, co vidí)

Dravá Bláža: No čau, brouku. Konečně ses probral, ne! 
Už jsem se začínala malinečko bát.
IT Honza vykřikne a zase omdlí.

Dravá Bláža: Co jééé? Dyť jsem nalíčená. (upravuje se)

IT Honza: (probere se, je stále na zemi) Kdo si? Co si? 
Chceš mě zabít? 
Dravá Bláža: Co? Neříkej, že mě neznáš? Zrovna ty vypa-
dáš, že mě znáš docela dobře. 
IT Honza: Já? Co!? 
Dravá Bláža: Jsem Dravá Bláža, ne? Dneska ráda lížu, 
ale jinam to mám ráda i zezadu, na koni, na stromě... 
Podle dílu…
IT Honza: Dravá Bláža! Vy jste Dravá Bláža?
Dravá Bláža: A cos jako myslel? Chcíplej pulec…
IT Honza: Promiňte, já vás nikdy takhle celou neviděl… 
(po chvíli) My spolu mluvíme… Ale vy jste v počítači!
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tvorbaDravá Bláža: Jak jako v počítači? Jsem ve studiu ne…A je 
tu vcelku bordel, prdelko.
IT Honza: Jste v mým počítači. Právě se opíráte o Total 
Commander a asi jste někam zahodila Adobe Reader. 
Dravá Bláža: No je to tu nějaký malý. V počítači jsem 
ještě netočila, ale co. Tak půjdeš ke mně, opičko. 
IT Honza: Jak se to mohlo stát? Jste živá! Reagujete! 
Dravá Bláža: Jsem až moc žívá…Tak se nestyď… Jak 
se jmenuješ? Ale na jménu vlastně nezáleží…Budu ti ří-
kat, Einsteine. Máš takovej vědeckej styling. A tykej mi, 
ať si nepřipadám tak stará. 
IT Honza: (pro sebe) Já jsem si snad ustřík do trenek! 
Heh. Tak tohle Windows neuměly! Furt říkám, že jedině 
Linux nás posune dál! A to jsem ještě nevěděl o týhle 
nový featurce. Nejhustší! Je vážně živá. (Bláža si styluje 

vlasy) Ale co když to nebyl Linux. Ne, to nemohl bejt 
Linux – to by se o tom psalo v manuálu. Jasně, anebo 
by to už dávno běželo po netu. . . Takže?! To jsem byl 
já! To je můj objev, můj vynález! Světovej vynález! Vytvo-
řil jsem život ve svým počítači. Sám se rozhoduje, sám 
komunikuje – bez naprogramování. Vytvořil jsem doko-
nalejší verzi člověka! OMG! Ty vole, to je tak hustý, že už 
je to OMFG! Perfektní lidská bytost v počítači! Ano! And 
The Nobel Price goes to….
Dravá Bláža: Hele hlavounku, tak co jako bude? Nemám 
na to celou noc…
IT Honza: Sakra!
Dravá Bláža: Co? Máš nějaký problémy dole? 
IT Honza: (zase pro sebe) Nemůžu před komisí prezento-
vat oživlou pornoherečku! „Dobrý den, stvořil jsem život 
v počítači. To je ona, říká si Dravá Bláža a je to průměrná 
herečka v béčkových pornofi lmech.“ – „ Zajímavé, kole-
go a jak se vám ji podařilo přivést k životu?“ – „No víte, 
manželka v noci pracuje, tak jsem si pustil péčko!“ … 
Ne, to nejde. – „A jak dlouho jste pracoval na svém pro-
jektu?“ – „Asi tak třicet vteřin, pane profesore. Nechtěl 
jsem zvednout prdel k mikrovlnce, tak jsem ji propojil 
s počítačem a ve volné chvíli jsem se díval na porno 
a najednou to celý bouchlo a Bláža ožila!“ - „Vskutku in-

teresantní, pane kolego. A můžete to zopakovat i s jiným 
objektem, než je prostitutka?“ – „Ne pane kolego, nevím 
jak, byla to náhoda?“ - Né, né! Nemůžu říct pravdu. Vy-
smějou se mi! Musí se změnit! 
Dravá Bláža: Haf, haf, tvoje štěňátko už čeká... Haf, haf… 
Copak dělá páníček?
IT Honza: Možná by ji šlo přeprogramovat…(otočí 

se na ni) Už jsi hrála právničku nebo doktorku?
Dravá Bláža: Cože? Ne, ale jednou jsem byla sadistická 
sekretářka. Dobrý, ne?
IT Honza: Ne, potřebuju něco odbornýho... reprezenta-
tivního.
Dravá Bláža: Vidím, že potřebuješ vyšetřit, zlato? Pojď 
k paní doktorce a ukaž jí prdelku. Paní doktorka ti po-
může. Dobrý, ne?
IT Honza: Znáš netbeans? 
Dravá Bláža: To je nějaký jídlo? 
IT Honza: Mno… Je to takovej krámek, vchází se do něj 
támhletou ikonkou nalevo…
Dravá Bláža: To má ale kurva malej vchod. Metro myší 
dírou neprojede, zlato.
IT Honza: Myslím, že jelikož si jenom elektromagnetická 
entita. Mohlo by to… 
Dravá Bláža: Cože to? 
IT Honza: Že by se ti tam mohlo líbit.
Dravá Bláža: A co je to za krámek?
IT Honza: Něco jako plastická chirurgie…
Dravá Bláža: Ježiš, to znám…
IT Honza: Ale vnitřní…psychická…
Dravá Bláža: Tak to je dost k hovnu, ne. Psychická plas-
tika je ti ve fi lmu na nic.
IT Honza: Nechtěla bys bejt chytřejší, kultivovanější… 
elegantnější…
Dravá Bláža: Tak boreček by mi chtěl vymejt mozek, tak 
to prrr Einsteine. Se svoji hlavou jsem se dostala tam, kde 
jsem…a jsem vcelku hodně spokojená a docela ve vatě. Tak-
že ti do žádnýho beansu nevlezu…Musíš mě milovat tako-
vou, jaká jsem. Taky tě miluju a to nejsi zrovna krasavec. Ale 
něco v sobě máš...nedá se to pojmenovat, ale je to sexy. 
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tvorba IT Honza: (začne ho zajímat osoba DB) Ty umíš mít ráda?
Dravá Bláža: Jasně. Co to je za otázku, copak jsem ně-
jakej robot? 
IT Honza: Mno…znáš Linux?
Dravá Bláža: To je nějaká nová antikoncepce?
IT Honza: Hehe. To říká Alena taky…
Dravá Bláža: Kdo že? 
IT Honza: Nikdo. Vůbec nikdo. Jen že máš pravdu.
Dravá Bláža: Ty jsi sladkej.
IT Honza: Vážně?
Dravá Bláža: Jsi úplně jinej, než všichni ostatní, s který-
ma jsem…pracovala. Vůbec se na mě nechceš vrhnout, 
jako kdyby tě sex ani nezajímal. Vlastně jenom mluvíš. 
IT Honza: Jsem IT. 
Dravá Bláža: To je roztomilý. Mám ráda magory.
IT Honza: Díky. 
Dravá Bláža: Takovej věčnej kluk. Možná máme něco 
společnýho.
IT Honza: My? Hehe. Co myslíš? 
Dravá Bláža: Ani jednoho z nás se skutečnej svět moc 
netýká, a ani jednomu to nevadí. Líbíš se mi. 
IT Honza: Nedělej si ze mě legraci.
Dravá Bláža: Nedělám si legraci. Jsi první člověk, kterýmu 
jsem to řekla. Nikdy jsem neměla potřebu to říct. Ale ty 
se mi fakt líbíš, a jestli nechceš souložit, protože to asi jako 
IT neznáš, nemusíme to dělat. Vlastně je to sympatický.
IT Honza: (je vyvedený z míry) Ty jsi vlastně taky sympa-
tická, když tě člověk vidí celou, oblečenou a nemyslíš jen 
na to. Je to docela haluz. Jmenuju se Honza. Ale všichni 
mi říkají IT Honza. 
Dravá Bláža: To je tak hezký. Můžu ti říkat Ajťátko?
IT Honza: (dojatý) Jéé, to mi ještě nikdy nikdo… 
Dravá Bláža: Já jsem single. Možná to tak nevypadá… 
ale jsem single už dlouho. A občas je mi smutno. Nemám 
se ke komu přitulit. Usínám často sama. Jak řekla Mari-
lyn Monroe: „Kariéra je hezká věc, ale když je vám v noci 
zima, nezahřeje vás“. Měla pravdu… Někdy se v noci i bo-
jím. Máš někoho? 
IT Honza: Mno já…já….já teď nikoho nemám…

Dravá Bláža: To je fajn…teda jako ne…Asi ti je taky občas 
smutno, ne? Tak když já i ty jsme single…
IT Honza: Tak? (přibližuje se k monitoru)

Dravá Bláža: Tak bysme se mohli skamarádit… třeba…
IT Honza: To mohli. (stále se přibližuje) 
Dravá Bláža: Ty si tak milej.
IT Honza: Jak moc skamarádit? 
Dravá Bláža: Mohli bysme být i hodně blízcí přátelé, 
když budeš chtít.
IT Honza se chystá políbit obrazovku, Bláža se také na-

hýbá. V tu chvíli se ale ozvou klíče v zámku. Pak spadnou 

na zem. Alena se vrací z práce. IT Honza se hrozně vyděsí. 

IT Honza: Ne!
Dravá Bláža: (natěšená na polibek) Co?
IT Honza: Možná bysme neměli tolik spěchat. Nechci to 
nějak zkazit. Jsem v tom nezkušený. 
Dravá Bláža: Ale…ale…dobře. Takže… 
IT Honza: Počkáme.
Dravá Bláža: Dobře. Cítím se tak zvláštně.
IT Honza: To já taky. A teď musím na chvíli odejít…Přijdou 
mi opraváři na světlo…mám tu nějakou poruchu, víš… 
Na chvíli tě dám spát.
Dravá Bláža: Spát? Nejsem unavená.
IT Honza: Bude to jenom chvilka. (kliká na počítač - iko-

na režim spánku) Chvilička. Enter. 
Ve chvíli, kdy Bláža zhasne, se otevřou dveře a vejde 

Alena. Je velmi unavená, zprvu si nevšimne, že je ku-

chyň v dezolátním stavu. 

Alena: Ahoj miláčku, jsem úplně vyřízená. Všichni si 
dneska vzpomněli, co musí před Vánocema udělat, 
s kým si dát schůzku a kam jít…šílený. Musím si dát hor-
kou vanu.
IT Honza: (vytřeštěný u zhaslého PC) Samozřejmě, lás-
ko. Hezky se vycachtej. 
Alena: Děkuju. Jak ses měl ty? (všimne si nepořádku, 

vyděsí se – šok ji probere) Proboha, co se tady stalo? Jsi 
v pořádku. Jsi ohořelý!
IT Honza: Vážně. Ani jsem si nevšiml… No vidíš. A zrovna 
moje oblíbený tričko. 
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tvorbaAlena: Co se stalo, byli tu hasiči? Nemám zavolat hasiče, 
záchranku, někoho!
IT Honza: Ne, ne, proč? Všechno je v pořádku. Jenom 
jsem si dal ohřívat jídlo, to jak si mi připravila…tu vý-
bornou houbovou omáčku….a asi jsem to dal do špatný 
misky. Protože po několika minutách ti to začalo nějak 
hučet a pak to vybuchlo…
Alena: Panebože, vybuchlo!
IT Honza: Ne, jenom malinko. Ani jsem si toho nevši-
ml… Všechno funguje, jsem v pořádku, PC je v pořádku. 
Vůbec se tím nestresuj. Můžu za to já, všechno to tu 
uklidím. Nemusíš vůbec na nic sahat. Přece to na tobě 
nenechám., když jsi tak unavená.
Alena: Nestalo se ti něco při tom výbuchu? Nepřiotrávil 
ses? Jsi takový jiný?
IT Honza: Ne, jsem jako vždycky. Tvůj IT Honza. Uvědomil 
jsem si, jak těžce pracuješ a já ti vlastně vůbec nepomá-
hám. Takže ty se jdi teď hezky vykoupat, pusť si zvuky 
moře a já tu všechno uklidím. Zítra skočím pro novou 
mikrovlnku. Jako kdyby se vůbec nic nestalo. 
Alena: „Skočím pro novou mikrovlnku“. Sám? A ven, 
mezi lidi? Honzo?
IT Honza: Nemůžeš být na všechno sama. Byl jsem so-
bec. Omlouvám se. Kuchyň bude perfektní, jen se jdi 
klidně koupat.
Alena: Já jsem úplně zmatená.
IT Honza: Jsem přece superman. Heh. 
Alena: Vážně nechceš pomoct?
IT Honza: Neboj, zvládnu to.
Počítač probleskne. 

Alena: Honzo…máš vypnutý počítač?
IT Honza: Proč? Se ptáš? 
Alena: Teď tak zvláštně probleskl. Není s ním něco? Ten 
výbuch ho mohl nějak poškodit. Nechceš ho vypojit…
IT Honza: (vykřikne) Ne! To je nový spořič obrazovky…
Taková jakoby živá plazma…občas problikne. To je v po-
řádku… Počítač je v naprostém pořádku. Vůbec nic s ním 
není. Je oki jako vždycky. 
Alena: No dobře.

IT Honza: Ty jsi chudinko úplně přepracovaná. Jaktože 
nejsi už dávno ve vaně. 
Alena: Máš pravdu, dnes toho bylo už dost.
IT Honza: Taky si myslím. 
Alena: Tak já jdu…
IT Honza: Hezky si to užij.
Alena: Díky.
IT Honza si oddechne, chce spustit zase PC, vtom se ob-

jeví Alena. 

Alena: Nechtěl by ses jít koupat se mnou. Neboj se, jsem 
unavená, ale mohlo by to být hezké...nemyslíš…
IT Honza: To určitě, ale kdo uklidí kuchyň… Nemůže to tu 
takhle ležet…ještě by se něco stalo.
Alena: Pomohla bych ti pak…
IT Honza: Ale no tak lásko, pořád bys jen pracovala…Hez-
ky se vykoupej…samotná se tam odreaguješ víc… Myslím, 
že časy kdy jsme se tam vešli oba, jsou pryč… 
Alena: Ale nejsou…
IT Honza: To bys mi nesměla tak dobře vařit…
Alena: Hehe, no dobře, nebudu tě nutit. Ale kdyby sis 
to třeba….
IT Honza: Lásko, šup šup do bublinek! Já to tu všechno 
uklidím, ano? 
Alena: Ty jsi dneska tak hodný! (odchází, z dálky slyší-

me) To je zázrak…
IT Honza si konečně pořádně oddechne. Klesne vyčer-

paný na klávesnici. PC problikne. IT zpozorní. 

IT Honza: Blážo? Jsi tu? 
Tma. 

(Pokračování v Hybris 2011.11)
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