Také vám toto číslo připadá poněkud ukecané?
Chtěla bych vás ujistit, že i naše redakce se
inspirovala slavným heslem z Postřižin: zkracování
jsme si vzali k srdci. Škrtáme ostošest, opravdu.
S velkým nasazením se tak snažíme potlačit schopnost pracně rozvíjenou během
studia. Umět roztáhnout jednu myšlenku
do několika vět, to je během zkouškového
s několika seminárkami před vámi k nezaplacení. Nejeden student humanitních oborů
by za tento um dal celé jmění. V rámci Hybris
ovšem musí být jakákoliv zdlouhavost nekompromisně potlačena. Bezpochyby máme
ve zkracování ještě rezervy; zažitá (v případě
některých redaktorek vrozená) tendence
k rozepisování se potírá těžko. Ale čestné
redakční – snažíme se.

Měly bychom snad být z průniku cizích
výroků do našich textů znepokojeny? Tento
jev by mohl být potenciálně nebezpečný!
Co když se nás snaží jiné katedry pokoutně
infiltrovat?! Ovlivnit naši nestrannost…
Anebo je to jenom v nás? Leze nám neustálé
čtení dramat na mozek, a my tak vidíme
dialog (a potenciální dramatickou zápletku)
i tam, kde není? Nebo ještě hůř: co když
Nenechte se proto zmýlit. Ukecanost tohoto
tímto způsobem podvědomě vyjadřujeme,
čísla spočívá z velké části v něčem jiném,
a nemusí to nutně být věc negativní. V našich že už máme dost neustálého vynášení soudů
článcích se totiž hodně mluví, jakkoliv para- nad inscenacemi…!
doxně to zní. Proto možná oceníte, že tradičně upovídané Dialogy (tentokrát s absolventy Neviděla bych to tak černě. Naopak, tento
jev možná spíše značí, že se nebojíme opusKatedry výchovné dramatiky) se objeví až
tit důvěrně známé osvojené žánry a témata.
v čísle dalším. Z těchto stránek k vám i tak
Dokonce se pouštíme do v Hybris dosud
bude při čtení promlouvat nebývalé množnereflektovaných uměleckých oblastí. Vyství respondentů. S citovanými výroky osob
dáváme se na půdu neprobádaných kateder
působících mimo redakci se setkáte nejen
(KVD) či celých fakult (HAMU, FAMU).
v rozhovoru s tvůrkyněmi storytellingové
Ke zkracování se tak přidává heslo propoinscenace Zrezivělé dětství. (A tady se nám
jování. Není divu, že proto dáváme slovo
to dále komplikuje – respondentky v rámci
i studentům, pedagogům či tvůrcům mimo
svých odpovědí dokonce citují další osoby…)
naši katedru. Každý neohrožený průzkumLatentní dialogická forma v podobě citoník potřebuje svého domorodého průvodce.
vaného názoru se nám vloudila i do článku
Ale to už jsme se od Postřižin dostali až
o scénickém čtení KVD My, zvířata nebo do
někam k robinzonádám.
reflexe konceptu DISK_USE. A nakonec vás
čeká ještě vítězná hra třetího ročníku soutěVidíte, i ten editorial by nakonec potřeboval
že o nejlepší krátkou divadelní hru!
zkrátit…
Petra Zachatá
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Show Must
Go On!
autorka_Kateřina Kykalová
foto_Nikolas Tusl

PAVILON
Katedra alternativního
a loutkového divadla
Vědecký koncepční a tvůrčí
tým: Natálie Rajnišová, Anežka
Kalivodová, Mikoláš Zika
Produkce Pavilonu:
Petra Náhlíková, Ludmila Veřtátová,
Karolína Soukupová
Cvičení asistenti: Jan Strýček,
Dominik Migač, Julie Šurková,
Lumíra Přichystalová, Martin Cikán,
Ladislav Karda, Nataša Mikulová,
Anežka Kalivodová, Anita Gregorec
Psáno z premiéry 16. 12. 2016
a reprízy 10. 1. 2017
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„Jdou cvičení sloni a cvičení
pávi, pár cvičených koní
a cvičené krávy. Jdou cvičení
švábi a cvičené žáby, jdou
cvičení mroži a za nimi
s noži jdou cvičení lidé…“
(Karel Kryl: Maškary)

P

lanetu zasáhla velká korozní bouře a zahubila veškerý
život s výjimkou lidí, kteří se
před ní stačili schovat. Vědec
Thomas L. B. se svým kolegou Jeffem K.
ovšem objevili díky jeho vysoké odolnosti
zázračně přeživší organismus – houbu
Mumbun – a z něj se jim postupně podařilo
vyvinout nové rostlinné a živočišné druhy.
Thomas poté z ne zcela známých důvodů
zmizel; nyní se ovšem proslýchá, že jeho
útěk mohl být motivován sporem s Jeffem

hybris

o to, kdo z nich dvou Mumbun skutečně
objevil. Plody jejich společné práce v současnosti každopádně sklízí Jeff ve svém
Institutu postkorozní flory a fauny, kde
senzacechtivým návštěvníkům předvádí
jednotlivé exempláře. Uměle vyvinuté formy přitom nejsou schopné života ve volné
přírodě – Pavilon tak nenabízí žádné řešení problému a namísto vědeckého ústavu
plní funkci dobře promyšleného (a jak se
ukáže až bezohledného) byznysu.
Tolik příběh, který se diváci mohou
dočíst v programu – „novinách, které
přežily“. Inscenace z něj vychází, namís-
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to komplexnějšího zpracování tématu
dehumanizace vztahu k přírodě je však
postavená na jednoduchém principu ukazování: divákům jsou zkrátka předváděny
fikční organismy, od primitivních forem
v teráriích po ty složitější na scéně. Tvůrci
výrazně parodické autorské inscenace
jsou tři scénografové Katedry alternativního a loutkového divadla: Anežka
Kalivodová, Natálie Rajnišová a Mikoláš
Zika. Historicky poprvé dostali tito studenti možnost vytvořit v DISKu autorský
projekt, který nepodléhá žádnému pedagogickému vedení.
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Diváci se při příchodu do foyer DISKu
proměňují v návštěvníky Pavilonu a vítá je
personál Institutu I.P.F.F. v čele s ostrahou
(Ladislav Karda), jež u bezpečnostní brány
kontroluje, aby dovnitř nepronesli žádné
magnety či jiné předměty, nové křehké
civilizaci jakkoli nebezpečné. Každý divák,
který se rozhodne do Pavilonu vejít, se
tak díky pozornosti okolostojících diváků
na chvíli chtě nechtě promění v herce.
Svou roli návštěvníka pak plní i po celou
dobu představení. Každému z nich pak
hosteska rozdává plátek New Times. Jeho
četbou a sledováním zpravodajské relace,
promítané na obrazovce ve foyer i v přilehlé kavárně, si diváci mohou ukrátit čekání
na začátek představení. V roli hostesky
se střídají herečky Anita Gregorec a Julie Šurková, obě s tmavými kontaktními
čočkami, z nichž první jmenovaná působí
díky trhavým, až robotickým pohybům
hlavou o poznání fantaskněji.
Návštěvníci jsou poté vpuštěni do
jakéhosi předsálí, vytvořeného již v prostoru divadelního sálu, kde mohou jako
v zoologické zahradě obdivovat všelijaké
primitivní organismy. V malých teráriích,
označených příslušnými informačními
štítky, je animují schovaní herci, a to za
pomoci různých drátků nebo třeba magnetů. Díky nim můžeme sledovat např.
zřejmě nejprimitivnější organismus v osamoceném teráriu uprostřed předsálí, vytvořený z kovových hoblin, a buď propadat
iluzi jakéhosi pohyblivého lišejníku, anebo
zavzpomínat na hodiny fyziky a těšit se
z principů, jakých tvůrci k zobrazení těchto organismů využili. Ještě „vymazlenější“
jsou organismy připomínající brouky –
ty se totiž díky mechanickým stroječkům
pohybují dokonce bez pomoci vodičů.

8

Z živých tvorů se
stává turistická
atrakce jako
v zoologické
zahradě

Početné publikum však nemá zdaleka
dost času na to, aby si stihlo prohlédnout
(a už vůbec ne přečíst) všechno. Na premiéře, kdy ještě nebyl určený směr prohlídky, se diváci semleli ve víru chaotické
tlačenice a šťastlivce, jimž náhodou nešlápl na nohu nikdo z lítého davu, mokrým
mopem přetáhla nerudná uklízečka (Julie
Šurková). Tento nedostatek tvůrci na
dalších reprízách odstranili a diváky posílají v dlouhé frontě již jen z jedné strany.
Buzerace ze strany postav ovšem pokračuje: na diváky jsou verbálně i fyzicky
hrubé a namísto požitku, který by touto
nejpropracovanější a nejzajímavější částí
představení mohli tvůrci divákům nabídnout, vytvářejí dojem nepříjemné davové
senzace. Dávají tak promluvit hlavnímu
tématu inscenace, a sice že se z živých
tvorů stává turistická atrakce. A pokud
někoho z diváků mrzí, že si exempláře
a štítky nestačil prostudovat, může si je
prohlédnout alespoň nehybné na opuštěné
výstavě po skončení představení.

hybris

P

o krátké prohlídce vyhání svým
mopem uklízečka diváky od terárií zpět na vstupní schodiště,
odkud poté sledují choreografii
na vrcholu elevace, oddělující pavilon
s terárii od samotného sálu. V napůl
robotickém a napůl zvířecím tanci se ve
cvičené tvory, držené v zábradlím tvořené
kleci, proměňují tentokrát samotní herci.
Gregorec zde opakuje trhání hlavou, za
mřížemi ovšem tytéž pohyby získávají
odlišný význam a namísto robotické hostesky vytvářejí představu opice. Muzikálový zombie výstup připomene Jacksonův
Thriller a naznačí estrádní ráz představení.
Po něm jsou diváci konečně vyzváni ke
vstupu do sálu. Zde se tak trochu navzdory
očekávání, danému názvem inscenace i začátkem představení (připomínajícím starší
DISKové inscenace, jež variabilně pracují
s prostorem, jako byla např. Expérience
Grand-Guignol), diváci usazují na stupně
klasického hlediště, pouze bez židlí. Od
mikrofonu za stolkem na nejvyšším stupni
je vítá moderátor John Winston (Ladislav
Karda) se svým hostem Sarah B. (Anežka
Kalivodová) – specialistkou na postkorozní tvory.
Jejich projev vytváří představu jakéhosi populárně naučného varieté: Karda
ztvárňuje typicky rozšafného moderátora,
snažícího se zaujmout posluchače svým
humorem, přednes Kalivodové zní zase
díky monotónní intonaci jako doprovodný
komentář dokumentárních filmů o zvířatech. Postavy v prostoru hlediště doplňuje
Párkař Peter (Martin Cikán), který se
volně pohybuje mezi diváky a prodává jim
párky v rohlíku. Show na scéně pak představuje komentované krmení a cvičení
tvorů Pavilonu, jak jej známe ze zoologic-
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kých zahrad např. z akvárií lachtanů, často
přímo obklopených tribunou pro diváky. Do tohoto konceptu by konec konců
zapadal i párkař a moderátorská kabina.
Atmosféra drezury v uzavřeném sále je ale
spíše cirkusová.
Rovněž typy postav na scéně a jejich
kostýmy vytvářejí více představu cirkusových umělců než cvičitelů v zoo. Majitel
Pavilonu Jeff K. (Jan Strýček) vystupuje
ve svém fráčku s dvouřadým zapínáním
a bičem jako klasický krotitel a jeho žena
Nancy (Nataša Mikulová) ztvárňuje
sexy divu, která by vedle cirkusu obstála v kdejaké kabaretní show. Aby tvůrci
dostatečně zvýraznili její hvězdný opar,
jako jediné z postav jí na jinak téměř
prázdné scéně postavili vlastní hereckou
šatnu. V tomto „zákulisí“ odhaluje herečka
svou přirozenost, znuděně čte a šňupe
koks, ovšem na jevišti vždy bezpodmínečně září. Kdo ví, jestli i její vztah s Jeffem
není jen marketingově dobře promyšleným tahem? Neustále tančící či pózující
asistentky Chloe (Julie Šurková) a Judy
(Anita Gregorec) v přiléhavých leopardích

Parodická inscenace
je postavená na
jednoduchém
principu ukazování
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všechny neduhy. Zřejmě za tímto účelem
ho zaměstnanci Institutu týrají, berou
mu hračky a ani pro ránu bičem nejde Jeff
kombinézách pak připomínají akrobatky
daleko. Odměnou za násilí jsou jim slzy,
nebo hadí ženy. Jako v cirkuse tvůrci prajež loutce z očí prýští proudem. Proč však
cují i s diváky, které přímo oslovují a (ne)
louži vzácných slz vytírá asistentka obydobrovolníky zvou dokonce i na scénu,
aby nakrmili předváděné tvory, povozili
čejným hadrem? Násilí se stává bezúčelse na nich a vyfotili se s herci. Publikum
ným, páchaným snad z čisté radosti pro ně
zde zkrátka není divadelním publikem,
samotné. Představení končí útěkem tohoto
ale živou součástí Pavilonu.
týraného tvora. Za zdmi umělého světa
Jeff se svým týmem divákům postupně Pavilonu ovšem nepřežil a jeho mrtvolu
představuje drezuru jednotlivých tvotak mohou společně s dalšími nehybnými
organismy diváci spatřit cestou z Pavilonu
rů, jež jako obří loutky animuje uvnitř
v sále s terárii. Ten tím nyní plní funkci
ukrytý Dominik Migač. Nejskutečněji
působí Cholopeus, jelikož je nejvyvinutější zákulisí.
(stavbou těla se již podobá savcům, třeba
émata, která by tato legrácka
takovému lenochodovi), a i jeho animace
mohla otevírat, jsou mnohem
je tak nejpropracovanější. Pohybuje se
důsledněji než v samotné inscena čtyřech dlouhých končetinách, za sebou
naci formulovaná v programu –
manévruje těžký ocas a hlavou na dlouhém novinách, s nimiž si tvůrci vyhráli. Vedle
krku nesměle prozkoumává prostor. Když informací důležitých k pochopení příběhu
se plachý tvor osmělí, může se na něm
nabízejí předpověď počasí nebo inzerci.
jedna z divaček jako v cirkuse i povozit.
V jednotlivých příspěvcích se pak tvůrci
Co je ovšem nejpodstatnější – jeho slzy
dotýkají nejen ekologie a lidského vztamají léčivé účinky a pomáhají snad na
hu k přírodě, lhostejnosti anebo naopak
vypočítavosti, týrání zvířat, smyslu jejich
chování v zajetí, ale i relativity krásy
a pomíjivosti módních trendů. Společně
se zprávami na obrazovkách a dvojím úvodem zabezpečují noviny inscenaci přitažlivý zevnějšek. V samotném představení
se tato témata ozývají mnohem slaběji, při
jeho sledování však divák ani nemá potřebu dávat věcem nějaký význam, neboť je
v tu chvíli návštěvníkem Pavilonu a jeho
úkolem je zkrátka nechat se bavit. A to bez
ohledu na kvalitu nabízené „zábavy“.
Za tímto účelem tvůrci volí právě ony
umělecké žánry, založené primárně na
předvádění dovedností: cirkus, varieté,
muzikál. Dvakrát se herci proměňují také
v rockovou kapelu a představení získává
ráz koncertu; tím, že je tento výstup zdvo-

T

Ve cvičené tvory
držené v kleci
se proměňují
i samotní herci
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popkultury obecně? Nebo své vlastní situace, kdy se coby začínající herci v DISKu
vystavují jako zboží na trhu před svými
potenciálními uměleckými šéfy? A chtěli
se vůbec něčeho dotknout? Skrze manipulaci s diváky promlouvá nejvíce téma
davové povrchnosti, s jakou přehlížíme
skutečné problémy. Jako návštěvníci tohoto nelidského Pavilonu se diváci proměňují
ve stejně drezírované tvory, jaké si prohlížejí na scéně či za sklem terárií, přesně
v duchu citované Krylovy písně, jež se mi
při sledování představení vybavila. Jsou
zkrátka nuceni, aby se předváděli a ztrapňovali společně s herci, čímž přistupují
na jejich hru na rádoby šťastný Pavilon
a potvrzují estrádní charakter podívané.
jen, vytváří v hudební terminologii navíc
Tvůrci se do problematiky nenoří
jakýsi refrén. Do hlasité hudby se zde
hlouběji a naopak se zdá, že ji záměrně
ve vystupňované hádce na dva záměrně
špatně ozvučené mikrofony přeřvávají Jeff umlčují právě onou do očí bijící přihloupa Thomas (Lumíra Přichystalová) a jejich
lou estrádou. Že jde o parodii, jakousi
expresivní projev osciluje mezi metalovým legrácku na druhou (či podle vkusu až
řvaním a rapovým battlem. Je to snad jedi- nejapný žert), dokazuje závěrečná děkoný okamžik, kdy do povrchní show proni- vačka, kdy moderátor představuje herce
smyšlenými, převážně anglickými jmény
ká příběh načrtnutý v programu, hercům
jako nějaké celebrity a děkuje jim za jejich
však není rozumět a divákovu pozornost
poutají raději opět další pouťovou atrakcí: výkony – i oni nás bavili jako pouhopouhá
cvičená zvířata. V podobně popkulturně
Thomasovými neonově svítícími/blikajíparodickém duchu se nese i reklama na
cími podrážkami. Tak jako jsou mrtvoly
jiné představení letošního absolventského
zneužitých tvorů odklizeny do zákulisí,
i tuto dávnou křivdu, jež by mohla vrhnout ročníku KALD: „A pokud se vám předstastín na úspěch projektu, se snaží provozo- vení líbilo, přijďte na Objevení nebe! Tomu
taky nebudete rozumět...“ Přiřadíme-li
vatelé Pavilonu zakrýt za efektně hranou
k těmto projektům i třetí absolventskou
habaďůrou.
Stejně tak herectví je záměrně povrch- inscenaci, experimentálně absurdní hříční až parodické (ostatně i v programu jsou ku Jiřího Adámka Skončí to ústa, na světě je
herci uvedení jako „cvičení asistenti“)
k nonsensu inklinující ročníková poetia postavy jsou redukované na velmi hrubě ka. Škoda, že získané volnosti nevyužili
načrtnuté, všeobecně zažité typy. Otázkou studenti k prozkoumání jiných vod než
zůstává, čeho přesně se chtěli tvůrci svou
k „experimentu“ v dobře známém akváriu.
parodií dotknout. Ekologických problémů?
Přezíravého zacházení se zvířaty? Žánru
sci-fi? Pokleslých uměleckých druhů či
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I’ll Be There
For You…

… when the rain starts
to pour. Parta šesti lidí
dovádí ve fontáně. Dnes již
kultovní obraz a kultovní
píseň. Kdo by neznal
Přátele – onu legendární
partičku, o jejíchž
vztazích, každodenních
starostech, ale i radostech
života v New Yorku seriál
vypráví. Jeho popularita
trvá od devadesátých let
až dodnes. Proč o tom píši?
Poslední absolventská
inscenace čtvrtého
ročníku KČD nese název
Kamarádi. A to není
náhoda.

autorka_Tereza Pavelková
foto_michal hančovský

Kamarádi
Katedra činoherního divadla
Autor: Barbora Hančilová
Úprava, režie a dramaturgie:
Kristýna Kosová, Adam Svozil
Scénografie: Petr Vítek
Kostýmy: Vojtěch Hanyš,
Petr Vítek
Pohybová spolupráce:
Martin Talaga
Hudební spolupráce:
Jiří Šlupka Svěrák
Vedoucí produkce:
Agáta Karasová
Produkce: Lucie Nováková,
Kateřina Pazderová
Hrají: Beáta Kaňoková,
Michal Lurie, Jana Kotrbatá,
Václav Švarc, Adam Vacula,
Kamila Trnková/Kamila
Janovičová, Tereza Terberová,
Viktor Javořík
Premiéra: 18. listopadu 2016
v divadle DISK.
Psáno z repríz: 4. 12. a 20. 12.
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a scéně se objevují Jakub,
Mája, Petr, Monika, Lenka
a Marek (ano, je jich také
šest), notují si slova písně
z Přátel, pohupují se do rytmu a divákovi tím dávají jasnou zprávu, o kom
a o čem se bude hrát. Podobně jako
v seriálu sledujeme v té nejobecnější
rovině sérii sociálních interakcí party
kamarádů. Zde však podobnost se
sitcomem končí. Na rozdíl od svých
newyorských soukmenovců trpí
Kamarádi deziluzí, samotou a během
hledání pevného bodu v chaotickém
světě dospělosti se navzájem zrazují.
Jsou uvězněni v nostalgii, v obrazovkách svých iPhonů, zvěčněni
na instagramových fotografiích,

hybris
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vystřižených z facebookových chatů, však
vytváří dojem jakési plochosti, který je
dále patrný ve všech složkách a stává se
tak inscenačním záměrem.
Tvůrčí duo onu plochost umocňuje
seškrtáním několika významotvorných
promluv, čímž dosahují namísto propracovaných charakterů spíše zjednodušených
typů. Z Lenky (Kamila Trnková/Kamila
aniž by však vnímali skutečnou realitu.
Janovičová) se stává fiflena, kterou více
Američtí Přátelé v devadesátých letech
zajímá to, jak se prezentuje na sociálních
vypovídali o generaci dvacátníků, kteří vy- sítích, než jak se chová ve skutečnosti.
Zradu své nejlepší kamarádky bere jako
růstali v době před vzestupem masových
technologií. Píše se rok 2017 a my máme co součást přirozeného toku událostí. V předdo činění s generací odlišnou. A právě do
loze ji na cestě z oslavy přepadne náhlý
té patří Kamarádi režiséra Adama Svozila
záchvat úzkosti, v inscenaci ale nepláče,
a dramaturgyně Kristýny Kosové.
nelituje. Jakub (Michal Lurie) je v textu
Inscenace vychází ze hry Malé
Hančilové romantická duše, přemýšlivý
závislosti, jejíž autorkou je Barbora Hanči- kluk, kterého studium na vysoké škole
nenaplňuje, raději chce pracovat v kavárně
lová, studentka dramaturgie KČD. Příběh
a věnovat se skládání hudby. V inscenaci
začíná narozeninovou párty. S přibývaale vyznívá spíše jako osoba bez ambicí,
jícím alkoholem a následně i drogami si
uvězněná ve vzpomínkách na bezstarostzačnou kamarádi mezi sebou navzájem
vytvářet svá „malá dramata“ (jak je nazývá nou minulost a tlumící svou ztracenou
jedna z postav), jež však přerostou v tragé- existenci drogami. Jeho bývalá přítelkyně
Mája (Beáta Kaňoková) Jakubovi ve hře
dii. Smrt oslavence zůstává nad neúplnou
partou viset jako černý mrak. Každý se s ní vytýká, že spolu sice chodili, ale intimně
nežili, což jejich vztahové problémy činí
vyrovnává po svém – rozchodem, novou
láskou, inspirativními posty na blogu nebo mnohem hlubší. Do výsledného tvaru však
tvůrci výtku nezařazují.
snahou o úspěch ve světě umění.
Svozil s Kosovou sice změnili půrolínání časových rovin,
které Hančilová předepisuje,
vodní název, čímž vytvořili jasnou aluzi
je v Kamarádech svědomitě
na známý sitcom, formální náležitosti hry
dodržováno. Děj přeskakuje
– klipovitou strukturu, prolínání časood osudné oslavy Jakubových narozenin
vých rovin, časté nedialogické promluvy
k jeho pohřbu a zase zpět. Inscenátoři
adresované do publika – však v režijněrychlé střídání časových rovin v závě-dramaturgické koncepci dodrželi. Sama
„nedramatická“ kolážovitá struktura
ru vyhrocují, když přestřihávají mezi
textu, skládající se převážně z replik jako
„dovolenkovým“ dobrodružstvím Petra
(Václav Švarc) s Lenkou a dobou o něco
pozdější, kdy na svět přichází Moničino
(Jana Kotrbatá) a Petrovo dítě. Nejzásadnější vstup do textu však Svozil s Kosovou

Přátelství je
v inscenaci silně
ironizováno.

P
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učinili přidáním detektivní zápletky, čímž
plně využili potenciál nechronologického
vyprávění. Divákova pozornost je po celou
dobu směřována k otázce kdo skutečně
zavinil Jakubovu smrt? Na odpověď si publikum musí počkat až do předposledního
obrazu.
Klipovitá struktura textu umožňuje
tandemu Svozil – Kosová vytvořit jasnou
jevištní stylizaci. Podobně jako v jejich
předchozí inscenaci divadla DISK Rituální
vražda Gorge Mastromase (2015, získala
Cenu Marka Ravenhilla) i zde můžeme
režijní prostředky definovat jako filmové.
Světlem se v situacích znenadání zaostřuje na jednotlivé promluvy postav, jež
jakoby s nadhledem komentují to, co se
právě odehrává na pozadí. Monika si tímto
způsobem stěžuje, že si jí Petr nevšímá
a pracuje, i když by se měl bavit s přáteli.
Vzápětí mu přichází e-mail – jeho vysněný
projekt byl přijat a on slaví. Z reproduktorů se ozve Halo od Beyoncé a Monika
s Petrem se k sobě ve zpomaleném záběru
přibližují. Filmové prostřihy, realizované
pomocí světel, jsou použity také jako přechody mezi jednotlivými dějišti – na jedné
straně jeviště hrají Babeta (Tereza Terberová) s Markem (Adam Vacula) Let it go
na Xboxu, zatímco si vedle v kuchyni Mája
s Jakubem dávají lajnu. Později, když Petr
jakožto nastávající otec čeká na chodbě porodnice, se zase na jiné části scény zjevuje
Mája, která právě otevírá svoji výstavu
v Českém centru v Berlíně.
Dojem plochosti (v doslovném
i přeneseném slova smyslu) podporuje
také scénografie Petra Vítka. Tlustý, bílý
obdélník, připomínající obrazovku Macu

recenze

Herecké ztvárnění
je komediální,
groteskní,
sitcomové.
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nebo displej iPhonu, rámuje horizont
jeviště. Herci se v něm pohybují na tenké
zídce stejné barvy, avšak jejich chůze je
ztížena – stejně jako postavy ve svých životech se i oni snaží udržet balanc, hlavně
neupadnout!
Nejdominantnějším scénografickým
prvkem je rozhodně bazén s bílými plastovými balónky, připomínající dětský koutek
v McDonaldu – vzpomínka na bezstarostné dětství, ale i symbol životních bublin
postav („každý si totiž vytváříme tu svou
bublinu“), ve kterých se hrdinové jeden
po druhém rochní jako v bahně. Balónky
zde slouží jako metafora života. S Jakubovou smrtí se bazének vyprázdní a ve
chvíli, kdy na Jakuba Mája, Babeta, Lenka
a Monika v magickém rituálu vzpomínají,
padají balónky z nebe zase zpět.
inimalismus, jakožto jeden
ze současných trendů, je
v rovině scénografické zcela
patrný. Chladná, až sterilní
běloba vytváří jemný kontrast s kostýmy
v pastelových barvách. Vojtěch Hanyš
s Petrem Vítkem je vytvořili tak, aby na
první pohled odkazovaly k aktuálnosti hry
a zároveň poměrně jednoduše vykreslovaly jednotlivé charaktery. Šedivý oblek
Švarce v roli workoholika Petra ukazuje,
že to v kariérním žebříčku dotáhl nejdál.
Blyštivým modrým overalem a sportovními teniskami na sebe upozorňuje Janovičová, ztvárňující sebestřednou Lenku.
Upjatá Monika Jany Kotrbaté má na sobě
povětšinou decentní narůžovělé šatičky,
naproti tomu Kaňoková jako intelektuálka
Mája široké černé kalhoty, lesklé polobotky, světle modrou košili a výraznou
rtěnku. Od ostatních se mírně liší jen
Vacula a Terberová. Vaculův Marek bydlí

M
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na rozdíl od svých přátel v cizině, a cítí
se proto mezi „starou bandou“ tak trochu
nepatřičně, což je naznačeno jeho tmavým nenápadným „outfitem.“ Babetino
basketbalové triko a infantilní drdoly si
zase divák bez potíží spojí s tím, že je jejich nositelka o něco mladší než vrstevníci
jejího bratra Jakuba.
K jisté dvojrozměrnosti jednotlivých
charakterů přispívá také způsob hereckého ztvárnění, které je ve většině momentů
komediální, groteskní, jednoduše sitcomové, s občasnými psychologickými
náznaky. Jako komické etudy působí
například instagramové či blogové příspěvky Janovičové. Svůj nový motivační
post, který pronáší do publika, doprovází
přehnanými gesty, vrcholícími doslovnou
ukázkou toho, co znamená ona #spring
challenge – leze po zábradlí a nakonec
se silácky vyhoupne na balkón poblíž
hlediště. Komickou nadsázku lze občas
pozorovat i u Kotrbaté v roli Moniky, to
když svým kamarádům ukazuje byt a je
přitom stylizována do zámecké průvodkyně. V neposlední řadě je třeba zmínit
jednolitou groteskní polohu Viktora
Javoříka v roli číšníka, taxikáře, stážisty
českého centra a nakonec porodníka. Je
pozorovatelem dění, vtipným komentátorem, představitelem těch druhých, kteří
světu současné generace nerozumí („No,
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Plochost je
patrná ve všech
složkách a stává
se tak inscenačním
záměrem.

recenze

to tady všichni takhle, na mobilu.“). Jako
nejsilnější však paradoxně hodnotím ty
momenty, v nichž se herci od nadnesené
sitcomové roviny do jisté míry odpoutají.
Zmíním například hádku Moniky a Petra,
v níž Petr jako řešení jejich uvadajícího
vztahu navrhuje promiskuitu, a zcela tak
zmaří Moničinu snahu mu říct, že je těhotná. Velká gestika rozčílené Kotrbaté, její
zjevné poposedávání, aby Petrovi poskytla
„vztahový“ prostor, a nakonec i Švarcova
snaha svou rozzuřenou přítelkyni objetím uklidnit, zde totiž plynou z vážnosti
prožívané hádky, jejich cílem není „pouze“
bavit publikum.
Plochost, evokující obrazovky tabletů,
chytrých telefonů a laptopů, je zároveň
spojená s předvídatelností děje, ale pochopitelně ji nelze udržet po celou dobu inscenace. Podobně pak ironie a sarkasmus, jež
jsou patrné ve všech složkách, se postupně
stávají určitou režijní i hereckou pastí a po
chvíli omrzí. Svozil s Kosovou si toho jsou
jistě vědomi, avšak problém řeší poněkud
nešťastně. Rychlou, místy i vtipnou slovní
přestřelku, odehrávající se v jednoduše
načrtnutých situacích, ukončí závěrečným
obrazem, ve kterém si všechny hlavní postavy na krk nasadí cenovky. Ze záměrné
pózy najednou přejdou v moralitu, která
však v dané podobě nemůže být diváky
vyslyšena, a celý tvar proto „vyšumí“ do
ztracena.
O současné generaci mladých se toho
v umění i mimo ně namluvilo mnoho.
Poměrně nedávno o ní originální formou
pojednal seriál Semestr. Jeho hrdinové žili
na obrazovkách svých „jablíčkových“ laptopů, Kamarádi se většinu času odehrávají
ve facebookových aplikacích chytrých telefonů. Inscenace tento náš virtuální život,
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potřebu neustálé sebeprezentace, ať už
skrze média nebo v pracovním či osobním
životě, jasně tematizuje. Mája se sice brání
Petrově nabídce práce v institucionalizované, korporátní sféře marketingu s tím,
že chce dělat jedině „pravé“ umění, ale
stejně ji v závěru vidíme, jak ji jako „produkt“ české kultury představuje (a tedy
i spolufinancuje) České centrum. Monika
během prohlídky bytu svým přátelům
ostentativně předvádí věci značky IKEA,
SONY, H&M, Zara či Apple, včetně koláže
„šťastných“ fotografií. Vše plní jedinou
funkci – prezentovat její a Petrův sociální
statut, společný život, zdánlivé štěstí.
ení to však obraz příliš generalizující a do jisté míry tedy
zjednodušený? Co vlastně
Kamarádi říkají o současných
vztazích? Přátelství bylo hlavním tématem kultovního sitcomu a stejně tak je
ústřední i v Kamarádech (na rozdíl od
předlohy, v níž jsou klíčové závislosti na
internetu, sociálních sítích atd.) V amerických Přátelích bylo však toto pevné pouto
bráno jako fakt, z něhož vycházely příhody
postav a potažmo pak i jednotlivé epizody.
V inscenaci divadla DISK je přátelství silně
ironizováno citací věty „moje krev, naše
krev“ z filmu Magická posedlost, která zde
označovala nezničitelné sesterské pouto.
Že by tedy dlouhodobější vztahy, ať
kamarádské nebo milenecké, neměly
v dnešní době šanci vydržet? Skutečně my,
současná generace dvacátníků, mluvíme
o vážných věcech pouze skrze ikonky
a gify na messengeru? Takové předpoklady
jsou, mírně řečeno, skeptické. O to víc,
když Javořík v roli postaršího taxikáře
konstatuje, že jsme nakonec stejně na světě každý sám, bez ohledu na rok narození.
Jistě, jsme generace „zkažená“ internetem a na sociálních sítích trávíme

N

až nepřiměřeně mnoho času, avšak čím
jsme starší, tím víc se od virtuálního světa
odstřiháváme. Někteří z nás si ruší blogy,
facebookové účty, bráníme se založení
toho instagramového a končíme s Tinderem, protože si uvědomujeme, že skutečný
svět a vztahy nás čekají tam venku. A naši
rodiče, kteří již desítky let žijí ve fikčních
světech nekonečných televizních seriálů
či zábavních pořadů, kouzlu internetu
naopak nově propadají.
Text Barbory Hančilové otevírá vážná,
místy až existenciální témata, jako je
například vyrovnávání se se smrtí někoho
blízkého, uplatnění mladých na pracovním trhu či udržitelnost dlouhodobých
vztahů v dnešním přetechnizovaném
světě. Pokládá tak pro současnost zásadní otázky. Kamarádi na ně ale filmovou
stylizací, sitcomově odlehčeným, typovým herectvím, zploštěním jednotlivých
charakterů, přílišnou snahou ironizovat
pojem „generační výpověď“ a závěrečným pokusem o moralistně zdvižený prst
bohužel neodpovídají. Nad výsledným
tvarem jsem se pousmála, stejně jako nad
některými příspěvky blogerek, a z hlediště
odcházela zpívajíc si v duchu píseň I’ll Be
There for You, nikoliv s pocitem, že bych
se o současné generaci dozvěděla něco
nového.

Co s volnou dvackou?

Cheese už za ni nekoupíš...

Ze záměrné pózy
přejdou v moralitu,
která nemůže být
diváky vyslyšena.
Dej si divadlo!
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Vyprávěj mi
o tom, zda může
dětství zrezivět
autorka_Lucie Křápková

foto_marek malůšek_Tomáš Slavík

Období 50. let 20. století je v československých dějinách spojeno
s vykonstruovanými komunistickými procesy. Oběťmi se stali
nejen samotní političtí vězni, ale také členové jejich rodin.
Inscenace Zrezivělé dětství zprostředkovává pohled do doby
totality skrze životní příběhy čtyř dětí, jejichž rodiče byli
terčem perzekuce. Svou formou se řadí ke specifické divadelní
disciplíně storytellingu, kterou lze ve zkratce definovat jako
vyprávění příběhů. Inscenace primárně vznikla pro 2. stupeň ZŠ
a střední školy, funguje ale také jako samostatný celovečerní
program, v obou případech je doprovázená diskusemi za účasti
samotných dětí politických vězňů. O projektu bojujícím
proti ztrátě historické paměti hovoří herečky Eva Burešová
(absolventka alternativního a loutkového herectví DAMU),
Markéta Holá (absolventka oboru Teorie a dějiny divadla MU),
Petra Horváthová (absolventka činoherního herectví DAMU)
a lektorka projektu Barbora Schneiderová, která je zároveň
zakladatelkou a ředitelkou pražského spolku Storytelling,
který dal inscenaci vzniknout.

20

Vyprávění příběhů je jednou z nejpřirozenějších lidských činností už
více než dva tisíce let a patří k divadelním pra-formám. Můžete nám
přiblížit moderní divadelní disciplínu
storytelling? Jaká je její historie a jaká
specifika při tvorbě skýtá?
Barbora Schneiderová: Historie storytellingu je poměrně spletitá a sahá až
do Ameriky. Tato divadelní disciplína je
navázaná na jednotlivé státy a kultury –
jinak vypadá v Africe nebo třeba v Asii.
Metoda, jak ji známe a používáme my,
se rozvíjela především v západní a severní
Evropě. Poprvé jsem se s ní setkala v roce
2010 na Erasmu v norském Oslu. Odkazuje k tradici vyprávění, která souvisí s orální historií, a zároveň pracuje s tradicí
předkládání rozdílu mezi dobrem a zlem,
základních lidských hodnot a archetypů
prostřednictvím příběhů. Jedná se o divadelní metodu živého vyprávění, v rámci
které fungují určitá pravidla. V centru
stojí vědomá práce s příběhem, tvůrčí
metoda uvažování o příběhu. Specifikum
disciplíny je osobnost vypravěče, který
vystupuje sám za sebe a nehraje žádnou
roli, právě proto je tento žánr výsostně
autorský. Je pro něj typické vyprávění
ve třetí osobě, představování postav
a komentování příběhu. Touto formou
se může vyjádřit každý, dává svobodu

a rozlet jak vypravěčské, tak divácké fantazii. Myslím, že velice dobře funguje také
v trojlístku známějších disciplín, jako jsou
stand-up comedy a slam poetry.
Eva Burešová: U této formy nejsou důležitá fakta, ale síla příběhu, čímž se liší
například od dokumentárního divadla.
Můžeme mluvit o zprostředkování poznání. Například v pohádkách jde také
o vyprávění jednoduchých pravd. Důležité je najít v příběhu silné téma a tomu
ho celý přizpůsobit.
Jakou historii má tato disciplína v českém divadelním prostředí? Můžete
představit váš spolek Storytelling
a říci, co veřejnosti nabízíte?
Barbora: Vypravěčství se u nás věnují
zatím pouze jedinci. Patří mezi ně Martin
Hak, který se jím živí už od roku 2001.
Disciplínu sledují také Jitka Kostelníková
a Michala Piskačová, druhá jmenovaná napsala jedinou teoretickou knihu
v češtině zabývající se storytellingem
jako uměleckým žánrem. Poslední dobou
se začínají objevovat lidé, kteří se zaobírají vyprávěním v souvislosti s firemním
prostředím nebo ve spojení s improvizací,
například Monika Nevolová. Já se storyte-

roz hovory
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llingu věnuji od roku 2010, o tři roky později jsme s přáteli založili stejnojmennou
neziskovku, která je u nás jediná se zaměřením na tuto metodu. Náš spolek má
dnes jedenáct členů. Od začátku se specializujeme na použití vyprávění v pedagogice, vyprávíme ve školách a pořádáme
kurzy pro pedagogy. Dále storytelling
používáme jako druh zábavy a alternativu
dalším druhům umění, vyprávíme v kavárnách, na festivalech nebo v divadlech.
Zajímá nás také ve spojení s komunitním
rozvojem, sociální prací nebo terapií.
Nedávno jsme začali učit metodu na Divadelní fakultě JAMU v Brně. Obecně je naším cílem rozvíjet tuto disciplínu v České
republice, mapovat, kdo další se jí věnuje,
navazovat spolupráci a informovat.
Markéta Holá: Naším cílem je dostat vyprávění opět mezi lidi. Chceme, aby se příběhy vyprávěly a aby se je lidé naučili
poslouchat. Proto pořádáme vypravěčské
workshopy pro různé cílové skupiny (děti,
učitele atd.) a každoměsíční otevřené vypravěčské večery, kam může návštěvník
přijít se svým příběhem a vyzkoušet si
cvičení v rámci metody, aby byl jeho příběh poutavější a on si byl jako vypravěč
jistější.
Pořádáme festival Storytelling! v Praze
a Brně a také festival STORYSLAM –
Světový den vyprávění ve spolupráci
s Člověkem v tísni, pro který vzniká
nová inscenace, probíhají zde workshopy a večerní akce, na které má kdokoliv
možnost vyprávět pětiminutový příběh
na dané téma. Minulý ročník festivalu byl
celý specializovaný na neslyšící a práci
s neslyšícími, proto byly takto zaměřené
také workshopy.
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Barbora: Poslední dva roky se věnujeme
storytellingu v kontextu komunitních
nebo sociálně zaměřených projektů. Sem
spadá například Sídliště z plechu o pražském sídlišti Černý Most. Díky příběhům
lidí, kteří zde žijí nebo působí, přibližujeme místo veřejnosti. I samotní jeho obyvatelé se s ním mohou dále seznamovat
a nacházet jeho kvality. Náš nejnovější
sociálně zaměřený projekt se jmenuje
Příběhy přes bariéry a vypráví příběhy lidí
s handicapem a jednoho osobního asistenta. Opět funguje dvojstraně: je určen pro
širokou veřejnost k většímu prolomení
některých tabu spojených s handicapem.
Zároveň je to motivační projekt pro samotné lidi s postižením žijící v ústavech,
aby se skrze vyprávění setkali se skutečností, že lze žít „normální“ život se vším
všudy, například i v partnerském vztahu.
Jak si vybíráte témata, která budete
ztvárňovat, problematiku, které se budete věnovat? Na dveřích vašeho centra
Storytelling máte napsáno: „Přijďte
a vyprávějte.“ Takže k vám lidé mohou
přijít a říct: O tento příběh bychom se
chtěli podělit?
Barbora: Je to zhruba půl na půl – polovinu témat si vybíráme a polovina za námi
přijde, protože nás někdo vyloženě osloví.
Například: Máme na Jižním Městě krásný
prostor Chodovská tvrz a chceme, aby tam
za námi chodily děti ze škol a poslechly si
něco o historii tohoto místa. Nebo se nám
ozvou z gymnázia, že děti ve škole nebaví
poetističtí básníci, ať s tím něco uděláme.
Samozřejmě si vybíráme témata, která
nás zajímají. V současnosti se ve spolku
věnujeme hodně mýtům a pohádkám,
protože většina z nás cítí, že je dobré
vracet se k úplným kořenům. Vedle toho

hybris

Eva
Burešová

Markéta
Holá

Petra
Horváthová

Barbora
Schneiderová

rozhovory

23

ale zpracováváme taky úplně nové téma
imigrantů.
Ve své inscenaci Zrezivělé dětství se věnujete těm stránkám české historie,
které lze označit za jedny z nejtemnějších. Z jakého důvodu jste volily tuto
problematiku? Jak forma storytellingu přispívá k faktu, že je vaše inscenace určená primárně pro žáky a studenty základních a středních škol?
Barbora: S nabídkou vyprávění o událostech 50. let minulého století přišly dámy
ze Spolku Dcery 50. let.1 Inscenace byla
tvořena konkrétně pro festival Mene Tekel2, který má každoročně nějaké téma.
Motto roku 2016 znělo: „Bojovníci proti
totalitě očima dětí.“
Petra Horváthová: Dcery přišly s domněnkou, že by bylo zajímavé jejich
časté vystupování na školách oživit.
Dost možná tím, že by dětem vyprávěl
někdo věkově bližší, a nabídl tak příběhům novou formu i novou perspektivu.
Snažily jsme se proto dát do příběhů
nadstavbu, aby žáci získali představu,
1 Spolek Dcery 50. let je sdružení dcer politických
vězňů, jejichž rodiny byly zasaženy komunistickým terorem. Spolek byl založen v roce 1999
a k roku 2008 čítal šedesát členek. Jeho cílem je
podávání osobních svědectví pro poučení příštích
generací, aby se podobný teror v české zemi již
neopakoval. Dcery se pravidelně účastní například besed na středních školách v rámci projektu
organizace Člověk v tísni „Jeden svět do škol –
sekce Bezpráví“ a spolupracují na bakalářských
a diplomových pracích studentů. zdroj: dcery.cz
2 Festival Mene Tekel vznikl jako reakce na nezájem
společnosti o osud politických vězňů padesátých
let a na absenci výuky o tomto období ve školském systému. zdroj: menetekel.cz
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co se dělo, když se tatínek stal politickým
vězněm. Bylo důležité, aby se v inscenaci
objevily zásadní situace, například aby se
dítě nějakým způsobem setkalo s estébáky,
s domácími čistkami, aby uvidělo, jak tatínka seberou, nebo bylo účastné návštěvy
ve vězení. Žáci se v inscenaci například
dozvídají, že rodina musela kvůli omilostnění podepsat deset let mlčení, i o tom, jak
vězňům zůstaly návyky z kriminálu, když
se vrátili domů. Tím pojmenováváme 50.
léta. Neučíme, ale dáváme žákům podněty,
aby o problematice chtěli mluvit. Představením v nich chceme vzbudit především
zájem o látku a opravdovou touhu ptát se
svých pedagogů.
Barbora: Zrezivělé dětství pro nás představuje možnost mluvit jazykem mladých lidí
o událostech, které znají z filmů nebo knížek. Snažíme se jim přiblížit hlavně pocity
a způsob prožívání anonymních hrdinek.
Je pro nás velice důležité na storytelling
nahlížet nejen jako na formu zábavy,
ale vyprávěním reagovat i na aktuální události a věnovat se složitějším tématům.
S jakými zdroji jste pracovaly při
tvorbě scénáře Zrezivělé dětství? Jak jste
získané materiály upravovaly a divadelně uzpůsobovaly?
Markéta: První a nejdelší fáze byla dramaturgická příprava. Pracovaly jsme
s publikacemi, které obecně popisují
dobu komunismu – z politického, historického a společenského pohledu. Členky
Dcer 50. let nám poskytly knihu Osudová
kaňka a další DVD s jejich příběhy. Z reálných osudů si každá vypravěčka vybrala
tu ženu, jejíž příběh použila jako „kostru“
svého příběhu. Jedním z hlavních dramaturgických klíčů byl věk dětí, o nichž jsme
chtěly vyprávět. Od těch, co zažily zatčení rodiče v nízkém věku, až po ty starší
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(což souviselo se zadáním, které jsme
dostaly od Dcer vzhledem ke zmiňovanému festivalu Mene Tekel).
Petra: Volily jsme příběhy z města i vesnice se záměrem ukázat, jakým způsobem byli lidé perzekuovaní na různých
místech v republice. Jedna dívka je proto
z vesnického statku, druhá z města, kde
nejsou vázaní na půdu, další se nechtěně
dostává z města na venkov.
Eva: Při tvorbě jsme s Dcerami spolupracovaly a ptaly se na doplňující informace,
například: „Jak jste trávili společný čas
s tatínkem před jeho odchodem a po jeho
návratu? Měli jste nějaký společný rituál
nebo vzpomínku na společné hry nebo
promluvy? Jak jste prožívaly první lásky?
Hledaly jste v seznamech spolupracovníků StB lidi, které jste znaly? Kde nebo
kdy jste se cítily svobodné?“ Zajímaly nás
i drobné věci, například s jakými hračkami si Dcery hrávaly. Ty se nakonec nemusely v příběhu vyskytnout, ale pomohly
nám k vytvoření mozaiky a v konečném
důsledku i k přiblížení se současným
dětem.
Jak probíhalo zkoušení metodou
storytellingu?
Markéta: Využití samotné metody
se děje za pomoci velkého množství
cvičení, která vede lektor a prostřednictvím nichž se vytvářejí krátké texty.
Z nich se poté vybírají ty nejvhodnější
a sestavuje se samotný příběh. Cvičení se
zabývají hlavní postavou, jejím prostředím a situacemi, kterými by mohla projít,
a snaží se tak vytvořit dějovou linku
a plasticitu příběhu.
Barbora: Technikou storytellingu jsme
vytvářely postavy našich příběhů. Šly
jsme metodikou přes charaktery postav,
dostávaly jsme se blíže k jejich pocitům.

rozhovory

Zabývaly jsme se tím, jaké dívky jsou,
chtěly jsme přesně vědět, jakou barvu
šatiček měly, co rády jídávaly a kdy mají
narozeniny. Šly jsme po konkrétnějších
věcech, po pocitech z jednotlivých situací
a tvořily jsme možnosti, jak tyto pocity
dostat blíže ke studentům. Zadání jednoho cvičení například spočívalo ve vytvoření počítačové hry na základě života
našich dívek. Co by bylo jejím cílem? Jak
by vypadala? Co by hrdinové řešili? Ve
výsledném tvaru se toto cvičení neobjevilo, ale u metody je vždy důležité proniknout hluboko do postavy, tématu, zkusit
ho nahlížet z různých úhlů pohledu, takže třeba i takové trochu zvláštní cvičení
může pomoci.
Můžete jako lektorka popsat funkci,
kterou v rámci celku zastáváte? Dá
se říci, že přebíráte některé pravomoci režiséra?
Barbora: Lektor je funkce, kterou zaujímá člověk chystající průběh zkoušení.
Zajišťuje, aby si vypravěči vytvořili příběh, připravuje zmiňovaná cvičení a dohlíží, aby se akcentovala a neopakovala
témata. Lektor zastává něco mezi funkcí
režiséra a dramaturga u klasického divadla, nehodnotí však víc, než všichni
ostatní, kteří se na tvorbě podílejí. Dává
podněty vypravěčkám, které jsou autorkami příběhů a samy je tvoří.
V inscenaci pracujete s naprosto
minimálními scénickými prostředky,
neužíváte dobových ani stylizovaných
kostýmů, herečky jsou oblečeny do civilních šatů. Jedná se o typický rys
storytellingu? Jaké má opodstatnění?
Barbora: Vypravěč vystupuje sám
za sebe, proto vypráví v civilu. Je to jednoduchý princip, jak dát najevo: nemám
kostým, nemám roli. Další prvek, se kte-
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rým se pracuje rozdílně proti klasickému
divadlu, je světlo. V hledišti nestmíváme,
jako vypravěči vždy vidíme na diváky
a oni na nás, takže komunikační kanál
není tolik jednosměrný.
Markéta: Divák je limitován jen svojí
představivostí. Není pasován do scénografie, vůči které se musí vymezovat.
Zároveň se nemůže ničeho chytit, nemá
žádný vizuální vjem, musí zvládnout
obrazy v hlavě a věnovat se jen tomu,
co vidí. Je to osvobozující a náročné zároveň, stejně jako pro tvůrce.
Barbora: Jedná se skutečně o aktivní zábavu, která je právě ve vzdělávání důležitá a potřebná. Všímám si toho u malých
dětí, jezdíme vyprávět pohádky prvňáčkům, kteří vydrží poslouchat hodinu bez
problému. Dětem je tato dovednost přirozenější než dospělým, ale dá se trénovat.
Na základě divácké zkušenosti mohu
říci, že příběhy dětí politických vězňů,
které ztratily jednoho z rodičů, jsou
velmi silné. Oslovuje dle vašich zkušeností mladou generaci toto téma?
Markéta: Naše hrdinky jsou ve věku,
kterým si mladí posluchači nedávno prošli, nebo zrovna procházejí, mohou jim
být proto blízké a díky tomu i celé téma.
Srovnání, jak vypadá jejich život s životem těchto dětí, je silný moment. Pokud
představení umožní prožitek, získají
studenti osobní zájem dozvědět se o celé
době víc, a to je hlavním cílem.
Petra: Ve spojitosti s komunistickou ideologií poukazujeme na to, jak se dá člověk
zmanipulovat, kam se může celý systém
posunout a co všechno může nesvoboda
přinést. Studenti jsou dnes zvyklí na svobodu, pak je dobré vědět, jak vypadá její
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opak a na co si má člověk dát pozor.
Vnímáte význam vašeho programu
nejen pro žáky a pedagogy, ale také
pro pamětníky a samotné dcery politických vězňů?
Petra: Když jsme vystupovaly s představením na zmiňovaném festivalu Mene
Tekel a blížil se poslední příběh inscenace, jedna z Dcer mi řekla: „To je ta Jindřiška, o které vyprávíte.“ V průběhu představení jsem pak zahlédla tu bodrou paní,
která neuvěřitelným způsobem plakala.
Poprvé viděla svůj příběh ztvárněný.
Jak mi řekl jeden dokumentarista, který
zpracovával tematiku židovství skrze
terezínského Brundibára, pro tyto dámy
to skutečně představuje jakousi dramaterapii. Je úplně jedno, jestli zpracováváme
příběh konkrétní ženy, protože každá si
v něm najde ty pocity, které v dětství zažívala, a to je právě osvobozující. Po představení za námi Dcery chodily, objímaly
nás, plakaly. Konečně to za ně někdo řekl,
konečně někdo vyjádřil jejich emoce,
někdo se o ně zajímal. A to pro mě na celé
práci bylo hrozně krásné.
Eva: Vždycky, když hrajeme reprízu,
napíšeme Dcerám, jestli chtějí přijít,
a ony doposud opravdu byly na každém
představení. Proto když skončí, nastupuje fáze Beseda s pamětnicí. V dětech nebo
i dospělých divácích je vzbuzen zájem
a o to víc pak oceňují přítomnost Dcer.
S vaší inscenací se otevírá problematika českého školství. Jsou dnes
žáci a studenti dostatečně seznámeni
s dobou komunistické totality 50. let?
Setkáváte se ze strany vedení škol
a pedagogů s otevřeností k obeznámení žáků s tímto pohnutým dějinným
obdobím?
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Barbora: Vzbuzení zájmu ve výuce je
vždy otázka konkrétního pedagoga.
Mluvím o setkání s inspirativní osobností, která dá vhled na témata z různých stran a ponoukne mě o nich přemýšlet - ne třeba vyprávěním příběhů,
ne přímo storytellingem, ale svým
přístupem k látce.
Petra: V obecnějším měřítku je to pak
otázka médií a celého současného západního světa, o co se zajímá.
Eva: Jak se říká, když neznáte svoji historii, jste odsouzeni k tomu, abyste ji
prožili znovu. Byla bych velmi nerada,
aby se to stalo.
Petra: Ono se to už děje. Česká republika nezrušila komunistickou stranu, ani
od komunistické strany té doby nepřišla žádná konkrétní omluva. Co se dělo
okolo normalizace, to hezky prošumělo, což je pro mě typicky české. Na festivalu Mene Tekel na diskuzi s Dcerami
po našem představení jeden gymnazista zvedl ruku a zeptal se: „A nebylo by
lepší, kdybyste to zapomněli? Odpustili?“ Pak se přihlásil jeden pán a řekl:
„Víte, ale on se nikdo neomluvil.“ Němci jezdí do Terezína, do Osvětimi, dávají věnce na pamětní místa a smiřují
se se svou historií. Totálně přijali celou
zodpovědnost za to, co se dělo. U nás
tuto historii nikdo nepřijal. Jedna Dcera, silná, smířená, zdravě sebevědomá,
odpověděla na otázku, proč se komunistická strana nezrušila: „Víte proč?
Protože každej měl doma aspoň jednoho komunistu. To znamená, že bychom
mluvili o celonárodní vině.“ Nemyslím
si, že by si ji Češi neuvědomovali, ale
dokud se jim bezpráví neděje přímo,
dělají, že ho nevidí.

rozhovory

S představením jste vystupovaly též
v bývalé věznici v Uherském Hradišti,
která se v 50. letech v důsledku komunistické perzekuce stala místem utrpení stovek lidí z řad politické opozice
i lidí zcela nevinných. Proč jste volily
tento prostor a jak se vám v prostředí
bývalé vězeňské káznice pracovalo?
Markéta: Vyprávíme o dětech politických
vězňů. Jaké prostředí může být vhodnější
než místo, které je svou atmosférou tak
podobné prostorům, kde byli jejich rodiče
vězněni? Na nás i na diváky tady padly
hned dvě tíhy. Jedna z příběhů, které děti
prožívaly potom, co jim rodiče zavřeli, a ta
druhá z prostoru, kde trávili rodiče čas
v odloučení od svých rodin. Byl to velmi
silný zážitek. Věznice v Uherském Hradišti je navíc svou zchátralostí ještě neutěšenější. Nefunguje zde elektřina, takže diváci po našem představení z vězeňské kaple
odcházeli jen za světel svíček, což byl sice
neplánovaný, ale silný pietní moment.
Petra: Byla to nejkrásnější, ale i nejnáročnější představení. Pobývat v prostoru,
v němž se nacházejí výslechové místnosti
a samotky, mít osobní věci složené v místě,
kde pravděpodobně mučili vězně… Po prvním představení pro školy sdělovala jedna
z přítomných Dcer své osobní zážitky,
prostor vězeňské kaple byl zvukově velice
špatný a studenti, kteří hůře slyšeli, si proto začali sedat na zem kolem ní. V tu chvíli
dostal celý projekt strašnou sílu. A znovu
se vracíme: celá akce ve věznici mohla
vzniknout zásluhou jednoho charismatického pedagoga.
Eva: Díky panu profesoru Jaroslavu Křápkovi o akci jevili zájem studenti hradišťského gymplu a bylo velmi příjemné vidět
také pedagogy, kteří se s látkou přišli se-
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tkat zase jinak. I večerní představení pro
veřejnost bylo vyprodané, a to jsme neměly žádnou velkou propagaci. O návštěvu věznice je skutečně zájem. Lidé každý
rok stojí fronty, když se káznice otevře
na Den otevřených památek. Po zbytek
roku ale zůstává zavřená, neděje se v ní
vůbec nic, žádné opravy, žádné exkurze,
jen chátrá.
Jako jeden z cílů vaší inscenace
Zrezivělé dětství uvádíte, že „prostřednictvím setkání s hrdinnými
osudy nevinně perzekuovaných lidí
je možno srovnat, jak vypadal život
v době totality a jak žijeme dnes“. Jak
se díky inscenaci proměnil váš pohled
na současnou politickou situaci? Na
stále více zpochybňované demokratické zřízení? Na svobodu, se kterou
mnohdy nevíme, co si počít?
Eva: Při metodě storytellingu nahlížím
látku z mnoha různých úhlů – mám
na výběr, jak si příběh sestavím, mohu jít
víc přes emoce nebo přes fakta – a princip této práce je použitelný pro normální
život. Možná právě toho chtějí Dcery
u mladé generace dosáhnout, aby děti
uměly přemýšlet a ptát se, proč právě
tuto informaci někdo řekl? Je pravdivá?
Nemůže mít dotyčný postranní úmysly?
A mám ji šířit dál? Ze školy jsme zvyklí,
že nám byly dějiny tak trochu naservírované (tihle byli hodní, tihle byli zlí, dějiny
vždycky píší vítězové), ale bylo by skvělé,
kdyby lidi začali myslet sami za sebe
a pracovat s různými dostupnými infor-

macemi. Kdyby měl storytelling pomoct
jen v tom, že vzbudí zájem o přemýšlení
z více úhlů, tak proč ne.
Markéta: Přemýšlím, jestli se dá mluvit
o proměně názoru. Pro mě je to spíš o tom,
dovolit si pozorovat – ne rovnou se vyjadřovat k dění kolem, ale zkoušet ho nahlížet. Být tišší a pozorovat. Uvědomovat
si, jaká je to krása mít svobodu, občas si
dovolit být v ní úplně šťastná a spokojená,
ale také zjišťovat, co to znamená, být v ní
omezená. Při diskuzích většinou od některé z Dcer zazní: „My vám to neříkáme jen
proto, abyste slyšeli naše příběhy, ale abyste si všímali, co se děje kolem vás. Učili se
to hodnotit a neviděli svět černobíle. Řekli
si, kde jsou vaše hodnoty, podle čeho svět
nazíráte vy a našli sami sebe v něm.“ To je
pro mě posláním této inscenace.
Jaká budoucnost čeká inscenaci
Zrezivělé dětství?
Barbora: Je to pro nás taková vlajková loď
vzdělávacích inscenací, takže s ní máme
velké plány. Posíláme nabídky do škol,
kde má největší odezvu. Rády bychom
vyprávěly v Národním památníku na
Vítkově a navázaly spolupráci s Ústavem
pro výzkum totalitních režimů. A v neposlední řadě chceme vyjet s inscenací
za hranice republiky do českých center.

Kudy se bude v příštích letech ubírat
osud naší fakulty?

?

Kudy teče Doubravka...
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Let’s discuss
DISK_USE
autorka_Petra Zachatá

Plakáty jsou vylepeny.
Pozvánky rozeslány. A moje
nervozita pomalu ale jistě
stoupá: za několik dní budu
moderovat DISK_USE. Je to
vskutku děsivá představa.
Už nestačí rozvážně psát článek
v bezpečí redakční místnosti se
záchranným tlačítkem Delete
po ruce; tentokrát se musím
vydat přímo do jámy lvové mezi
tvůrce a diváky, uplatnit své
(nerozvinuté) moderátorské
schopnosti a psaný projev
vyměnit za mluvený… Není
divu, že jsem se moderování
DISK_USE děsila již několik
měsíců dopředu. A zdaleka jsem
nebyla sama: ostatní studentky
magisterského programu
Katedry teorie a kritiky svorně
prohlásily, že mé pocity sdílejí.
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iž řádně „cool“ znějící název DISK_USE napovídá, oč běží. Jedná se o sérii
diskusí s tvůrci a diváky, jež se zabývají absolventskými inscenacemi
studentů herectví činoherního i alternativního a loutkového divadla,
uváděnými v divadle DISK. Debatu má za úkol moderovat a zorganizovat alespoň jednou za magisterské studium každý student oboru Teorie
a kritika. Součástí výuky je DISK_USE přitom teprve od roku 2014; předtím šlo o nezávislou aktivitu studentů KATaP, posléze KTK. Moderátoři
jsou zároveň redaktory časopisu Hybris. Psaní recenzí a analýz inscenací
do tisku zkrátka není jediným možným způsobem reflexe divadelní
tvorby. Dalším je vedení odborné debaty s tvůrci a diváky, a právě na tuto
eventualitu nás, budoucí divadelní kritiky a teoretiky, má moderování
DISK_USE připravit.
Z vlastní zkušenosti mohu dosvědčit, že pro moderátorku bývá DISK-USE edukativní aktivitou nejen na poli teoreticko-kritickém. Našemu
veřejnému výstupu totiž předchází několik organizačních úkonů, díky
nimž si máme možnost vyzkoušet i některé aspekty produkční činnosti.
Pro názornost, mezi naše povinnosti v rámci přípravy DISK-USE patří:
1. výběr vhodného termínu (vyhovujícího, pokud možno,
všem tvůrcům, což v praxi znamená, že je nakonec každý
nevhodný)
2. zajištění plakátů (obsahuje dobývání tajemné pevnosti
tiskárny NAMU)
3. následná distribuce plakátů (když si jdete pro lepící gumu
na sklo, má hospodářské oddělení zásadně pauzu na oběd)
4. shánění e-mailových adres všech zainteresovaných osob
(tj. obtěžujete všechny možné nezainteresované osoby)
5. rozesílání pozvánek na rozličná sociální média (některá
z nich ani nepoužíváte)
6. příprava otázek pro tvůrčí tým (nakonec většinu nezúročíte, protože debata se stočí úplně jinam)
7. konzultace s tutorem, jehož si vybíráme z řad pedagogů
(a který nakonec musí kromě odborných rad chtě nechtě
poskytnout nervózní moderátorce také psychickou podporu)
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Produkční se nad tím pousměje, ale nám z toho jde často hlava kolem.
A když to všechno máme za sebou, ještě hrozí, že někdo z tvůrců třeba
onemocní, popřípadě nám většina ani nedá vědět, jestli vůbec dorazí…
Ale povinnosti nekončí ani poté, co student diskusi víceméně (na první
pokus počítejme spíše s tím méně) úspěšně odmoderuje. Zkušenost
každého moderátora by ideálně měla pomoci relativně mladý koncept
DISK_USE přizpůsobit, zlepšit. Proto máme každý za úkol ještě napsat
reflexi námi vedené debaty, a předat si tak zkušenosti.
I přes tuto hodnotící praxi nicméně stále tápeme, co je naším cílem. Jistě, máme splnit úkol, který nám zadává studijní plán, a když tak
učiníme, dostaneme jeden kredit. Ale způsobů, jak DISK_USE uchopit,
se nabízí hned několik. Cítíme, že vedení naší katedry od nás očekává
debatu, v níž budeme schopni prokázat naši kriticko-teoretickou erudici.
Abychom vyšli tomuto požadavku vstříc, soustředíme se na pojmenování
problematických míst inscenace, a z diskuse se tak stává názorové vyrovnání s tvůrci. Ale neorganizujeme DISK_USE také pro diváky, a neměla
by tedy udržovat spíše populárně naučný tón? A co si od ní slibují tvůrci?
Oceňují tuto platformu vůbec? Mnohé z otázek by možná pomohly zodpovědět reflexe konkrétních DISK_USE i celého konceptu ze strany diváků,
spolužáků z jiných kateder, ale také samotných tvůrců; nejde o záležitost
katedry jediné.
Nejistota ohledně úkolu moderátora, zdá se, odhaluje, že stěžejní
chyba DISK_USE se skrývá v samém základu konceptu: není ujasněn
jeho primární účel. Nápovědu snad může poskytnout samotný název;
každoroční série debat s tvůrci a diváky by měla být k užitku hlavně
samotnému divadlu DISK. Důležitost DISK_USE jakožto platformy silně
navázané nejen na chod fakultního divadla, ale i celé školy zdůrazňuje
Tereza Sochová, vedoucí produkce divadla DISK: „DISK rovná se DAMU
a DAMU znamená především vzdělávání. A to nejen ve smyslu vzdělávání
studentů, ale přece i diváků. Pro mě je nejzásadnější, abychom byli schopni vzdělávat i publikum, a DISK_USE je jedním z nástrojů, které k tomu
přispívají. Divácký komfort se díky diskusím zvyšuje, protože otevřená
debata o představení publiku pomůže zpětně lépe porozumět i velmi
složité inscenaci. Příště si třeba návštěvníci DISKu troufnou i na představení, jež by je předtím odrazovala. Mohou si tak vybudovat k našemu
divadlu určitý vztah.“
K podobnému názoru dochází také David Košťák, dramaturg a bývalý
student Teorie a kritiky, jenž se několikrát účastnil DISK_USE na straně
tvůrců a zároveň má sám zkušenosti s jejím moderováním: „Má to být
platforma pro erudovaný rozbor inscenace, a slouží tedy primárně KTK?
Nebo jde o způsob, jak běžného diváka učit číst inscenaci a přemýšlet nad
ní? Respektive učit diváka, aby nebyl jen pasivním přijímačem, ale aby
divadlo vnímal jako platformu, která má výpovědní hodnotu a vztahuje se

ke společnosti? První varianta by se podle mne obešla i bez tvůrců. Druhá varianta dává smysl v této podobě. Za mě je DISK_USE skvělý projekt,
jenž má však smysl, pokud je právě tou platformou učící diváka ptát se
při svém zakoušení.“
I nás moderátorky by těšilo, kdyby se nám povedlo diváky do diskuse
více zapojit. Dosavadní stav je bohužel takový, že DISK_USE navštěvují
především lidé navázaní na chod školy – jde o studenty, pedagogy (či
příbuzné a kamarády tvůrců nebo moderátorů). Ale ani těch většinou
nepřichází mnoho, i když na posledních debatách jsme zaznamenali
nárůst publika. Řady „běžných“ diváků se nyní naše katedra pokouší
navýšit rozesíláním pozvánek na střední školy. KTK tím zároveň sleduje
možnost přilákat zájemce o studium; náš moderátorský výstup je tudíž
také vizitkou katedry.
Platformu s cílem formování publika by měli ocenit i tvůrci, jak
dodává Tereza Sochová: „Každý z nich přece chce mít vnímavého diváka, takže by se měli debaty ve svém zájmu zúčastnit. Ostatně když se
divák bude cítit poučenější, nebude se při dalších diskusích třeba tolik
stydět projevit – mezi všemi těmi ‚erudovanými lidmi z DAMU‘. A navíc,
studenti herectví a dalších oborů se potřebují naučit vyjadřovat k nejzákladnějším otázkám, které jim budou v praxi klást všichni.“ Ze strany
tvůrčího týmu se ovšem poměrně často setkáváme s nezájmem a neochotou spolupracovat. Pokud je debata předznamenána takovým přístupem,
uvědomuje si moderátor o to víc, že se v bezprostředním rozhovoru
s tvůrci může naprosto nechtěně dostat na velice tenký led.
Snad i proto podnikáme různá preventivní opatření. Kalkulujeme
s tím, kdo z tvůrčího týmu dorazí. Občas se v tomto směru hodí být
obeznámen i s tajnými zákulisními informacemi. Jaká panovala nálada
během zkoušení? Došlo k nějakým rozporům mezi herci a režisérem?
Ze stejného důvodu se někdo z nás raději setká před osudným večerem
s tvůrčím týmem osobně nebo alespoň všem zašle otázky emailem. Je
to jistě způsob, jak se vyhnout nedorozuměním. Osobní setkání pak
zároveň představuje možnost navzájem se seznámit a vyjasnit si, co od
debaty očekáváme. Tyto kroky však zároveň připravují diskusi o její
základní vlastnost – bezprostřednost.
Ostatně, ne vždy se takováto vstřícnost moderátorky vyplatila. Důvod
vězí možná v tom, že většina lidí (včetně studentů DAMU z ostatních
kateder, možná mezi ně lze zařadit i některé profesory) automaticky
předpokládá, že jakožto studenti Teorie a kritiky budeme k debatě přistupovat jako k polemice nad inscenací s důrazem na její negativní stránky. Nálepku šťouravého kritika zkrátka bezděky obdržíme už úspěšným
složením přijímacích zkoušek a těžko se jí zbavujeme. Pravdou však je,
že ne každý tutor nás vede k zaujetí hodnotícího stanoviska. Volba kritického postoje s sebou totiž nese mnohá rizika.
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V případě, že se moderátor-kritik dostane s tvůrci do názorové
konfrontace, se může debata zvrtnout v nevraživou výměnu názorů,
které budou diváci jen nesměle přihlížet. Tvůrci se v extrémním případě
zablokují a debatu budou svými odpověďmi spíše podrývat. Ani David
Košťák nevidí ve velmi kritickém postoji moderátora řešení: „Myslím,
že DISK_USE by neměla být prostorem veřejného pranýřování. Moderátor má právo na svůj názor, ale ve chvíli, kdy začne hodnotit, přechází
celá diskuse od jakési analýzy inscenace spíše k její obhajobě. Myslím si,
že odpovědi tvůrců často na slabé stránky poukážou tak či tak. Obecně
mi přijde zajímavější dozvědět se, jak ke konkrétnímu řešení tvůrci došli,
než si vyslechnout něčí hodnocení. Postoj si mohu na základě toho vytvořit sám.“
To kvituje i Tereza Sochová: „Jelikož by se podle mého názoru měla
DISK_USE soustředit především na diváka, myslím, že je výhodnější,
když bude moderátor nezaujatý.“ Moderátor se tak stává jakýmsi prostředníkem mezi inscenátory a diváky, udávajícím celé diskusi tematický
směr. Aby dal prostor tvůrcům k objasnění práce na inscenaci, musí klást
především nehodnotící dotazy ohledně režijně-dramaturgické koncepce. V tomto případě hrozí, že debatě bude chybět dynamická protiváha
v podobě rozdílného podloženého názoru. Méně zkušený moderátor
také může (s trochou nadsázky) uvíznout ve smyčce otázek začínajících
slovem proč, po jejichž zevrubném zodpovězení má prostor maximálně
pro pokývání hlavou.
„Je třeba si uvědomit, že podobně jako tvůrci musí brát v potaz cílového diváka, i moderátor diskuse musí počítat se svým publikem. Pokud to
má fungovat jako veřejná platforma, je třeba ubrat nároky na ‚odbornost‘
debaty. Otázky by měly být především srozumitelné. Tak, aby přihlížející
diváci neměli pocit, že nejsou na té úrovni, aby se do diskuse připojili,“
přibližuje David Košťák optimální podobu dotazů. Zde je však na místě
uvědomit si další možný problém: ve snaze začlenit do debaty diváka
může moderátor slevit z odbornosti dotazů až příliš. Pak hrozí, že takto vedená diskuse zbytečně sklouzne do sdílení „historek z natáčení“,
což svede přihlížející ke kladení odpovídajících dotazů. Diváka zkrátka
není radno podceňovat, a také proto není podle Terezy Sochové vůbec
třeba pouštět se do „přílišného dovysvětlování inscenace – divákovi se vše
hezky předestře, a on najednou nebude mít o čem dál přemýšlet.“
I studentka Teorie a kritiky a redaktorka Hybris Kateřina Kykalová
se přiklání spíše k nestrannému, avšak stále odbornému moderátorskému postoji. Zároveň však uznává, že v případě některých inscenací může
být určitá dávka hodnocení na místě: „Když jsem připravovala DISK_USE
k The Lockers, brala jsem do hry své divácké zkušenosti z diskusí, které
vedla v rámci projektu RespondART Alice Koubová, vědecká pracovnice
Filosofického ústavu Akademie věd zabývající se performativní filosofií.

Cílem nebylo představení zhodnotit, ale zamyslet se nad jejich tématy. Každý je formuloval úplně jinak, protože to byly inscenace značně
alternativní. Když člověk odchází z diskuse (stejně jako z představení)
s nějakou myšlenkou, jež ho obohatila, dokonce jej v nejlepším případě nutí přehodnotit stará stanoviska, je to vždycky přínosnější než si
vyslechnout, jak ‚moderátorka chytrá jak opice sjela tvůrce‘. Do takové
debaty se totiž divákovi se svými dotazy vstupuje těžko. Tím ale nechci
říct, že by DISK_USE neměla být kritická – každá inscenace vyžaduje jiný
přístup. Někdy si myšlenku člověk odnese spíše z diskuse nad formálními stránkami inscenace známého titulu.“
Při výběru moderátorského stanoviska je tudíž nutno přihlédnout
i k charakteru inscenace. Jedná se o divácký hit, a bude proto tvůrčí tým
bombardován nadšenými ohlasy z řad publika? Pak zřejmě bude úkolem
moderátora, aby udržel svými dotazy a připomínkami odborný tok debaty. Jde o inscenaci s kontroverzním tématem? Moderátor se musí rozhodnout, zda se chce věnovat inscenaci především z estetické stránky, nebo
naopak vezme do hry i ono problematické téma. Potom se mu otevírají
nové možnosti: může například pozvat odborného hosta, jenž přispěje
svým fundovaným názorem na dané nedivadelní téma.
Se zvolením vhodného moderátorského přístupu také souvisí otázka,
zda bychom jako členové redakce Hybris měli během diskuse odkazovat
na naše již publikované recenze. V minulosti dokonce došlo k případům, kdy moderátor byl zároveň autorem recenze, která již vyšla. Tento
model s sebou samozřejmě nese určitá úskalí: především hrozí, že se celá
DISK_USE ponese v nepřátelském, rivalském duchu – zejména pokud je
recenze dost kritická. Věnovat se kritice někoho jiného však může do debaty vnést zajímavý podtón.
To dokládá i David Košťák: „Přibrat recenzi do diskuse je podle mě
způsob, kterým lze poukázat na nějaké konkrétní hodnocení inscenace,
jež působí ‚nezávisle‘. Opět ale platí, že žádné tvrzení by se nemělo brát
za všeplatné. Je to názor, s nímž je možné vést polemiku. Pokud je ta
recenze moderátorova, je to větší problém. Moderátor jako hlavní mluvčí
se totiž staví do pozice ‚elity veřejného mínění‘, a proto by měl zůstat
co nejvíce nezávislý.“
Tereza Sochová zase nabízí k tématu recenzí v rámci DISK_USE
užitečný pragmatický názor: „Ruku na srdce, kdo z diváků čte Hybris.
Myslím si, že odkazovat k recenzi, a tedy i k samotnému časopisu, by
se mělo. Minimálně z toho prostého důvodu, že jde o reklamu. Bylo by
vhodné třeba na konci diskuse zmínit, že pokud debata ještě něco neobjasnila, existuje také recenze v Hybris, ať už od samotného moderátora,
nebo jeho kolegů. A fundovaný kritický názor si lze přečíst tam.“
Pokud lze z předchozích řádků něco vyvodit, je to především nesmělá domněnka, že naše další moderátorské pokusy by mohly vést cestou
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větší orientace na diváka. Pokud přijmeme, že by cílem celého konceptu
mohlo být formování poučenějšího publika, získáme klíč k vytváření
otázek, k zapojení recenze a především k našemu moderátorskému přístupu. Nebudeme pracně manévrovat mezi několika možnostmi – vědomí
primárního účelu DISK_USE nás povede jedním směrem. Nicméně pravdivost tohoto předpokladu mohou ověřit pouze další DISK_USE. Nesmírně důležité je také to, abychom se na jednotném pojetí shodli i s pedagogy
katedry. Ale ani vědomí konkrétního cíle nemůže vyřešit další problémy
platformy; mám na mysli především negativní přístup, jenž vůči konceptu část školy zaujímá. Nemá cenu řešit, čí je to vina; smysl má pokusit se
to změnit.
Jak podotkla Tereza Sochová, DISK_USE by mohla jednotlivé katedry
naopak stmelit: „Na celém konceptu DISK_USE sleduji možnost propojování kateder, to je pro mě důležité téma naší školy, a chtěla bych, aby tento proces dál pokračoval. V tomhle vidím potenciál. Je důležité si uvědomit, že výchozí pozice tvůrců i moderátora je vlastně stejná: nikdo z nich
předem neví, do čeho jdou, a všichni se na DISK_USE něco učí. Pojďme se
vzájemně vzdělávat, rozvíjet a pojďme si v tom přátelsky pomoct.“
Ráda bych proto v tomto smírném duchu na závěr svým kolegyním
(a pro příští roky snad i kolegům) popřála mnoho štěstí a tvůrce i diváky
poprosila o vstřícnost. Vždyť nejzajímavější debata je ta, které se všichni
účastní se stejným zaujetím a zápalem, bez ohledu na to, z jaké jsou –
či nejsou – katedry.

Work
with me
autorka_Petra Bruzlová
foto_michal hančovský

V prosinci 2016 jsem měla
jedinečnou příležitost
zúčastnit se workshopu
pořádaného Katedrou
tance HAMU. Tentokrát
třídenní výuku klasického
tance a společné diskuze
se studenty vedla
primabalerína Daria
Klimentová, dlouholetá
sólistka English National
Ballet a dnes pedagožka
Royal Ballet School. Od roku
2003 se naplno věnuje
také vedení masterclasses
v Praze a jejím cílem je,
kromě předávání svých
zkušeností, také přilákat
do Prahy a obecně do České
republiky zahraniční
tanečníky.

M

ěla jsem předtím již několikrát možnost navštěvovat například kurzy baletu pro dospělé či jiné taneční hodiny jako aktivní účastník, ovšem tento workshop byl výhradně pro studenty oboru Pedagogika tance (možná s několika výjimkami),
tudíž mi nezbývalo než pozorovat celou hodinu jen z povzdálí. Na sále
mezi studenty Klimentová často při hovoru přecházela z českého jazyka
do anglického, což není divu; angličtina je pro mnoho vysvětlení či příkazů mnohem přesnější než čeština. Samozřejmě používala především
francouzské názvosloví tanečních prvků a angličtinou si vypomáhala
při ostatním. Nejdříve ukázala studentům, jak je zvyklá posilovat. Velmi
účinné jsou cviky, kdy celé tělo několik desítek vteřin podepírají jen lokty a špičky, přičemž vše ostatní je drženo především břišními
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a zádovými svaly ve vodorovné poloze nad podložkou. Při přetočení na
bok se zátěž přesouvá na jednu polovinu těla, šikmé břišní svaly, stehna,
atd. Důležité je také posilování nohou, kdy se dá například využít cviků
kmitání nohou nahoru a dolů při poloze na boku s podepřenou hlavou
a zpevněnými zády nebo při poloze „na čtyřech“ a zakopáváním. Existuje mnoho známých variant posilovacích cviků a používají se tedy i na
posílení těla tanečníků klasického baletu. I během posilování Klimentová
neustále udržovala se studenty nezávazný rozhovor a ve skupině byla
díky tomu velmi příjemná atmosféra. Hodina pokračovala kombinacemi
základních prvků u tyče tak, aby se tělo postupně rozehřálo a připravilo
pro komplexnější námahu u variací. Technika klasického tance používá
francouzskou terminologii a každý jednotlivý prvek nebo část těla nese
přesný název, například pas – krok, bras – paže, de suite – za sebou,
grand – velký. Spojováním vznikají složitější prvky: arabesque à deux
bras – póza na jedné noze s rukama ve 2. či 3. pozici, kdy druhá noha je
zanožená a tvoří s tělem ladnou křivku, changement de pieds – výskok
s odrazem oběma nohama a dopadem na obě nohy; před dopadem si
nohy vymění místo mírným oddálením od sebe.
řestože prvky Klimentová kombinovala do krátkých variací,
nelze zde ještě mluvit o choreografii, protože se prvky spojují
tak, aby zahřátí těla bylo postupné a plynulé, nikoli aby se již
dbalo na nějakou výpověď. Jediné, co zůstává při provádění
jakéhokoli pohybu v klasickém tanci, je jeho precizní provedení a estetická stránka – musí být krásný. Postup od základního ke kombinacím je
denní rutinou tanečníka klasického baletu. Klimentová se podivovala, že
přítomní studenti nevykazují viditelné známky námahy (pot). Při pozorování od stolu jsem ale neměla pocit, že by se málo namáhali, dokonce
se Klimentové podařilo u jedné studentky vyvolat křeč v zádech, když
vyžadovala preciznější provedení prvku. Občas se zdála být přísná, ale
vždy věcná. Motivace – energie – cit.
Po praktické hodině baletní techniky si Klimentová udělala čas
i na krátkou debatu o výuce tance jako takového a samozřejmě o svých
zkušenostech primabaleríny i pedagoga. V Royal Ballet School, kde nyní
působí a kde patronkou není nikdo jiný než HM The Queen – Její Veli-
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čenstvo královna -, se nebojí zadávat studentkám náročnější choreografie, čímž ovšem porušuje pevně daný plán výuky. Jelikož se jedná o velmi
nadanou skupinu už tzv. Upper School (6. ročník), tedy poslední tři roky
před absolvováním, Klimentová soudí, že dobře ví, co si může dovolit,
a vidí osnovy mnohdy jako zbytečnou překážku. Občas přichází do konfliktu s vedením kvůli repertoáru, jejž svým studentkám připravuje.
Kromě samotné techniky pak podle Klimentové nesmí tanci chybět charakter a procítění. Má mnoho zkušeností s technicky brilantními kolegy,
kteří však nepřenesli jedinou emoci. Uvedla příklady ruských a kubánských tanečníků, kteří technikou předčí ostatní, ale na jevišti nedokážou pohyby procítit a dát jim vnitřní motivaci. Vedle dobré psychické
kondice (zdravé sebevědomí, umění zvládat stres) a vrozených tělesných
dispozicí vyzdvihla další podstatnou přednost tanečníka – pozorovací
talent. Jako pedagog neustále demonstruje přesně dané pohyby a studenti opakují, dostávají zpětnou vazbu, ale je pak už jen na nich, aby věděli,
jak správně má prvek vypadat, poznali v zrcadle své nedostatky a pracovali na nich. Nejde jen o jakousi citlivost k přesnému opakování, ale
o detailní sken každého pohybu pedagoga či svého a pohybovou paměť.
Dle mého názoru nejvíce prospěly studentům právě tyto debaty o zkušenostech slavné primabaleríny.

Wasserpunkt nahradila ptačí budka
na připomínky a stížnosti
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Smečka
kluků
autorka_Karolína Krajčová
foto_Tomáš Mutinský

MY, ZVÍŘATA
Katedra výchovné dramatiky
Režie: Hana Franková
Dramaturgie: Magdaléna
Hniličková
Hrají: Jan Hnilička, Jan
Mrázek, Martin Šíp
Premiéra: 25. 11. 2015
Psáno z reprízy: 11. 12. 1016
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„Bouchali jsme vidličkami
do stolu, klepali jsme
lžícemi o prázdné misky,
měli jsme hlad. Chtěli jsme
ještě větší virvál, ještě
větší brajgl. Otáčeli jsme
knoflíkem na televizi,
až nás v uších řezal křik
naštvaných chlápků.
Chtěli jsme ještě víc hudby
z rádia, chtěli jsme beaty,
chtěli jsme rock. Chtěli
jsme mít na vyzáblých
rukou svaly. Naše kosti
byly jako ptačí, duté
a lehké, a my chtěli, aby
byly hustší, těžší. Byli jsme
šest natahujících se rukou,
šest dupajících nohou;
byli jsme bratři, kluci,
tři malí králové, věčně
se dohadující o to, kdo
je větší.“
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akto začíná kniha Justina Torrese My zvířata, kterou ve scénickém čtení uvedli studenti Katedry výchovné dramatiky DAMU
ve spolupráci s Divadlem Dagmar. Na rozdíl od většiny projektů
katedry, které je možné zhlédnout pouze na festivalu Děti-Výchova-Divadlo, scénické čtení My, zvířata můžeme vidět v prostorách studia Řetízek. Na karlovarské scéně Divadla Dagmar, jež slouží pro různé
projekty přidruženým školám, bylo scénické čtení již několikrát reprízováno, jak prozradila režisérka Hana Franková: „Divadlo Dagmar mělo
zájem vzniklé scénické čtení zařadit do svého repertoáru v dramaturgické linii současná světová literatura. Práce Katedry výchovné dramatiky se
tak mohla dále zužitkovat. Inscenace se hrála v Divadle Dagmar, v holešovickém Liberálu, ale i v příbramském gymnáziu a v neposlední řadě také
ve studiu Řetízek na DAMU.“
Franková pro svůj projekt vybrala tři studenty výchovné dramatiky, Jana Hniličku, Jana Mrázka a Martina Šípa, kteří představují bratry
z Torresovy knihy. Chlapci sami sebe nazývají také králové nebo zloději,
vždy však v množném čísle, vystupují jako členové smečky s konkrétními
pravidly. Ta jsou i vzhledem ke kolísavé výchově jejich mladých rodičů
často plna násilí. Bratři se perou, nadávají si, chovají se jako zvířata.
Jejich otec matku bije a zároveň by ji nejraději nosil přes kaluže. Násilí se
u něj, podobně jako u chlapců, mísí s vášněmi a láskou. Matka, jíž může
být něco málo přes dvacet (prvního syna měla ve čtrnácti letech), je jejich
oběť, která se však nechává trápit a poddává se bez boje. To je zvýrazněno v příhodě, kdy děti rodiče kopou a uvědomují si, že je nestihne trest.
Nejmladšímu, z jehož úhlu pohledu vyprávění sledujeme, je sedm let.
Kniha postihuje poměrně dlouhé životní období (přibližně od sedmi do
dvaceti let), kdy chlapci ještě nejsou muži, ale zároveň se začínají potýkat
se sexualitou a změnami vztahů k rodičům.
Jan Mrázek: „Zabývali jsme se charakterem tří ústředních postav
dětí, které bychom mohli nazvat sígři nebo raubíři. Žijí ve specifickém
prostředí portorikánské rodiny míšenců a od toho jsou odvozené i jejich
vztahy. Já jsem hrál postavu Joela, prostředního bratra. Mezi bratry pro
mě představuje mediátora – vždycky se přikloní k jedné či druhé straně.
Při tvorbě postavy jsem čerpal z vlastních zážitků a také z toho, s čím
jsem se setkal při své pedagogické práci.“
Diváckou pozornost udržují sugestivní popisy obsažené v samotné
knize. Když se chlapec dotkne maminčiných modřin ve tváři, protože ho
to láká, popisuje, že „její zornice se staly dvěma velkými černými talíři“. Divák jako by byl pohlcený, ztracený v obří propasti těchto očí, této bolesti.
Herci nechávají divákům dostatek času představovat si jednotlivé situace
do nejmenších detailů, jindy zase chrlí repliky v hádce přes sebe. Pro-
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měnlivému tempu napomáhá i dikce, rytmizace vět a střídání textu mezi
postavami. Problematická je v některých pasážích výslovnost, která
tempo nezáměrně brzdí. Ze tří herců si nejlépe vede Jan Hnilička, jenž
perfektně artikuluje.
Jan Hnilička: „Každý hrajeme jednoho z bratrů, ale skrz něj vstupujeme i do dospělých postav. Fyzické akce je v představení minimum, vše
stojí na hlase a slově, někdy však také padá.“
Jan Mrázek: „Vzhledem k formě scénického čtení víme, že výslovnost může hrát velkou roli. Snažíme se na hlasu pracovat. Sám pociťuji
jistý artikulační hendikep, takže do budoucna bych se hlasové přípravě
chtěl věnovat více.“
Témata, která jsou v inscenaci nejvýraznější, jsou problematická
výchova a násilí v rodině, což je přímo ukázáno například v situaci, kdy
otec pěstmi bije svého syna, jenž si šel pustit draka, protože se o něj
údajně bál. Rodinné soužití je chvílemi jak vystřižené z plakátu na štěstí
a za okamžik naopak bezútěšné. Jako by se rodiny drželo prokletí už po
generace, neboť i otec byl v mládí týraný. Bratři se tak nevymaní z genetických predispozic a dva skončí jako feťáci, kteří opouštějí školu, a třetí
kvůli své homosexualitě v blázinci.
Hana Franková: „Hlavní témata knihy pro mě byla soužití tří bratrů
divoké portorikánské krve, jejich vzájemný vztah s rodiči a v neposlední
řadě homosexuální téma, které se objevuje v podobě otevřené zpovědi
nejmladšího z bratrů.“
inscenaci výrazně vystupuje do popředí sourozenecký vztah,
a to hlavně díky fyzické přítomnosti tří herců. Divák tak vnímá
i vztahy k rodičům prostřednictvím bratrů (to je přítomné už
v samotné knize, kde je nejmladší bratr vypravěč). Tím dosahují tvůrci zajímavých rozporů v momentech, kdy se děti chovají abnormálně, agresivně. Představujeme si své mládí a porovnáváme ho s tím,
jak žije jedna portorikánská rodina. Ovšem právě tento aspekt „portorikánství“ z inscenace příliš nevystupoval, do velké míry jistě i proto, že se
k tomu nepoukazuje scénicky ani výtvarnými prostředky. Silněji tak do

popředí vystupovala témata jako je sourozenectví a vztahy synů k rodičům a dalším dospělým, kteří z úhlu pohledu dětí patří do jiného světa.
Jan Mrázek: „Text má v sobě danou rytmičnost, proto jsme zvolili
formu scénického čtení. Řekl bych, že tento formát více odpovídá způsobu práce na naší katedře, nejsme primárně herci, a hledáme tedy jiné
prostředky než vyloženě činoherní. Myslíme si také, že minimalismus
inscenace dává vyniknout syrové poetice předlohy.“
Ústřední linie inscenace stojí na rozpadu smečky, což je znázorněno
postupným přechodem z pořádku do naprostého chaosu. Na začátku na
sobě mají herci obleky, naškrobené košile a texty před sebou na notových
stojanech, postupně se však svlékají, papíry rozhazují ledabyle kolem
sebe a v závěru leží spolu s povalenými stojany v jakési džungli, o níž nejmladší bratr mluví. Kromě této linie je čtení vedené v minimalistickém
řádu, vznikají pouze mikrosituace – například když se bratři otočí, aby
se za autem vymočili, a pomlouvají při tom své rodiče. Může však tento
minimalismus unést na bedrech celou inscenaci?
Hana Franková: „Forma scénického čtení, včetně základního scénografického řešení, souvisí s vnímáním předlohy jako hudební skladby,
proto vyjma konce nezazní žádný zvuk kromě hlasu.“
Navzdory inscenačnímu minimalismu je scénické čtení My, zvířata
schopné vyvolávat živé obrazy a udržet diváka v neustálém očekávání
rozuzlení díky svému proměnlivému tempu. Fyzická přítomnost tří
herců, bratrů, potom dodává syrovým obrazům v textu hmotnou podobu.
Některé motivace nejsou přímo čitelné, například neustálé svlékání
a odkládání oděvů působí občas nadbytečně, poprvé symbolizuje změnu mluvčího, podruhé je použito při narážce na sexualitu. Po zbytek
představení však působí jako kulisa textu. Díky minimalismu veškeré
drobné akce vyniknou. Zatímco někde fungují jako vtip, například v již
zmiňované scéně močení za autem, jinde působí nadbytečně. Celkově je
však představení uceleným a především zajímavým ponorem do knihy
současného amerického romanopisce.
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Kamera, klapka a…
klauzury
autorka_Anna Smrčková

Na ročníkových klauzurách
či státních zkouškách FAMU
bylo v akademickém roce
2015/2016 prezentováno přes
dvě stě autorských filmů,
cvičení, audiovizuálních
instalací, scénářů
a fotografických souborů.
Pozvání na klauzury přijalo
16 hostů, kteří je reflektovali
ve svých textech. Jaké jsou
hlavní inspirační zdroje
budoucích filmařů? A která
témata a způsoby práce jsou
pro ně podstatné? Odpovědi
nejen na tyto otázky hledá
kniha Klauzury FAMU 2016.

KLAUZURY
Filmové a televizní fakulty Akademie
múzických umění 2016
Vydala Akademie múzických umění v Praze
(Nakladatelství AMU)
Editor: Jitka Lanšperková
Redakční spolupráce: Helena Bendová
Jazyková korektura: Kristýna Hoblová
Obálka a grafická úprava: Belavenir
1. vydání
Praha 2016
ISBN 978-80-7331-407-1 (pdf)
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ydání čtvrté klauzurní knihy Filmové a televizní fakulty AMU
navazuje na projekty z let 2012, 2013 a 2014. V úvodu aktuálního
vydání objasňují záměr školy děkan FAMU Zdeněk Holý a editorka Jitka Lanšperková. Podstatou je fakt, že do ní přispívají
odborníci z různých oblastí, kteří na škole nepůsobí. Cílem tohoto
pohledu „zvenku“ je pokusit se nabourat hranici mezi studentskou
tvorbou a názorem kritické a odborné veřejnosti. Hlavní výhoda podle nich spočívá v tom, že autoři neznají pozadí vzniku jednotlivých
děl ani osobní přístupy či motivace studentů. Vzniklé reflexe tak
slouží nejen studentům, ale také pedagogům, kteří na škole vyučují.
V neposlední řadě jednotlivé texty poskytují inspiraci uchazečům
o studium. A především nabízejí prostor pro to, aby se o studentské
tvorbě dozvěděla veřejnost, případně budoucí zaměstnavatelé.
Do potenciální čtenářské základny spadají vysokoškolští profesoři, tuzemští filmaři i středoškoláci. Zvláštní podvojnost textů
způsobuje kombinace subjektivních dojmů (přestože mnohokrát
řádně vyargumentovaných) s odbornou filmovou terminologií. Nezasvěceného čtenáře zaujme řada postřehů, ale svůj vlastní názor si
už vytvořit nemůže. Klauzurní práce jsou sice přístupné veřejnosti,
ale pokud je neuvidíte přímo na FAMU, není možné filmy zhlédnout.
Výjimku samozřejmě tvoří snímky, které se dostanou do distribuce.
Oslovení autoři pojímají své texty přes konkrétní hledisko, které
se snaží vztáhnout k nějakému aktuálnímu fenoménu. Teoretička
Irena Reifová (Tvorba FAMU jako příslib pro post-televizní televizi) se
ve svém hodnocení studentů Katedry kamery zamýšlí nad tím, zda
zvolený autorský styl obsahuje prvky, které by obstály v dnešní televizní tvorbě. Reifová naráží na trend dnešní doby, kdy jsou majitelé
televizních společností i diváci stále více utvrzováni v tom, že televizní seriály mohou dosahovat stejných (ne-li lepších) kvalit než tvorba
filmová. Kritik a publicista Antonín Tesař (Výhodný minimalismus)
se zaměřuje na civilní a formálně strohý styl snímků a poukazuje na
nahlížení postav z vnějšku. Tvrdí, že tento postup podporuje řada
formálních znaků, například specifický pohyb kamery, dynamika
střihu, odmítnutí klasického vyprávění a náhlý nebo nejasný konec.
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Také je často oceňován na filmových festivalech a studentům přináší
výhody i co se týče ekonomické a praktické stránky. Vlastní pozitivní
a logickou argumentaci vzniku takových filmů pak dává do kontrastu
s dotazem, zda tyto filmy a jejich tvůrci mohou obstát v profesionálním
prostředí. Tuto klíčovou otázku ale pouze vznese a nechává ji nedořešenou. Oba texty odkazují na moderní vlnu televizní produkce. V době, kdy
Netflix funguje ve 190 zemích a má stále více předplatitelů, kteří pořady
sledují na noteboocích a tabletech prakticky kdekoli a kdykoli, je snaha
přiblížit se televizní poptávce a úspornému stylu naprosto logická. Mladí
tvůrci napodobují vzory současného trhu, kde méně znamená více.
To ostatně dokazuje taky enormní nárůst televizních a internetových
minisérií.
Část přizvaných komentátorů se věnuje nejen promítaným výsledkům, ale i zadáním školních cvičení, které mají studenti plnit. Náhled
na tuto problematiku otevírá Lenka Jungmannová (Klauzury dokumentaristů očima literární vědkyně). Podle ní z tematických úkolů zaměřených
na postup práce jasně nevyplývá, zda je jejich úkolem držet se daného
postupu, nebo zda se toto téma mělo odrazit v námětu filmů. U reportáží jí zase chybí skutečná publicistika. Poslední úkol (Můj pohled na
skutečnost, na které mi záleží) komentuje až ironicky. Podle ní je jen
těžko představitelné, že by někdo točil pohled na skutečnost, na které
mu nezáleží. K zadání klauzurních prací se vyjadřuje také kritička Eliška
Děcká (Animované nápady letošních klauzur). Ta přichází s postřehem, že
častá nelibost studentů k předem zadaným tématům jim může naopak
pomoci k lepšímu výsledku. Začínající animátory předem určená zadání
mnohem více motivují k tomu, aby se z nich kreativním způsobem
vymanili. Právě tyto poznámky jsou v knize tohoto typu podstatné a je
škoda, že se jim nevěnuje více textů. Komentování zadání školních cvičení dávají škole reálnou zpětnou vazbu a do budoucna tvoří možnost pro
úpravy či změnu.
ilmový historik Jan Křipač (Světlo je všechno) dělí čtyři studentská bakalářská zadání Katedry kamery na dvě skupiny.
U cvičení Anticorr a Sen upozorňuje na jistou schematičnost, které se studenti dopouštěli. V prvním případě filmaři
využívali prvky noirového vyprávění vyjádřené charakteristickými
stylovými prostředky (využití stínů či atmosférické perspektivy nakládající s mlhou, párou a kouřem). Sen dle autora sváděl ke střídání denní
a noční doby, exteriérů a interiérů a kontrastu umělého a přírodního
světla. Cvičení Letopis a Spolupráce poskytovaly studentům prostor pro
svébytné kreativní ztvárnění. Na základě diskuze probíhající po klauzuře upozorňuje autor v závěru na stále častější problém, kdy se studenti
věnují více než studiu komerčním zakázkám. Tento postřeh týkající se
všech uměleckých škol by si zasloužil větší prostor. Při pohledu na své
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spolužáky z jiných uměleckých oborů i škol pozoruji, že nutnost mladých
tvůrců vydělat si v soukromém sektoru je bohužel stále častější. Časová
i finanční náročnost vzniku filmů se projevuje právě v odklonu k méně
kreativní tvorbě, která je rychle hotová a mnohem lépe placená. Najít
kompromis mezi těmito sférami je v dnešní době, kdy stejné pracovní
pozice dostávají absolventi i lidé bez akademického titulu, bezpochyby
čím dál obtížnější.
ejen výsledků, ale i metody posuzování si všímá publicistka
Eva Križková (Čím to začíná, čím to končí a proč), kterou zaujala
forma diskuze jako jeden z klíčových pedagogických postupů
Katedry střihové skladby. Pohled na vnitřní chod školy přidává i Miroslav Čaňko (Kolikero bojů?). Autor upozorňuje na časté neshody
režisérů a střihačů (končící výměnou střihače) a na fakt, že s postupem
do vyšších ročníků se snižuje míra výrazové radikality. Publicistce Kamile Boháčkové (Nebát se vykročit jinam) se i na malém prostoru podařilo
jednotlivé práce (i studenty) zařadit do širšího kontextu školy, respektive Katedry animované tvorby. Úsilí autorů hodnotí například v rámci
jejich předchozích výsledků či mimoškolní činnosti. Když chválí film
Jana Sasky Happy End, jehož hodnotu spatřuje ve vyprávění pozpátku,
výtvarné stránce a citu pro zkratku, připomínající komiksovou poetiku,
zmiňuje i Saskův předchozí snímek Přepadení, v němž mladý animátor
projevil smysl pro nadsázku, gagy, skvělé tempo i pointování. Ukazuje se,
že pouze kritik se znalostí příslušného kontextu daného díla i předchozí
autorovy tvorby může řádně posoudit případný posun či stagnaci, které
jsou pro studenty při jejich rozvoji klíčové.
Pokud by se pro klauzurní tvorbu FAMU z minulého roku měl najít
jeden společný jmenovatel, je to bezpochyby velká rozmanitost. A to jak
po obsahové stránce, tak i ve formě a technických parametrech. Je vůbec
reálné tak širokou škálu prací, rozličných technik i emociálního přesahu hodnotit mezi sebou a vyvozovat z nich obecnější závěry? Jednotliví
autoři svoje poznatky formulují přesně a srozumitelně, ale poměrně
krátké formáty mnohokrát neumožňují zajímavé postřehy více analyzovat a mnoho děl je okomentováno jednou větou. Knihy klauzur každopádně představují důležitou základnu pro hlubší úvahy nad studentskou
filmovou tvorbou. Hlavní význam projektů spatřuji v samotném pokusu
knihy vydat (zatím existují pouze v elektronické verzi) a snaze vyvolat
diskuzi nad tvorbou současných mladých filmařů, způsoby jejich výuky
a metodou posuzování.
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autor_tomáš loužný
foto_ tomáš kříkava

Tomáš Loužný je režisér, překladatel
a teď trochu i autor, zdá se. Vystudoval
humanitní studia na Univerzitě Karlově,
teorii a kritiku na DAMU a dnes studuje
tamtéž režii a dramaturgii na Katedře
činoherního divadla. Nevěděl, a teď už
ví. Fanoušek imerzivního divadla a člen
souboru Tygr v tísni. K psaní ho vybičoval
hlavně Roman Sikora a jeho kurzy
tvůrčího psaní. Se svou hrou Hosté vyhrál
první místo 3. ročníku soutěže o nejlepší
krátkou divadelní hru na téma „Pravda“.
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HOSTÉ

/ hra

Radka krájí chleba a připravuje svačiny.
Během toho kontroluje, jestli někdo
nepřichází z venku. Vedle stolu jsou
sbalené dva batohy. Najednou vejdou
z druhého pokoje dva lidé, muž a žena.
Žena má na hlavě šátek. Radka popadne
svačiny i zbytek chleba a všechno hodí
do jedné tašky.

tvorba

Radka: Dobré ráno, dobré, dobré. Jak ráda
vás zase vidím, zas po pár hodinách,
že, tak ráda vás vidím, doufám, že se
cítíte dobře, svobodně, že nemusíte
uhýbat bombám, ha, jedna sem jedna
tam, to bych vám nepřála a pomoc je
důležitá. Ani si nesedejte, ne, ne, ne,
tady jsem vám všechno připravila, no
co se na mě koukáte, tady jsem vám
všechno připravila, no nekoukejte se
na mě tak zmateně, ráda vás mám, to
je jistá věc, ale už jsem vám všechno
připravila, tak se na mě nekoukejte
a koukejte si to všechno sbalit a tak,
ani sbalit si to nemusíte, to hlavní jsem
vám sama sbalila, věci tam si koupíte,
tak rychle rychle, za chvíli vám jede
vlak. No co se divíte, nebo co, nedivte
se, vlak vám jede každou chvilku,
nebojte, já vás doprovodím, no stejně tu
nechcete zůstávat, nebo ne, kde byste
taky zůstávali, tady určitě ne, tady
to je malé, a vůbec, už jste tu pobyli,
napili se, pojedli a můžete pokračovat,
osvěžili jste se na cestě a teď hurá jupí jé
do Německa. No tam jste stejně chtěli,
nebo nechtěli? Chtěli, tak se nezdržujte,
nezdržujte se vůbec a naházejte si věci
do tašek, ať tu nic nezůstane, a vemte
si svačinu, podívejte, tady jsem vám
udělala svačinu, aby Vláďa neřek, tak
jsem vám udělala svačinu dobrou.
Chleba je to se sýrem, ne se šunkou, tu
stejně nejíte, nebo jíte šunku, nevím
jak to máte se šunkou a urazit jsem
vás nechtěla, tak to máte se sýrem, na
mlíko nejste alergický doufám, a jestli
jo, tak si ten sýr vyndejte a máte jenom
chleba, ale máslo tam je, tak nic, co už
se dá dělat, snad alergičtí nejste. Ale
chleba, chleba ten rádi máte, to vím,
že na chleba, na ten si potrpíte, nebo
ne? No tak snad se hýbeme, hýbeme,
bomby nepadaj, mír je a klid a já tu chci
pořádek. Sousedi už si stěžujou, už se
ptaj, koho že to tu máme, a to ničemu
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nepomáhá, to k ničemu není. Tak, šátek
pěkně utáhnout, bundu zapnout a šup
šup sbohem bylo mi potěšením. Tady
ještě ty jízdenky, sama jsem je koupila,
přímo do Berlína, šátek doporučuju
sundat ve vlaku, to jsem četla, četla
jsem, že se šátkem spíš kontrolujou, ale
snad vás nezkontrolujou, snad v klidu
dojedete a všechno bude fajn a budete
šťastní a spokojení, protože vy jste moc
sympatičtí lidé, moc sympatičtí lidé,
o tom žádná o tom žádná. Kafe jestli
chcete na cestu, tak tady máte kafe,
sladíte, určitě sladíte, ať máte energii na
cestu, ne, tak si to oslaďte, mlíčko vám
dám s sebou do kapsy, nemám kelímky,
to nemám, ale to nevadí, ty hrnečky
vám daruju, to je ode mě dárek na cestu
a na rozloučenou, to bude Vláďa rád,
že jsem tak velkomyslná, že jsem tak
hodná, tak to berte a nestyďte se, no
nestyďte se přece, co byste se styděli,
sama vám to dávám.
Cpe jim do rukou hrnečky s kávou, mlíčka
a svačinu a tlačí je ven.
Jak říkám, tak taky dělám, vyprovodím
vás, až ke dveřím vás vyprovodím,
stejně jste z nádraží přišli, tak víte
jak tam trefit a nepotřebujete mě
k tomu. Tak a sbohem sbohem. Bylo mi
potěšením. (zabouchne dveře)
Uf.
Radka si naleje kávu, osladí si ji
a vychutnává její chuť. V tom si uvědomí,
že jsou vedle stolu pořád batohy se
sbalenými věcmi. Rychle vyhlédne ze dveří.
Najednou se zalekne a zavře, rozeběhne se
pro batohy, neví, kam s nimi. Hodí je pod
stůl a stáhne ubrus tak, aby nebyly vidět.
Náhle se otevřou dveře a vchází její manžel
Vláďa.
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Vláďa: Tak co, už jsou vzhůru? Už
vstávají? Chleba jsem koupil, ještě je
teplý.
Radka: No výborně, výborně, chleba, ten
potřebujeme.
Vláďa: Sice ještě máme, ale tenhle je
lepší, ten je přímo z pekárny, ještě je
teplý. Už jsou tedy vzhůru?
Radka: Už chleba nemáme, právě, že už
nemáme.
Vláďa: Ale vždyť jsem viděl, viděl jsem ho
než jsem šel.
Radka: Viděl, to viděl. Mezitím se snědl.
Vláďa: Ty chleba skoro nejíš. A to půlka
bochníku byla, celá půlka.
Radka: Začala jsem, tak jsem si řekla,
že když je to takový český, taková věc
česká typická, že bych měla přece jen,
že bych přece jen měla začít a ne se tak
opejpat a jít proti jaksi, proti tomu co
je přirozené, proti přirozenosti, jak se
tak říká.
Vláďa: Ale půlku bochníku celou?
Radka: Jak jsem ho dlouho neměla, jak
už jsem dlouho ho neochutnala, tak
najednou se mi ti sliny seběhly, jak psi
na kost, a tak jsem tak jedla jedla až byl
pryč, ani jsem se nenaděla a byl pryč.
Vláďa: To správně je, to je správné.
Radka: A když je chleba přímo z pekárny,
ještě teplý když je, pak ho mám
nejradši, ten je nejlepší. Jak říkám:
chleba čerstvý, ráno hned veselejší.
Tak.
Vláďa: Aby ochutnali taky kvalitní dobrý
chleba. Tak jsem koupil tady, přímo
z pekárny, přede mnou ho z pece
vyndávali.
Radka: Až tak daleko jsi byl, až
v pekárně?
Vláďa: Až tam, to kvůli nim, aby
čerstvý chleba taky náš ochutnali. No
nezaslouží si to, po tom všem, taky
čerstvý chleba ochutnat?
Radka: Ale jistě, jistě, sympatičtí lidé,
velmi sympatičtí milí lidé.
Vláďa: Pomáhat jim musíme, pomáhat,
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ne jen pryč vyhánět jako zvěř, za plot
jako zvěř, z toho mi je zle, takové bych
na kousky sekal!
Radka: Na kousky sekal?
Vláďa: Na kousky. Trochu lidskosti,
dobroty, humanity snad projevit může
každý.
Radka: To jistě, to každý může. A správně
to je, správně.
Vláďa: To kdyby se mi pod ruku dostali
ti, co pořvávají na ně, ti co jak se
zvířatama, jak se zvěří zachází s nimi, ti
co hodnoty prý, hodnoty nějaké chrání,
tak ty bych vlastníma rukama uškrtil,
hnáty zpřerážel, krk, hnáty a viděli by.
Radka: Klid, lásko, klid, taky pochopit
lidi musíš, pochopit všechny, jinak
stejný jsi jako oni, úplně stejný jako
všichni ostatní. Lidský musíš být, lidský
a soucit cítit bys měl s každým, jinak
lepší nejsi.
Vláďa: Pravdu máš jako vždycky, pravdu,
o tom žádná. Pravdu a lásku, lásku
a pravdu, ke všem tu lásku mít a ne jen
k našim, ne jen k nám, co stejné názory
máme, co v té, že bublině jak se říká
jsme. Tak já probudit je jdu, už je čas
vstávat taky, no ne?
Radka: Ale nech je ještě chvíli spát, nech
je být. Hodně toho mají za sebou. Spát
si zaslouží, chvíli taky spát si zaslouží,
no ne?
Vláďa: Pravdu máš, pravdu.
Radka: Abych neměla.
Vláďa: Ale vystydne jim chleba, už teplý
nebude, a proto jsem tak daleko šel, až
na náměstí, až do pekárny, slavnostně,
že jednou taky čerstvý český chleba
ochutnají, místní, zdejší, výborný.
Chleba to je věc, to je věc, podle které se
nejvíc národ pozná, chleba, ten je nad
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zlato. Ne sůl nějaká taková obyčejná,
ale chleba. To kde ti dají ten skutečný
chleba, to jenom tady u nás, jenom
v Česku, tady je ten chleba skutečný.
Jinde jenom veky, bagety a jiné takové
divné věci, ale ten skutečný chleba
jenom tady máme, jenom tu. Tak ať
koukaj vstávat, hodin jak na kostele.
Radka: Nechoď tam, nechoď, ti říkám,
nech je spát. Ohleduplnosti trochu
nemáš, ani trochu ohledu, a to lidskost
po někom chceš, humanitu.
Vláďa: Dobře dobře, pravdu máš, to máš.
Aby na zmar nepřišel, ještě teplý je, dáš
si ty, dáš si, třeba i patku ti nechám,
klidně i patku můžeš mít.
Radka: Ne, proč bych chleba jedla, blázen
jsi, jsi blázen... když jsem se přejedla
tak moc tamtoho, tak moc plná jsem.
Zaklepání na dveře.
Vláďa: Čekáš někoho?
Radka: Ne nikoho, nikoho nečekám.
Zaklepání se opakuje.
Vláďa: Snad aby sousedi, sousedi se proti
nám nespikli. Aby je lynčovat nechtěli.
Radka: To snad ani, jak by mohli, kdo by
se odvážil cokoli proti nim, proti lidem
jako jsou oni, stejným jako oni jsou.
Zaklepání potřetí. Vláďa jde otevřít.
Dovnitř vtrhnou dva lidé, Muž a Žena
ve velmi formálních oblecích s kufříky
v rukou.
Žena: Dobrý den, tak to jste vy.
Muž: Aha, tak tady to je.
Žena: Pěkné. Jednoduché.
Muž: Ale lásku aby člověk pohledal. Ha.
Žena: Vtipálku. Jako hrdličky jsou, že?
Muž: Snad se vás kolegyně na něco ptá,
tak jak to je?
Vláďa: Prosím?
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Žena: Jste jako hrdličky?
Muž: Jako dvě hrdličky.
Žena: Vrkůůů, Vrkůůůů.
Muž: Tak?
Vláďa: Jistěže ano, jsme manželé, že,
prostě manželé. Kdo vy jste?
Muž: My manželé nejsme, to ne.
Žena: (smích, střihem ho zastaví) Vás
jsem se neptala. Jste jako hrdličky?
Radka: Ehm... hmm... jo, ano, jistě,
hrdličky. Hrdličky.
Žena: Dobře. Pak tu jsme správně.
Radka: Kde?
Muž: U vás samozřejmě.
Vláďa: Dáte si kávu, když už tu jednou
jste, když tu tak stojíte a je ráno, tak
kávu a možná chléb čerstvý přímo
z pekárny, hosty máme, tak jsem koupil,
slavnostně čerstvý, ne jen tak nějaký.
Žena: Výborně. Chléb bych si dala.
Muž: Také ochutnám. Pokud je, jak říkáte,
čerstvý.
Vláďa: Ano ano, teď z pece vyndaný. Tak
tady, že prosím, přímo patku čerstvou,
patku pro vás mám, když jste ta
návštěva také. A druhá zbyde pro hosty
ještě.
Žena: Ale to nemůžeme přijmout.
Vláďa: Trvám na tom, já na tom trvám.
Žena: Tu máte jistě nejradši.
Radka: Má, to tedy má. Ani šáhnout na
patku mu nemůžete, ani se jí dotknout.
Žena: Jen si ji nechte, pane... Vláďo.
Radka: Vidíš, máš si ji nechat, tak se
nepřetrhni, nepřetrhni se taky jednou
a co máš rád, co rád máš, to si dopřej.
Vláďa: Návštěvě vždy to nejlepší.
Žena: To je pro mě velká čest.
Muž: Jste přemýšlivý, pane Vláďo.
Vláďa: Ano?
Muž: Jaspers.
Vláďa: Ach ano, ano, to dobrá kniha,
malá, ale dobrá je.
Žena: Myslíte?
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Vláďa: Ano, myslím, že je to, protože
i když, ale na druhou stranu nemohu
říci, přece jen laik jsem jen, takže je
možné že, ale těžko říct.
Žena: Já ho nemusím. Pravda je snad
jedna.
Vláďa: Ale morálka, že, morálka je různá,
není někdy taky vůbec, o tom žádná,
někdy ani vůbec žádná morálka není.
Muž: To jste udeřil hlavičkou na hřebíček.
Žena: Nemusíte mít strach.
Muž: Nebojte se.
Žena: Literatura, to je jeho.
Muž: Filosofie!
Žena: A další humanitní obory.
Muž: Kritické myšlení, to je dnes potřeba.
Žena: Budu k vám upřímná.
Muž: To my jsme vždy.
Žena: Jsme tu na kontrole.
Muž: Až tak upřímná?
Žena: Přenechal mi patku.
Muž: Rozumím.
Radka: Na kontrole?
Muž: To jste si snad mysleli, že jsme
nějaké nesmyslné postavičky?
Žena: Absurdní figurky?
Muž: Tak vržené do světa? (smích) Ne,
jsme kontrola!
Vláďa: My jsme ale žádnou nečekali,
že, kontrolu nějakou takovou jsme
nečekali, ne? Nebo tys čekala, čekala jsi
kontrolu?
Radka: Nečekala jsem.
Muž: Očekávaná kontrola není kontrola.
Žena: Ha.
Vláďa: Ano, jistě, no samozřejmě.
Radka: A co kontrolujete, jestli se mohu,
mohu-li se, jaksi jestli byste mi řekli, co
to je, co kontrolujete...
Žena: Vás.
Muž: Tak. My vlastně/
Žena a Muž: /hledáme dobré lidi.
Vláďa: Ach ano, dobré, to je dobré. Našli
jste?
Žena: Je jich pomálu.
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Muž: Co to také je dobrý člověk v dnešním
světě.
Žena: V dnešním zlém a zkorumpovaném
světě evolučního liberalismu.
Muž: A demagogické totality.
Radka: A proč je hledáte, ty lidi dobré?
Žena: Abychom jim mohli dát cenu.
Muž: Finanční odměnu.
Žena: Kdo ví lépe co s penězi, než takový
dobrý člověk?
Radka: O jak velkou částku se tak pro
představu, jen zhruba, tak jaksi aby
představivost, měla jasnou, jasná
představa, aby vytanula na mysl, že?
Muž: Značnou částku, aby mohl v dobru
konaném pokračovati.
Žena: Charity zakládati.
Muž: A dobro šířiti!
Radka: A jak je, ty lidi dobré, jak je
poznáte?
Žena: Podle jejich činů. Kdo pomáhá
bližním v nouzi/
Muž: /nemůže být špatným člověkem.
Žena: A když jsme se doslechli, že tu
máte/
Muž: /jistou návštěvu,/
Žena: /napadlo nás, že/
Muž: /to budou ti, po kterých pátráme.
Vláďa: Ale to nemusíte, to třeba není, to
my ne pro odměnu, ne pro peníze, ani
pro uznání, to tak z lidské, ze solidarity
pouhé, tak člověk k člověku/
Radka: /značná částka, že značná...
aby dobro, dobro dál konati mohl,
no nechtěl bys, Vláďo, no nechtěl bys
více dobra konat, rukama nepracovat,
nepracovat a svým knihám se jenom,
jenom knihám se věnovat a pomáhat,
aby na světě lépe, aby lépe bylo?
Muž: Tak kde je máme?
Žena: Můžeme se s nimi potkat?
Radka: A kdy, kdy je chcete potkat,

tvorba

povězte, zařídíme, připravíme,
dostaví se.
Muž: Teď nebo nikdy.
Radka: No... Ještě spí, snad nebudili byste
je.
Vláďa: Ale už pozdě je přece, už pozdě
dost. Dojdu za nimi a zjistím, co tak
dlouho, co tam dělají.
Radka: Ne! Návštěvě se věnuj, jen klid,
stejně musím tam... Já to prověřím, jak
to s nimi vypadá a jestli už vstávají,
nebo spí pořád jako zabití, haha. Chléb
ještě nabídni, já to prověřím.
Vláďa: A odkud jste k nám, odkud jste
sem, co je vaše, kde působíte?
Muž: Tady a tam.
Žena: Všude, pokud to tak mohu říci.
Vláďa: A jistě, jistě. A kdo vás, k nám, sem
k nám, kdo vás poslal?
Muž: Komise.
Žena: Tak.
Zapne se sprcha. Radka se vrací.
Radka: Tak slyšíte, už se, už jsou vzhůru,
jen je náš program, že program kulturní
je unavil.
Vláďa: Tolik toho nebylo, jen procházka,
jen krátká taková městem procházka.
Radka: Ale unavilo je to, přesto je to
unavilo. Nechcete později přijít, za
pár hodin, až v klidu budou, vzhůru,
nasnídaní.
Žena: Ne.
Radka: Tak oni už brzy, už brzy přijdou,
jen sprchu, jen opláchnout se trochu
musí.
Muž: Ano.
Pauza.
Radka: Čaj si dáte, nedáte, ne, vážně,
dobře, chléb nebo něco, druhou patku
dokonce, že byste si mohli, kdyby byla,
kdybyste chtěli, kdyby chuť byla, tak
jistě, jistěže, i patku, i tu.
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Vláďa: Co tam tak dlouho, co tam dělají?
Radka: Sprchují se, neslyšíš, no ne? Tak
počkáme, počkáme v klidu na ně. Za
chvíli už, za chvíli tu budou.
Všichni zase chvíli čekají. Pak Muž a Žena
najednou vstanou a vyrazí vedlejší pokoj
prověřit. Vláďa je následuje. Radka zůstane
v místnosti sama, neví, co má dělat,
najednou dostane nápad, otevře dveře ven,
pak si všimne bochníku chleba, popadne
ho, rozhlíží se, všimne si rychlovarné
konvice, přiběhne k ní, narve chleba do ní.
Zvuk sprchy přestane. Kousíček chleba,
co přečuhuje, Radka ulomí a nacpe si ho
do pusy. V tu chvíli se Žena, Muž i Vláďa
vrátí. Zírají na ni. Radka se snaží nedat
najevo, že žvýká chléb.
Vláďa: Vůbec tam nejsou, nejsou tam!
Kam zmizeli, kam podít se mohli? Ani
věci své, ani věci si nevzali.
Radka: Hmmm.
Odvrací se od ostatních, aby neviděli, jak
urputně žvýká chléb.
Žena: Jste v pořádku?
Radka: Hmm.
Muž: Je vám špatně?
Radka zamítavě kroutí hlavou.
Žena: Jste v šoku.
Radka: Ano, v šoku, tak. Spěchali. Úplně
vylekali mě. Najednou tak vyběhli.
Úplně vystrašení.
Žena: Víte, kde jsou?
Muž: Lhala jste nám?
Radka: Ne, to bych já nikdy, to ne.
Zatímco v pokoji jste byli, vyběhli,
odběhli pryč, ze sprchy vyplížili se. Asi
styděli se či strach, strach možná měli,
když vy tak vážní, tak oficiální jste, že
jste pro ně přišli možná, to si možná
mysleli.
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Vláďa: Tak rychle, tak najednou a bez
rozloučení zmizeli?
Radka: Jen chleba popadli, jen ten.
Svačina snad. Na cestu.
Vláďa: Chleba mají rádi, to ano, na ten si
potrpí. Ale kam by, kam jeli by?
Radka: Do Německa že by se vydali, co
tam?
Vláďa: Možná, ale vždyť tolik věcí, tolik
toho vidět chtěli tu.
Žena: Tak pojďme za nimi, nemohou být
daleko.
Muž: Na nádraží je doženeme a vše
zjistíme.
Radka: Ne, už si vzpomínám, už vím,
teď mi to právě že teprve, no ano, když
pryč jsi byl, zašla jsem tam, povídali mi,
říkali, že... do Peru, do Peru se chystají.
Muž: A to jste nám zatajila proč?
Žena: Byl v tom zlý úmysl?
Radka: Zlý, to ne, zlý nikdy úmysl
nemám.
Vláďa: Co ale v Peru, co by v Peru dělali?
Radka: Pas mají, co by neletěli, když do
Peru chtějí, tak držet, držet je snad
nebudeme. Zvířata, zvířata to nejsou.
Muž: Správně.
Žena: Jako s lidmi se s nimi zacházet
musí.
Vláďa: Ale proč do Peru?
Radka: Salkantay. To chtěli vidět, že prý
nádherné, že krásný pohled je to.
Muž: Ano, nádhera.
Žena: Úchvatné.
Vláďa: V Peru ledovec, že náhle, jen tak
najednou, vidět touží?
Radka: Utíkali dost dlouho, taky kochat,
kochat se trochu můžou. No ne?
Žena: Jen ať se pokochají.
Muž: Zažili si toho dost.
Žena: Tak tady je asi skončeno.
Muž: Abychom tedy opět vyrazili.
Žena: Čas se nachýlil.
Muž: Jak se tak říká.
Muž a žena: (smích)
Muž: Tak tedy na shledanou.
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Žena: Sbohem.
Vláďa: To vy jen tak, už, tak bez ničeho...
Muž: Naše práce je u konce.
Radka: Ale my dobří lidé, dobří
jsme. V nouzi pomohli jsme, to ano,
pomocnou ruku nabídli jsme jim.
Žena: A to vás samozřejmě šlechtí.
Radka: A tak tedy snad odměnu, odměnu
zasloužíme si?
Žena: Jak vám ale máme věřit?
Muž: Musíme s dotyčnými subjekty
mluvit, to je celá pravda.
Žena: Jen tak dobrému slovu, tomu věřit
nemůžeme.
Muž: Fakta, empirické důkazy, o tom je
dnešní svět.
Žena: Máte důkaz?
Radka: Snad říct bych, možná bych jen,
že... kamarádku mají tu a vedle, hned
vedle teď bydlí.
Žena: To ale mění celou situaci.
Muž: Kamarádku z vlasti, která může
dosvědčit vaše chování?
Radka: Tak přesně, kamarádku takovou...
pobožnou. Nemluví moc, to ne, ale milá,
milá dívka to je.
Vláďa: U sousedů, že u nich také někdo
přebývá? Jak napadnout, jak jen vůbec,
když oni, oni tak nenávistní jsou.
Radka: Názor změnili, to tak chodí, že
názor se změní, občas se prostě tak, jen
tak změní.
Muž: Tak si s ní pojďme promluvit.
Radka: Ne, stydlivá, to je moc. Mluvit,
to by příliš nechtěla, ostýchá se, bojí
v prostředí novém, tak.
Žena: Pak není o čem mluvit.
Muž: Těšilo mě.
Radka: Snad kdybych já, která s ní už
vztah navázala, kterou zná, ji sem
přivedla, snad by si říct přece jen dala.
Jen tam do pokoje, jen na chvíli pryč
jděte, abych ji přivedla a ona v klidu,
v klidu byla, když vy tak oficiálně, tak
nebezpečně vypadáte. To zaleknout
mohla by se.
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Pomalu sune Muže a Ženu do koupelny
a oni se tedy zdráhavě podvolují.
Muž: Ale času nemáme nazbyt.
Vláďa: Já taky, mě taky nechceš tu?
Radka: Ani tebe nezná, i ty nový
jsi, stydlivá je moc. Skoro slova
nepromluví.
Všichni se podvolí a zavřou se do druhého
pokoje. Jakmile se zavřou dveře, Radka se
vyděšeně rozhlédne, náhle dostane nápad.
Rozběhne se ke stolu a hodí na sebe ubrus
tak, aby zakryla své šaty a nejlépe i svůj
obličej.
Radka: Tak už je tady. Ale ať ji
nevylekáte, možná jen žena ať s ní
mluví. Počkám venku, aby nervózní
nebyla.
Náhle si uvědomí, že odkryla batohy,
a zpanikaří.
Radka: Ještě chvíli jí dejte, chviličku!
Neví, co dělat, dveře z vedlejšího pokoje už
se otevírají, a Radka si proto na poslední
chvíli stoupne tak, aby batohy zakryla
ubrusem, který má na sobě.
Vstoupí Žena. Vykročí k převlečené Radce,
která o to křečovitěji zakrývá batohy pod
stolem.
Žena: Nemějte strach, jen vám položím
několik otázek.
Radka přikývne.
Žena: Bydlíte teď tady v domě?
Radka: Uhm.
Žena: Znáte paní Radku a pana Vláďu?
Radka: Hmm.
Žena: Jsou to dobří lidé? Chovali se dobře
k vašim přátelům?
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Radka: (rychle přikyvuje a vydává
souhlasné zvuky)
Žena: Výborně. Dejte mi tedy chvilku.
Sepíši oficiální prohlášení. Kolego!
Prohlášení.
Do místnosti vběhne Muž a z kufříku začne
vyndávat papíry. Radka se vyleká a když
chce do místnosti vejít i Vláďa, začne
panikařit a chce utéct. Žena ji zastaví
a dá Vláďovi na srozuměnou, že má zůstat
skryt.
Žena: Nebojte se, jen s kolegou vyplníme
jeden formulář, požádáme vás o podpis
a tito dobří lidé, kteří zde bydlí,
dostanou nemalý příspěvek na své
dobročinné aktivity.
Radka: Uhmm.
Muž: Výborně, tak zde už jen podpis a je
hotovo.
Radka vezme propisku a chce se podepsat.
Muž: Ale to nejde jen tak. Budeme
potřebovat průkaz totožnosti.
Žena: Cestovní pas.
Muž: Nebo víceméně cokoli, co potvrdí
vaše údaje, madam.
Žena: Jen to musíme ověřit, tak se to
zkrátka dělá.
Radka se zalekne.
Muž: No bez dokladů to možné nebude.
Bez nich se po našem území pohybovat
nemůžete, to snad víte, nebo ne?
Radka vykročí ke dveřím z bytu, čímž
odkryje batohy. Dveře jí ale zastoupí Žena.
Žena: Jste potenciální zločinec, madam.
Muž vytahuje zpod stolu sbalené batohy.
Muž: Ale ale ale... vy jste dokonce na
permanentním útěku?
Žena: Co to má znamenat?
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Muž: My to s vámi myslíme dobře,
madam.
Žena: A vy na nás takhle.
Muž: Takhle zákeřně.
Žena: My pomáháme.
Muž: Šíříme dobrotu.
Žena: Ale pravidla musí být.
Muž: A vy nám něco, zdá se, zatajujete.
Žena: Neříkáte nám tak úplně pravdu.
Muž: Chcete nám zatajit svou identitu.
Žena: My chápeme, že jste nám byla
ochotna pomoci, a toho si velmi ceníme.
Muž: Ale pravda je jedna.
Žena: V tomto případě jen jedna.
Muž: A nezáleží na tom proč/
Žena: /komu/
Muž: /a za jakých okolností ji říkáme/
Žena: /či ve vašem případě neříkáme.
Muž: A pravda už vůbec není to/
Žena: /co si já/
Muž: /nebo já/
Muž a žena: Myslím.
Muž: My totiž myslíme/
Žena: /že jste nám jen chtěla pomoci, a to
je dobrý úmysl.
Muž: Ale pravidla jsou pravidla, jak se
říká.
Žena: A ta nejsou pro to, aby se/
Muž a žena: /porušovala.
Muž: Jde o situaci.
Žena: A ta vám není nakloněna.
Radka: Uhmm.... já ale nejsem...
Muž: Pšššt. (dá ji prst před ústa a naznačí jí,
aby byla potichu)
Žena: To je hezké, že se učíte jazyk.
Muž: Ale nedělejme si to těžší.
Žena: Nás to totiž velmi trápí.
Muž: Muset někoho tak snaživého/
Žena: /tak upřímného/
Muž: /tak plného naděje/
Žena: /deportovat.
Muž a Žena: Ale pravidla jsou pravidla.
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Žena vytáhne ze svého kufříku injekční
stříkačku.
Radka se nachází mezi Ženou a Mužem,
snaží se vysmeknout a odejít, ale Žena jí
píchne sedativum. Radka chvíli nevěřícně
stojí, a pak jí tělo povolí a její obličej
dostane nepřítomný výraz, Muž a Žena ji
zachytí a odvádějí ji pryč z bytu.
Žena: Tak výborně, už budete hodná, že?
My vás jen dovedeme do letadla a vy se
vrátíte domů, nemějte strach, probudíte
se až na palubě, tak, hodná.
Muž: A nebojte, já vám ty tašky vezmu.
Doma vám je dají.
Muž popadne batohy pod stolem a nese
je za Radkou. Jsou s ní už za dveřmi, když
z druhého pokoje vyběhne Vláďa.
Vláďa: Já slyšel, slyšel jsem všechno!
Jak můžete, když podporujete, když
chcete, aby lidé, aby všichni dobří byli
a pomáhali a přitom takhle, jen tak
člověka tam zpátky poslat?
Muž a Žena se vrátí.
Muž: Ale pane Vláďo, rád přece čtete.
Žena: Jste skoro vzdělaný člověk.
Muž: Tak přece musíte chápat, že pokud
nebudeme silní a spravedliví my...
Žena: Budou silní a spravedliví nějací jiní
lidé.
Muž: A pokud nebudeme zásadoví my.
Žena: Budou jiní ještě zásadovější.
Muž: Ta žena nemohla podepsat formulář.
Žena: A to není v pořádku.
Muž: Vypadá nevinně.
Žena: Ani nepromluví.
Muž: Ale kdo ví.
Žena: Může to být také teroristka.
Muž: Musíme být trochu, jen trošku, zlí.
Žena: Abychom zabránili většímu zlu.
Muž: To je snad pochopitelné.
Žena: Chtěl byste snad, aby vládli
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nepřátelé našich hodnot?
Muž: Vidím na vás, že nechtěl.
Žena: Tedy zatím.
Muž: A buďte dál/
Muž a žena: /dobrým člověkem.
Vláďa zůstane stát v místnosti sám. Náhle
se ozve zaklepání na dveře, jde otevřít.
Vláďa: Jen pojďte dál, jen pojďte,
no nebojte se, to ne. Jak bylo v Peru,
prý krásná, že nádherná země je to,
a taky klid, taky mír vládne tam teď.
To potřebujete, takhle výlety, cestovat
že, poznávat, to Radka také ráda cestuje,
no jen pojďte, pojďte dál. Čaj, kávu, čaj
nebo kávu mohu vám nabídnout, no
jistě, že si dáte.
Nasype kávu do hrníčku a chce ji zalít
vodou z konvice. Nic však neteče. Otevře
konvici a spatří chleba. Podiví se, chleba
vytáhne a usměje se na hosty ve dveřích.
Chléb, já věděl, že i chléb někde najdu,
abych vás, abyste jako doma se cítili, to já
vím, to vím, že na chléb si potrpíte.
Žena? Asi pořád u sousedů někde, někde
tak se zdržela, ale snad brzy, snad coby
dup dorazí, a ta bude mít radost, ta bude
nadšená, že znova, že znova jste k nám
zavítali. No jen pojďte dál, jste mými hosty.
A patku, patku vám dám, o tom žádná,
o tom žádná. Jste přeci moji hosté a pro
hosty, pro hosty vždycky to nejlepší.
KONEC
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