Editorial
Adéla Vondráková

Někteří si na dovolenou rádi pořizují sbírku křížovek
a osmisměrek. I těm vyhovíme, protože nějací malí,
neviditelní záškodníci poťouchle přehazují písmenka
v textech. Minule se například ukázalo, jak to vypadá,
když redakci Hybris navštíví v doprovodu neúnavného
redakčního šotka i Nesmrtelná teta. Z Michala Pavlaty
se stal Michal Pavata.Z Pavla Blažka se stal dokonce Filip
Blažek - jenže ten se nyní přejmenoval na Pavla Neškudlu. Máme teď v redakci docela zmatek… Za obě chyby
z minulého čísla se omlouváme a bláhově doufáme, že
nás již nic podobného v budoucnu nepotká.
Zásadní událostí posledních týdnů byla premiéra scénického čtení hry Můj krásný svět z minulého čísla. Po dlouhém a neúspěšném přemlouvání našich (i úplně cizích)
babiček jsme už byli takřka rozhodnuti to vzdát. Nakonec však naše úsilí přineslo kýžený výsledek a v hlavních
rolích se představily tři okouzlující studentky univerzity
třetího věku. Scénické čtení hryTerezy Březinové Přejetá
žába, kterou najdete na konci tohoto časopisu, se chystá
na začátek příštího semestru.Takže to nebude zas tak
špatné, až nám ty prázdniny skončí…

Čtením na prázdniny nemusí být jen Hunger Games
nebo Stmívání. Nemusí jím být ani literatura, kterou
Petra Lásková řadí do žánru „prsa“ - tedy knihy, které
mají na přebalu vyobrazené dva polonahé objímající se
mladé lidi. Nyní je tu pro vás prázdninová Hybris. V obzvlášť tučném vydání.

A co si vlastně můžete v Hybris přečíst? Tentokrát jsme se
zaměřili na pobyty Erasmus. Pokud uvažujete o tom, že
se vydáte do světa na zkušenou, pak si pro jistotu přečtěte články Petry Hlubučkové a Lukáše Brychty. Peciválové
se jako obvykle dočkají našich ohlasů na inscenace DISKu
– Hana Lehečková se rozhodla podrobit kritice Otcizení
a Petra Lásková napsala recenzi na Romea a Julii. Zatímco budete ležet na pláži a elegantně klátit nohama, jako
z reklamy na holicí strojek, věnujte pozornost fotograﬁím, které Hybris poskytl student Ateliéru fotograﬁe VŠUP
Teodor Sprock.
Brzy spustíme nové webové stránky. Doufám, že je budete hodně navštěvovat. Stream z estonského krmelce už
beztak odpojili, tak co s tím vším online časem, že?
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Můj,
tvůj, jeho
i její
Hana Lehečková

Takový námět si vybral pro svoji čtvrtou inscenaci v divadle DISK letošní absolventský ročník režie-dramaturgie
a herectví činoherního divadla; na inscenaci se herecky
podíleli i studenti Katedry alternativního a loutkového
divadla a Pražské konzervatoře. Tento ročník se ve svých
předchozích inscenacích – Punkrocku, Grázlech a Buchtách a bohyních - zabýval především postavením mladého člověka v dnešním světě a novými tématy naší doby.
Tentokrát se však přenesl od aktualizace k univerzálnosti, k tématu starému jako lidstvo samo. Autoři inscenace,
režisér Ivo Kristián Kubák a dramaturgové Martin Hýča
a Marie Nováková, sbírali materiály o svých otcích. Vzpomínali na dětství, procházeli fotograﬁe, zaznamenávali
sny, sbírali korespondenci a mluvili se svými rodiči. Až
vydestilovali autorský text složený z autentických výpovědí o sobě a svých rodičích.
Tvůrci se rozhodli děti a rodiče nijak neodlišit; nevyužili
věkovou charakterizaci ve vizáži a ani ve způsobu slovního projevu či myšlení, a tak proti sobě postavili dva
rovnocenné světy, které si mezi sebou potřebují mnohé
uspořádat a vysvětlit. Tento krok už sám o sobě obsahuje nosný konﬂikt. Každé dítě se musí v dospělém věku
vypořádat s chybami rodičů. Dokážeme sice vnímat svoji
minulost pohledem dospělého člověka, který vidí věci
v souvislostech, ale zároveň se tento pohled nedá
skloubit s dětskými vzpomínkami, které jsou bezelstné
a zkreslující, a které jsou vryty hluboko do naší paměti.
Každý potřebuje uchopit svou minulost a pochopit tak
současný stav rodinných vztahů, do nichž se svou dospělostí „znovuzrodil“.

Otec, táta, tatínek, fotr, zploditel. Nebo přítel, autorita, učitel, parťák. Či tyran, sobec, nešťastník, hlupák. To všechno jsou tváře našich otců, které se do
nás nesmazatelně vtiskly. A tak se s nimi sžíváme
a vyrovnáváme. Napodobujeme je, bojujeme s nimi
a podobáme se jim. A nikdy nepřestaneme. Krev se totiž
nedá vypumpovat, geny obrousit a vzpomínky vytlouct.

V levé části jeviště stojí klavírní křídlo, přes které je přehozen ubrus, a tak slouží zároveň jako stůl. U něj večeří
Syn (Martin Hýča) s Matkou (Evženie Nízká). Syn se při
večeři pokouší dobrat pravdy o svém otci. Vzpomínky
z dětství mu totiž do mozku vštípily pochybnosti, které
se snaží rozptýlit. Je člověk, jehož příjmení po celý život
nosí, skutečně jeho otcem? Matka však rozverně poha-

zuje vlasy, sem tam se zachichotá a celou situaci pubertálně zjednodušuje. Nechápe, proč je pro něj tak důležité
znát pravdu. Nedokáže s tím, jak se mění Syn, adekvátně
měnit i svůj vztah k němu – nevhodně se plácá mezi
přístupem kamarádským a rodičovským, a tak ani jeden
z nich nemůže fungovat. Nevidí, že Syn není její kamarád, a že mu nemůže u sklenky vína sdělovat pikantnosti
ze svého a otcova života; zároveň ale nevnímá, že už
to není malý chlapec, kterého musí chránit před krutou
pravdou. Takto nefunkčně nastavený přístup rodiče se
logicky odráží i v přístupu dítěte. Syn mluví s Matkou
spatra, tlačí na ni, zpovídá ji z jejích milostných avantýr
a až posedle se hrabe v její minulosti hledaje jakoukoliv
indicii, která by ho dovedla ke skutečné identitě jeho
otce. Snaží se tvářit uvolněně, přesto se však nervózně
usmívá. Pokud mění téma rozhovoru, dělá to jen proto,
aby pak na Matku znovu nečekaně udeřil. Tímto svým
nátlakem a probublávající agresivitou ji znervózňuje. Nemluví s ní jako s rovnocenným partnerem, ale kárá ji
jako malé dítě. Hořké semínko ukřivděnosti v něm roky
klíčilo, až ho nakonec celého prorostlo. Jenže takhle
z ní pravdu nikdy nevymámí. Pozice rodiče a dítěte jsou
převrácené a jediné, co napovídá, že u stolu skutečně
sedí syn a matka, je Synův problém dojíst večeři; potají
totiž ujídá sladkou tyčinku.
Na úzké vyvýšené rampě, která lemuje zadní stěnu jeviště, jsou právě na čundru Otec (Vladimír Polívka)
a Dcera (Marie Švestková). Při cestě lesem na hrad, kdy
se každou chvíli proměňují v nešikovné postavy z němé
grotesky, rekapitulují bez výčitek a kritiky svoji společnou minulost. Prožili velmi těžkou rodinnou historii zahrnující rozvod, ztrátu práce, problémové členy rodiny
i zdravotní obtíže. Divák není schopen se v jejich řeči
plně zorientovat, ale pro samotné porozumění není
podstatné znát příčiny a následky. Důležité je, že i přes
všechny životní karamboly z této rodinné chemické reakce vyšel vztah Otce a Dcery krystalicky čistý. On je často zmítán pochybnostmi, jestli se v minulosti zachoval

správně, ona mu však nic nevyčítá a na svoje vzpomínky
si nechává dětsky bezelstný pohled, který je prodchnutý
pochopením dospělého člověka. Jejich konfrontace není
konﬂiktem, je spíše sdílením společné minulosti, kdy si
vzájemně doplňují své děravé vzpomínky. Jejich vztah je
láskyplný, upřímný a zároveň hravý. A v celé inscenaci
jediný, který dává víru v rodinné vztahy.
Další Otec (Matěj Nechvátal) se zase vynoří z podzemního sklepení a tahá s sebou dřevěnou bednu, aby na ni
posléze usedl a osvětlil nám svoji situaci. Začíná vyprávět o svém životě, ale řeč je pro něj čímsi nepřirozeným
- snad je to tím, že není zvyklý mluvit, protože do kontaktu s lidmi přichází jen zřídka. Jeho pohled nervózně
těká sem a tam, když se s velkými obtížemi snaží najít
vhodná slova pro své myšlenky; ve své řeči se zadrhává,
když si splete slova. V hlase se mu náhle objeví něha,
když mluví o tom, jak se zamiloval do své manželky.
Jako by sám byl překvapen takovým nekontrolovatelným vzplanutím a jako by se za něj styděl, rychle ho
zapudí. Zprvu se tak jeví jako člověk příliš křehký na to,
aby mohl v tomto světě prakticky fungovat. Průchod
svému vzteku se ale dát nebojí - na ten má totiž právo.
Manželka ho tím, že se k němu nastěhovala, připravila o část jeho úložného prostoru. Z člověka křehkého
se rázem stává sobec, který se patologicky užírá malichernostmi, bytost z jiného světa, která nerozumí lidem
a jejich myšlení, a co víc - ani jim rozumět nechce. Jeho
předchozí vyprávění pak vidíme v úplně jiném světle,
když se dozvíme, že i on je otcem. S velkou vášní hovoří
o svém stole, ale o synovi se zmíní jen mezi řečí. V následující scéně se v roli jeho Syna objevuje opět Martin
Hýča. On a Otec hrají hru, kdy písmenům a číslicím společně přiřazují barvy. Tato hra je ve své podstatě velmi
intimní - jen oni dva rozumí jejímu principu, a tak spolu
sdílejí malé tajemství. Jenže její průběh se podobá spíše školnímu zkoušení u tabule. Oba dva uvízli v patové situaci - konvence jim sděluje, že spolu musí trávit
čas, ale ani jeden z nich o to nestojí. A tak se vzájemně
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moří, aniž by na něčí straně byla vina. Otcova osobnost
není schopna poskytnout Synovi víc lásky a pochopení,
a proto se Otec vlastně žádné chyby nedopouští. Každý není uzpůsoben k tomu být rodičem. Nedá se proti
tomu nijak bojovat, nedá se to zlepšit, nedá se to změnit. Nedá se prostě nic a to je nejhorší. Synovi nezbývá,
než se s tímto vnitřně smířit a dál pokračovat v ubíjející
hře na rodinu.

znají osobně či z vyprávění. Není důležité, komu příběhy ve skutečnosti patří. Opravdu podstatný zůstává jen
způsob vzniku textu - onen přiznaný akt „otevření se“.
Pouhé vědomí toho, že předlohou jsou skutečné rodinné
situace tvůrců, samo o sobě stačí k tomu, aby v sále
došlo k něčemu, co se dá nazvat sdílenou terapií tvůrců
a diváků, kdy se tvůrci zpovídají ze svých rodinných osudů a diváci v nich nacházejí své vlastní.

Poslední Syn (Josef Vaverka) se zase s bezstarostným sebevědomím opírá o klavír a po vzoru stand-up comedy
začíná vyprávět zábavné historky o sobě a svém otci mrkaje přitom spiklenecky do publika. Každá historka však
končí stejně – otec ho zbije. Ať se snaží jakkoliv, ze své
paměti nedokáže vydolovat žádnou pěknou vzpomínku,
která by měla jiný konec. Jeho otec je nelidskou stvůrou, která svého syna bezdůvodně týrala po celé dětství.
To vše však Vaverka pojímá s notnou nadsázkou a jeho
předstíraná profesionální nezúčastněnost působí komicky. Středem pozornosti se tak nestává výpověď samotná,
ale především Vaverkův výrazně stylizovaný herecký projev. Je to prostě zábavní estrádní show. Jenže za každým
vtipem, který Vaverka udělá, jako by už dopředu tušil
smích. Za jeho spontaneitou, která k jasně vymezenému stylu této scény patří, se skrývá velká nepřirozenost.
A tak dochází k paradoxu – i když jsou jeho historky inspirované realitou, kvůli jeho hereckému projevu působí
nevěrohodně.

Tento způsob tvorby textu, kdy se pracuje s autentickým slovním materiálem, je velmi blízký procesu vzniku
dokumentárního dramatu. Výpovědi jsou však spojeny
žánrem kabaretu, kdy je inscenace strukturována jako
řada výstupů, v nichž se mluvené slovo prolíná s hudbou. Vzhledem k tomu, že jednotlivé výpovědi nemají
společnou dějovou zápletku a tvoří oddělené kompaktní celky, jsou to právě hudební předěly klavíristy Jana
Hovorky, které celou inscenaci sjednocují. Žánr kabaretu ze své podstaty umožňuje skloubit různorodé scény
v jeden celek. Ale zároveň může být i určitým únikem,
kdy se nespojitelný materiál přizpůsobí divadelnímu tvaru snadno, rychle a bez námahy. Tento postup je však naprosto legitimní, dnes i velmi rozšířený a hlavně - v této
inscenaci funkční. Dává tak těžkému tématu potřebnou
lehkost, bez které by výpovědi mohly snadno sklouznout
k přehnané vážnosti a fatalitě.

Ačkoli všechny postavy předlohu v reálném světě, herecká interpretace se od ní nutně oprošťuje, a tak ji zároveň upozaďuje. Evženie Nízká hraje v první zmíněné
scéně matku režiséra Kubáka a Martin Hýča zase Kubáka
samotného. Marie Švestková představuje dramaturgyni
Marii Novákovou a Vladimír Polívka jejího otce. Postava
Matěje Nechvátala má předlohu v otci dramaturga Martina Hýči a Martin Hýča pak vystupuje v roli sebe sama.
Josef Vaverka zase mluví o svém vlastním otci. Není však
důležité, jestli herci hrají sebe sama nebo někoho, koho

Vzhledem k počtu těchto výpovědí a omezenému času
necelých dvou hodin se podařilo rodinné vztahy pouze
načrtnout. Inscenace Otcizení se nezaměřuje na proměnu a vývoj vztahů, ale zobrazuje jejich stav. Avšak
i pár silných tahů štětcem stačí k tomu, aby vznikl obraz. Jedná se skutečně o jakousi scénickou koláž, která
je však velmi pestrá a také upřímná; nepokládá žádné
otázky, nedává žádné odpovědi. Vztahy k druhým lidem na sebe totiž vážou takovou sérii problémů, ve
které je těžké se vyznat a ještě těžší ji vyřešit. Najít
v setkání dvou rozdílně myslících bytostí roviny, které
se prolínají, je často nad naše síly. Tyto roviny na sebe

neustále narážejí, vzájemně se deformují a zase oddalují, proto vyžaduje velkou duševní energii je udržet. Je
to zkrátka komplikovaný blázinec, který nemá žádné
dveře ven. Být synem či dcerou je někdy na nic; stejně
jako být rodičem.

Kubák, Nováková, Hýča: Otcizení
Režie a dramaturgie: Ivo Kristián Kubák, Marie
Nováková, Martin Hýča
Hudba: Jan Hovorka
Scéna a kostýmy: Ján Tereba, Anna Brotánková
Produkce: Tereza Němečková, Pavla Klouzalová,
Kristýna Chalupová
Hrají: Matěj Nechvátal*, Josef Vaverka*, Martin Hýča**,
Vladimír Polívka***, Evženie Nízká jh., Marie Švestková,
jh.

* student 4. ročníku KČD
** student oboru Dramaturgie činoherního divadla,
5. ročník KČD
*** student oboru Herectví alternativního a loutkového
divadla, 3. ročník KALD

recenze

Premiéry 1., 2. a 8. února 2013 v Divadle DISK.
Psáno z reprízy 28. února 2013 v Divadle DISK.

5

glosa

Zkoušení scénického čtení s babičkami je občas potíž, ale vždycky velká legrace. Můj krásný svět je hrou
o zahlcování se věcmi, o falešném krásnu, které je nutno zničit. Budíkem na poličce je potřeba hodit
o zem, sklenička se musí upustit tak šikovně, aby se rozletěla alespoň na deset kousků. Problém nastává, když
je potřeba zahodit ji i se zbytkem jejího obsahu. Pro nás mladé, zhýčkané a plýtvající není totiž takový problém
vylít na zem trochu „vody z meruněk“, která postavám hry stejně nechutná. Když ale oranžová tekutina chutná
té, která postavu hraje, měla by ji přece před rozbitím rychle a nepozorovaně dopít, aby se neplýtvalo, ne?
Divadelní ﬁkce se mísí s realitou a pro nás je někdy těžké pochopit, jak by postavy o dvě generace starší na
nastalou situaci skutečně reagovaly. Co naplat – držíme se textu. A naše tři herečky z Univerzity třetího věku
k tomu nakonec přimějeme taky. Střepů je dost a znamenají, že to dobře dopadne.

Karolína Macáková

Léčba
otcem
Silvia Ronisová

Rodiče si nevybíráme, ale musíme s nimi žít - alespoň
do jistého věku. Nejdřív mají na krku oni nás, pak my
je. A tak to je správně. Kolikrát se přistihneme, že jsme
úplně jako oni. Někdo se zděsí a někdo si jen povzdechne, protože s tím pokrevním poutem holt nic nenaděláme. Život zkrátka nejde jako po másle a sem tam je
plný kluzkých slupek od banánů. Někdy máslo, někdy
banán - musíme se s tím vyrovnat. Stejně jako s rodiči.
Prostřednictvím dokumentárního dramatu s názvem
Otcizení se o to pokusili studenti absolventského ročníku režie a dramaturgie na KČD. Tři tvůrci - Ivo Kristián
Kubák, Marie Nováková a Martin Hýča - se vydávají napospas divákům nejen jako inscenátoři, ale i jako dramatické postavy. Vítejte v jejich kůži!

Materiálem pro vznik textu byly rozhovory s rodiči, dopisy, přepisy nahrávek i záznamy snů. Dalším zdrojem,
subjektivním, ale možná tím nejdůležitějším, byly samozřejmě vzpomínky. Název Otcizení je slovní hříčkou, která
vyvolává dojem, že inscenace se věnuje pouze disharmonickým vztahům s otcem, ale tak tomu je pouze zčásti.
Promítnutí sebe sama do dramatické postavy umožňuje
odstup a díky němu jsme schopni reﬂektovat své jednání
objektivněji, vidět se očima cizího člověka, stát se lehce
odcizenými vůči svým emocím. Divák neobdrží celistvý
rodinný portrét, ale dostává možnost nahlédnout klíčovou dírkou do života někoho jiného.
Scénograf Ján Tereba zmenšil prostor DISKu na komorní
scénu, která odpovídá intimnímu charakteru inscenace.
Scéna je rozdělena na současně existující prostory určené pro jednotlivé dvojice postav a jejich příběhy. Dominantou je klavírní křídlo, které slouží i jako stůl s ubrusem a vázičkou, a u něj stojící dvě barové stoličky. Ty
náleží první dvojici - Kristiánovi I. Kubákovi a jeho matce
Jaroslavě Bulkové. Praktikábl v pravém rohu místnosti
a vertikálně sestavené praktikábly v zadním prostoru patří Marii (Máše) Novákové a jejímu otci Petru Novákovi.
Přední plán je nejprve územím Martina Hýči a jeho otce
Milana Hýči. Ten přednáší svůj monolog na bedně, kterou si s námahou přitáhne odkudsi zezadu. Pak se tento
prostor stává dějištěm zvláštní hry mezi otcem a synem,
který sedí ve skříni nacházející se na pravé straně jeviště. Na levé straně jsou zavěšené panely z plexiskla a na
nich vidíme rodinné fotograﬁe. Další fotograﬁe se, spolu
s mapou světa, nacházejí na zemi. Jeden obraz, jakési
zátiší, visí i nad hledištěm za zády diváků. Iluzi nízkého
stropu vytváří řada zavěšených tyčí. Vzniká ohraničený
soukromý prostor, v němž je divák přítomný jako host.
Diváky při vstupu do sálu vítá improvizovaným proslovem Josef Vaverka jako průvodce večerem. Provází je
na vernisáži rodinných fotograﬁí, popisuje vystavená
díla a obrací se k obecenstvu. V další části představení
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přichází s monologem o svém otci, který ho za vše mlátil, například za snězení lákavé voňavé domácí klobásky.
Vaverka se chvílemi ztrácí, ale znovu a znovu se vrací
do role, i když trošku neohrabaně. Jeho herecký projev působí nevěrohodně, jakoby si jen vnějškově užíval
slova, která říká jako bavič humornou historku, ale bez
účasti myšlenek. A pointa je jediná - výprask. Vaverkův
výkon právě neoplývá soudržností, jako zauzlený sám
v sobě, bez hlavy a paty odvrací pozornost od samotného sdělení. Nejlepší Vaverkovou rolí v této inscenaci je
kobyla Lukava, kdy má nasazenou koňskou hlavu a na
rukách kopýtka.

Kubákova matka nikdy nebyla domácí puťkou, která pečuje
o teplo rodinného krbu. Její náruč byla vždy světu otevřená.
Tuto roli ztvárňuje typově výhodně obsazená Evženie Nízká. V oparu červeného světla se se svou blonďatou hřívou
povaluje po klavíru jako kudlanka čekající na kořist. Synovy
všetečné otázky ji nevyvádějí z míry a jako barová subreta
s koketním pohledem vypráví o soužití se svým manželem Jiřím Kubákem, kterého vtipně paroduje kokrhavým
hlasem. Nízká dává postavě Matky lehkovážnou duševní
nonšalanci a sebevědomí, které jí umožňuje bez sebemenšího vzrušení vykládat synovi o množstí svých “kamarádů”
a zraňovat ho nepříliš lichotivými výroky o jeho otci.

Matěj Nechvátal v úvodu vystoupí s urputnou písní na
pomezí exaltovaného blues v kombinaci s rapperskými pohyby o svém nevalném vztahu k mateřské školce
a zálibě v letadýlkách. Pak se stává Milanem Hýčou.
Tento jaderný fyzik je člověkem žijícím ve svém vlastním vesmíru, který nedokáže navázat vztah se synem
a patrně ani s nikým jiným. Vytržení z myšlenek do života mu působí problém. I přes značnou délku jeho
monologu, jenž je charakterizován stylizovanou řečí
s pauzami mezi slovy na nesprávném místě a hledáním
slov správných, z něj divák nespustí oči. Proměny jeho
výrazu jsou tvrdé a niterné, zdánlivá křečovitost je adekvátním vyjádřením postavy.

Další dvojicí, se kterou se setkáváme, je Máša a její otec.
Jejich vztah je harmonický, i přes všechny nesnadnosti
a problémy, které jejich život provázely. Nepůsobí jako
otec a dcera, ale jako kamarádi, kteří si mohou všechno
říct a na všechno se zeptat bez hořkosti a výčitek, bez
obviňování a trapnosti. Éterická Marie Švestková jako
Máša a zemitý Vladimír Polívka jako Otec - herecky poněkud nevýrazně a ploše - vedou rozhovor o sourozencích
Bleše a Ježkovi, o manželství, o milované kobyle Lukavě,
o tom, proč byly věci tak, jak byly. Vyprávění je přerušované výstupy této dvojice ve stylu němé grotesky, ale její
provedení působí ledabyle a nepřesně. Jejich vzpomínání
vytváří lyricky něžný obraz místy bolestivé minulosti.

Martin Hýča hraje Kristiána I. Kubáka. S minimálním
využitím mimiky a hlasovou nepřirozeností, v jakési
ochranné ulitě inteligentní strnulosti, dává divákovi nahlédnout do myšlenkových pochodů postavy. Domáhá
se pravdy o svém otci, o tom, kdo vůbec jeho otec byl,
vyčítavě vyslýchá matku. Přitom před ní tajně ukusuje
čokoládovou tyčinku, protože její jídlo mu nechutná.
V závěru vidíme Hýču v roli sama sebe jako malého
chlapce, který si hraje se svým otcem. Hra na písmena
a barvy působí podivně trýznivým dojmem, protože pravidla nejsou daná, otec i syn si je stanovují sami ve své
hlavě a zjišťují, že shodu nenachází.

Představení končí čtením dopisů. Kubák píše synovi
a syn mu odpovídá. Kubákův dopis synovi je psán jako
dopis cizímu člověku. Otec svému synovi vyká a formou
úředního dotazníku chce znát fakta z jeho života, ten mu
odpovídá podobně strohou formou, ovšem s cynickým
nádechem. Třetí dopis píše Petr Novák své dceři Máše
a tón tohoto dopisu je diametrálně rozdílný od korespondence mezi Kubáky. Závěr je kontrastem mezi vztahem
zcela odcizeným a vztahem přátelským.
Inscenátoři odvážně nechávají nahlédnout diváky do svého soukromí formou scénické koláže a za tento samotný

čin si zaslouží uznání. Přítomnost těch, o kterých je řeč,
ovšem skýtá jistou dvojlomnost - na jednu stranu dochází k masivnímu umocnění jevištní výpovědi, ale reakce
diváků jsou možná až příliš závislé na osobní znalosti
poměrů a známosti s tvůrci, což bylo patrné na premiéře, kdy některé repliky vyvolávali u “zasvěcených” smích,
ačkoli to očividně cílem nebylo. Inscenace zdařile otevírá
prostor pro úvahy o povaze různých variant rodinných
vztahů, a to bez vděčného bulvárního pozlátka, ke kterému by zpracování takovéto látky mohlo snadno sklouznout. Může se zdát, že schází závěr nebo rozuzlení. Ale
vztah s otcem je záležitost doživotní a není to kapitola,
která by se dala uzavřít. Terapeutický účinek - jak pro
tvůrce, tak pro diváky - by psychologové jistě ocenili.
Nemá smysl se patlat ve svém dětství na věky věků.
Pojďme si společně vylízat staré rány (každý své vlastní)
a vyléčit se ze svých rodičů. A nemusíme nutně napsat
divadelní hru... Takové malé odcizení není vždy na škodu. Vždyť nám umožní získat tolik krásných věcí - třeba
nadhled, díky kterému se můžeme své minulosti, jakkoli
traumatické, z plna hrdla zasmát. A když ne tohle, tak
nám aspoň dovolí se pustit maminčiny sukně nebo tatínkovy kravaty.

Kubák, Nováková, Hýča: Otcizení
Režie a dramaturgie: Ivo Kristián Kubák, Marie
Nováková, Martin Hýča
Hudba: Jan Hovorka
Scéna a kostýmy: Ján Tereba, Anna Brotánková
Produkce: Tereza Němečková, Pavla Klouzalová,
Kristýna Chalupová
Hrají: Matěj Nechvátal*, Josef Vaverka*, Martin Hýča**,
Vladimír Polívka***, Evženie Nízká jh., Marie Švestková,
jh.
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Psáno z premiéry 1. února 2013 a z reprízy 9. března
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V prvním ročníku se jako jednu ze vstupních informací dozvíte, že archívy jsou nejlepším místem pro studium a bádání.
Vždyť kolik jich jenom je! Zřejmě se ale už nepočítá, že by někdo chtěl těchto služeb opravdu využít. Jak by jinak bylo
možné, že při pokusu najít materiály pro studium se na většině těchto míst setkáte pouze s neochotou, s nemožností
si dané věci okopírovat či s neschopností poskytnout klidné místo, kde by se člověk mohl soustředit na nucené
rychločtení? Mezilidská komunikace je jistě nesmírně důležitá, ale při snaze si zapamatovat co nejvíce informací si
nepotřebujete vyslechnout životopisy tamních zaměstnanců (byť jsou mnohdy velmi zajímavé). Jsem trošku zmatená.
K čemu tedy archívy v dnešní době mají sloužit, když se v nich evidentně nedá studovat, natožpak bádat?
Zuzana N. Burianová
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Romeo a Julie - klasika ze všech neklasičtější a love story ze všech nejznámější - nemusí nutně znamenat zkostnatělé verše a desítky minut čekání na okamžik, kdy
se nesmrtelní milenci z Verony ve smrtelných křečích
sklátí k zemi. Režisérka Pavlína Vimmrová, společně
s dramaturgyní Ilonou Smejkalovou,1 nestaví notoricky
známý příběh milenecké dvojice jen coby střet dvou rodin, potažmo dvou generací, ale nahlíží ho i jako střet
dvou světů a jejich diametrálně odlišných kultur - světa
východníhoa západního. K tomu odkazuje i skutečnost,
že podepsaný coby autor v tomto případě není jen
William Shakespeare, ale i ŤiŤün-siang.
1

Samotné uspořádání divadelního sálu provoněného vonnými tyčinkami a scéna, jejíž autorkou je Adriana Černá,
předznamenává dualitu inscenace. Diváci usedají do
dvou protilehlých hledišť a stávají se tak součástí dvou
stejně vznešených rodů, jež proti sobě léta vedou boj.
V horních řadách stojí pětice herců, kteří se v rytmu hudby bijí pěstí do hrudi - snad v předzvěsti onoho boje,
snad v rytmut lukotu srdce. Uzavřením jeviště ze dvou
stran vzniká poměrně úzký hrací prostor, který z velké
části zabírá na dvě poloviny rozdělená U-rampa.V samotném středu všeho dění se mlčky odehrává obřad.
Taoistický mnich, Vavřinec (Šimon Krupa), velmi pomalu
a soustředěně vysypává na zemi kruh z písku ve snaze
tyto dva světy sjednotit, uzavřít v jeden celek. Jeho počínání je ale záhy po prologu násilně narušeno. Montekové
a Kapuleti zběsile vtrhnou na scénu, ve vteřině rozpráší nedokončený kruh a rvačka může začít. A zatímco se
mlátí hlava nehlava, Vavřinec se - stále v zenovém klidu - stahuje na okraj scény, aby sledoval příběh Romea
a Julie opakující se po věky věků nepoučitelně stále dokola.
V balkonovém výklenku, ve kterém by kdekdo hledal prostor spíše k nenápaditému ztvárnění slavné balkonové
scény, se nachází pult pro hudební duo Mutanti hledaj
východisko (Jiří Konvalinka a Jan Vejražka). Na něm trůní několikero zlatých kočiček pro štěstí Maneki Nekos
neúnavně mávajícími tlapkami. Splňují tak stereotypní
představu západní civilizace o dalekém východě. Z vyvýšeného prostoru k nám promlouvá chór, nebo spíše jeho
zástupce Jan Vejražka. Pult pro DJ, oltář současnosti.
“Mutanti” určují tón celé inscenace a ten se nese v duchu nesmrtelných hitů. Od něžně milujícího Elvise, přes
hořkosladké The Verve až po to, co dnes každý opravdu,
ale opravdu zná-Spice Girls. Celému světu známé melodie jsou tu více či méně okořeněny prvky východní hudby. To vše doplňuje hlas shůry - jeptiška Rosalina, bývalá

Pavlína Vimmrová a Ilona Smejkalová jsou zároveň autorkami úpravy textu Williama Shakespeara v překladu Jiřího Joska.

Romeova láska, v podání Petry Majerčíkové. “Mutanti”
s herci přiznaně komunikují a stávají se tak hybnou silou
inscenace. Mají moc dění a pohyb na scéně rozproudit,
nebo naopak zastavit.
Fyzické jednání je víceméně určeno vizuálně zajímavou
scénograﬁí Adriany Černé. U-rampa, coby aluze oblíbeného krácení času teenagerů západní civilizace - skateování anebo jednoduše poﬂakování se ve skate-parcích,
umožňuje originální rozehrání jednotlivých situací a vztahů postav. V okamžicích, kdy herci rychle sklouzávají,
urputně šplhají anebo tvrdě padají, vzniká další raﬁnovaný
kontrast uspěchaného, přerušovaného a mnohdy zbrklého tempa západního světa s celkově pomalým, plynulým
a rozvážným tempem světa východního zastoupeného
Vavřincem. Studenti Katedry alternativního a loutkového
divadla opět dokazují, že pohyb je jejich silná stránka,
a to nejen ve skupinových choreograﬁích, jejichž původcem je Jiří Weissmann, ale i v nejrůznějších způsobech,
jak využít netradiční uspořádání divadelní sálu a vše, co
nabízí. Na křídlech láskytak U-rampu překonává hned
pět zamilovaných dvojic.
V inscenaci Pavlíny Vimmrové je totiž Romeů a Julií
rovnou pět. Postupně se v rolích milenců z Verony vystřídají všichni herci, z nichž někteří hrají i jiné role. Ze
začátku, až po scénu plesu, se setkávámepouze s pubertální dvojicí Romea (Tilen Kožamelj- dále v roli Tybalta)
a Julie (Johana Schmidtmajerová). On by se rád dostal
k Julii blíž, ale jeho frajeřiny mu to znesnadňují a ona
by udělala snad cokoliv na truc své uječené matce. Další
dvojicí je Romeo (Filip Šebšajevič - dále v roli Kapuleta)
a Julie (Anne-Francoise Josephová - dále v roli Kapuletové), kteří jsou jakousi mladou verzí Juliiných rodičů.
Jejich společné scény jsou- stejně jako scény Kapuleta
s Kapuletovou - doplněny hudebním podkresem vášnivého ﬂamenca. Další milence (Pavel Neškudla a S oňa Páleníková) to k sobě táhne i přes velkou vzdálenost a oni se
k sobě snaží opakovaně přiblížit. Nejde mezi nimi však jen

o momentální milostné vzplanutí, ale existuje mezi nimi
i jiné, přátelské, pouto - stejně jako mezi jejich druhými
rolemi Benvolia a Merkucia. V pořadí čtvrtá Julie (Hedvika Řezáčová- dále v roli Chůvy) si dokáže čtvrtého
Romea (Antonín Týmal- dále v roli Vévody) omotat
okolo prstu mrknutím oka, a tak jí splní vše, co si zamane. To, že láska má opravdu mnoho podob, dokazuje
poslední dvojice Romea (Jan Cina - výborný dále v roli
Parise, krále plesu) a autistická Julie (Eliška Křenková)
žijící ve vlastním uzavřeném světě. Ve snaze se jí alespoň
trochu přiblížit Romeo věrně napodobuje její trhané pohyby. Co se ale stane poté, co její pozornost získá? Někteří
z prvotního okouzlení postupně střízliví, druzí se snaží
si svého milého udržet zuby nehty. Sympatie se přelévají
a tragický konec se neúprosně blíží. Dvojice se postupně
vrací na svá původní místa (až na Julii Johany Schmidtmajerové a Romea Tilena Kožamelje- ti na vrcholu jedné z ramp spokojeně loupají buráky a sledují dění jako
v televizi, i s patřičným komentářem) a v samotném
středu, rodinné hrobce, zůstává ležet Romeo (Jan Cina)
s Julií (Eliškou Křenkovou) v náručí. Vavřinec se vrátí
ke svému úvodnímu snažení, a stejně jako naznačením
kruhu rukou při sezdávání Romea a Julie, znovu začne
vysypávat kruh z písku na zem.
Dvojice milenců se střídají, dialogy občas opakují, ale
příběh - tak, jak jej známe - je poměrně dobře čitelný
i přes to, že text v inscenaci funguje pouze v podobě
fragmentů. Problematické jsou chvílemi situace, kdy se
herci musí rychle “přepnout” z jedné role do druhé. Ve
scéně souboje, kdy Romeo (Antonín Týmal) zabije Tybalta, je Týmalova proměna z role Romea na Vévodu jen
těžko postřehnutelná. Naopak Jan Cina dokáže ze scény setkání Romea a Parise nad hrobem Julie vystavět
skvělou etudu. Díky práci s hlasem, držením těla a jednoduchými gesty je zřejmé, kdy jedná za Parise a kdy za
Romea. Inscenátoři jednoduše spoléhají na to, že Romea
a Julii zná každý. A tak, podobně jako při práci s hudbou,
kdy slavné hity zaznívají beze slov a všichni bezpečně
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známe alespoň jejich refrény, si Romeo a Julie vystačí jen
s minimem textu. Škoda jen, že tvůrci nezašli ještě dál
a nenechali mluvit herce jejich rodným jazykem.
Ačkoliv se rozdíl mezi některými dvojicemi pohybuje pouze v drobných nuancích, může se tento dramaturgickorežijní posun zdát na první pohled velmi originální. Druhý
pohled však odhalí mnohá úskalí, vzbudí řadu otázek a
potvrdí starou známou a vlastně banální pravdu, že Romeo a Julie je text, který toho snese hodně a pořád neztratí nic ze svého kouzla. Proč se ale pro spojení Williama
Shakespeara s ŤiŤün-Siangem, východní kultury se západní a pro zmnožení postav Romea a Julie tvůrci rozhodli,
když nepřinášejí žádný nový radikální výklad hry, není
příliš jasné. Naštěstí každá nová inscenace nemusí nutně
znamenat nový, originální a objevný způsob interpretace.
Důležité je, že zvolený inscenační klíč je funkční, a to se
Pavlíně Vimmrové podařilo. Romeo a Julie je vcelku tradiční happy bitter sweet lovestory bez happyendu.
William Shakespeare, Ťi Ťün-siang: Romeo a Julie
Překlad: Jiří Josek
Režie: Pavlína Vimmrová
Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna, kostýmy: Adriana Černá
Hudba: Mutanti hledaj východisko (Jiří Konvalinka,
Jan Vejražka)
Hudební spolupráce: Vratislav Šrámek
Choreograﬁe: Jiří Weissmann
Hrají: Šimon Krupa, Tilen Kožamelj, Johana
Schmidtmajerová, Anne-Francoise Josephová,
Filip Šebšajevič, Hedvika Řezáčová, Antonín Týmal,
Soňa Páleníková, Pavel Neškudla, Jan Cina,
Eliška Křenková, Petra Majerčíková, Mutant 01
(Jan Vejražka)
Psáno z premiéry 8. března 2013 a reprízy
15. dubna2013 v Divadle DISK.

Bylo jich
pět
Adéla Vondráková

Kruh – kosmos – čas. Diváci vcházejí do sálu a vybírají si místa k sezení. Usazují se do dvou protilehlých
hledišť a utichají. Sledují, jak mnich v kimonu trpělivě
vytváří na zemi kruh ze sypané mouky.V DISKu se sešlo
pět Romeů s pěti Juliemi, aby si pětkrát prožili společný příběh. Romeo a Julie – neopakovatelný osud, nebo
běžná rutina?

Jednou nahoře a jednou dole. Svět Romea a Julie,
tak, jak ho chápou inscenátoři, je stále v pohybu – ať
už metaforicky (od života ke smrti) nebo konkrétně
(z Anglie do Asie a zpět). Scénografka Adriana Černá totiž umístila mezi dvě protilehlá hlediště U-rampu. Už její
tvar odkazuje k prvotnímu kruhu, svou nedokončeností
ale provokuje. Kruh - snad symbol kontinua, nekonečného
cyklu života, řádu a věčnosti. Nic nestojí samo o sobě, vše
je propojené, vše se ovlivňuje – i proto jsou všichni herci
po celou dobu představení přítomni na scéně a pozorují dění. Někteří si k sledování vezmou buráky a hlasitě je
loupají, občas přitakají, někdy si špitají něco mezi sebou
a někdy si prostě raději sednou čelem ke zdi. Postavy jsou
vrženy do nepřátelského prostředí, se kterým se musejí vyrovnat. Hledají pevný bod, místo, kde by dokázaly setrvat.
Okraje rampy, kde získávají pevnou půdu pod nohama,
ale dlouhodobě obývat nelze. Jakmile se pustí střemhlav
po šikmé ploše dolů, musí se vyrovnávat se setrvačností a návrat do bezpečného prostředí na okrajích je stojí
značnou dávku úsilí. Postavy své osudy neovládají, jen
se snaží při pádu z výšky nalézt ztracenou rovnováhu.
Způsob, jakým se herci s rampou vyrovnávají, jak se po ní
pohybují, jasně odráží charaktery i motivace jejich postav
– například Romeo (v tomto případě Filip Šebšajevič)
se plazí po břiše a jen stěží se dokáže vyškrábat za svou
Julií (Anne-Francoise Josephová) na vrchní plošinu. Julie
(Johana Schmidtmajerová) sklouzává po nohách strnule
a trochu klackovitě, Benvolio (Soňa Páleníková) s Merkucciem (Pavel Neškudla) se ležérně klouzají dolů po
zadku atd.Je to vlastně neustálý boj postav s prostorem
a zároveň spolupráce herce se scénograﬁí. Příkladem
je rozhovor Julie s matkou (Anne-Francoise Josephová)
a chůvou (Hedvika Řezáčová) ohledně sňatku s Parisem
(Jan Cina) – jak ráda by se Julie od matky alespoň na krok
vzdálila, bohužel se ale vždycky po šikmé ploše sveze zpět
k nepříjemnému rozhovoru. U-rampa je prostým, jednoduchým a přesným vyjádřením ústředních témat inscenace
–řádu, který je narušen a je třeba jej znova nastolit, kontinuity času a z něj vyplývajícího principu opakování.

recenze

13

recenze

14

Princip kontinuitya vnitřní provázanosti světa lze vidět
i ve způsobu řetězení rolí. Většina herců hraje víc než
jednu roli,pro diváka je často obtížné se v postavách zorientovat, ale i tak jde o pozoruhodný a zábavný dramaturgický krok. Ihned po vraždě Tybaltově, kterou v roli
Romeaspáchal, vstupuje Antonín Týmal do role Vévody
a vyhošťuje nového Romea (Jan Cina). K hrobu mrtvé
Julie přichází Jan Cina jakožto Romeo a Paris v jedné
osobě. Vším tím dějem na scéně prochází Mnich, kterého
hraje Šimon Krupa. Střety se skutečným světem, které
mu Romeo s Julií připravují, ho obtěžují. Je stálým bodem světového kontinua, který se střetává se zásadními
životními situacemi znovu a znovu, až vůči nim naprosto
otupí.Ústřední dvojici postupně ztvárňují skoro všichni
herci – trochu trapní puberťáci (Tilene Kožamelj a Johana Schmidtmajerová), zběsile trsající (Jan Cina a Eliška
Křenková), chlípní (Filip Šebšajevič a Anne-Francoise Josephová), pragmatičtí (Antonín Týmal a Hedvika Řezáčová) a námluvy á la dokumenty National Geographic
předvádějí Pavel Neškudla a Soňa Páleníková, když kolem sebe krouží jako nějaké cizokrajné ptactvo. Postavy
a jejich vztahy i jednotu celku, celistvost, základní princip světa, času, osudu, reprezentuje mnoho rozličných
detailů. Vztah Juliiny matky a Parise například charakterizuje jen jediné gesto ve společné taneční choreograﬁi – eroticky zabarvená facka. Dialogy Romea a Julie se
opakují v pěti hereckých alternacích ve skoro stejném
znění, jen s drobnými odchylkami.
Jednou z neopomenutelných předností inscenace je
její smysl pro humor.Například scéna v kostele, kam
přichází Romeo za mnichem Vavřincem přesvědčit ho,
aby je s Julií oddal, je postavena jako souboj. Zároveň
paroduje asijské bojové ﬁlmy, k čemuž využívá asociace
a klišé s nimi spojená - mezi jednotlivými výpady se ozývají věty ze hry MortalKombat, mnichova gesta doprovázejí zvukové efekty naznačující proudění vzduchu při
velmi, velmi rychlém pohybu. Při představení zní hity
napříč historií popu – od Elvise Presleyho přes devadesá-

tá léta (Spice Girls) po nedávnou internetovou senzaci,
ve které se nějaká dívka shání po samurajovi. Je to nejen příjemné odlehčení, ale lze to chápat i jako posílení
motivu plynutí času. Inscenaci si, podobně jako DJ’s sál
s bandou pohupujících se adolescentů,podmaňují členové skupiny Mutanti hledaj východisko (Jiří Konvalinka
a Jan Vejražka). Ti jsou ostatně přítomni na scéně v jednom z bočních výklenků a s herci často nonverbálně
komunikují.
Jednoduše, ale velmi účinně fungují gagy spočívající v protikladu řeči a herecké akce, gagy založené na
principu asociace i čistě slovní hříčky jako je luna-lůno
apod. Vtipný je i způsob zacházení s řečí. Její důležitost
je ale snížena už jen razantním seškrtáním textu. Výrazný je silný slovinský přízvuk Tilena Kožamelje v roli
prvního z Romeů (a také slovinština, kterou občas mluví). Jeho skutečné problémy s artikulací bere režisérka
Pavlína Vimmrová do hry. Jsou nejen zdrojem několika
pousmání v publiku, ale i dramaturgicky odůvodnitelné
- v lásce k Rosalině si Romeo teprve zkouší milostnou
řeč a není tedy divu, že mu její artikulace dělá potíže,
i ve hře se způsob Romeovy řeči mění v momentě,
kdy se zamiluje do Julie. Pointou Romeova snažení pak může být píseň Spice Girls If You Wanna Be
My Lover s refrénem „tell me what you want, what
you really really want“. O něco hůř by se dal vysvětlit slovenský přízvuk Soni Páleníkové v roli Benvolia/
Julie. S tím se totiž v inscenaci nepracuje, což vyvolává nepříjemný, a nutno podotknout nechtěný, kontrast s pečlivě vybudovaným významem přízvuku
Tilena Kožamelje.
Z původního textu zbyly jen fragmenty. Některé verše
jsou ponechány v originále, což skvěle funguje zejména
u Hedviky Řezáčové v roli užvaněné Chůvy. Je tím přesně vystižen vztah ostatních postav k jejím promluvám
- chůva hodně mluví, postavy jen málo zajímá, co říká.
Tvůrci ale doplnili text o řadu dalších literárních zdrojů.

Práce s inspiračními zdroji v této inscenaci je poměrně
problematická. V programu je uvedena skutečně široká
škála autorů, ze kterých čerpali – jen tak namátkou jsou
to mimo Williama Shakespeara Lao-c‘, E. G. Craig, F. Zefﬁreli, Platón, D. Lynch, P. Handke... Nepochybuji o tom,
že každéhoz nich lze v úzu Shakespearovy hry obhájit
jako vhodného. Jejich spojením ale vzniká zmatečná
všehochuť, ve které se lze jen těžko zorientovat, protože
z jednotlivých zdrojů zbyly nutně jenom kusé narážky
a drobné textové aluze.Množství odkazů k rozličným
literárním či hudebním dílům, kulturním i společenským fenoménům, prostě multikulturní změťale nevede
ke kýženému efektu jednotnosti světa. Přemíra dramaturgických nápadů, jakkoli mohou být odůvodnitelné
a vtipné, ústí v roztříštěnost inscenace, což je přímo
v rozporu s principem kontinuity prostupujícím celou
inscenaci. V programu se sice dočteme, že příběh není
o lásce, ale o čem tedy podle tvůrců je, to už jasné není.
Dojem, který může divák z materiálu k inscenaci nabýt,
je, že uvidí objevnou reinkarnaci velkého Shakespeara.
Jenže tím Romeo a Julie, který se teď hraje v DISKu,
není. Poslední absolventská inscenacetohoto ročníku je
spíš komentářem nastupující, revoltující divadelní generace k Shakespearovu textu. Pokud pomineme všechny
ty, až nápadně zřejmé, asijské motivy (např. kočičky pro
štěstí a kimono), přestaneme vnímat kontinuitu jako
ﬁlozoﬁcko-náboženský motiv. Pak bude možné princip
repetice a kontinuity chápat jako komentář k ﬂexibilitě,
nikdy nekončící aktuálnosti, prostě nesmrtelnosti nejslavnějšího Shakespearova díla. Romeo a Julie pětkrát
jinak, pětkrát jinde a pětkrát jindy. Anebo stokrát jinak,
jinde, jindy. Letošní absolventi se loučí se svou alma
mater v podstatě láskyplnou dehonestacítradice z nejtradičnějších.

recenze

William Shakespeare, Ťi Ťün-siang: Romeo a Julie
Překlad: Jiří Josek
Režie: Pavlína Vimmrová
Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna, kostýmy: Adriana Černá
Hudba: Mutanti hledaj východisko (Jiří Konvalinka,
Jan Vejražka)
Hudební spolupráce: Vratislav Šrámek
Choreograﬁe: Jiří Weissmann
Hrají: Šimon Krupa, Tilen Kožamelj, Johana
Schmidtmajerová, Anne-Francoise Josephová,
Filip Šebšajevič, Hedvika Řezáčová, Antonín Týmal,
Soňa Páleníková, Pavel Neškudla, Jan Cina,
Eliška Křenková, Petra Majerčíková, Mutant 01
(Jan Vejražka)
Psáno z premiéry 8. března 2013 v Divadle DISK.
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Norway.
Today, možná
tomorrow...
Zuzana N. Burianová

„Končím se životem. Půjdeš se mnou? Smile.“ Hra
Norway.Today dramatika Igora Bauersima vypráví
příběh dvou mladých lidí, kteří se z různých příčin rozhodli spáchat sebevraždu. Skrze chat room sdílejí své
názory na svět a důvody, proč se k takovému činu vlastně
rozhodli. Ale virtuální realita není realitou skutečnou.

Text vychází ze skutečné události. V roce 2000 se Nor
a Rakušanka po chatu domluvili, že spáchají společně
sebevraždu skokem do norského fjordu. Počet lidí, kteří
se rozhodli dobrovolně odejít ze života přitom v mnoha
zemích stále vzrůstá. Hra Norway.Today zachycuje tuto
problematiku a snaží se poukázat na pohnutky, které
člověka dovedou k tak radikálnímu činu. Jak ale inscenovat hru, která svým tématem v našich kruzích nevyvolává potřebnou diskuzi, zkrátka není ničím novým, zajímavým a už vůbec ne kontroverzním?
Julie a August se setkají na chatu v místnosti určené
lidem, kteří nejsou spokojeni se svým životem. Navzájem
si sdělují své pocity a důvody, proč chtějí spáchat
sebevraždu. Julie touží po opravdovosti, kterou v životě
postrádá. Neschopnost jakéhokoli prožívání ji vede
k pocitu, že nic nemůže být pravdivější než její vlastní
smrt. A navíc člověk má právo vybrat si místo, okolnosti
a čas, kdy chce umřít. August je oproti tomu člověk,
který není mezi svými vrstevníky příliš oblíbený. Není
spokojený sám se sebou, obklopuje ho nicota uvnitř
něho samého i v jeho okolí. On na rozdíl od Julie není
přesvědčen o správnosti sebevraždy, ale považuje to za
jednu z možností, jak překonat svou osamělost. Jak to
ale dopadá, když se střetne dominantnější a sebevědomá
povaha s lehce manipulovatelnou? Julie přesvědčí Augusta, aby spolu překonali prázdnotu svých životů.
Odjedou tedy na jeden z norských fjordů, kde chtějí
spáchat sebevraždu. Až tam se ale zjistí, nakolik je jejich
přesvědčení skutečné.
Režisér Kryštof Pavelka postavil celou inscenaci na
zesměšnění dané problematiky. Z Julie se tak stala
hysterická holka, která jde pevně za svým odhodláním,
a nezajímají ji důvody, proč by neměla umřít. Jde vstříc
svému předsevzetí. August je oproti tomu nevyzrálý
mladíček, který si neuvědomuje drtivý dopad činu, který
hodlá udělat. Obě dvě postavy balancují na hranici pubertálního chování a nesmyslné hysteričnosti. V tomto

pojetí se vytrácí jakákoli snaha pochopit lidi, kteří jsou
nešťastní, kteří ztratili smysl života. Jsou to jen dvě
mladé, hloupé a neurotické postavy, které z nudy a nadbytku všeho nevědí, co dělat jiného, než se zabít. Tato
interpretace ovšem jde proti samotnému textu, který
především pojednává o proměnách chování jednotlivých
postav v návaznosti na poznávání jeden druhého. Kryštof
Pavelka však s žádným vývojem nepracuje. Snaží se jít
proti jednotlivým situacím a do předem odlité formy
zkouší násilně vtlačit herce, kteří na takto omezeném
poli působnosti mají předvést své absolventské výkony.
Díky výraznému dramaturgickému zjednodušení postav,
se protagonisté museli držet jedné herecké polohy, která
nepřinášela nic nového a zajímavého a po čase začala nudit. Nikol Kouklová v roli sebevědomé a dominantní Julie
dokáže skvěle pracovat s hlasem, intonací, frázováním,
i s mimikou, kterou umí během pár vteřin z rozesmátého
výrazu změnit v naprosto kamenný obličej. Je to ale její
tělo, které ji zrazuje, zvláště v místech výraznějších citových projevů. Gesta, která se neustále opakují - rozsáhlé
mávání rukou při vzteku a neustálé plácání se do nohou.
Navíc pohyby dolních končetin jsou příliš strnulé a jakoby ani nepatřily k ní samotné, jako kdyby nevěděla,
kam jít, jak se hýbat, jak prostě jenom stát na místě.
Je to dané možná i tím, že se Kouklová zaměřila pouze
na jednu hereckou rovinu, a tou je hysterie. Od začátku
do konce tak na jevišti byla ukřičená netykavka, která
sice tvořila kontrast k druhé postavě, ale bohužel v negativním slova smyslu.
Heřmánek v roli Augusta po celou dobu výborně
dodržuje původní typ ušlápnutého kluka, který se
raději podvoluje, než by měl odporovat nebo se hádat.
Nejistota vlastních názorů se projevuje jednoduchým
pousmáním se nad sebou samým. Žádná výrazná gesta.
Skromnost v pohybech, které jsou - stejně jako sám
August - nesmělé. Téměř sebevědomé dva kroky vpřed,
naruší ihned jeden váhavý krok vzad. Stejné je to i u hla-

sového projevu. Občasné zadrhnutí v půlce věty značí
submisivní snahu o formulování a sdělení vlastních
myšlenek, za kterými si ale August výrazně nestojí. Jediné, co dokáže přesně a směle formulovat jsou pasáže
z knih. Jeho plachý a tichý hlas najednou zní celým
sálem a před diváky se tak objevuje docela jiná stránka
Augustovy povahy, která dokáže věřit tomu, co právě
říká. Snad proto, že to nejsou jeho vlastní slova, že to
neříká onen August, ale někdo jiný, autor.
Inscenace Norway.Today je založená na zesměšnění.
Julie a August představují pouhé nevyspělé dětičky,
které nevědí, co se životem, a tak se rozhodnou spáchat
sebevraždu. Z hecu, z mladistvého protestu proti všemu
a především z nudy. Dva lidé se zkrátka potkají, odjedou a skočí. Ale proč? Z inscenace, která díky svému
zjednodušení a povrchnosti postrádá jakékoli zásadnější
téma, se bohužel nic z toho nedozvíme.

Igor Bauersima: NORWAY.TODAY
Režie: Kryštof Pavelka, vizualizace: František Pecháček,
Scéna: Barbora Svobodová a kolektiv
Hrají: Nikol Kouklová, Karel Heřmánek
Premiéra 23. února 2013
Psáno z reprízy 15. března 2013
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Žijeme
online
– sko(n)číme
ofﬂine
Michaela Jankulárová

Na začátku je počítač. Na konci hrana útesu. A mezi tím
je touha zemřít, touha žít. Dva lidé, kteří hledají. Co?
To sami nevědí. Snad právě důvod, proč neskočit. Snad
právě důvod, proč skočit. Inscenace Norway.Today je
hořkosladkým zrcadlem jedné generace, která ztratila
víru ve smysl života.

Hra Norway.Today Čechošvýcara Igora Bauersimy získala již v roce 2001 divácké ocenění na Divadelních dnech
v Mülheimu a byla v letech 2003 a 2004 nejvíce inscenovanou hrou na německých divadelních scénách. Autora
lze tedy označit za současného mezinárodně úspěšného
dramatika píšícího sice německy, ovšem českého původu. Pokud se snažíte na internetu najít nějaké shrnutí
děje, dočkáte se jen několika suchých vět, jako například:
„Současné švýcarské drama je příběhem dvou mladých
lidí, kteří se seznámili přes internet a rozhodli se spáchat
společně sebevraždu.“ Za takovým online výkřikem se
může skrývat milion příběhů. A když ani strejda Google
a teta Wiki nenajdou žádné upřesnění, nedá se nic dělat
a musí se opustit pohodlí židle, vstát od počítače a jít se
jednou podívat do divadla.
Mnoho mladých lidí tráví stále více času ve virtuálním
prostředí. Dalo by se skoro říci, že prožívají značnou
část života online, sami v prázdném pokoji, hledíce na
písmenka, která jim mají simulovat mezilidský kontakt.
Chatroom, jakožto virtuální prostředí, si vybere i Julie
(Nikol Kouklová), která zde hledá někoho, s kým by
mohla spáchat sebevraždu. Na její výzvu odpoví August
(Karel Heřmánek). Společně odjedou k opuštěnému fjordu, kde chtějí skokem ukončit své životy. Ale musí se
to udělat správně. Sebevraždu přeci páchají jen jednou.
Natočí video, ve kterém ospravedlňují své rozhodnutí.
A skočí.
Scéna je minimalistická. Prázdný prostor vpředu, několik praktikáblů vzadu a promítací plátno. Vše ostatní se
vytváří rekvizitami. Dvě židle, každá na opačné straně
místnosti, představují chatroom, kde vidíme jen nasvětlené hlavní účastníky chatu. Jako by koukali doma do
monitoru. Texty zaznívají přímo z úst herců a je na naší
fantazii, aby nám dokreslila ťukot prstů do klávesnice
a my nezapomínali, že nejde o dialog mluvený, nýbrž
psaný. Když se oba aktéři dostanou k fjordu, jehož okraje
jsou symbolizovány praktikábly, prostředí nám dokreslí

spací pytle, karimatky a batohy. Zvuky kvílejícího větru,
případně nepříjemného šumění televizoru, spoluvytvářejí dojem pusté přírody a samy o sobě stačí k navození
ponuré nálady. Projekce na zadní plátno, která vlastně
nepřináší nové informace, pak působí poněkud zbytečně
a není jí potřeba k tomu, aby byla inscenace pochopena, ani k tomu, aby si udržela stále stejnou atmosféru.
Je velká škoda, že právě projekce nebyly lépe a účinněji
využity k demonstraci jak možností a vymožeností moderní doby, tak problémů přetechnizované společnosti.
Místo nějakého posunutí významu se jen snažily podtrhnout to, co již bylo vytvořeno zvukem.
Julie je mladá žena znechucená životem. Její promluvy
jsou rázné, odosobněné, málokdy se projeví nějaká citová angažovanost. Julie chce, aby gesto dobrovolného
ukončení života bylo veřejné, diváci sedící v sále se tak
chtě nechtě stávají i pasivními účastníky chatu. Nikol
Kouklová postavě propůjčuje roztomilý zevnějšek, neupravenost krásné mladé ženy, kterou nebaví žít. Ale
to je bohužel vše. Jako by nevěděla, jak postavu uchopit - zda je Julie jen dívka, které někdo natolik ublížil,
že veškeré svoje city skrývá za odosobněnou ironickou
maskou, zda je napůl šílená z vyprázdněnosti svého
světa, se kterým si neví rady, či zda je prostě jen natolik pragmatická, že jí sebevražda přijde jako normální
a praktické řešení její současné životní situace. Všechny
tyto tři Julie se v projevu Kouklové objevují zcela neorganizovaně, naházené přes sebe bez ladu a skladu,
a ukazují tak Julii především jako povrchní hysterku,
která je chvíli tady a chvíli tam a nemá žádnou vnitřní
konzistenci. K tomu se zde objevuje i další problém, a to
ten, že občas mimika převládne nad textem v místech,
kde to není žádoucí. Například když v chatroomu, kde
je hlavním tématem sebevražda, napíše Julie smajlíka
a Nikol Kouklová to doprovodí vlastní grimasou. V tu
chvíli ono napětí mezi závažným tématem a banalizujícím prvkem zmizí kdesi v rozverném smíchu publika,
které ovšem nepostřehlo onen rozpor mezi odlehčující

veselou tvářičkou a tvrdostí předchozích slov, ale směje
se jen zkřivenému výrazu Kouklové.
August je oproti Julii mnohem emotivnější a dětinštější, jen se to snaží skrýt za masku drsňáka, zpod které
vykukuje ten nejistý a tápající chlapec, který potřebuje každou chvíli ujistit, že to, co si myslí, je správně.
Hipsterská nedbalá elegance, unylý výraz - August chce
být cool za každou cenu. Karel Heřmánek v roli Augusta
velmi příjemně překvapil. Jeho téměř až civilní herectví
propůjčuje postavě uvěřitelnost. Heřmánek projevuje
skvělý cit pro timing a práci s hlasem. S rukama zaraženýma hluboko v kapsách a vykulenýma očima nechává
diváky propadnout dojmu, že opravdu vidí zmateného
teenagera.
V Norway.Today se se sebevraždou zachází jako s normální, běžnou věcí. Okolo toho slova a té myšlenky
není žádný temný nádech paniky a děsu. Přesto inscenace nechce být jen odosobněnou ukázkou skoku
dvou mladých lidí do propasti. Snaží se ukázat, že se
i dlouho budované názory, které přijímáme jako fakt,
dokáží během mžiku začít drobit na malinké kousíčky
a posléze opět spojit v monolitický rozhodný postoj.
Opravdový zlom tedy nepřichází ve chvíli skoku, ale ve
chvíli, kdy se August s Julií snaží na iPad zaznamenat
svoje poslední rozloučení a vysvětlení. Jejich nesčetné neúspěšné pokusy nahrát familiární sbohem je na
chvíli odvedou od myšlenky na skok samotný a donutí je znovu analyzovat důvody, které je na kraj útesu
vlastně přivedly. Argumenty se tříští jen proto, aby byly
po chvíli znovu vysloveny jako správné. Čím více Julie
s Augustem rozebírají a předělávají vzkaz, který chtějí
zanechat světu, tím více se samotný akt sebevraždy jeví
jako duté, citově zakrnělé gesto, jako klišé. O tom, zda
jsou postavy opravdu rozhodnuty, že skok je to jediné
možné řešení, nebo zda už prostě jen nevidí cestu, jak
z toho vycouvat, aby vypadaly stále cool, se můžeme
jen dohadovat. Akcentována není ani jedna z možností.
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Režisér Kryštof Pavelka se snažil v inscenaci použít
všechna virtuální klišé, která v současné době vzbuzují pobavený úsměv na tvářích internetových závisláků,
kteří se v nich tak trochu poznají a tak trochu je odsuzují. Od jablíčkové mánie (rozumějte jakýkoliv přístroj
od společnosti Apple) po focení sebe sama z nadhledu
s vyšpulenou pusou à la kačenka. Norway.Today je
text z roku 2000, což není tak vzdálená minulost, přesto si Pavelka mohl dovolit několik větších aktualizací
i v něm. Každý správný geek totiž ví, že chatroomy už
tak nějak nefrčí a mnohem lepší je věci tweetnout nebo
postnout na facebook. Ale to už jsem možná jenom
moc velký geek já.

20
Igor Bauersima: NORWAY.TODAY
Režie: Kryštof Pavelka, vizualizace: František Pecháček,
Scéna: Barbora Svobodová a kolektiv
Hrají: Nikol Kouklová, Karel Heřmánek
Premiéra 23. února 2013
Psáno z reprízy 25. března 2013
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Lovem
a sběrem
za lepší svět/
divadlo
Aneta Špíglová

Muž opustí rodinu, zaměstnání a lidstvo vůbec. Vezme
kolo a stan a vyráží vstříc necivilizovanému lesu, tichu a
losům. Adaptaci norského bestselleru Erlenda Loea uvádí v Rock Café letošní absolventi KALDu: režisérka Linda
Dušková, herci Pavel Neškudla a Filip Šebšajevič.

Na potemnělém prázdném jevišti se rýsují kostry
uschlých stromků. Vystupuje los s kytarou a vítá diváky v lese něžnou verzí písně Ladies, good night. Filip
Šebšajevič za pomoci masky - losí hlavy - a lomených
ostražitých pohybů vytváří atmosféru hlubokého klidného lesa, kde je v dálce možné tušit přítomnost vetřelce.
Dokonalá maska s pohyblivýma očima umožňuje iluzi
skutečného pohledu nevinného zvířete. Kromě skvělé
evokace prostředí lesa a jeho obyvatel nastoluje tato
úvodní scéna hravý tón inscenace. Los vyjadřuje své
city k lesu až erotickým tancem se stromy; hraje a zpívá
o lese losí řečí: „bá, bá, bá,…“.
Tíha příběhu o kontroverzním alternativním způsobu života spočívá převážně na bedrech jednoho herce. Pavel
Neškudla ztvárňuje muže, který hledá něco opravdovějšího než to, co přináší zprostředkovaná existence moderního světa. Žádný počítač, mobil, žádné stěny, ani jídlo
z plastu. Jen člověk odkázaný sám na sebe a své lovecké
a sběračské schopnosti. Jeho monolog přerušují jen
krátké pohybově-hudební scénky a ještě kratší rozhovory
s dotěrnou civilizací.
Dopplerovu uzavřenost, odevzdanost, jeho nechuť
komunikovat dokázal Pavel Neškudla vystihnout s minimem prostředků, bez zbytečných grimas, ale s maximálním zapojením. Dopplerovo vyprávění nenudí,
i když jeho hlas zůstává klidný, výraz téměř neměnný - lehce podmračený, jakoby nezúčastněný. Hluboko ukryté emoce prozrazují jen jiskřivé oči. Doppler
netouží po ničem jiném než po samotě, nechce být
obtěžován, chce žít v harmonii s přírodou. Úplná samota je ale v dnešní době těžko dosažitelná. I Doppler
je nucen konfrontovat se nejen s losy, ale i skladníky,
pravičáky, dokonce i s vlastní manželkou. V těchto
situacích je Neškudlovi spoluhráčem Filip Šebšajevič,
který své „postavy“ naopak črtá výraznými odlišujícími, místy až karikujícími, rysy (ženská ﬁstule, cizí
akcent, nápadná gestikulace).

Jeviště režisérka rozdělila na dvě části. Zadní třetina je
zahalena poloprůsvitnou látkou, za níž se rýsují stíny
vzdáleného městského života. Doppler takto komunikuje
se svou ženou nebo vyměňuje skolené losy za baterky
a nejlepší vynález lidstva – nízkotučné mléko. On je srdcem stále v lese (před látkovou stěnou) a černý obrys ženy
ho vydírá a snaží se ho přetáhnout na svou stranu. Skvělá
práce za stínovou stěnou vytváří kouzelné efekty zviditelňující výraz postav skrytých ve tmě. Šebšajevič emoce
tvaruje plynulostí, s níž se stín pohybuje, vzdáleností od
stěny, naléhavostí v hlase a také hrou s vlastní siluetou.
Skvěle fungují situace, v nichž Doppler komunikuje se
stínem či losem (maskou), scény, ve kterých je herecký
styl Neškudly a Šebšajeviče něčím oddělen. Dvě odlišné esence se doplňují a udržují rytmus a rovnováhu inscenace. Například scéna zabití losa; Los hraje na klavír
a loučí se: „...Good bye, my trees…“, zatímco lovec prožívá existenciální dilema. Nechce zabít, los má mládě.
Když ale nezabije, bude mít hlad, zemře. Naopak situace,
kdy jsou oba herci tváří v tvář, ztrácejí dynamiku. Černá
a bílá se míchají a výsledek je přinejlepším černá a šedá.
Vzájemně se oslabují. Doppler se stále drží svého mírně
depresivního hlubokého mudrování, které Neškudla do
detailu vykreslil, ale postava nového energického stanového souseda, který Dopplera otravuje, je nějak příliš na
očích na to, aby stačily hrubé charakterové črty.
Pokud se do Rock Café někdo vydá na dramatizaci bestselleru, může se stát, že nadšen nebude. Pokud ale do Rock
Café zavítá za divadlem, nadšení má jisté. Tvůrci jednoduše
a hravě představují svůj pohled na Dopplerův zelený svět.
Využívají všeho, co jim domovská katedra nabízí. Vynalézavá režijní řešení, nekomplikovaná, ale působivá; loutky,
masky, hudbu, tanec. Vše originálně, zábavně a s nadhledem. A tak nejen zásluhou výrazného hereckého talentu
máme příležitost nahlédnout až ke kořenům jak divadla, tak
civilizace. Dalo by se tedy říct spolu s Dopplerem a „alternou“: prolovíme se a prosbíráme do lepšího divadla.

DOPPLER (na motivy románu Erlenda Loea)
Adaptace a režie: Linda Dušková
Dramaturgická spolupráce: Kateřina Molčíková
Scéna, kostýmy a masky: Jan Nečas
Hrají: Pavel Neškuda, Filip Šebšajevič
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Premiéra 24. února 2013 v Rock Café.
Psáno z reprízy 12. března 2013.
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Když Pokus
neznamená
Omyl
Magda Zicháčková

Vánoční večírek, DAMU ples, Zlomvaz nebo třeba Koulení jsou pravidelnými událostmi, díky kterým můžeme do DISKu zavítat i mimo navštěvování divadelních
představení. Ve většině případů jsou to pro nás příjemné večírky spojené s divadlem, hudbou, tancem a pitím.
Kromě toho nám nabízejí prostor pro setkání, případně
seznámení, se spolužáky či absolventy, kteří mají stále
čas a chuť se do své alma mater vracet. S nadsázkou by
se tak dalo mluvit o určité formě „teambuildingu”.

Vypadá to, že se mezi ostatní události přidá jedna zcela
nová nazvaná Pokus/Omyl. Jejím pořadatelem je kaBARet
Cetera - spolek sestavený ze studentů prvního ročníku
produkce. Ke své škodě se na programu divadla objevila
bez větší propagace, takže si toho ani mnozí studenti nevšimli. Například mou pozornost si událost získala až po
uveřejnění, že na ní bude vystupovat divadlo VOSTO5.
Jejich Stand´artní kabaret, který jsme měli možnost ten
večer vidět, je znám pro svou divadelně-hudební improvizaci. Proto se vám při opakované návštěvě nemůže stát,
že byste něco z toho již znali. Během příchodu herců na
scénu nikdo neví, kterým směrem se bude představení
ubírat. Herci hledají podnět, který by mohli posléze rozvinout. Může se jím stát cokoliv - zakašlání v hledišti,
svítící reﬂektor, oprýskaná podlaha nebo obyčejný stůl.
Má-li pak herec konkrétní představou, jakou postavu
bude ztvárňovat, může se mu hravě stát, že jej některý
z jeho kolegů předběhne a představí jako postavu docela jinou. Pomocí několika málo slov tak mění totožnost
sobě i ostatním, což je důležitým, ne-li nejpodstatnějším,
prvkem Stand´artního kabaretu. Herci si navzájem dělají naschvály, což nesmírně baví jak diváky, tak i je samotné. Všichni pak úpěnlivě sledují, jak si dotyčný s danou
situací poradí a jakým směrem děj posune. Důležitou
vlastností herců VOSTO5 je instinkt, který jim jasně
a včas napoví, kudy cesta nepovede. Je to tedy takový
pokus-omyl na jevišti.
Při představení 16. března jsme měli možnost vidět
pouze tři členy VOSTO5: Juru Havelku, Tominu Jeřábka
a Petara Prokopa. Protože dva z herců jsou nejenom pedagogy na DAMU, ale zároveň zastávají nemalé funkce
ve vedení fakulty, bylo během představení velmi těžké,
si jejich osobnosti odmyslet. Nicméně o to větší salvy
smíchu vzbuzovaly některé řádně vypointované situace,
v nichž si všichni tři dělali legraci sami ze sebe nebo
z naší školy. Ať už to bylo dohadování opravářů Vávry
a Vávry, krocení divokých mluvících kočiček, neúspěšné

porcování - taktéž mluvící - žížaly nebo příchod okouzlující růžové Lou a její růžové rodiny. V každé takové situaci si herci dokázali velmi rychle nalézt charakteristickou
vlastnost daných osob/zvířat, jež měli předvádět, tu pak
zveličili, osvojili a předvedli tak celistvou postavu.
Jednoduše řečeno, možnost vidět, jak může být divadlo
vtipné a zábavné díky invenci a chytrému humoru, je zákonitě inspirativní, zvláště pak odehrává-li se to na půdě,
která je takovým věcem nakloněna, ne-li přímo pro ně
určena.
Následující program byl hudební, i když vizuální vnímání zde bylo neméně důležité. Obzvlášť u dvojice Gauner
projekt, která se specializuje na hudbu spojenou s velmi
netradiční animovanou videoprojekcí (například videoklip Odlidňovací akce začíná útěkem pravěkých lidí do
jámy, kam se jdou schovat před třemi obrovskými mimozemšťany, jež je chtějí zašlápnout). Ti z vás, kteří jsou
fanoušci elektronické hudby či přímo německé skupiny
Kraftwerk, by si jejich příští produkci rozhodně neměli
nechat ujít.
Večer zakončilo duo nedávných absolventů herectví
KALD DAMU Jana Vejražky a Jiřího Konvalinky vystupujících pod názvem Mutanti hledaj východisko. Kolem
nich se během produkce vytvořil velký hlouček lidí pohupujících se v rytmu jejich rapu. Ovšem rovné kšilty
byste mezi nimi hledali těžko. Jejich texty jsou schválně
vykloubené. Dělají si v nich legraci nejen sami ze sebe,
z každého z nás, ale i z mediálně slavných osobností
či příznivců poﬁdérních a do jisté míry nesympatických
skupin (například v textu songu Diskotéka se dozvíme,
že Ray Koranteng je král, protože „jeho zuby svítí úplně
nejdál“ atp.).
Sečteno, podtrženo: kaBARet Cetera nabídnul studentům DAMU prostor pro představení jejich počinů, ať už
divadelních, hudebních nebo výtvarných (to spočívalo

v prodeji ručně vyrobených věcí od oblečení po nejrůznější módní doplňky). Pokus to byl mimořádně úspěšný,
protože stejně tak, jako mohl být Stand´artní kabaret
inspirací pro ty, kteří hledají cestu k improvizaci, mohl
být Pokus/Omyl inspirací pro ty, kteří mají chuť, nápad
a následně dostatek energie k tomu jej nějak zhmotnit
a dotáhnout do konce. Well done! Teď už zbývá jen netrpělivě čekat, objeví-li se událost na harmonogramu pro
příští sezónu a nám se tak naskytne další možnost se
opakovaně hromadně potkávat a občas i opakovaně seznamovat…

Pokus/Omyl
Divadlo DISK 16. března 2013.
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Může fungovat
improvizace
bez pravidel?
Barbora Smetanová

V Disku je nyní k vidění kromě tradičnějších ﬁxovaných
inscenací i improvizace. Třetí ročník herectví Katedry
alternativního a loutkového divadla přináší otevřené
improvizované večery s názvem Harakykyri. Toto hravé
pojmenování odkazuje na japonskou rituální sebevraždu
a naznačuje riziko disciplíny - jejich jednání není omezeno žádnými pravidly, což je pro mnohé herce velmi
náročné. Absence tématu, žánru nebo jiných norem totiž může způsobit, že otevřené možnosti herce prostě
zahltí. Mohou sice hrát cokoliv (což však nedává žádné
konkrétní východisko nebo návod), ale často cítí tlak,
aby hlavně jednali rychle. Může se pak stát, že přes veškerý potenciál se situace nevyvíjí a je nelogická a nudná.
Určité riziko je však s tímto divadelním druhem pevně
spjaté. Někdy spontánně vzniknou situace, které by se
daly ﬁxovat a dál hrát v pravidelných představeních.
Jindy však nevznikne nic, co by stálo za zapamatování,
a je potřeba takový večer prostě přežít, protože se obvykle nedá říci „dneska nám to nějak nejde, přijďte, prosím, jindy“. A právě toto se bohužel stalo 26. března na
Harakykyri. Ráda bych uvedla několik diváckých postřehů, které by hercům KALDu mohly pomoci.
Nejprve však krátce nastíním jiný styl improvizace. Je
jím Improliga, sdružení improvizátorů, které do divadelní aktivity přináší i něco sportovních pravidel – představení prezentuje jako časově omezený „zápas“, kterého
se účastní dva čtyřčlenné týmy, jejichž počínání hlídá
rozhodčí. Cílem však není porazit druhého, ale společně
vytvořit zajímavé představení. Po písknutí, zahajujícím
improvizaci, vždy vyráží jeden hráč z každého týmu, aby
navodil situaci. Další hráči se pak mohou kdykoliv přidat,
musí však hlídat, aby byl jejich počet vyrovnaný a jeden
tým nehrál „přesilovku“.
Hlavní rozhodčí losuje témata, zadává časový limit a vybírá „kategorie“, ve kterých se bude hrát. Kategorie je
soubor určitých pravidel, která hráči musí při improvizaci dodržet. Je jich asi čtyřicet a patří mezi ně napří-

klad „vyprávěná“, „zpívaná“, nebo „červená knihovna“.
Při „vyprávěné“ stojí jeden hráč vzadu ve středu jeviště
a podle jeho vyprávění vzniká situace, kterou ostatní
rozvíjí. Vypravěč ji může komentovat, posouvat a také ji
v časovém limitu uzavírá. Ve „zpívané“ hráči místo běžné řeči dialogy zpívají na vymyšlené melodie. V kategorii
„červená knihovna“ se objevují zápletky a postavy známé
ze sentimentálních příběhů – obvykle jde o bránění sňatku dvou lidí, kteří se milují, po letech objevenou záměnu
dětí, náhlé dědictví... Vystupují zde postavy hrdých chudých dívek, čestných mužů, zhýralých boháčů, věrných
sluhů, atd. Podobně pak fungují kategorie „western“ či
„v kosmu“. Hlavní rozhodčí dále dohlíží na průběh zápasu a písknutím a gestem upozorňuje na případné chyby
– například, že se situace nerozvíjí, hráč fauluje nebo se
hraje přesilová hra. Mezi chyby patří „šaškování“, „nátlak“, nebo „hrubá chyba“. Díky těmto zásahům a časovému limitu je velká šance, že vznikne svižná, logicky se
rozvíjející situace, zakončená pointou.
Zápasy Improligy stojí na opačné straně spektra než
Harakykyri. Pravidel je hodně a rozhodčí hlídá jejich
dodržení přísně. Faktem ale je, že mají svůj smysl, a že
fungují. Herci v Harakykyri však mají absencí norem
situaci značně ztíženou. Příkladem může být samotný
začátek improvizace. Zatímco při zápasech Improligy
ihned vybíhají dva lidé (čili se začíná hrát bez průtahů
a dá se předpokládat, že dva hráči se na sebe v dialogu rychle naladí), Harakykyri začíná chůzí po prostoru
a snahou naladit se na ostatní, jak to známe z četných
hereckých cvičení. Setkají-li se herci pohledem nebo je
něco napadne, začínají jednat. To je poněkud nevýhodný
začátek. Herců se totiž po prostoru pohybuje dvanáct, což
je příliš vysoký počet na to, aby skutečně vnímali, kde
přesně kdo je a zda má nějakou inspiraci. Pokud někdo začne vyvíjet aktivitu, ostatní honem rychle nevědí, zda mají
ustoupit nebo ho podpořit. Mohou se tak dostat do pasti,
kdy stojí na jevišti, jsou tedy součástí vznikajícího příběhu, ale nevědí, jak se do něj aktivně zapojit a rozvíjet ho.

Jistá situace v Harakykyri například začala tím, že jeden
z herců upřeně zíral na podlahu a ostatní se k němu
rychle přidali. Po chvilce davového zírání si jeden z herců
lehl na zem a předstíral, že spadl do jámy. Ostatní „na
povrchu“ pak vymýšleli, jak ho zachránit. V davu, čítajícím jedenáct lidí se samozřejmě nemohl každý projevit,
a zároveň nikdo nemohl přijít jako postava „zvenku“
a situaci posunout. Vývoj se tedy zpomalil až na hranici únosnosti. Nakonec byl však nebožák vytáhnut a hle,
ukázalo se, že jáma je jen asi metr hluboká. Dva muži
z davu to znázornili skákáním dovnitř a zase ven. Situace
mohla tímto vtípkem zdárně skončit, kdyby další člověk
„nespadl“ dovnitř a ostatní opět marně nepřemýšleli, jak
mu pomoci.
A to bylo dalším problémem večera - herci si totiž málo
naslouchali. V jedné z dalších situací po chůzi po prostoru zůstalo na jevišti pět herců (tři kluci a dvě dívky),
kteří měli začít situaci, aniž by věděli, co se honí hlavou
ostatním. Jedna z dívek se začala ovívat a oznámila, že
je jí vedro. Druhá na to reagovala třasem a poznámkou,
že je jí zima. Kluci však reagovali pouze na první dívku
a druhou ignorovali. Ta setrvávala ve své roli a třásla
se dál. Po chvíli tápání nakonec jeden z kluků řekl, že
třesoucí se dívku odvede do nemocnice a skupina se
rozdělila. Tím se situace rozdvojila na dvě nezávislé linky, které se střídavě objevovaly, aniž se v nich rozvinul
jakýkoliv děj, kterého by se mohli chopit ostatní. Nakonec byl v potu tváře vystavěn jakýsi příběh o únosu
a obětování zimničné dívky mimozemšťany, který překazila zmiňovaná první skupina. Tím opět mohla být situace uzavřena, a herečka-mimozemšťanka konec jasně
naznačila, byla však ignorována a příběh se bez jakékoliv perspektivy vlekl dál. Stejná herečka se ho pokusila
ve vhodných chvílích ukončit ještě několikrát, ale vždy
byla převálcována.
Špatné vzájemné reakce samozřejmě mohla vzbudit
nervozita, že se večer nevyvíjí podle představ, přesto se
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„nenaslouchání“ objevovalo až příliš často - několikrát
v každé improvizované situaci.
Nevím, zda se herci před večerem domluvili na přibližné
době, kterou by situace průměrně měla trvat, ale mohlo
by jim to pomoci, aby se nesnažili tvořit zbytečně dlouhé
improvizace. Ty by podle mého soudu měly trvat do čtyř,
pěti minut. Měly by mít krátký úvod, plynulý průběh
a jasný konec, který nemusí být nutně vtipný, originální nebo jinak výjimečný. Měla by to zkrátka být taková
divadelní anekdota, kterých se za večer zahraje několik.
Když se nevydaří, vhodně se ukončí a to by bylo, aby další nebyla lepší. Jinou významnou pomocí by bylo téma,
herci by totiž začínali hrát podobně naladění a nemuseli
složitě odhadovat, kam asi ten druhý směřuje.
Nechci rozhodně herce KALDu nabádat, aby kopírovali
Improligu nebo nuceně aplikovali nějaká pravidla. Možná, že to v ten konkrétní večer „prostě nešlo“ a jindy
to bezvadně vychází. Jsem ale přesvědčená, že svět bez
pravidel nefunguje. A to ani na divadle.
HARAKYKYRI
čistá improvizace
Hrají: studenti 3. ročníku KALD
Psáno z představení 26. 3. 2013

Stanislavského
centrum na
Rose Bruford
College
Eva Kyselová, Jakub Korčák

V rámci výzkumu metody K. S. Stanislavského jsme se
díky podpoře grantu Dlouhodobého koncepčního rozvoje mohli seznámit s fondy a činností Stanislavského
centra na Rose Bruford College (RBC). Londýnská mezinárodní dramatická škola divadla a performance Rose
Bruford College (Rose Bruford College of Theatre and
Performance) je řazena mezi dvacet dva nejvýznamnějších britských divadelních škol. Byla založena roku 1950
herečkou a divadelní pedagožkou Rose Brufordovou,
která pro ni získala v Sidcupu v jihovýchodní části Velkého Londýna dvě historické budovy Lamorbey House
z 18. století s hospodářskými přístavbami a rozsáhlým
parkovým campusem. V roce 2002 pak byla v campusu
dostavěna soustava moderních budov, jejichž součástí je moderní divadlo s provozním zázemím, rozsáhlá

knihovna a řada zkušeben pro studium herectví a herecké workshopy. Pro školní inscenace jsou v campusu
k dispozici čtyři divadla: moderní kruhové Rose Theatre
pro tři sta diváků, komorní Barn Theatre vybudované
v prostorách staré stodoly a dva variabilní studiové black
boxy v moderní dostavbě.
Hlavním posláním školy je sice výchova budoucích
divadelníků, nicméně v poslední době se RBC rozvíjí
i jako výzkumná instituce, a to především díky unikátním zdrojům, které tvoří materiální základnu Centra
K. S. Stanislavského (The Stanislavski Centre). Stanislavského centrum založil na RBC dlouholetý děkan
školy, mezinárodně uznávaný teatrolog a specialista na
Stanislavského prof. Jean Benedetti jako platformu pro
akademický výzkum, přednášky, praktická cvičení, dílny
a scénické produkce vycházející z díla K. S. Stanislavského. Honorárním patronem centra je přední ruský teatrolog
a současný ředitel školy MCHT prof. Anatolij Smeljanskij.
Jako odborní poradci ve studiu působí, mezi jinými,
přední americká teatroložka, překladatelka A. P. Čechova
a ředitelka kalifornského Stanislavského institutu pro
21. století Sharon Carnicke, režisér Declan Donellan či vedoucí hereckého studia Akademie divadelního umění v St.
Peterburgu Sergej Čerkasskij. Archiv, který je součástí Stanislavského centra, je považován za druhou největší sbírku
svého druhu na světě. Obsahuje původní Stanislavského
publikace, rozsáhlou fotograﬁckou sbírku dokumentující
některé Stanislavského inscenace v Moskevském uměleckém divadle i soubor studijních materiálů o Stanislavském
pro publikace nakladatelství Routledge. Součástí centra je
i soukromá sbírka, kterou mu věnoval Jean Benedetti.
Zatímco rozsáhlá sbírka více než sta moderních anglických publikací věnovaných problematice Stanislavského
systému herecké práce doplněná dalšími osmdesáti tituly věnovanými různým hereckým technikám a metodám je k dispozici přímo v knihovně, shromažďuje archiv Stanislavského centra ve svých sbírkách především
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původní ruskojazyčné publikace a historické archivní
materiály. Najdeme zde ruská vydání Stanislavského
základních teoretických spisů pojednávajících o systému herecké práce, vydané soubory Stanislavského režijních knih i ruské publikace o Stanislavském, jeho tvorbě
a životě, dále pak i ruské publikace textů věnovaných
tamním významným divadelníkům, jako jsou Vsevolod
Mejerchold, Alexandr Tairov, Jevgenij Vachtangov, Michail
Čechov, Georgy Tovstonogov, Alisa Koonen a mnozí další. Součástí jsou rovněž původní ruská vydání textů
Marie Osipovny Knebel a Anatolije Efrose, originální vydání ruských divadelních her i ruské klasické literatury.
Významnou součást archivních materiálů tvoří původní
dobové publikace fotograﬁí systematicky dokumentujících významné inscenace Moskevského uměleckého
divadla. Jedná se o předchůdce současných videozáznamů, které badateli umožňují na základě sérií velkých
fotograﬁí všech významných mizanscén dané inscenace
rekonstruovat v základních obrysech podobu původního scénického tvaru. Tímto způsobem jsou zde dokumentovány inscenace Čechovova Strýčka Váni (31),
Tolstého Vlády tmy (22), Gogolova Revizora (34), Andrejevovy symbolistické Anatemy (13), Hauptmannovy
hry Osamélé duše (18), Gorkého naturalistické Na dně
(20) či Shakespearova Julia Caesara (14).
Vedle systematického výzkumu patří mezi další aktivity
Stanislavského centra organizování mezinárodních sympózií, konferencí, přednášek a workshopů s nejvýznamnějšími teatrology a divadelníky, kteří se zaměřují na výzkum i
praktické uplatnění Stanislavského systému herecké práce.

Záznamy z těchto aktivit (například přednášky J. Benedettiho, A. Smeljanského, J. Pitchese nebo R. Hornbyho
z mezinárodní konference Teaching Stanislavski) jsou na
elektronických nosičích uloženy v archivu. Stanislavského
centrum rovněž organizuje příležitostné výstavy a rozvíjí
samostatnou publikační činnost (například dvojjazyčné
vydání publikace Stanislavski on stage). Centrum je však
především integrální součástí každodenního života fakulty a představuje logický vědecký a teoretický pandán pro
praktickou výuku herectví na RSC1.
V současné době Stanislavského centrum jedná s nakladatelstvím Routledge o nedokončeném rukopise profesora Benedettiho, který Routledge vlastní. Benedettiho rukopis by měl obsahovat poslední výsledky jeho výzkumu
systému K. S. Stanislavského a techniky aktivní analýzy,
kterou po jeho smrti dále rozvíjela Marie Osipovna Knebel; je reálná naděje, že by centrum mohlo rozpracovaný
rukopis získat a dlouhodobý výzkum prof. Benedettiho
dokončit. Je jen škoda, že na širší rozvoj mezinárodního
výzkumu, který by Stanislavského centrum mohlo provádět, chybějí podle jeho ředitele Dr. Paula Fryera v současné době odpovídající ﬁnanční prostředky. Pro další
kontinuální rozvoj centrum rovněž v dané chvíli postrádá
vědeckého pracovníka, který by byl připraven na práci
J. Benedettiho a P. Fryera navázat a pokračovat ve výzkumu získaných materiálů. Stanislavského centrum na Rose
Bruford College je však každopádně třeba vnímat jako
přirozeného partnera pro výzkum Stanislavského systému herecké práce i možností praktického uplatnění jeho
principů ve studijním procesu i v současném divadle.

1
Například jsme mohli krátce nahlédnout do hereckého workshopu pod vedením hostujícího lektora Luise Campose v rámci jeho
kurzu Španělská scénická identita (Spanish stage identity). Workshopu předcházelo přípravné studium španělské literatury a divadla. Výsledkem pak bylo předvedení postdramatické „instalace“ prvního dějství Lorcovy hry Dům Bernardy Alby. Tréninková příprava od počátku směřovala k naplňování pěti základních principů postdramatického divadla, na nich se má zakládat
i výsledný scénický tvar. Týkalo se to použití času, prostoru, těla, textu a médií: Děj se může odehrávat kdykoli a kdekoli, Španělsko je představováno jako nespeciﬁkovaný prostor vymezený těly performerů, pracuje se záměnou rodové identity, s travestií
a kostýmem jako určujícím faktorem pro použití vnějších výrazových prostředků, zdvojují se postavy, dekonstruuje se text a využívají se moderní technologie. Bylo zajímavé sledovat, jak Luis Campos při naplňování tohoto konceptu do tréninku vědomě začleňuje prvky ze Stanislavského systému, především z jeho metody fyzických jednání ve spojitosti s působením daných okolností,
a prezentuje je jako obecně platné principy, které je možné uplatnit v jakémkoli druhu divadelní produkce.

Od kritiky
k herectví
aneb Pět
měsíců na
londýnské
Rose Bruford
College
Petra Hlubučková

„Prosím tě, tyhlety Erasmus pobyty… První, co musíš
umět, je chlastat, bavit se, seznamovat se, užívat si. Studuje se až potom. Dáš si pár přednášek a budeš užívat
město.“ To mi kdysi řekl známý po svém studijním pobytu v Německu. Dobrá, na to bych mohla přistoupit.
„Chlastat“ jsem sice nikdy neuměla, ale to ostatní snad
zvládnu… V Praze studuji dva obory a k tomu pořád pracuji. Třeba si i odpočinu. Jak jsem tehdy byla naivní!
První vzpomínka na rady „pana Chytrého“ mi vytanula
hned první den, po mé první dvanáctihodinovce na Rose
Bruford College. Padla jsem vyřízená do postele, ještě stále zpocená, špinavá, ve svém předepsaném sportovním
oblečení. Přikryla se peřinou, tiše plakala vyčerpáním
a chystala si do mobilu zprávu rodičům, zda už prosím můžu přijet domů. Ne! Já nemám čas psát domů!
Kdo za mě přečte na zítra studii o španělském divadle
a Valle-Inclánovu hru?! Už je skoro jedenáct večer. Dobrá, když se rychle umyju (a snad proberu), můžu na tom
ještě pár hodin pracovat. Vstávám až v pět ráno…
Nebudu vám nic nalhávat. Po pět měsíců jsem viděla
londýnské denní světlo víceméně jen o víkendu. Vstávala
jsem za tmy, vracela se za tmy. Celé dny jsem trávila
v Tanečním studiu 1, v Místnosti A nebo B, případně
v knihovně. Únavou se mi chtělo brečet, hlady křičet
a psychická i fyzická stránka mé osoby dostala zabrat
jako nikdy předtím. Objevilo-li se snad volné odpoledne,
bylo určeno pro psaní esejí, četbu, konzultace, případně
práci na hereckých úkolech. Počasí, jakožto časté téma
nudných dialogů, tady zastupovalo jediný způsob konverzace po mnoha hodinách tréninku, kdy mozek nebyl
schopen ničeho jiného. Prostý komentář „prší“ pak vydal
za tisíce slov, neboť znamenal „nemluv na mě prosím,
jsem tak vyřízená, že ani nevím, jak se jmenuju, ale těším
se na zítra“.
Veškeré utrpení popsané výše bylo vedlejší. Byla to součást nezapomenutelného zážitku. Součást toho, že dospějete, součást toho, že poznáváte nové lidi ve vašem
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životě a třeba také součást toho, že bydlíte pár minut
chůze od Big Benu. Žít několik měsíců s vědomím, že
každý den je věnovaný jen vám… Dokážete si to vůbec
představit? Vše začíná angličtinou. Jen co vstanete.
Britové jsou nesmírně komunikativní a ať už jedete metrem, stojíte na nástupišti nebo si v obchodě kupujete
něco k jídlu, vždy se s vámi dá někdo do řeči a vy nasloucháte a mluvíte. Pak přijdete do školy, kde se nejdříve
sluší prohodit pár slov na vrátnici, a poté se zapojíte do
celodenního vzdělávacího procesu, v němž probíhá stálý
dialog se spolužáky a učiteli (které oslovujete křestním
jménem). Po pěti dnech takovéhoto tempa následuje víkend, kdy v angličtině čtete, píšete eseje, navštěvujete
divadelní představení, povídáte si s různými lidmi, čtete
popisky v muzeích či jídelní lístky. Tato „samozřejmost“
je ovšem prvních čtrnáct dnů (u někoho možná déle)
velice bolestivá. Hlava vám nepřestává třeštit, protože
stále uvažujete ve dvou jazycích – překládáte. Tato tendence, tento zvyk ovšem po několika týdnech zmizí. Už
angličtinu nedeﬁnujete jako druhý nebo snad cizí jazyk.
Přes počáteční obrovský šok se postupně stává vaším
jediným jazykem a skoro vám začne chybět, když voláte
domů.
Ale studujete-li v zahraničí, je zlepšení znalosti jazyka doplňkovým efektem. Tím podstatnějším je totiž obsah studia. Program, který jsem navštěvovala, se jmenuje European Theatre Arts.1 Jak napovídá název, je v něm podrobně zkoumáno umění tzv. starého kontinentu. V zimním
semestru, kterého jsem se účastnila, byly vypsány tři velké
moduly „Staging Identity: Spain“, „Staging Identity: Poland“ a „Theatre Practitioners“ a dva časově méně náročné
„Performance Prep: Voice“ a „Performace Prep: Movement“.
Obvykle jsme začínali v devět a končili v devatenáct hodin.
Dva týdny před premiérami byl rozvrh až do jednadvaceti

hodin. V následujících odstavcích se pokusím popsat, co
přesně se odehrávalo v těchto časových úsecích.
Hlavní modul „Staging Identity“ jsme završili dvěma inscenacemi – Gombrowiczovou Svatbou a Lorcovým Domem Bernardy Albové. K těmto metám ale vedla dlouhá
cesta skrze dějiny a divadelní kontext Polska a Španělska. Luis Campos, tutor „Jevištní identity Španělska“,
se po celou dobu zaměřoval na politické a umělecké
souvislosti španělské divadelní tvorby. Četli jsme studie
reﬂektující vývoj španělského divadla, hry Ramona del
Valle-Inclana, Federica Garcii Lorcy či básně Rafaela Albertiho. Součást Luisových hodin vždy tvořily praktické
workshopy zaměřené na výše zmíněná díla. Ta byla rozebírána a chápana z mnoha úhlů pohledu. Významný
čas Luis věnoval dílčím pojmům, jako například grotesce
a satiře, i velkým tématům jako je rasismus či feminismus. Tato několikahodinová setkání Luis zakládal na teoretickém podkladě – četli jsme hry, poezii, studie a eseje
věnované jednotlivým dramatikům a jejich dílům. Tyto
texty nám dával spolu s konkrétními dramatickými díly
dopředu. Následovala praktická zkušenost s nimi, výklad
a diskuze. To vše s jediným cílem: pochopit španělskou
mentalitu, jejich způsob vyprávění příběhů a jejich zvyky.
Rozumět tomu, co na jevišti říkáme a proč. Nenechat
nic „jen tak zaznít“, vědět, kdo jsem, hraju-li například
Bernardu nebo jednu z jejích dcer.
Na velmi podobném principu postavila své hodiny
i Anna Makrzanowska, jíž připadl úkol osvětlit nám polskou tvorbu, myšlení a způsob prezentace na jevišti.
Od textů Adama Mickiewicze, Witolda Gombrowicze či
Stanislawa Wyspianského přes workshopy vycházející
z témat jako je víra, romantismus, sen, absurdní divadlo,
chudé divadlo, neexistence polského státu nebo válka

1
European Theatre Arts není program speciﬁcky vytvořený pro studenty Erasmus programu. Je součástí celofakultní nabídky
Rose Bruford College, vedle Acting, Acting musicanship apod.

jsme se propracovali až k závěrečné inscenaci Marriage
in London. Ta byla pojata jako tzv. promenade theatre,
tedy formou, ve které diváci nesedí na židlích, ale pohybují se v prostoru, reagují na podněty herců, mění své
uskupení a sami si vybírají, z jakého úhlu chtějí představení vidět. Pozvali jsme diváky do našeho snu, v němž
není nic jisté, v němž se postavy vyrovnávají se ztrátou,
jež přinesla válka, se ztrátou lásky, rodiny, víry, jistot. Ač
se celé představení odehrávalo v jediném studiu na Rose
Bruford College, pohybovali se v něm notoricky známí
londýnští běžci a dokonce metro. V takovémto ztvárnění
ani nemůže existovat jediné jeviště a hlediště. Navíc způsob, jakým byli diváci (doslova) posouváni dějem, odrážel vývoj polského státu – jednou stáli rozděleni na dvě
či čtyři skupiny (čímž reﬂektovali jeho rozdělení), jindy
zase spolu s herci vytvořili tvar svastiky. Toto téma vývoje
Polska nemuselo být nutně srozumitelné všem divákům,
ale odráželo naši mnohatýdenní důslednou práci v modulu „Staging Identity“.
Jerzy Grotowski, Rudolf Laban a Eugenio Barba. Tři velké
osobnosti divadla 20. století byli po pět týdnů našimi sousedy, vzory, metami, novými nejlepšími přáteli a důvody,
proč jsme skoro nespali. V modulu „Theatre Practitioners“
jsme měli možnost poznat jedny z největších odborníků
zabývajících se těmito osobnosti. Podstatou tohoto předmětu bylo jednak seznámení se s výše zmíněnými divadelními praktiky, a jednak pochopení, co oni tři velikáni
znamenali a dosud znamenají pro divadelní tvorbu.
Herec, režisér a tanečník Jonathan Grieve zahájil tento
modul dvoutýdenní výukou Grotowského. Chodili jsme,
běhali, poslouchali rytmus našeho těla a dechu, vnímali
svoje těla jako nástroje, jako materiály schopné čehokoliv. Symbolem čtrnácti dnů s Jonathanem (a samozřejmě
s Jerzym) se stalo slovo impuls. Impulsy naše tělo vysílá
a zároveň reaguje na ty, které mu dávají jiní. Impuls posouvá pohyb celým tělem. Z impulsu, který dostane tělo
z malíčku u pravé ruky, může vzniknout postupně pohyb

celého těla. A od jednoho člověka můžeme přejít k celé
skupině. Jonathan nemohl postihnout celé Grotowského dílo, vybral proto několik prvků a technik, kterým
jsme se intenzivně věnovali – například prvkům „létající
ruka“ či „kočka“ nebo technikám pádů a soubojů. Vše
vycházelo z impulsů, které tělo samo nabízelo.
S Rudolfem Labanem nás během jediného intenzivního
týdne seznámil tanečník a performer Masssimo Marinoni. Zdánlivě krátký časový úsek využil bohatě. Zvolil
jinou metodu, protože začal od teorie. Vyprávěl nám,
kdo Laban byl, pouštěl ukázky, vysvětloval nám, v čem
spočívají jeho techniky. V dalších hodinách se zaměřil
na osm elementů, které jsme intenzivně procvičovali
– punching (mlácení), ﬂoating (vznášení), pressing
(tisknutí), ﬂicking (kmitání), slashing (sekání), gliding
(plynutí), wringing (ždímání) a dabbing (klepání). Těchto osm prvků zastupuje osm způsobů pohybu, reakce, řeči či jakékoliv herecké akce. Například „punching
– mlácení“ je způsob projevu, kdy jsme útoční, naštvaní, bojujeme slovem či pohybem (nebo obojím). Tento projev dle Labana vždy charakterizují tři vlastnosti:
mlácení je vždy strong (silné či jisté), direct (přímé)
a quick (rychlé). Každý z osmi elementů obsahuje své
tři vlastnosti. Těchto dvacet čtyři prvků, dvacet čtyři
přísad do receptu hereckého projevu, jsme s Massimem
procvičovali jak pohybem, tak slovem.
Mia Have, herečka, tanečnice a režisérka z Odin Teatret
nás dva týdny zasvěcovala do Barbova „vzdušeného
tance“, do kontaktní i skupinové improvizace a do tzv.
zpomaleného pohybu, kdy jsme se učili ovládat každičký sval v těle. Po celou dobu rozvíjela naše hlasové
i fyzické dovednosti. Každému prvku se věnovala hodiny, učila nás vnímat detaily a hned používat vše, co
jsme se naučili. Například již zmíněný „vzdušný tanec“,
který – zjednodušeně řečeno – spočívá v rytmickém pohybu těla na tři doby. Každá tato doba vypadá jinak,
tělo je neustále v tanečním pohybu, ale v jistém speci-
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ﬁckém rytmu. První doba je nejvýraznější, nejdůležitější,
základní, začíná pohyb a tělo se při ní pocitově pohybuje
směrem nahoru. Druhá doba, o něco lehčí, plynule navazuje a dokončuje, co první doba začala. Na třetí době
je, aby otevřela nové možnosti pro pohyb těla a tedy
pro další první dobu. Mia nejprve pracovala individuálně
s každým z nás a učila nás vnímat náš osobní rytmus.
Později se dvojice, trojice i celá skupina pohybovaly
v tomto rytmu, vytvářely improvizované scény, souboje,
setkání... Měnilo se tempo i dynamika, ale díky stejnému
rytmu jsme byli tzv. na stejné vlně, slyšeli se, rozuměli si
(beze slov) a dokázali udržet nejen rytmus, ale i náladu
či celý příběh. Mia poslední den našeho dvoutýdenního
maratónu onemocněla a Thomas, tutor tohoto předmětu, nám řekl, ať naložíme s volným časem podle libosti.
Celá skupina se jednohlasně shodla na tom, že budeme
pokračovat i bez Mii. Sami jsme dlouho tančili v rytmu
vzdušného tance, vytvářeli situace a hráli si. Z vlastní
zkušenosti jsme se přesvědčili, že už nepotřebujeme pedagoga, který by nad námi stál a říkal, co máme dělat
a jak. Věděli jsme to už sami.
Mé dosavadní zkušenosti s Barbou, Grotowským a Labanem byly pouze teoretické. Četla jsem o nich či vyslechla
přednášky. Nikdy jsem neměla možnost si jejich techniky
vyzkoušet prakticky. A musím říci, že jsem je konečně
pochopila. Nebyl by to ale program European Theatre
Arts, kdyby tento modul skončil jen setkáním a pochopením technik tří (vlastně šesti) osobností. Po pět týdnů
jsme se jimi nechali vést, seznamovali se s různými hereckými metodami a v dalších týdnech se posunuli dál.
Zadání Thomase Wilsona, hlavního supervizora modulu
a vedoucího programu ETA, znělo vlastně velmi půvabně: „Jste herci, performeři, umělci a znáte sami sebe.
Víte, kde jsou vaše slabá místa. Pojmenujte svoji slabost
a postavte se jí. Navrhněte svou sérii cviků, své cvičení
a najděte, jak můžete svou slabost odbourat. Smíte se
inspirovat předchozími osobnostmi, ale nesmíte je kopírovat. Máte tři týdny na to, abyste ve skupinách po

čtyřech tato cvičení hledali, zkoušeli, měnili, zdokonalovali a především zjišťovali, zda vám pomáhají. Na jejich
základě sestavíte jejich prezentaci a před všemi učiteli
a studenty je předvedete. Buďte však inteligentní – za
pár týdnů se nelze naučit operní zpěv či balet. Je potřeba
si zvolit menší cíle, ale o to cennější. Každý tak dostane
možnost seznámit se s více než padesáti slabostmi a také
padesáti návrhy na jejich odbourání.“ Herecké limity či
hranice byly různé, od udržení koncentrace přes důvěru
v partnery na jevišti až k nejistotě v rytmu. Tento úkol měl
otestovat naši schopnost analyzovat a aplikovat metody
tréninku pro naše vlastní potřeby. Po celou dobu byli
přítomní dva supervizoři, Andy Crook a Thomas Wilson,
kteří nás nejen bedlivě pozorovali, ale po každé hodině
s námi individuálně konzultovali, co viděli, radili, kladli
záludné dotazy a nutili nás přemýšlet nad tím, co je naší
slabostí a jak ji odbourat.
Během všech těchto modulů probíhaly ještě další dva
– zkráceně jim lze říkat „Pohybovka“ a „Hlasovka“. Na
rozvrhu byly každý týden a vyučující Vanio Papadelli
a Bernardette O’Brien se přizpůsobovaly tomu, co jsme
dělali v hlavních modulech. Vanio Papadelli, tanečnice
a režisérka, s námi dále rozvíjela kontaktní improvizaci,
naslouchání impulsům těla, práci s partnerem (či partnery). Značnou část věnovala i technice pádů, skluzů,
zdvihů, skoků a dalším dovednostem, které by měl herec
zvládnout. Hlasová poradkyně, herečka a zpěvačka Bernie nás zase učila správně používat dech a hlas. Dýchali
jsme celé hodiny (což zní jako denní nutnost a zdá se
zbytečné na ní jakkoliv pracovat, ale pro člověka, který
se chce mluvením živit, je právě dech základním stavebním materiálem), dýchali jsme různými technikami, učili
jsme se využívat dech v celé své úplnosti, učili jsme se
s ním hospodařit a především jej používat správně. Stejně tak tomu bylo i u hlasu a později i zpěvu.
Součástí mého studijního pobytu byly i konzultace k diplomové práci s Dr. Paulem Fryerem. Požádala jsem o tuto

možnost a bylo mi vyhověno. Přijela jsem do Londýna
jen s hrubým nástinem tématu své magisterské práce.
Věděla jsem sice, o čem bych ráda psala – o současném
britském muzikálu – ale nebyla jsem si jistá od čeho začít, kudy pokračovat a jak skončit. Věděla jsem však, že
jestli existuje někde místo, kde mi s „od čeho – kudy –
a jak“ u britského muzikálu mohou pomoci, je to škola
v Londýně. Oslovila jsem vedoucího programu a ten mi
doporučil právě Dr. Fryera. Konzultacemi s ním jsem si
samozřejmě vyplnila zbylý volný čas, ale nelituji. Každá
chvíle strávená s ním posouvala moji práci dál: od hledání konkrétních muzikálových děl až ke struktuře práce
a vhodné literatuře.

Nikdy jsem nezažila nic tak intenzivního, nepoznala tak
milé a oddané lidi a nenaučila se za tak krátkou dobu
tolik. Tento pobyt mi umožnil rozšířit a doplnit si vědomosti a dodal mi jistotu nejen v anglickém jazyce, ale
i v jiných, osobnějších věcech. Takže až se mě někdo zeptá na můj názor na Erasmus, řeknu asi toto: „Prosím
tě, tyhlety Erasmus pobyty… Tady se maká. První co musíš zvládnout, je jazyk a bolest hlavy, kterou trpíš první
týdny. Potom si zvykneš na fakt, že trávíš celé dny ve
škole, skoro nespíš a nevidíš se s lidmi, se kterými ses
vídával dřív. Začneš objevovat město, poznávat kulturu
a užívat si samostatnost. A později? Nebudeš si přát, aby
to skončilo.“
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Umělci jsou lidé přecitlivělí a v projevu značně exaltovaní. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci premiéry
inscenace Králova řeč v Divadle pod Palmovkou. Při bouřlivé závěrečné děkovačce, jak už to tak na premiérách
bývá, vstoupil na jeviště i režisér inscenace a zároveň odcházející ředitel této scény Petr Kracík. Utišil roztleskané
diváky a jal se loučit se svým působením v libeňském divadle. Ze zprvu docela sympatického uzavírání jedné
umělecké kapitoly se však stal nesnesitelně dlouhý a především hrozivě sebestředný monolog. V něm Kracík
vyjmenoval vlastní ekonomické a tvůrčí úspěchy, které vznikaly i navzdory nepřejícím kritikům. Dojatě vyzdvihl
zásadní vliv manželky a žen obecně na jeho tvůrčí potenci. A se smutkem v hlase přesvědčoval diváky o tom, že
je nucen odejít, i když divadlo zažívá skvělé období. Během této litanie se v hledišti šoupalo nohama, řada diváků
i odcházela. Za Kracíkem po celou dobu jeho výstupu stáli herci – tedy ti, o které v tento premiérový večer šlo
především. Petr Kracík po povinném potlesku vestoje opustil prkna, co znamenají svět. Herci se ještě pokoušeli
o úklony, avšak aplaus se již nekonal. Při vší úctě k tvorbě Petra Kracíka, i při respektu k oprávněné zlobě nad
zmatečným vyhlašováním výběrových řízení na ředitele pražských divadel, svůj monolog si mohl odbýt jinde než
na slavnostní premiéře, byť jím režírované, inscenace. Pozornost by se při těchto situacích měla soustředit jen a
pouze na tvůrčí výkony, a nikoli na mimodivadelní půtky. Umělci jsou sice lidé přecitlivělí, ale i oni by měli mít
určitou míru galantnosti.
Vít Pokorný

Radiopořad:
Zvuky severu
Lukáš Brychta

”Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu vastaa esittävien taiteiden ylimmästä opetuksesta ja tutkimuksesta
sekä vahvistaa taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Teatterikorkeakoulu raivaa tilaa dynaamiselle kiistalle ja
rakentavalle yhteistyölle.”
Paula Tuovinen, vt. dekaani
Děkujeme paní děkance za překrásný proslov a pro
posluchače, kteří si nejsou tolik jistí tímto jedinečným
ugroﬁnským jazykem ...
Zde si dopřejme malé vzdělávací okénko: ugroﬁnské jazyky patří se samojedskými do uralské jazykové rodiny, která, i když by si to vážený posluchač mohl myslet, opravdu
nemá ani to nejmenší společné s indoevropskou jazykovou větví. Vzhledem k tomu, že samojedská jazyková větev se prakticky projevuje jen u etnik, o kterých slýchají
snad jen studenti etnologie (a to jen výjimečně jednou za
pět let), nebudeme se o nich ani v nejmenším zmiňovat.

Oproti tomu s ugroﬁnsky komunikujícími bytostmi se
běžný Evropan setkat může (kupříkladu když se zapomene při přírodní kontemplaci na březích Dunaje),
a tak si tuto větev více přiblížíme. Krom všelijakých výrůstků a pupenů zde můžeme identiﬁkovat dvě hlavní
odnože: urgickou a ﬁnsko-permskou. Té první se zelená
právě při březích druhé nejdelší řeky Evropy, druhé se
zalíbilo více na severu, kde se mimo všelikterých sobů1
a Sámů (to jsou ti, co vyjma zoologů poznají soba od losa
už v útlém věku) větví přes ﬁnsko-volžské, ﬁnsko-laponské
a konečně baltoﬁnské do dvou nejzajímavějších výhonků: ﬁnského a estonského. Mezi nimi leží Finský záliv
Baltského moře křižovaný trajekty společností Tallink,
Viking Line, Eckerö Line a jimi podobnými, které vozí ty
suomen kieli hovořící (kterých je o čtyři milióny více než
jejich téměř bratrů) na protilehlé pobřeží za v průměru
čtyřikrát levnějším pivem a ty druhé, užívající eesti keel,
zpět za výhodnými pracovními příležitostmi (srovnej‚
s heslem „ukrajinský dělník v České republice“).
... jsme se rozhodli poskytnutý příspěvek nepřeložit. Přejeme příjemný a ničím nerušený poslech.
- znělka Do konce roku 2012 autonomní vysoká škola pro vzdělávání v oblasti divadla a tance se začátkem tohoto roku
stává součástí nové The University of the Arts Helsinki:
TeaK neboli Theatre Academy Helsinki.
Naši reportéři odvážně vyrazili prozkoumat nehostinné kraje severovýchodní výspy Unie starého kontinentu, aby přivezli nejnovější poznatky o tamním životě
v chráněných dílnách, kterým se - z ne zcela jasných
důvodů - říká Akademie. Díky výši mezinárodní institucionalizované podpory se nezalekli nebezpečí a vzhledem
k horentním sumám za lokální ubytovací kapacity se
bohatýrsky rozhodli vložit svou budoucnost do rukou
osudu. Nevědouce, zda budou mít kde hlavu složit,
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nechali se nočním letem Finnairu přemístit do destinace
Helsinki – Helsingfors.
„Sedm minut do půlnoci, olbřímí taška prolamuje záda
do jogínských pozic a jediný záchytný bod, název tajemné autobusové zastávky, se brání jasnému rozpoznání:
nápisy jsou zde bilingvní a pořadí suomi a svenska se
s urputnou nezachytitelností stále mění. Následují noci
na rozmanitých zátěžových površích, dlaždičky střídají
parkety, ovšem prim hraje linoleum. Benátky (evropského) severu poznáváme pěkně od země.“ Tolik z deníkových zápisů prvních dnů expedice, pro rámcovou
představu jistě postačí. Pojďme se ale s chutí vrhnout na
rozbor objektu našeho primárního zájmu: ústav artistního vzdělávání, podskupina divadlo.
- play record Výuka probíhá ve dvou studijních programech Theatre and Drama a Dance. Tanec je možné na bakalářském
stupni studovat pouze všeobecně, s důrazem na praktický
výcvik, na magisterském stupni je možné pokračovat buď
v taneční interpretaci, choreograﬁi, či taneční pedagogice.
Program Divadlo a drama nabízí na bakalářském a navazujícím magisterském stupni studium herectví, režie i dramaturgie, které se oproti DAMU studují odděleně již od
začátku. Vedle toho se zde dramaturgií rozumí především
autorská tvorba dramatických textů. Samostatně stojí studium herectví ve švédštině (Finsko má stále dva oﬁciální
jazyky, i když se jedná spíše o historický relikt než živou
praxi2), které se oproti tomu ve ﬁnštině otevírá jednou za
tři roky a výuka se více přizpůsobuje dispozicím aktuálního
ročníku a zájmu studentů. Pro jeho vysokou úroveň i značné jméno se ho účastní i řada ﬁnských studentů.

Samostatně stojí také oddělení Light and Sound Designu, jež se nachází v prostorách blízké Academy of Fine
Arts, a které kombinuje technické znalosti s uměleckou
tvořivostí. Právě tímto oborem je akademie značně proslulá, jelikož se zde kombinují praxí prověřené postupy
s nejnovějšími trendy nových technologií i médií. Záběr
pracoviště nekončí u divadelních produkcí, ale obě specializace se studují v co nejširším možném rozpětí. Za
pozornost stojí, že se na škole nerealizuje výuka scénograﬁe či kostýmu – tyto obory se nacházejí na Aalto
University (School of Arts, Design and Architecture).
Jako pouze dvouleté magisterské obory se zde nacházejí divadelní pedagogika a Live Art and Performance
Studies (LAPS), z čehož je druhý jmenovaný chápán jako
mezinárodní platforma studentů a pedagogů a probíhá
tedy jako jediný na škole celý v angličtině. Pro případné
zájemce o studijní stáž se nejvíce hodí LAPS, dále pak
L&S Design, oba pedagogické obory a snad výjimečně
choreograﬁe i tanec. Do ostatních programů není zvykem přijímat zahraniční studenty.
Vzhledem ke klimatickým i světelným podmínkám v průběhu roku výuka začíná již od třetího srpnového týdne.
Školní rok je rozdělen na dva semestry, kde je ale každý
rozčleněn na třítýdenní tzv. Joint Studies, poté šestitýdenní „pravidelnou“ výuku, následuje týden prázdnin
a opět – jen tentokrát zrcadlově převráceně – šest a dva
až tři týdny. Čas vyhrazený pro naše zkouškové období
neznají (dle praxe TeaKu, jiné ﬁnské školy to mohou mít
– a mají – jinak) a názvy semestrů se také liší: rozlišují
podzimní a jarní. V období Joint Studies jsou vypisovány různě dlouhé dílny s hostujícími pedagogy. V šestitýdenních obdobích se poté realizuje pravidelná výuka,

1
První Velká Anketa kritického periodika! Zašlete na redakční mail tři hlavní znaky, kterými se liší sob od losa a první tři správné
odpovědi vyhrávají hodnotné ceny. (info@hybris.cz)
2
I když našim průzkumníkům tento „relikt“ slušně zamotal hlavu při hledání té správné zastávky a později i při jakémkoli hledání
konkrétní názvu – obzvláště ulic.

která má ovšem také svá speciﬁka. Pokud se jedná
o celosemestrální kurz, je realizován v koncentrované
podobě pouze po dobu jednoho kvimestru (šestitýdenní), a to hodinou, která v sobě spojuje čtyři hodiny vyučovací (trvá tedy tři hodiny reálného času). Kontinuitu
takových přednášek či seminářů ale rozrušují krátkodobé (i dlouhodobé) dílny s hostujícími pedagogy, kterých
je značné množství.
Studijní plány jednotlivých oborů se skládají z několika tématických oblastí a v rámci nich jednotlivá oddělení vypisují
své předměty či se do nich zařazují všelijaké dílny. Studium
v magisterských programech si tak studenti mohou značně
přizpůsobovat individuálnímu zaměření či zájmu. Určující
je zde souhlas vedoucího profesora daného oboru.
- stop record Vítáme vás opět živě ze studia, kde tu již vedle mě sedí
jeden ze šťastně se navrátivších dobrodruhů expedice,
který by se s vámi rád podělil o několik zážitků ze své
cesty. Dovezeného materiálu je ovšem přehršel, tak jsme
po důkladném zvážení vybrali dvě kratší zprávy. Obě bohužel zpracoval kolega, který tu dnes nemůže být přítomen, takže si je v jeho jménu dovolíme přečíst tak,
jak je tu zanechal. První se týká kurzu zaměřeného na
kriticko-analytické uvažování a psaní o představeních,
druhý dvoutýdenního mezinárodního setkání na téma
choreograﬁe každodenního života. Mirku, můžeš.
- cinknutí sobí rolničky Hodiny Performance analysis and criticism (Analytickokritická reﬂexe představení) byly věnované rozboru – tedy
uvažování a následné formulaci těchto myšlenek do psaného textu – nejrůznějších druhů představení. V tomto
kontextu se ovšem nejedná jen o standardní typy scénických uměleckých projevů, ale o chápání představení v širším slova smyslu, jako jakékoli živé interakce mezi lidmi.

Tento semestrální kurz vyučovali pedagogové různých
zaměření, kdy každý vedl dva tříhodinové semináře. Na
prvním semináři se vždy mluvilo o dané oblasti zájmu, teoreticky a kontextuálně se rozebrala – to vše s důrazem na
rovnocenné zapojení studentů a jejich názorů na problematiku. Následně bylo zadané terénní pozorování (v některých případech návštěva dané události), které bylo nutné
do další hodiny písemně zpracovat. Poté se všechny texty
rozebíraly a pozornost byla nejvíce věnovaná schopnosti
formulovat vlastní názory na základě osobní zkušenosti.
První miniblok byl věnován každodenním interakcím
z perspektivy divadelnosti. Ústředním textem tak byla
Goffmanova kniha The Presentation of Self in Everyday Life,3 terénní výzkum se odehrával na urbanisticky
rozdílných místech Helsinek (křižovatka, zastávka MHD,
dva různé parky, náměstí s tržištěm, přímořská promenáda) a následné analýzy studentských textů byly konfrontovány s eseji ze sborníku The Everyday,4 která se
věnuje uměleckým projevům (i divadelním, ale většinou
výtvarným) pohybujícím se na hraně běžného života.
Jiný blok se zabýval fenoménem karaoke, jež má ve
Finsku speciﬁckou podobu celospolečenské a masově
rozšířené zábavy, kterou provozují všechny společenské
vrstvy obyvatel každého věku. Pro jeho zkoumání byla
použita metodologie vycházející z lacanovské psychoanalýzy, drobně doplněná sociologickými koncepty hry.
Další se věnoval rozboru tanečního představení, které
se pohybovalo na hraně performance a využívalo silnou
interakci s diváky. Ti stáli v prostoru společně s tanečníkem, který je svými pobídkami všelijak přeskupoval
po prostoru a vlastně tak animoval jejich zážitek jako
skupiny. Zde se využívalo výzkumů týkajících se davové
psychologie a manipulace.
- dvojí cinknutí sobí rolničky -
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Tento rok se TeaK stal hostitelskou institucí dvoutýdenního
mezinárodního setkání škol zapojených do mezinárodního
programu Erasmus, tentokrát s tématem Choreography:
The Aesthetics and Social Experience (Choreograﬁe: Estetika a společenská zkušenost). Tato setkání mají za úkol
propojovat studenty různých zemí a umožnit jim sdílet
své názory i tvorbu v kontextu současné praxe s ostatními. Hlavním záměrem je dopomoci tak mladým tvůrcům
nalézt inspirativní podněty pro jejich další rozvoj.
Každý účastník si mohl vybrat jednu ze tří paralelních
dílen, které probíhaly vždy v odpoledních hodinách a na
konci ústily ve veřejnou prezentaci uplynulé práce. Dále
se zaměříme na vlastní zkušenost s dílnou Utopian Choreography (Utopická choreograﬁe). Ostatní dílny byly
Choreographic unconscious (Choreograﬁcké nevědomí)
vedené Sergejem Pristasem ze záhřebské divadelní akademie, vycházely z knihy Andrewa Hewitta Social Choreography5 a byly zaměřené na studium lidských pohybů
(ať již na úrovni osobní či společenské) jako choreograﬁí.
Druhá byla dvojdílna Operations of dis/owning (choreography) (Postupy (vz)dávání se: choreograﬁe) dramaturgyně Konstantiny Georgelou a Co-dependent creation
(Tvorba na principu vzájemnosti) vedená Ari Tenhulou,
ﬁnským choreografem.
V rámci dílny Utopian Choreography uspořádané Saarou
Hannulou z helsinského Reality Research Center (Centrum výzkumu reality) se účastníci zabývali každodenností a choreograﬁemi, které v jejím rámci naplňujeme
– ve vztahu k případné utopii. Dílna začínala tzv. brainstormingem či vytvářením asociací na několik slov jako
„choreograﬁe“, „utopie“, „život“ apod. Ta se následně
uspořádávala dle různých zadání do různých vztahových

map a poté opět doplňovala a přeskupovala. Skrze tuto
metodu se vytvořily oblasti dalšího zaměření a následně
i malé týmy po zhruba třech účastnících, kteří pak postulované téma vyhledávali (mapovali) v urbánní struktuře Helsinek, jednomu konkrétnímu místu se poté dlouhodobě věnovali. Svůj terénní výzkum posléze přenesli
do budovy školy a pokoušeli se nasbíraný materiál transformovat do interiérové prezentace. Zkoumala se místa
jako dětské hřiště v areálu školky, nejseverněji položená
stanice metra na světě, budova staré, ale stále funkční
tržnice a několik dalších. Každý tým si musel vynalézt a praxí obhájit - i vlastní výzkumnou metodu. Výsledné
prezentace poté nabyly odlišných poloh, od multimediální performance k dílně pro diváky, kteří si mohli sami
ozkoušet postupy vyvinuté pro zkoumání pohybu lidí
a zboží na tržnici. Samozřejmostí byla průběžná tvorba
dokumentace a reﬂexe probíhající práce/výzkumu.
V dopoledních hodinách každého dne probíhaly tzv. keynotes, přednášky vztahující se z různých úhlů k tématu
setkání. Od dramaturgicko-choreograﬁckého nazírání na
pohyb lidí ve veřejném prostoru jako na politický akt
(dle chápání Waltera Benjamina) přes problémy i úspěchy doktorandského studia probíhajícího metodou výzkumu skrze umění (Artistic Research) až k prezentaci
současných podob umění s využitím nejnovějších poznatků vědy jako je genetická manipulace, klonování či
nanotechnologie a související etické otázky.
- trojí cinknutí sobí rolničky A nyní, vážení posluchači...
- - - - - An error occured. Please, try again later. - - - - -

Česky Goffman, Ervin: Všichni hrajeme divadlo: Sebeprezentace v každodenním životě. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1999.
Johnston, Stephen (ed.): The Everyday. London and Cambridge: Whitechapel/MIT Press, 2008.
Hewitt, Andrew: Social Choreography: Ideology as Performance in Dance and Everyday Life. Durham and London: Duke University
Press, 2005.
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Asking
the questions.
Questioning
the answers.
Petra Hlubučková

Takovýto název neslo Symposium 2013, které se odehrálo
ve dnech 9. – 12. dubna 2013 na Rose Bruford College
(RBC) v Londýně. Ředitel RBC prof. Michael Earley nazval
toto – v pořadí desáté – Symposium oslavou výzkumu,
pátrání a hledání. Ve svém úvodním projevu všechny
nabádal: „Výzkum je to, co je vloženo do našeho studia
či práce a co bychom měli činit každý den. Nepřestávat
se ptát a nespokojit se s ničím jiným, než s jasnou odpovědí, by mělo být naším cílem a zvědavost a nadšení
jsou základními předpoklady jeho dosažení.“ Všechny
workshopy, panely, diskuze, představení i párty vycházely
z výše uvedeného motta a byly na něm postaveny. Psát
o všem, co jsem zažila, by vyžadovalo speciální číslo

Hybris. Každý den bylo na programu minimálně třináct
položek. Rozhodla jsem se, že budu více času věnovat
těm věcem, na které nezbyl čas během mého šestiměsíčního studijního pobytu na RBC – výstavám, instalacím či
studentským představením. Můj příběh s názvem Rose
Bruford College se tak bude moci (pro tentokrát) uzavřít.
Jedním z prvních bodů programu Symposia 2013 byla
instalace Purgatory. Tento Očistec Jadea Kellyho a Charlieho Haina představoval strašidelné prostředí vězení.
Vstup do něj byl za dlouhou, pletivem obestřenou, úzkou cestou. Před dveřmi nás varovali – trpíte-li epilepsií,
srdečními či svalovými problémy, nevstupujte. Vstoupili
jsme. Zřízenec sdělil naší čtveřici, že se vstupem sem
jsme zároveň souhlasili se svým odsouzením a doživotním pobytem v tomto vězení. Proč jsme odsouzeni? Protože jsme, existujeme, zabíráme na této zemi prostor.
Strážní prý mají dnes dobrou náladu, pokud nalezneme
cestu z tohoto bludiště, což si ale nemyslí, nechají nás
odejít. A tma. Kdosi nás zezadu strká kupředu, všude je
slyšet jen pláč, křik, prosby, šepot. Chytáme se nejbližší
zdi a dlouho pokračujeme podél ní. Náraz. Musíme jinudy. Hledáme, natahujeme ruce ve tmě, tu a tam jako
by nás po nich kdosi hladil… Postupně naše oči nalézají
drobné mihotavé světlo. Ženeme se k němu a vcházíme
do další místnosti. Na dlouhém stole leží týdny staré jídlo. Abychom prošli na druhou stranu, musíme jít těsně
kolem stolu a v tom nás za nohy začnou tahat vězni.
Křičí, ať je vezmeme s sebou, ať to nemusí jíst, ale my
utíkáme pryč. Nejdřív po schodech nahoru, pak se plazíme a vidíme vedle sebe ležet další lidská těla. Co když
se pohnou? Jeden z nich chroptivě zakašle. Křičíme! Dostáváme se do cely obývané několika lidmi – v rohu se
krčícím mladým mužem, který pláče a škrábe zdi, divoce
pobíhající šílenou ženou, která si nás nevšímá a jiným
mužem, který na nás vyskakuje zpoza rohu a obviňuje
nás za své odsouzení. Jiné postavy se začínají vynořovat
podél pletiva, strkají prsty skrze něj, poté je před sebou
sunou a postupně zmenšují velikost cely až do podoby

úzké chodby. Na jejím konci se rozsvítí ostré světlo, strkají nás k němu, nic nevidíme, ale přesto jdeme. Ostré
světlo vydávala obrovská baterka jednoho ze strážníků.
„K zemi, dělejte, lehněte si, hned!“ Ani se neodvažujeme neposlechnout. „Támhle jsou dveře, pokud se k nim
dostanete, než napočítám do pěti, jste volní.“ Za tři sekundy jsme venku, třesoucí se a bílí jako stěna. Snad
z popisu této studie strachu, vězení, stísněnosti a bolesti
bylo čtenáři jasné, že tvůrci Purgatory položili nespočet
otázek nejen sobě, ale i účastníkům.
Aby byli všichni od rána naladěni na stejné vlně, měli
účastníci Symposia možnost dát si každé ráno od devíti hodin tzv. Wake Up Call. Při dobrém počasí probíhal venku, v opačném případně v jednom z tanečních
sálů. Společně jsme si zacvičili, naladili duši i tělo na
celodenní maratón. Pořadatelé věděli moc dobře, proč
tak činí. Nebylo pak nutné zdržovat se příliš dlouho tzv.
zahříváním v rámci workshopů a ti, co se rozhodli prožít Symposium 2013 spíše jako diváci, vydrželi celý den
soustředění. Zvláště na mnohahodinových seminářích
s novináři, dramatiky, profesory atd.
Jedno z takových setkání dostalo název Hitchcock. Americká novinářka Sandra Shevey měla možnost opakovaně zpovídat slavného režiséra a seminář s ní byl jednak
odborným rozborem Hitchcockova díla (na promítaných
ukázkách nám vysvětlovala jeho postupy či režijní metody), jednak možností poznat tuto žurnalistku, která
pomohla objevit jistého Anthony Hopkinse a během svého života hovořila víceméně s každým, kdo na ﬁlmovém
plátně něco znamená. Jako velký bonus nám během
svého semináře na RBC přehrávala autentické záznamy
interview s Alfredem Hitchcockem. Není tajemstvím, že
Alfréd Hitchcock byl uzavřeným mužem, nerad dával
rozhovory novinářům (a hlavně novinářkám). Sandře
Shevey se podařilo toto prokletí prolomit, jak sama říká,
právě tím, že byla mladá, neatraktivní a na samém počátku kariéry. Hitchcock v ní neviděl nebezpečí, neznal

ji, byla pro něj nováčkem a rozhovory s ní ho bavily, protože se ptala otevřeně a beze strachu. Že by rada pro
budoucí novináře?
Symposium na RBC vždy dává dostatek prostoru začínajícím dramatikům. Po loňské premiéře se na něm opět
představil Jim English se svou hrou The Words I Should
Have Said To Phoebe Lewis. Jim English, jednadvacetiletý student herectví na RBC, napsal hru o dívce, kterou
by každý muž, dle jeho slov, chtěl vzít do Pizza Hutu,
ale nemůže, protože, přiznejme si to, ona je ztělesněním
slova „perfektní“ ve slovníku Thesaurus. S tímto podtitulem sehráli studenti druhého a třetího ročníku herectví
scénické čtení této hry, ve které se mladík zamiluje do
nedostupné dívky, již kvůli jejím vlastnostem a celkové
osobnosti přirovnává ke „starší Hermioně“. Dílo plné
narážek na současnou populární kulturu, technologie,
facebook, nemožné rodiče, školu, zaměstnání atd. bylo
chytrou výpovědí generace přes dvacet.
Kam se v současné době posunulo mixování hudby,
předvedl večer DJ MadaM. Mixování hudby a videoprojekce zároveň! Na obrovském plátně byly promítány
halucinogenní obrazce či hudební videoklipy přesně dle
stylu hudby a nálady v místnosti. Bylo to mé první setkání s tímto způsobem mixování a dýdžej dokázal vytvořit zvláštní atmosféru – kdo chtěl, tančil, jiný postával,
konverzoval a pozoroval výjevy na obrovském plátně, ti
„nejlepší“ zvládali jak sledovat tanec, tak napodobovat
a reagovat na to, co se děje na plátně.
Bohatý výběr nejrůznějších performancí reprezentovala
na Sympoziu například one man show Jamese Craze.
Inscenaci Ernie, kterou student herectví James Craze
sám napsal, se stal předlohou život jeho dědečka Ernesta Horta poznamenaný druhou světovou válkou. Crazeův
dědeček zemřel před několika lety a toto byl neobyčejně
dojemný způsob připomenutí jeho památky – od dětství, touhy stát se boxerem, výcviku v armádě přes to,
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jak cestoval po světě a poznal svou manželku až k práci letového dispečera. Příběh by mohl být vnímán jako
obyčejný (lidmi, kteří Ernieho neznali), ale právě proto,
že byl ztvárněn jako one man show, a nutil tak Jamese
Craze sehrát přes dvacet rolí, přecházet z jedné postavy
v druhou a střídat akcenty, stal se neobyčejným. U této
premiéry byla přítomná i babička Craze (vdova po Ernestu „Erniem“ Hortovi). Bylo těžké nedojmout se, když
v závěrečné části představení Ernie pronese: „…a strávil
jsem život s nejúžasnější dívkou na celým světě,“ a ukáže
na ni do publika.
Slzy dojetí vystřídaly slzy smíchu při představní The Lost
play. Jeho tvůrci Ed Thorpe a Henry Bauckham si vypůjčili některé Shakespearovy postavy a přemístili je do
moderní doby. K Hamletovi se přichází schovat nejlepší
kamarád Romeo. Hamlet je rozezlen na svou matku, která se vdala za bratra jeho otce, hned po pohřbu. Nebere
jí telefony. Ofélii zavřeli do ústavu. Romeo se pro změnu
oženil s dívkou, kterou potkal na „super párty“ a hledá
způsob, jak to oznámit jejich rodičům. Přeci jen, znali se
necelý den. Poslal jí letenku a doufá, že za ním dorazí…
Spíše než za inscenaci bychom tuto The Lost play mohli
považovat za experiment či úvahu nad otázkou: Jak by
Shakespearovy postavy vypadali ve 21. století? Není to
nejoriginálnější dotaz a ani ztvárnění nebylo nejobjevnější, ale v rámci kladení otázek a odpovídání na ně se
jedná o cenný příspěvek.
Po variaci na Shakespeara následovaly tři světové premiéry her, jejichž společnou otázkou bylo: „Jakou budoucnost vytvoří mladí lidé?“ Londýnské Theatre Centre
požádalo Lisu Evans, Steva Bloomera a Gbemisolu Ikumelo, aby napsali hry, jejichž podstatou měla být nejenom jedna z možných odpovědí na tuto otázku, ale také
speciﬁcká forma – dopředu věděli, že režisérka Natalie
Wilson tyto hry ztvární formou tzv. promenade theatre,
kdy obecenstvo (doslova) putuje příběhem, stojí jednou
v řadě, podruhé v půlkruhu či kruhu, reaguje na podněty

herců a samo určuje „co“ a z jakého úhlu chce vidět.
V rámci Symposia 2013 jsme se s touto divadelní formou setkali hned několikrát.
Svou světovou premiéru měl na Symposiu také muzikál Swindlestock studentů „Acting“ programu. Muzikál
přenesl diváky do prostředí středověké krčmy, ve které
se odehrává spor mezi studenty z města a vesničany.
A nebyl by to správný muzikál, kdyby se v něm nezamiloval
jeden ze studentů do dcery hospodského, kdyby nedošlo
k rozkolu mezi studenty a později i vesničany, kdyby jedna
z vesnických dívek nenašla pro změnu zalíbení v jiném
studentovi… Všechny pomyslné šuplíky byly vyplněny.
Mezinárodní účast na Symposium 2013 byla zastoupena
například vystoupením Kakatsisi, jedné z nejznámějších
bubenicko-pěvecko-tanečních skupin na světě. Tento
soubor z Ghany s sebou přivezl trochu africké atmosféry,
která deštivému Londýnu celkem prospěla. Z rumunské Transylvánie zase přicestovala skupina Gypsy disco
a předvedla tance s ohněm či cirkusové umění.
Strávit na Symposiu byť jen jediný den znamená vstoupit do neobyčejného živlu, který se rozpíná po celém
areálu školy. Jen ti nejlepší zvládnou stihnout polovinu
jeho nabídky. Neustále narážíte na dilema: Co si vybrat?
Co vynechat? Půjdu-li na workshop s Kakatsisi, nestihnu
setkání s Lucy Prebble… Možná, že takhle to pořadatelé
a ředitel RBC Michael Earley mysleli. Tady začíná zvědavost a nadšení, tady začíná „Asking the questions“
a „Questioning the answers.“

Symposium 2013: Asking the Questions.
Questioning the Answers.
Rose Bruford College, London
9. – 12. dubna 2013
Producentka a kurátorka: Nesta Jones
Ředitelka projektu: Rachel Candler

Akrobacie,
šerm a levné
pivo.
– anketa se studenty
programu Erasmus
Petra Hlubučková

Studovat, nebo nestudovat v cizině? Takřka hamletovská
otázka, kterou si možná řada studentů občas položí. Navíc v závěsu za ní se hned přidává další otázka: A jakou
školu zvolit? Měla jsem možnost studovat pět měsíců na
londýnské Rose Bruford College (RBC), o které uvažuje
i řada našich studentů. Nyní z této školy přijeli studenti
sem, na DAMU. Dovolila jsem si položit několik otázek
svým bývalým spolužákům z programu European Theatre Arts (ETA), kteří v rámci svého studia v Londýně musí
strávit letní semestr na jedné z evropských škol. Děkuji
tímto Jamesi Newtonovi, Rhiannon Thorntonové, Tomu
Fletcherovi, Claire Campbellové a Hannah Robertsové.
Některé odpovědi se snad mohou zdát příliš obecné,
očekávatelné nebo na první pohled nezajímavé, ale bude-li čtenář číst mezi řádky, pochopí a sám si učiní svůj
vlastní obraz o studiu na Rose Bruford College (a možná
i o studiu v zahraničí obecně).
1) Jaké jsou podle tebe výhody Erasmus programu?
James: Hlavní výhodou je dle mého názoru to, že mám
možnost prozkoumat nové místo, pokusit se začlenit
do jeho kultury. Jakmile vás místní lidé přestanou vnímat jako cizince, víte, že to, co děláte, děláte správně.
Dalším bonusem je samozřejmě příležitost seznámit se
s lidmi tolika různých národností. Je to tak vzrušující
a každý den se učím něco nového.
Rhiannon: Kromě příležitosti žít v zahraničí je to především objevování dalších způsobů tvorby divadla a studia
obecně.
Tom: Můžeme si v našem oboru více prohloubit znalosti,
posunout se dál, zvlášť pokud se dostaneme do bodu,
kdy nevíme kudy kam.
Claire: Z obecného hlediska je to šance poznat nové lidi,
místa, životní styl, jinou kulturu. Ale mělo by to být především o získání dalších dovedností v oboru, který studujete.
Hannah: Můžeme studovat a žít jinak, překračovat hranice jistot a toho, co dobře známe a zjistit, jak moc se
dokážeme přizpůsobovat.
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2) Má program nějaké nevýhody?
James: Neřekl bych přímo nevýhody, ale spíše výzvy.
Někdy je těžké začlenit se mezi české studenty, když nemluvíte jejich jazykem. Ale měl jsem štěstí a potkal jsem
takové lidi, mezi kterými se cítím vítán.
Rhiannon: Chybí mi rodina. Také je to ﬁnančně náročné,
momentálně čekám na stipendium z RBC, které stále
nepřišlo.
Tom: Především není možné si myslet, že vám stipendium z Erasmus programu pokryje všechny náklady. Erasmus není levná záležitost a člověk se může dostat do
poměrně velkých ﬁnančních tísní.
Claire: Jste závislí jen sami na sobě (i když nejste v cizím
městě sami). Musíte se snažit zapadnout, domluvit se,
spřátelit se, nebýt sám. To může být těžké.
Hannah: Kromě nájmu v Praze si musím platit i nájem
v Londýně, takže především ﬁnanční stránka je náročná.
3) Proč sis vybral/a DAMU jako místo, kde chceš studovat (a Prahu, jako místo, kde budeš pár měsíců žít)?
James: Pověst DAMU, nabídka předmětů, architektura
a historie Prahy, ceny a (nebudu lhát) pivo. Zatím nezklamalo nic z uvedeného.
Rhiannon: Chci poznat Prahu, její kulturu i historii.
Z celé nabídky Erasmu mě zaujala nejvíc. DAMU nám
nabízí jiné předměty, než studujeme u nás, které mě skutečně zajímají.
Tom: Chtěl jsem žít v klidnějším městě, než je Londýn.
Navíc Praha je v centru Evropy, je tedy možné navštívit
poměrně snadno a levně i jiná města. Věděl jsem, že se
tu vyučuje akrobacie, která mě velmi zajímá. Mým cílem
je nyní zvládnout přemet vpřed!
Claire: Příliš jsem nevěděla, co očekávat, ale vždy jsem
milovala loutky a chtěla s nimi tvořit divadlo. Na RBC
v tomto ohledu nemáme tolik příležitostí.
Hannah: Chtěla jsem si především rozšířit svou oblast
dovedností v akrobacii, tanci, zkusit si šerm…

4) Jaký byl tvůj první dojem z DAMU (Prahy) a co si o ní
myslíš teď (po takřka dvou měsících)?
James: Nikdy nezapomenu na svoji první vyučovací hodinu. Odehrávala se v osm hodin ráno v tanečním sále
a byla téměř celá v českém jazyce. Studenti nádherně
tančili do zvuku klavíru. Nejkrásnější a nejděsivější úvod,
který jsme mohli mít. Nerozuměli jsme jedinému slovu,
ale ten tanec byl prostě neuvěřitelný. Odjet do Prahy
bylo nejlepší rozhodnutí v mém životě.
Rhiannon: Budova DAMU je mnohem větší než RBC,
mnohem komplikovanější, je to bludiště. Nicméně se mi
moc líbí. Pravda také je, že je tu vše mnohem levnější než v Británii. Všichni jsou přátelští, především Zora
Hermochová, naše koordinátorka. A učitelé se zdají být
uvolněnější, nespěchají tolik jako ti naši.
Tom: Když pominu velikost budovy DAMU a její neuvěřitelnou lokaci v centru města, tak je to vždy především
o lidech. Na první pohled je tu většina lidí chladná a nepřístupná, ale když se snažíte, dokážete prolomit bariéry.
Jsem nadšený z české kuchyně. Jídlo je sice velmi těžké,
ale stále se mi nedaří odolávat. Je to tu rozhodně jiné,
než jsem ve svých představách očekával, ale je to přesně to, co jsem potřeboval. Důležitý impuls pro studium
i celý život.
Claire: Začátky byly velmi těžké. Zvláště na hereckých
předmětech, kde jste najednou s novými lidmi, v cizím
prostředí a máte pracovat na svých niterných pocitech.
Není to jednoduché, ale na druhou stranu, právě tím, že
sami sebe postavíte do takovéto – často nepříjemné –
situace, se mnohem více zocelujete. Semináře v českém
jazyce jsou stále náročné. Navíc jsou některé ve velmi
pomalém tempu a někdy trvá celé týdny, než se k něčemu skutečně propracujeme. Prahu si ale zamilovávám
den ode dne víc.
Hannah: Největším šokem byla naše první hodina v tom
nádherném tanečním sále. Všechna studia u nás jsou jen
obyčejná, s parketami, a nikdy nám nehraje živá hudba. Navíc když jsem sem přijela, nemluvila jsem česky

vůbec, teď už se snad domluvím. Taky jsem se tu občas
ztratila, ale i to mě bavilo. Tempo Prahy je úplně jiné
než tempo Londýna. Jsem snad jen trochu zklamaná, že
nemáme možnost trávit více času s českými studenty, že
s nimi nejsme ve třídě. Byla by to větší výzva. A některé
předměty by mohly být častěji a delší, abychom se mohli
skutečně zdokonalit.
5) Pokus se srovnat Rose Bruford College s DAMU.
James: Na RBC se více soustředíme na „objevování“ divadla a zaměřujeme se na různá témata. Jsou nám zadávány
otázky a my hledáme odpovědi. To je velmi osvobozující,
ale i frustrující. (pozn. aut.: Měla jsem možnost toto „devising theatre“ zažít na vlastí kůži. Vypadalo to třeba tak,
že nám byla zadána barva, postava a předmět a my jsme
se snažili vytvořit během pár dnů divadelní projekt, jindy
bylo toto tázání teoretické, když jsme museli číst knihy
a studie, abychom vytvořili proﬁl některého dramatika,
který jsme pak prezentovali s ukázkami z jeho díla.) Na
DAMU je naše studium založeno spíše na dovednostech.
Navštěvujeme šerm, akrobacii nebo animaci. Vítáme tuto
změnu, protože to opět rozšiřuje naše znalosti a bude to
užitečné v budoucnu. Akrobacie, šerm a moderní jazzový
tanec jsou rozhodně na špičce mého žebříčku.
Rhiannon: To je těžké právě proto, že obě školy jsou
zcela odlišné. Na RBC se podrobně soustředíme jen na
určité věci a snažíme se v nich být nejlepší. Na DAMU je
způsob výuky širší – dozvídáme se víc, ale ne tak podrobně. Líbí se mi, že tady nemusíme nosit tmavé oblečení
a naše individualita není tolik potlačována. (pozn. aut.:
Na všechny předměty na RBC musí studenti nosit dlouhé černé kalhoty, tmavá trika bez výstřihů, nápisů či
značek a musí být bosi. Dívky nesmí mít rozpuštěné
vlasy a make-up.)
Tom: Na RBC trávíme ve škole mnohem více času. Jsme
stále spolu, celé dny. To je samozřejmě dáno i tím, že Sidcup je klidnou částí Londýna (zhruba půl hodiny vlakem
od centra). Učitelé jsou tu velmi pohodoví a klidní.

Claire: Jak už jsem zmiňovala, vše je tu mnohem pomalejší. Je tu více fyzického tréninku, za což jsem velmi
ráda, zvláště oceňuji akrobacii a šerm. Na RBC je více
prostoru pro výraz. DAMU je založena velmi technicky,
užívám si animaci loutek, výrobu vlastních loutek, tanec
i akrobacii. Samozřejmě výuka cizího jazyka – v tomto
případě českého – je něco, co na RBC nemáme.
Hannah: Na Rose Bruford jsem často frustrovaná z pocitu, že to, co se tam učím, nebudu moct nikdy využít
v budoucnu, byť mě to velmi baví. Obdivuji lokaci, kterou DAMU má, podle mě dává škole velkou energii. Rose
Bruford se nachází v klidné části Londýna, takže je tam
úplně jiná atmosféra.
6) Je něco, s čím na DAMU (nebo v Praze) zápolíš?
James: Bojuji skoro se vším, ale snad právě o tom je
Erasmus.
Rhiannon: Jediným předmětem, se kterým trochu zápolím je „Modern czech theatre“, protože je to přednáška
a příliš se mi nedaří soustředit, byť se dozvídáme zajímavé věci o vašem divadle.
Tom: S českým jazykem. Nezvládám jej, protože každé
slovo má tolik možností skloňování a musím konstatovat, že jsem byl naivní, když jsem si myslel, že se časem
budu schopen domluvit.
Claire: Právě s tancem. Zdá se mi, že všichni studenti
jsou velmi dobří tanečníci, jakoby za sebou měli roky
studia. (pozn. aut.: V Anglii nejsou kurzy společenského
tance, tzv. Taneční, které u nás velmi často navštěvují
žáci prvních ročníků středních škol. Není zvykem se tam
takto učit tancovat. Tato příležitost může přijít až při
studiu divadla.) Ale snad už se zlepšuji, snažím se.
Hannah: Dialogické jednání. Příliš nevím, co mám dělat,
jak a proč. Myslím, že celá naše třída je na tom stejně
jako já.
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7) Co bys řekl nebo poradil těm, kteří chtějí jet studovat do zahraničí?
James: Hlavně jeďte! A až tam budete, mluvte se všemi,
choďte všude a dělejte všechno.
Rhiannon: Našetřete si tolik peněz, kolik můžete, protože zejména nájem je všude velmi drahý.
Tom: Mluvte se všemi, kteří kdy studovali v zahraničí.
Buďte neústupní a ptejte se na všechny detaily. Právě to
vás pak ušetří nepříjemných překvapení.
Hannah: Na nic nečekejte a vyrazte. Je to možná jediná
možnost, jak se skutečně osamostatnit a posunout dál.

48

8) Myslíš, že tě 4 měsíce strávené v Praze změní?
James: Rozhodně. Už vím, že nechci zůstat ve Velké
Británii. Až dokončím RBC, chci dál studovat, pracovat
a žít v zahraničí. Proč bych měl zůstávat v Británii, když
existují místa, jako je Praha?
Tom: Myslím, že mi pomohou jako herci. Jsou tu přesně
ty předměty, které mohu využít v budoucnu. Ale nemyslím si, že by mě tento pobyt změnil jako člověka – český
životní styl mi v mnoha ohledech příliš neimponuje.
Hannah: Získám větší pocit nezávislosti a zlepším si
schopnost řešení některých situací. Jsem momentálně
přesně v polovině svého studia a v posledních týdnech
na Rose Bruford jsem se cítila jako zahnaná do kouta
– jen jsem plnila, co se po mně chtělo, bez větší motivace a chuti. Praha a DAMU mi zase vrátily chuť do studia,
dávají mi každý den nové impulsy a možnost vyzkoušet
si něco nového.

Tajemství
divadelního
prostoru,
díl třetí
Marie Bayerová, Vít Neznal

Minulý díl rubriky dialogů obohatil naši letošní diskuzi
na téma Tajemství divadelního prostoru o pohled absolventů oboru scénograﬁe na DAMU. Ti jednak pozitivně
zhodnotili svá studia na škole, a jednak detailně popsali
své zkušenosti z praxe. Soustředili se přitom především
na speciﬁka samotné tvorby a na klíčové postavení scénograﬁe u zrodu inscenačního tvaru.

V tomto čísle přinášíme poslední anketu, tentokrát s pedagogy – s prof. Janem Duškem (vedoucím Katedry scénograﬁe a ateliéru Divadelní scénograﬁe), prof. Janou
Zbořilovou (vedoucí ateliéru Scénograﬁe kostýmu a masky na KS), Ing. Ondřejem Nekvasilem (vedoucím ateliéru
Scénograﬁe ﬁlmu a televize na KS), s MgA. Robertem
Smolíkem (vedoucím ateliéru Scénograﬁe alternativního
a loutkového divadla na KALDu) a v neposlední řadě s Mgr.
Andreou Královou, Ph.D. (pedagožkou KALD). Dočtete se
nejen o metodách a přístupech k výuce, ale i o jejím přínosu pro pedagogy, o nezbytnosti vlastní tvůrčí práce při
vedení studentů nebo o ne/tradičním pojetí „řemesla“.
Děkujeme touto cestou všem vedoucím ateliérů za zodpovězení otázek.
1/ Co vás vedlo k rozhodnutí vyučovat na vysoké škole
scénograﬁi a proč jste zvolila právě vaši katedru?
prof. Jana Zbořilová: V roce 1990 jsem byla požádána
studenty scénograﬁe a posléze dotázána stávajícími pedagogy katedry, zda bych na Katedře scénograﬁe DAMU
nechtěla začít vyučovat. Sama jsem o této možnosti nikdy neuvažovala, protože jsem byla poměrně pracovně
vytíženou scénografkou v divadle a ﬁlmu, ale současně
i končící šéfkou výpravy v Západočeském divadle v Chebu. Asi právě tato okolnost uspíšila můj návrat do Prahy
a porevoluční optimismus ve mně podpořil odvahu vrátit
se na fakultu, kterou jsem vystudovala v roce 1977, jako
pedagog. V té době jsem měla na svém kontě přes dvě stě
scénických a kostýmních výprav a věřila jsem, že na základě svých zkušeností z praxe budu schopna teoretické
reﬂexe, která je k výuce budoucích scénografů nutná.
prof. Jan Dušek: Měl jsem pocit dlužníka vůči škole, kde
jsem vystudoval. Věřil jsem, že jsem schopen ve výuce
reﬂektovat to, co považuji v práci scénografa za důležité. Výuka mne nutí studovat a tím vyvažovat hektickou
práci v divadle.
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Ing. Ondřej Nekvasil: V roce 1996 mě oslovil můj bývalý
pedagog prof. Miloš Ditrich, jestli bych nebyl ochoten
vést semináře předmětu Filmová a televizní scénograﬁe pro třetí ročník bakalářského studia scénograﬁe na
DAMU. Této nabídky jsem si velice vážil a začal jsem
učit několik hodin týdně jako externí pedagog. Postupně
jsem přešel i na magisterský stupeň studia a po odchodu
profesora Ditricha do důchodu jsem se stal vedoucím
specializace ﬁlmová a televizní scénograﬁe.
Katedra scénograﬁe DAMU je jediným pracovištěm
v České republice, kde se vyučuje ﬁlmová a televizní scénograﬁe jako samostatná specializace oboru. Jakkoliv se
v minulosti objevily názory, že tento obor by měl být spíše součástí ﬁlmové školy, domnívám se, že principielně
patří na katedru scénograﬁe.

zvoleným programům, kde je nutné přihlížet a rozvíjet
originální, koncepční, autorské i umělecké řešení kostýmních a scénických výprav. Pokud se vyskytne jedinečný talent, jsem za něj vděčna a usilovně se snažím
ho podporovat. Jsem neméně spokojená, když mohu
rozvíjet scénograﬁcké nápady a dramatické myšlení studentů, kteří mají o obor nepředstíraný zájem a dotvrzují
ho prací a docházkou.

MgA. Robert Smolík: Učit jsem začal poměrně brzy, takže bych asi nemluvil o nějakém rozhodnutí, spíše vše
nějak plyne. Že učím tam, kde jsem vystudoval, vyplývá
z logiky toho, jakému divadlu se věnuji.

Ing. Ondřej Nekvasil: V dnešní době se začalo používat slovo řemeslo téměř jako synonymum pro povrchní
přístup k tvorbě. Můj vztah k tomuto slovu je přesně
opačný. Člověka, který opravdu ovládá řemeslo své profese, si vážím a význam tohoto slova vnímám jako velmi
pozitivní.
Svým studentům se snažím vštípit alespoň základy řemesla scénograﬁcké profese. Nechápu ho pouze jako výtvarné
a technické zpracování návrhu, ale i jako schopnost přečíst, rozklíčovat zadaný text a pracovat s ním, schopnost
přemýšlet o své práci, tvůrčím způsobem vnímat podněty
ze svého okolí a registrovat práci jiných kolegů z oboru.
Toto vše nazývám scénograﬁckým řemeslem. Pokud se mi
podaří v průběhu studia naučit studenty chápat alespoň
některé jeho základy, považuji svoji pedagogickou práci
za smysluplnou. Výuka ﬁlmové a televizní scénograﬁe
probíhá velmi individuálně. Každé zadané téma, úkol, ale
i přístup studenta je zcela odlišný.
Na druhou stranu se snažím zadávat velmi striktní
podmínky odevzdání semestrálního projektu tak, aby
připomínaly profesionální zadání, se kterým se studenti
setkají později v praxi. Tyto podmínky zadání se ovšem
vztahují pouze k minimálnímu rozsahu prezentace pro-

Mgr. Andrea Králová, Ph.D.: Sama jsem na Katedře alternativního a loutkového divadla studovala, po dokončení
magisterského studia jsem tady pokračovala na studiu
doktorském. S kabinetem scénograﬁe jsem byla v neustálém kontaktu, začala tady vést semináře a posléze
i další předměty. Jsem ráda, že zde můžu se skvělými
kolegy ve výuce i nadále pokračovat.
2/ Jaký je váš způsob vedení studentů? Spočívá spíš
ve výuce „řemesla“, anebo rozvíjíte jedinečný talent
každého z nich?
prof. Jana Zbořilová: Protože je studium rozděleno na
bakalářský a magisterský stupeň, je způsob výuky předem dán či směrován. Studenti bakalářského stupně
musí projít základní typologií scénograﬁe a musí získat elementární znalosti ve všech oblastech tvorby. Magisterské studium je potom již věnováno individuálně

prof. Jan Dušek: „Řemeslo“, pokud je tím myšlena technická a technologická erudice, je nezbytným předpokladem scénograﬁcké tvorby. Vedle toho je nutné poznávat,
rozvíjet a kultivovat autentické osobnostní předpoklady
každého studenta. Proto je pedagogické vedení stejně
kreativní činnost jako tvorba v divadle.

jektu předloženého jako výsledek každého semestru, nikoliv k jejímu obsahu či formě.
MgA. Robert Smolík: Nejspíše tak, že jejich jedinečný
talent rozvíjím učením „řemesla“. Ale abych řekl pravdu,
myslím, že pro mě je nejdůležitější nemít program - metodu. Naopak doufám, že mohu být stále otevřený všem
možným programům, pokud tedy nejdou proti mému
svědomí. Samozřejmě, že ve škole je ale nutné nějakým
způsobem svůj program deﬁnovat. Zde je jakýsi můj pokus o současnou deﬁnici toho, jak chci pracovat. (Ale
vše se mění a záleží na samotných studentech kudy se
bude naše práce ubírat.) Tělo, technologie, environment:
zkoumání vnitřních a vnějších krajin pomocí interakce
subjektu a objektu, člověka a technologií. Hledání strategií a konceptů nutných k svobodné autorské tvorbě.
Základem je rozkročení mezi přesnou konceptuální prací a pokorným sebezdokonalováním v manuální práci
s materiály. Vyžadován je nekompromisní individuální
postoj, zároveň však schopnost spolupráce ve skupině na
společných projektech. Prakticky je práce ve scénograﬁckém ateliéru bakalářského cyklu v první fázi zaměřená
na prozkoumání vztahu těla a prostoru v různých typech
enviromentů a prostorových situací. Studenti pracují na
možnostech transformace své vlastní pozice v prostoru
pomocí nejednodušších prostředků: chůze, čekání, zvuk,
světlo. Další linka je vedena s důrazem na práci s materiálely, nejprve jakýmsi primitivním, přirozeným způsobem
- nalézáním,sběrem, skládáním. Posléze práce pokračuje
kopírováním, tedy snahou ujít cestu někoho jiného. Až
poté začínáme pracovat na vlastních autorských návrzích, na začátku přes loutky, masky k celistvým prostorovým/divadelním, akcím. Tématem dalšího časového úseku je vztah mezi umělým a přírodním. Výzkum směřuje
spíše ke kulturní antropologii, vychází z historie vytahů
člověka a technologií. Individuálně jde především o práci
na interpretaci tématu pomocí časoprostorové výtvarné
metafory, deﬁnování prostoru výtvarnými gesty, o interakci mezi tělem a technologií, ať už naprosto primitivní

nebo hi-tech. Ve třetím úseku jde o praktickou práci na
konstrukci vlastního projektu od konceptu do realizace.
Základem je důraz na DIY, tedy „udělej si sám“. Student
musí pocítit zodpovědnost tvůrce ke své práci. Současně
pracuje celý ateliér - v co nejširší koprodukci - na společném konkrétním projektu.
Mgr. Andrea Králová, Ph.D.: Domnívám se, že oba přístupy jsou důležité a nevylučují se, v našem kabinetu studenti procházejí jak předměty jako je malba, modelování
či technologie, tak předměty, kde se pedagogové věnují
každému studentu individuálně. A také samozřejmě záleží na tom, jestli se jedná o bakalářské či magisterské
studium, to první je spíše obecnější, navazující pak už
směřuje ke konkrétním projektům studentů.
3/ Změnil se nějak váš pedagogický přístup během působení na DAMU?
prof. Jana Zbořilová: Pedagogický přístup se pravděpodobně v průběhu let trochu mění. Je to dáno nejen
věkem pedagoga, ale také rozdílnou úrovní a složením
jednotlivých ročníků či povahovými rysy a pracovním
přístupem jednotlivých studentů. V každém případě za
velmi důležité považuji spravedlnost a přímost. Fakt, že
se - na rozdíl od dob našich studií - stali studenti více
sebevědomími a sebestřednými, je na jednu stranu pozitivní, ale vzhledem k dotazu na změny v pedagogickém
přístupu je jasné, že si tato skutečnost nějaké drobné
„úpravy“ žádá. Je to třeba větší důslednost a náročnost.
prof. Jan Dušek: Určitě se mění. Jako se mění talentové
předpoklady studentů, tak se vyvíjí divadlo i možnosti
scénograﬁe.
Ing. Ondřej Nekvasil: Nedokážu posoudit, do jaké míry
– a jestli vůbec - se změnil můj pedagogický přístup k výuce. Na konci každého roku vyhodnocuji nejen výsledky
práce studentů, ale i způsob, jakým pracovali. Hledám
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další cesty a nová zadání, která by pomohla najít studentům cestu k pochopení této profese.

5/ Jak byste popsala vaše vlastní studia? Jakým způsobem vás ovlivnili pedagogové?

MgA. Robert Smolík: Myslím, že jsem to zodpověděl
v minulé otázce, ale jako „pedagogický přístup“ chápu
spíše otázky etické a morální, a tam se příliš neměním.

prof. Jana Zbořilová: Studiem mě stále provázelo nadšení pro obor a víra v jeho smysl. Ve dne přítomnost na
přednáškách a konzultacích, v noci kreslení a výroba maket na další konzultace. Nejvíc vzpomínám na pedagogy,
kteří byli přísní, ale hodně naučili. Ráda pochopitelně
vzpomínám na ty hodné.

Mgr. Andrea Králová, Ph.D.: Ne, myslím, že princip mé
práce se studenty zůstává stále stejný...
4/ V čem je pro vás pedagogická činnost přínosem?
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prof. Jana Zbořilová: V setkávání se s mladou generací
studentů se zájmem o stejný obor a profesi. V nutnosti
„navazování“ v duchu mnoha koncepcí a výtvarných řešení. I ve faktu, že pedagogická činnost musí být podložena neustálou vlastní tvůrčí činností v oboru.
prof. Jan Dušek: Nutí mne srozumitelně formulovat to,
co si o scénograﬁi, divadle a kultuře myslím.
Ing. Ondřej Nekvasil: Nemohu říct, že by obecná pedagogická činnost byla pro mě nějakým zásadním přínosem.
Pokud však vznikne určitá interakce mezi pedagogem
a studentem a rozvine se opravdu kreativní dialog
o zadaném tématu, začíná mít celý koncept výuky smysl.
V tu chvíli poznám, že se studentovi podařilo překonat
prvotní „školní vztah“ k zadanému úkolu a začal jej tvůrčím způsobem rozvíjet. Tento moment je pro mne určitou satisfakcí a znamením, že moje pedagogická činnost
má nějaký výsledek.
MgA. Robert Smolík: Hlavně v tom, že mi umožňuje neustále nahlížet sám sebe a svoje paradigmata jako lži.
Mgr. Andrea Králová, Ph.D.: Pohybovat se mezi mladými lidmi, neustále si v diskusi s nimi bystřit smysly
a rozšiřovat obzory, je pro mě určitě velmi obohacující
a přínosné...

prof. Jan Dušek: Můj profesor František Tröster mě ovlivnil zcela zásadně. Ne tím, co sám dělal pro divadlo, ale
tím, že poznal moje nevědomé směřování a navedl mne
na určitou cestu.
Ing. Ondřej Nekvasil: Obávám se, že nedokážu přesně
popsat a reﬂektovat má vlastní studia. Vzhledem k tomu,
že jsem tři poslední roky studia studoval na dvou školách
současně (ﬁlmovou scénograﬁi na DAMU a architekturu
na ČVUT), bylo toto období poměrně hektické. Pokud si
ze svého studia něco opravdu pamatuji, tak fakt, že jsem
neustále nestíhal.
Zároveň je třeba říct, že celý závěr mého studia byl silně
ovlivněn událostmi podzimu 1989, které na určitý čas
převážily nad vším ostatním.
Kdybych měl popsat jednu situaci, která mě výrazně
ovlivnila, byl to okamžik, kdy jsem se snažil po termínu
odevzdání protlačit svoji diplomovou práci k obhajobě.
Dokonce se mi podařilo přemluvit oponenta, aby vypracoval oponentstký posudek v rekordně krátkém čase.
Vedoucí mojí práce, pan profesor Miloš Ditrich, ji v den
obhajoby odmítl s tím, že sebelepší diplomka odevzdaná
po termínu nemá právo na obhajobu, ať se přihlásím na
další termín. I když jsem byl v té chvíli velmi zahanbený a zaroveň naštvaný, musel jsem si prezentaci zabalit
a jít domů. V září jsem diplomovou práci obhájil. Teprve
po několika letech praxe jsem tuto poslední lekci svého
studia opravdu docenil.

MgA. Robert Smolík: Doufám, že naše škola je hlavně
svobodný prostor k nalezení vlastního místa ve světě,
v umění. Čím dál víc ale myslím na to, co řekl Jan Švankmajer, tedy, že ve škole jsou nejdůležitější spolužáci, nikoliv učitelé. Ale zase by se to nemělo stát jakýmsi alibi.
U svých pedagogů jsem si vždy vážil, když se nebáli ztratit tvář. Protože takoví ji nikdy ztratit nemohli.
Mgr. Andrea Králová, Ph.D.: Na čas svého studia vzpomínám jako na velmi euforickou dobu plnou nejrůznějších
vjemů a podnětů. K nim samozřejmě patřilo i setkání
s osobnostmi, které ve škole tehdy působily a otevřely mi
nové obzory umělecké, profesní i kulturně společenské.
6/ Co vás nejvíce oslovuje na současné scénograﬁi?
prof. Jana Zbořilová: Všeobecně její možnosti. Pokud
bych se zamýšlela nad jednotlivými inscenacemi a jejich scénograﬁckým řešením v zahraničí i u nás, tak
bych se určitě dostala k termínům - funkčnost, divadelnost, minimalismus... Neoslovuje mne bezkoncepčnost
– dekorativismus a pouhý design bez hlubšího smyslu.

prof. Jan Dušek: Zajímá mne scénograﬁe, která zásadně
ovlivňuje strukturu a jazyk inscenace a je od ní neoddělitelná.

dialog

Ing. Ondřej Nekvasil: Rozhodně je pro mě nejsilnější
taková scénograﬁe, která je nedílnou součástí divadelní
inscenace nebo ﬁlmu. Scénograﬁe, která funguje s dramatem, aniž by na sebe jakýmkoliv způsobem upozorňovala a stahovala k sobě pozornost na úkor celku. Mám
rád design, ale nemám rád situaci, kdy se scénograﬁe
stává pouze designem. Líbí se mi scénograﬁe, která slouží celku, v tu chvíli je mi celkem jedno, jestli je současná
nebo x let stará.
MgA. Robert Smolík: Na scénograﬁi nic. Ona samotná
není nic. Pokud chcete vědět, jaké divadlo mě zajímá
a oslovuje, pak určitě ACHE z Petrohradu. Z Čech je pro
mě nejdůležitější tvorba Františka Vítka a Věry Říčařové.
Mgr. Andrea Králová, Ph.D.: Jestli máte na mysli tu
progresivní, tak její současná šíře i rozvolněnost, to, jak
prostupuje ostatními obory, jak dokáže být multikulturní...
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Jan Hančil:
služba,
láska, zájem
Adéla Vondráková

Posledních šest let jste působil ve funkci děkana DAMU
a nyní jste se stal rektorem AMU. Přijměte moji gratulaci! S jakým očekáváním jste vstupoval do funkce tehdy
a teď?
V obou případech s velkou zvědavostí a střízlivým očekáváním. V případě DAMU jsem patrně lépe znal fakultu
a méně agendu, která na mne čeká, v případě AMU spíše
naopak – díky pravidelným poradám vedení jsem znal
- alespoň zvenčí - většinu problematiky řízení školy, ale
problémy sesterských fakult už tak dobře ne, takže to
teď napravuji. Nová je pro mne také práce v rámci České
konference rektorů a zejména spolupráce s rektory uměleckých škol.

Mohl byste nějak ve zkratce přiblížit čtenářům hlavní
pilíře své koncepce rektora AMU?
Mám tedy opravdu podle pilířů? Pokud je zmíním všechny, bude to znít, jako když cituju koncepci, zkusím se
tedy omezit na tři hlavní. Pilíř první: autonomie řízení. V oblasti řízení vycházím ze své zkušenosti děkana
– uvědomuji si speciﬁčnost fakult a nutnost poskytnout
jim velkou míru autonomie, která ovšem musí být vyvážena odpovědností za celek. Každá fakulta by si měla
uvědomit své silné stránky a ty dál rozvíjet, v tom jim
chci být maximálně nápomocen. Ve všech případech je
třeba podpořit prohloubení spolupráce s praxí, v současné době například jednáme s Českou televizí. Věřím,
že se zde vytvoří místo i pro spolupráci s DAMU.
Pilíř druhý: pedagogika zaměřená na studenta. Ve studijní
oblasti je třeba mít na paměti, že smyslem působení vysoké školy je to, aby student zažil co nejintenzivnější studium. Dnes se tomu říká „orientace na studenta“. To však neznamená vymyslet maximalistický studijní plán, ve kterém
bude vše, na co si student jen pomyslí. Znamená to, že jsme
schopni nastavit jeho pracovní čas tak, aby - v optimální
míře pro ten který obor - kombinoval výuku, samostudium
a samostatné úkoly. Je samozřejmé, že tyto parametry budou pro každý obor jiné, speciﬁcké. Smyslem není maximální počet hodin kontaktní výuky, smyslem je inspirovat
a vést. Hlavní práci musí udělat student sám. Měl by nést
riziko, mít možnost poučit se z vlastních chyb. Pokud to
platí u vědeckých a technických oborů, o to více to platí
v oborech uměleckých.
Pilíř třetí: podpora výzkumných a uměleckých aktivit.
Žádná vysoká škola dnes neobstojí, pokud nebude podporovat a inspirovat tvůrčí činnosti, ve kterých obzvláště vyniká. V případě uměleckých oborů existuje škála
činností od umělecké tvorby, přes umělecký výzkum, až
k čistému výzkumu. Pro všechny tyto aktivity musíme
umět vytvářet prostředí s jasnými pravidly.

Máte teď před sebou čtyřleté funkční období. Myslíte,
že je to dostatečná doba na realizaci vašich vizí?

mohou, například proto, že by se museli vyvázat ze své
profese. Tohle se totiž nedá dělat na půl úvazku.

Myslím, že čtyři roky jsou dost dlouhá doba na to, abychom se ve spolupráci vedení a fakult posunuli zase
o kousek dál směrem k moderní otevřené umělecké škole.

Kdybyste měl udělat reklamu na místo děkana DAMU,
jak by zněl její slogan?

Co je vaší prioritou? Řekněme, že byste měl prosadit
jen jediný bod, který by to byl?
Vzhledem k tomu, co nás v nejbližší době čeká s ohledem na připravovanou novelu vysokoškolského zákona,
vidím jako nejdůležitější cíl vytvořit takový vnitřní systém hodnocení kvality, který by AMU umožnil dosáhnout
institucionální akreditace. To znamená, že bychom byli
oprávněni a schopni sami akreditovat jednotlivé obory.
Vím, že to nezní příliš česky, právě jsem použil hantýrku české vysokoškolské politiky, ale je to cíl, ke kterému
bychom v budoucnu měli napřít své síly. Pokud by se
nám ho nepodařilo dosáhnout, mělo by to nepříjemné
důsledky pro autonomii školy. Zavedení vnitřního systému hodnocení ostatně bylo i opakovaným doporučením
mezinárodního hodnocení, kterým DAMU prošla v minulém roce. V následujících letech rozhodně půjde o velké
téma nejen na AMU.
Při vašem posledním zvolení děkanem jste byl jediný
kandidát, při volbě rektora také. I nyní se na funkci děkana DAMU přihlásil jen jediný uchazeč. Čím si to vysvětlujete? Je to skutečně tak nevděčné povolání?
Vůbec to není nevděčné povolání, je to krásná práce.
A to prosím bez ironie! A proč byl jediný kandidát? Do
některých tajemství vesmíru mi nepřísluší pronikat.
Možná akademická obec necítila potřebu nic měnit, respektive v okamžiku, kdy se objevilo jméno kandidáta,
nebyla tendence se vůči němu vymezovat. Jedním z důvodů může být také to, že prostě není příliš mnoho lidí,
kteří tuto práci v daný okamžik dělat chtějí a zároveň

rozhovor

Nezlobte se, ale slogan na děkana bych neuměl. Mohu
ale zkusmo nabídnout jakési jeho „heslo“, třeba s vědomím, že to bude znít pateticky. Co takhle „služba, láska,
zájem“?
Příští rok tomu bude dvacet let, co na DAMU působíte. Vypadá to, že vás DAMU (potažmo celá AMU) něčím
uchvátila. Čím?
Nevím, asi v tom hraje nějakou roli to, že jsem se sám
na DAMU dostal vlastně pozdě a nesamozřejmě. Možná
také to, že jsem ji zažil v listopadu 1989 a na různých
katedrách. Studoval jsem na činohře, učili mne lidé
z dnešní alternativy a samozřejmě profesor Ivan Vyskočil,
který mne ovlivnil zcela zásadně. Asi mne na této fakultě fascinuje její pluralitní charakter, mnohohlas názorů
a přístupů, různořečí, jak by řekl Michail Bachtin.
Co vás na DAMU naopak štve?
Nejvíc se obávám české provinčnosti, která v akademickém světě často nabývá formy jisté bohorovnosti. Neměli
bychom zaměňovat oprávněnou hrdost na instituci, ve
které působíme, s pocitem, že se nic nemá měnit, vše
má zůstat při starém, protože to tak přece bylo vždy
a koneckonců to zatím výrazně nevadilo… Takový postoj
vnímám jako nejškodlivější.
Divadlo ale nebylo vaší první profesí. Po střední škole
jste nastoupil ke studiu geologie a až po jeho zakončení
jste se vydal na DAMU. Jak dlouhá je cesta od Přírodovědecké fakulty k divadlu?
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Nesnesitelně dlouhá, v mém případě ale patrně trvala
přesně tak dlouho, jak trvat měla. Vedla přes práci vzorkaře v důlním průzkumu, produkčního kulturního domu,
nočního vrátného v Národním muzeu… To, že člověk
zkouší v životě různé věci, považuji za normální.
Jak vás tyto zkušenosti připravily na působení ve vedoucích funkcích na AMU?
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Patrně vědomím, že povinnosti nekončí, když člověk zavře dveře pracovny, že organismus tak velké instituce je
složitý a závisí na mnoha parametrech a nestačí sledovat
jen jeden z nich. Nezáleží pouze na tom, zda se tu dělá
špičkový výzkum, ale také na tom, jaký recepční sedí ve
vrátnici.
V Divadelních novinách č. 15/2012 jste v rubrice Jak to
vidím já napsal, že beletrii čtete až ostudně málo. Ale
o prázdninách si prý dopřejete odpočinek, a tak jste si
přečetl například životopis Binkieho Beaumonta a K. S.
Stanislavského. Nejste tak trochu workoholik?
Chorobně závislý na práci? To myslím nejsem, ale jsem
dost netrpělivý. A navíc dobré životopisy je radost číst.
Kdyby někdo vaší mamince řekl, že se - dejme tomu - za
čtyřicet let stanete rektorem vysoké školy s uměleckým
zaměřením, uvěřila by mu?
Před čtyřiceti lety? Za komunistů? Myslím, že by se na
dotyčného dost upřeně zadívala a myslela si svoje... Sám
si na tu myšlenku teprve musím zvyknout.

Sophie
Proust:
Uvádět současné hry
by měla být
národní povinnost

Sophie Proust upoutala pozornost okamžitě. Přišla
s obrovským batohem, ze kterého začala vytahovat
velké množství tlustých knih a DVD. Až člověk nevěřil,
že ji s tím pustili do letadla. Drobná, energická bruneta
vedla začátkem dubna na DAMU workshop zaměřený
na téma „directing actors“. Touto pro blematikou se
ostatně zabývá už dlouho - metody režírování herců
byly tématem její dizertační práce pod vedením Patrice
Pavise a na výzkum tvorby amerických režisérů získala Fullbrightovo stipendium. V USA nakonec strávila
celý rok a měla možnost pozorovat při práci Roberta
Wilsona. Jakými způsoby lze přistupovat k režii herců
pak důkladně rozebrala v knize La direction d´acteur
z roku 2006. V současné době přednáší Sophie Proust
na univerzitě v Lille a sama rozhodně nesplňuje zkreslený pohled na divadelní teoretičku - není ani nudná, ani
nepřístupná, ale naopak, upřímná a otevřená diskuzi,
kterou se nebojí sama provokativně vyvolat.

Petra Hanušková, Eva Kyselová
Měla jste možnost setkat se s několika významnými
současnými režiséry a odhalit jejich způsob režie. Můžeme my jako diváci vůbec někdy poznat, jakou metodou režisér s herci pracoval? Včera jste například viděla
Racka v Dejvickém divadle. Zkusila byste odhadnout,
jak režisér k hercům přistupoval?
Z představení se většinou práce režiséra a herců vysledovat nedá. Můžeme se jenom dohadovat. O Dejvickém divadle jsem ale už předem měla nějaké informace, věděla
jsem například, že herci spolu rádi pracují a tráví hodně
času. A ta vzájemná propojenost byla z jeviště hodně cítit. Domnívám se tedy, že to celé bylo dílo kolektivní spolupráce a některé situace byly výsledkem improvizace.
Mimochodem, moc se mi líbilo, jak herci dokázali zaplnit
ten malinkatý prostor divadla. A byla jsem uchvácená závěrem, byl to velmi dobrý příklad fyzické akce.
Dá se nějak obecně shrnout, co vlastně znamená režírovat herce? A co znamená režírování herců pro vás?
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Obecná deﬁnice, ke které jsem došla, zní přibližně takto:
Režírování herců je způsob, jakým režisér pracuje s herci
během zkoušek ve snaze vytvořit inscenaci. Ať už s textem nebo bez něj. Pro mě je to zároveň způsob, jakým
spolu mohou lidé navázat velmi intimní vztah, způsob,
jakým diskutujeme o světě, pojmenováváme ho a nabízíme možnosti, jak ho změnit. Při tvorbě vždycky myslím
i na lidi, kteří třeba na představení nepřijdou, a přesto
je pro ně existence divadla zcela zásadní, protože souvisí
s imaginací. Když třeba mluvím se svým pekařem nebo
řezníkem o divadle, tak vidím, jak je pro ně imaginace
důležitá - otevírá jim mysl a osvobozuje je. Pro mě je
tedy režírování herců také vyjádřením svobody prostřednictvím umění.
Vystudovala jste herectví, nyní se věnujete teorii. Jak se
člověk z praxe vlastně dostane k výzkumu umění?
Je pravda, že jsem od mládí směřovala spíš k divadelní
praxi, vystudovala jsem konzervatoř v Grenoblu a chtěla
být herečkou. Když mi ale bylo kolem dvaceti, viděla jsem
představení Philippa Caubèra, který pracoval pro Cirque
du Soleil a dělal autorské divadlo založené na improvizaci.
Jeho vystoupení mě nadchlo, byla jsem tehdy v magisterském ročníku, tak jsem si hned změnila téma diplomové
práce a začala psát o Philippovi a jeho tvorbě. Potom jsem
si uvědomila, že vlastně nechci hrát, ale chci se zabývat
výzkumem režie. To pro mě ovšem znamenalo být přítomna u zkoušek, tak jsem se stala asistentkou režie.
To ale znamená, že pořád kombinujete teorii s praxí.
Co je vám vlastně bližší?
Asistentku režie jsem dělala především kvůli svému
výzkumu. Třeba v USA jsem byla pouhým pozorovatelem, chodila jsem na zkoušky a dělala rozhovory s herci
a režiséry. Na vzniku inscenace jsem se nijak nepodílela,
přesto mě to bavilo. Takže by se dalo říct, že mám ráda
obě části výzkumu, jak teorii, tak praxi.

Když jste pracovala jako asistentka režie, cítila jste se
součástí tvůrčího procesu? Mohla jste si třeba také trochu zarežírovat?
To záleží na tom, jak ke svým asistentům přistupují jednotliví režiséři. Například Robert Wilson skutečně nechává své asistenty pracovat s herci, nesmí se ale odchýlit od
jeho konceptu. V americkém divadle se totiž inscenace
musí nazkoušet ve velmi krátkém čase a asistenti režie
tak režisérovi ulehčují práci. U Roberta Wilsona jsem sice
byla jen jako pozorovatelka, ale u jiných režiséru jsem
i já spolurežírovala herce. Dělala jsem asistentku režie
například Mathiasi Langhoffovi a ten považoval některé
věci vyloženě za nudné a nechal je vykonávat asistenty.
V inscenaci, na které jsem s ním pracovala, bylo hodně
příchodů a odchodů, zásadní roli zde hrál timing, což
jsem měla za úkol nacvičit s herci já. Byl to ale také jeho
způsob, jak dát najevo, že jsem důležitá a začlenit mě tak
do tvůrčího procesu.
A neměla jste někdy chuť sama něco režírovat?
Asistent režie nemusí být moc dobrý režisér, a naopak.
Jsem dobrá asistentka, jak je to s tou režií, nevím. Je
ale pravda, že praxe mě moc baví a jednu dobu jsem
skutečně měla výzkumu dost a založila vlastní divadelní
společnost. V současné době pracuji na knize o tvůrčím
procesu a až ji dokončím, tak bych se ráda zase soustředila na něco jiného než teorii.
A jaký typ divadla tedy vy sama v praxi preferujete?
Inscenujete klasické texty, nebo se spíš orientujete na
autorskou tvorbu?
Jako režisérka jsem inscenovala klasické texty, třeba Jeana-Paula Sartra. A také jsme hráli současné hry. Myslím,
že kdybych se vrátila k praxi, tak bych si k režii vybrala
něco současného. Ačkoliv mám klasické texty ráda, myslím, že je povinností divadla uvádět nové autory. Před

několika lety jsem řídila diskuzi, kde umělec Jérôme
Savary prohlásil, že národ, který nemá nové hry, postupně upadá. Ta věta se mi vryla do paměti.

s režisérem, ale podle mých zkušeností se většinou na
škrtech dá úspěšně dohodnout. A stále trvám na tom, že
uvádět současné hry by měla být národní povinnost.

U současných autorů je ale možná ta nevýhoda, že jsou
naživu a mohou tedy do přípravy inscenace aktivně zasahovat...

Pro samé divadlo bychom úplně zapomněli na zcela zásadní otázku. Jak se vám na DAMU vůbec učilo?

To je pravda. Ale většina autorů chce být hrána. Když
s nimi tedy mluvíte o uvedení jejich hry, tak vám řeknou,
že samozřejmě s jejich textem můžete udělat cokoliv.
Na druhou stranu ale každý chce, aby jeho hra byla inscenována kvalitně. Když tedy s dramatiky posléze konzultujete změny, tak vám najednou zakážou vyškrtnout
větu, přehodit scénu, změnit závěr apod. Nevím, jak je
to v České republice s autorským právem, ale ve Francii
jsou autoři velmi dobře chráněni. Ale jak říkám, většina současných dramatiků je vděčná za to, že se jejich
hry hrají a jsou ochotni kvůli tomu udělat hodně ústupků. Také záleží na tom, jak moc jsou nakloněni dialogu

Podmínky na vaší škole jsou skvělé. Neříkám dobré, ale skvělé. Ve Francii rádi předstíráme, že všechno je bez chyby, ale
když po své univerzitě chci dobré - nebo aspoň normální
- podmínky k práci, narazím na řadu problémů. Úroveň vybavení je dost tristní, všechno mě víceméně zdržuje. Když
pouštím inscenace z DVD, tak bych je třeba ráda pouštěla
na velkém plátně a ne jen z malé televize, kdy musíte deset
minut čekat, než konečně začne fungovat. Pro Francouze
je skutečně důležité cestovat, aby měli představu, jak to
vypadá jinde, a neměli předsudky, že jsou vlastně nejlepší.
Já jsem například tak skvělé podmínky k výuce skutečně
nečekala. Takže mám ty předsudky možná také. Zdejší studenti mají velké štěstí a já doufám, že to vědí.
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Přejetá
žába
Tereza Březinová

Postavy:
VÁCLAV
PETRA
LENKA
MARTIN
KAREL
a další

I.
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Václav leží v neuklizeném pokoji na posteli. Má oči dokořán, vypadá jako mrtvola.
VÁCLAV: Ležel jsem na posteli asi pět minut, když mi došlo,
že to trvá jako taková dobrá hodina… Promrhaná hodina
života… Tak jsem si řek, ty seš v píči, kámo. Ty seš v píči.
Vejde Petra, u ucha má telefon. Je polooblečená.
PETRA (do telefonu): Leží tam už snad hodinu. To snad
není možný jako. Už zase…
VÁCLAV: Už ses naležel dost, kámo. Měl bys něco dělat.
PETRA (do telefonu): Copak jsem mu neříkala dost dlouho a pravidelně, že dneska mám tu předváděčku? To
uvítání? Otevření?
VÁCLAV: Ležet budeš v rakvi, kámo.
PETRA (do telefonu): A von si tam jenom leží? Já už fakt
nevím, co mám dělat. Pomoz mi. Pomůžeš mi?
VÁCLAV: I když ty budeš zpopelněnej.
PETRA (do telefonu): Už se neumí ani vzrušit. Co na to
říkáš? Jo, je to trochu vedlejší… ale taky důležitý, abys
věděla.
Václav se zvedne a stojí.
Doprdele.
Petra se na Václava trochu vyděšeně dívá, nečekala, že
by se někdy vůbec zvedl z postele.
Pauza.
(do telefonu) Jo já vim, sorry, jo… nebudu nadávat. Sorry,
mami. Kurva. Už vstal. Tak ahoj. Pa pa (vypne a schová
telefon) pa. Vašku? Haló. Václave!
Václav se na Petru podívá, ale vypadá to, jakoby hleděl
skrz ni.
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Už nechlastej.
VÁCLAV: Tak nohy mě snad eště poslouchaj, nebo co…
PETRA: Víš, co je dneska za den?

PETRA: Nejdu. Mám už kalhoty.

Václav udělá pár nejistých kroků.

Proč jako?
VÁCLAV: Pojď dolů. Skloň se. Sehni se… nebo nevím co.
Musíme nejdřív dolů, abychom mohli nahoru.
PETRA: Ty vole…
VÁCLAV: Za život jsem toho moc nenačet, ale tohle
vím.
PETRA: Hele, já musím jít.
VÁCLAV: Ten, kdo spěchá, se nezastaví. To je sranda, jak
mi to mluví…
PETRA: Ohromná.

Ty seš úplně mimo. Řekni mi něco. Haló!
VÁCLAV (falešně zpívá): A love like that, you know you
should be glaaad.
PETRA: Ty vole…
VÁCLAV: Jo, tak zpívá mi to eště taky…
PETRA: Fakt by ses měl nad sebou zamyslet.
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Václav udělá pár dřepů, ale zamotá se mu hlava a zůstane sedět na zemi.
Nebo já nad sebou. Sakra.
VÁCLAV: Kámo, kámo…
PETRA: Hele, já…

Pauza.

Václav se směje a otáčí se na zemi. Po chvíli spočine
v póze s pokrčenýma nohama ve vzduchu.
Petra si ho nevšímá a dolaďuje své oblékání.
VÁCLAV: Hele… co jsem?

Petra na sebe začne věšet oblečení na ven.
Václav se položí na zem; dá si ruce pod hlavu.
Já… se budu snažit.

Ticho.
Petra se snaží Václava ignorovat, ale po chvíli se na něj
stejně otočí.

Ticho.

Chrobák.

VÁCLAV: Byl jsem malej a táta mi zase vyprávěl o cestě
na sever, o cestě do hor, kde v jedný jeskyni žije ten, co
ví PETRA: Sorry. Sorry… víš co je dneska za den?
VÁCLAV: Den, kdy se mi zdál sen, že jsem byl malej a
táta mi zase vyprávěl o cestě PETRA: Děláš mi to schválně? Co?

Petra si vyndá telefon a vyfotí si Václava v jeho broučkovské póze.
Václav se ihned překulí na všechny čtyři a odcupitá do
rohu.

Ticho.
Václav se otočí na Petru.

Václav se postaví.

VÁCLAV: Pojď sem ke mně dolů.

Co děláš? Brouci se nefotěj, ne?
PETRA: Přestaň, já na tohle nemám náladu.

VÁCLAV: Tak sorry. Bavilo tě tohle, dycky.
PETRA: Ale už nebaví. Víš, co je dneska za den?

VÁCLAV: Den, kdy tě to přestalo bavit. Nevím, kurva, co
je dneska za den. Du si lehnout.
PETRA: Jasně, jdi si lehnout. Jasně.
Pauza.
Petra se chystá odejít.
Seš úplně na hovno. Vyřešíme to pak.
Petra odejde.
Ticho.
Václav si lehne na zem a začne zase dělat chrobáka.
Chvíli se svíjí, jako když umírá a pak nehybně leží. Škubne jednou nohou a nehýbe se.
Pauza.
Václav si lehne na bok a schoulí se do embryonální polohy.
VÁCLAV: Smrt… Ta smrt. Ta děvka. Ta Petra. Sakra, dal
bych si cígo… No ale zpátky k tý smrti. Co je to smrt? To
se mám ptát sebe? Ale… koho jinýho bych se měl vlastně ptát, když teď je každej k druhýmu tak jako hluchej.
A že by tam nahoře mi na to někdo odpověděl? To asi
těžko, když tam totiž nikdo není. Je to jenom přetvářka.
(kazatelským hlasem) Nemyslete na pozemské sračky
a hleďte tam vzhůru… Hovno.
Co je to smrt? Přemejšlel jsem nad tím už od ňákejch
čtrnácti? No jo. Asi jako každej. To byly ty chvíle, kdy se
chtěl člověk poprvé zabíjet kvůli holkám a tak? Ale já to
nikdy neudělal. Nikdo, koho jsem znal… Po tom, co se
o to pokoušel Pepík. Nebo jak se jmenoval… Je to jedno.
Všichni malí kluci se jmenujou většinou Pepíci.
Ty jo. Nikdo pak na to neměl ani pomyšlení. Bejt kvůli
smrti připoutanej do smrti na vozejku, to fakt ne. A to
byl vozejk tenkrát hodně out.
Pauza.

No, ale teď nad tím přemejšlím skoro pokaždý, co mám
kocovinu nebo jsem doma sám. A že to bejvá sakra
často. Zrovna teď mám obojí, takže bych to téma měl
asi vyřešit nebo co. Hrozně rád něco řeším, když mám
v puse eště chuť zvětralýho piva. Dostává pak to téma
takovej lepší nádech. Za každým slovem zůstane taková
jakoby tečka. Dovětek, kterej mi stoupá k nosu. Fuj. No,
asi nebudu jedinej, komu se po chlastu dává mozek do
pohybu pomalu.
Občas se říká, že smrt je vysvobození nebo řešení nebo
tak nějak. Ale je to fakt jenom občas a říkaj to většinou
divný lidi. Anebo znuděnej člověk, kterýmu už nemá tohle století co nabídnout.
Pauza.
Václav se začne na zemi protahovat.
No jo,… ale teď asi přišly ty chvíle, kdy je jasný, že by to
bylo ňáký řešení, kámo.
Václav se posadí.
Je to na hovno. Každej si myslí, že bejt zaměstnanej, je
něco super. Vydělávat prachy. Bejt v jedný místnoti dvanáct hodin denně. Čumět na protivný ksichty. Tvářit se…
a přetvařovat. Jo, hlavně přetvařovat. Vydělávat prachy,
prachy, prachy. Vyhonit si kapsy prachama! A taky právě
vydělávat pro tenhle stát… Kolik z nás dělá práci, která
nás nebaví, ale kterou dělat musíme. Protože už na nás
jiná nezbyla? Nevím… Fakt ne.
Ale já si jednou prostě řek: Kámo, takhle ne. Zvedni se.
Ukaž jim prdel a odejdi. Dyť musíš ještě udělat tolik věcí.
No… a pak jsi dostal depku, kámo, protože cejtíš, že tohle
století už ti nemá co nabídnout. Dostal jsi depku. A ležíš
si v posteli. Hodiny utíkaj jako minuty nebo naopak a ty
jen čekáš,… až to přijde.
A pak to přijde. Ten jedinej nápad! V podobě snu o mrtvym tátovi, kterej ti vypráví o cestě na sever, do hor, kde
žije ten, co ví, kam plujou mraky, když prší. No… Nebo
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jak to bylo. Nikdy jsem ho moc neposlouchal, měl dycky
tolik práce…
Václav se namáhavě postaví, možná se mu motá hlava.
No… asi mě čeká cesta.
Václav si rozcvičuje nohy. Pak na sebe hodí mikinu,
bundu nebo cokoliv a odejde.

Lenka si vezme jiný polštář. Ten také voní.
Furt se jenom meje. Furt se meje a pak se zase voní. Meje
se, voní se. Meje se, voní se, miluje se. Meje se.
Pauza.
Lenka si lehne na břicho a zaboří hlavu do polštářů.
Ticho.
(mumlá do polštářů) Hmmm… Chybí mi!

II.
Lenka rychle zvedne hlavu; zaposlouchá se.
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Jiný byt. Je více uklizený.
Drobná Lenka je zahrabaná v polštářích na kanapi. Jeden veliký objímá; má v něm zabořený nos.
LENKA: Tak krásně voní… Tak nádherně. Je to, jakoby tu
byl se mnou. Tady v tom polštářku. Je v něm schovanej,
zašitej. Nemůže ven a takhle voní… Nejvíc voní na krku
a taky na hrudníku. Nevím, jak to dělá. Asi si to roztírá
nebo co… A čeho se dotkne, to voní po něm.
Lenka si přičichne k pažím a rukám, k nohám, k hrudníku.

Ha… domyl se.
Lenka se na kanapi posadí a vyčkává. Zvedne polštář,
který spadl na zem a urovná si ho na kolenou.

Pojď, pojď… Teď se voní.
Vejde Martin. Má okolo beder omotaný ručník.
Lenka ho hltá pohledem.
MARTIN: Co je?

Ne. Já po něm nevoním…
Lenka zahodí polštář.
Pauza.
Lenka se přitiskne k polštáři.
Ale tenhle polštářek! Hmmm… Je to taková kořeněná
vůně. Taková… mám z toho husí kůži nebo jak se tomu
říká. Tomu šimrání v břiše. Hmm… Voní to, jako by byl
v něm. A je v něm. Zašitej…
Pauza.
Ba ne. Je ve sprše.

LENKA: Nic.
MARTIN: No proto.
Pauza.
Martin sbírá ze země své svršky a obléká se.
LENKA: Dneska ses myl dlouho.
MARTIN: No a co?
LENKA: Nic.
MARTIN: No proto.

Lenka vstane.

MARTIN: Hele… jdu.

LENKA: Můžu si k tobě čichnout?
MARTIN: Panebože, jestli ti to udělá radost?
LENKA: Jé, ty chceš, abych měla radost!
MARTIN: To jsem neřekl.

Ticho.
Martin se sehne a zavazuje si tkaničky.
Lenka se zamračí, nechce, aby Martin odešel.

Lenka přejde k Martinovi a čichá mu ke krku.
Martin se tomu směje.
LENKA: Krk.
Lenka se předkloní a čichá si k Martinovu hrudníku.
Hrudník…
Martin Lenku odstrčí a obleče si mikinu.
Hezky voníš.
MARTIN: Já vím.
LENKA: A chceš, abych měla radost!
MARTIN: Pamatuj si, ženská musí umět lhát.
Martin se posadí na kanape a natáhne se.
Lenka si k němu přisedne, hltá ho pohledem a moc ho
neposlouchá.
A vyčítat… to je taky důležitý. Samý výčitky. Nic víc.
LENKA: Máš tady ještě pěnu.
Lenka setře Martinovi pěnu z vlasů.
Martin se ošívá.
MARTIN: A podvádět. Pro to tu jste.
LENKA: Hm…
Lenka Martinovi hladí ruce.
Martin se zvedne.
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LENKA: Kam jdeš?
MARTIN: To je jedno, ne?
LENKA: Chci jít s tebou.
MARTIN: A proč?
LENKA: Protože k tobě patřím.
Ticho.
Martin se zvedne; tkaničky má zavázané. Přejde k Lence, natáhne k ní ruku.
Lenka uhne, jako by byla připravená, že ji Martin udeří.
Martin Lenku ale jenom pohladí po prsou.
MARTIN: Ukliď si tu.
LENKA: A můžu pak jít s tebou?
MARTIN: Nebude tě to bavit.
LENKA: Bude. Budeš tam ty.
MARTIN: Hm.
Martin se posadí na kanape. Zvedne jeden polštář.
Lenka si začne oblékat teplejší svršky.
Fuj, ten polštář si vyper.
LENKA: Voní jako ty.
MARTIN: Fuj, smrdí jako tvoje pižmo. Je to hnus.
LENKA: A kam jdeme?
MARTIN: Hlavně se tam do ničeho nemíchej.
LENKA: Neřeknu ani slovo.
MARTIN: No proto.
Martin se zvedne. Hodí polštář na zem.
Lenka je už napůl oblečená, ale Martin si toho nevšímá,
obejde ji a chystá se k odchodu.
Lenka si nazouvá pohorky.
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Co to je?
LENKA: No… Asi mě čeká cesta.

Lenka si sedá na Martina.
Martin ji ale odstrčí.

Martin kroutí hlavou a odejde.
Lenka za ním vyběhne.

MARTIN: Ses posrala, ne? Kdo má nosit ty tvoje sádlotuky.
LENKA: Promiň.
VÁCLAV: Bych se posadil ke většímu, kdybych to věděl…
MARTIN: Na to ser.
LENKA: Se mnou si nelamte hlavu.

III.
Václav sedí za stolem v kavárně. Je potemnělá, matně
zelená a zakouřená.
Václav je skloněný nad papír a něco si čmárá. Na stole
před ním je otevřená ﬂaška piva.
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VÁCLAV: Je tam hora… nebo jak to bylo? Cesta na sever….
Václav přestane čmárat a hrbit se nad stolem, narovná
se, vezme ﬂašku a rozhlédne se po lokále.
Kam ty to, kámo, musíš dycky zapadnout.

Lenka odejde.
VÁCLAV: Kdo to je?
MARTIN: Ale… jedna holka.
VÁCLAV: Fakt? Já myslel, že jsou dvě. Dobrý.
MARTIN: Neřeš ji. Nic by ti to nedalo.
VÁCLAV: No, to máš pravdu. Dneska chci řešit něco jinýho.
Lenka se vrátí a drží před sebou židli. Postaví ji mezi
Václava s Martinem.

Václav se napije.
Fuj. Levnej chlast a zelený světla.
Vejde Martin, v jeho stínu rozverná Lenka.
MARTIN: Nazdar, Vašku.
VÁCLAV: Neříkej mi Vašku.
LENKA: To je Vašek, jo, teda?
VÁCLAV: Zní to jak: šašku.
Martin se posadí naproti Václavovi. Není tu ale židle
pro Lenku.
LENKA: Nemám tu sedátko.
VÁCLAV: Kdo to je? Jsi měl přijít sám.
LENKA: Nevadí, já si sednu tobě na klín.

LENKA: Mám židli.
MARTIN: Máš furt depku.
VÁCLAV: Co? Jo, hele, pivo si nedávej. Tu pachuť nepotřebuješ cejtit.
MARTIN: Je to na tobě vidět.
LENKA: Proč to nepotřebuje cejtit?
VÁCLAV: No…
LENKA: Martine, proč to nepotřebuješ cejtit?
VÁCLAV: No…
LENKA: Martine, proč to nepotřebuješ cejtit?
MARTIN: Drž hubu.
VÁCLAV: No…
MARTIN: Nevíš… jak začít?
VÁCLAV: No…
MARTIN (k Lence): Ty drž hubu.
LENKA: Ale já nic neříkám.
MARTIN: No proto.

Ticho.
Václav se napije hnusného piva.
Ostatní jeho nechuť v obličeji pozorně sledují a napodobují.
Pauza.

LENKA: Em…?
VÁCLAV: Kde jsem skončil? V tomhle zkurvenym ovzduší si člověk ani nevzpomene, kde skončil. Natož vědět,
o čem dál mluvit… Doprdele.
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Pauza.
VÁCLAV: No… Chci se vydat na cestu.
MARTIN: Ale Ježíš přece není…
VÁCLAV: Někam na sever…
MARTIN: Ta by taky furt někam chodila.
VÁCLAV: Proč mluvíš o Ježíšovi?
MARTIN: Vzala si i sem pohorky.
VÁCLAV: Ježíš sem vůbec nepatří. Kurva. Kurva.
MARTIN: Ale to asi zase ne.
LENKA: To mluví o mně? Vždyť já…
Pauza.
MARTIN: Já nemluvil o Ježíšovi. Jenom jsem konstatoval, že přece není.
VÁCLAV: Já se chci vydat na cestu bez Ježíše. Jo? To už
si radši přibalím tohle hnusný pivko.
MARTIN: Co Petra?
VÁCLAV: Neví to. Ještě.
MARTIN: Jak se má?
LENKA: Kdo je Petra?
VÁCLAV: Dneska jsem ležel asi pět minut na pohovce.
Asi pět minut a tolik se toho za tu dobu normálně událo.
Víš kolik, ty vole? Jenom se dívám a nic. Co dělám? Nic
víc. Nic víc, kámo, neděláš. Si říkám. Měl bys něco, kámo,
dělat. To je jasný. Ale co. Mě nic nebaví. Nic… vůbec.
LENKA: A ta Petra je vaše?
VÁCLAV: Jo, posluž si.
Václav podá Lence krabičku cigaret.
Pauza.
Lenka nechápe, proč jí Václav podává krabičku cigaret.
MARTIN: Neotravuj. Vem si to a mlč.

MARTIN: Hele, já nejsem žádnej odborník. A taky mám
svý problémy a…
VÁCLAV: Jaký ty máš problémy?
LENKA: Já nekouřím.
VÁCLAV: Hovno máš.
MARTIN: Ale něco se s tebou děje…
VÁCLAV: To je obvyklá odpověď někoho druhýho. Mám
svý problémy. Mám svých problémů dost. Nezatěžuj mě.
Nebo přesněji, nevtírej mi to. Nebo… ještě přesněji… neposlouchám tě.
LENKA: Tu krabičku nechci.
Lenka položí krabičku cigaret před Václava.
Václav si jednu cigaretu vyndá a zapálí.
VÁCLAV: Jo, dík.
MARTIN: Já už ňák přestal kouřit.
LENKA: Já nekouřím.
MARTIN: Už jenom hulim.
VÁCLAV: No jo, dyť ty seš za vodou.
MARTIN: Na víc nemám prachy.
VÁCLAV: No jo.
Václav se zase napije hnusného piva.
Lenka Václava pozoruje, ošije se.
LENKA: Fuj, to je hnusný pivo.
VÁCLAV: Myslíš, že ta práce, co děláme, na nás zbyla?
Pauza.
MARTIN: Ale dyť ty nic neděláš…
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VÁCLAV: No…
MARTIN: Já si hlavně myslím, že si asi není z čeho moc
vybírat. Já dělám to, co dělat musím. Něco jako ta tvoje
Petra. Fotím lidi pro prachy. A co z toho mám? Běhání,
sem tam soud, mraky buchet a hulení. Co bys v tomhle
státě eště chtěl…
VÁCLAV: Já v něm nechci nic.
LENKA: Říkal jsi, že buchty moc nemusíš.
VÁCLAV: Já nic nechci.
LENKA: Pamatuju si všechno, co mi řekneš.
VÁCLAV: Od lidí, co se vracej k třešním a rudochům, fakt
ne.
MARTIN: Ale to je kauzalita.
VÁCLAV: Hovno. To je blbost.
LENKA: Mně se líbí ten obrázek těch třešní…
MARTIN: Vždycky se za určitou dobu vracíš zpátky. Toho si
někdy všimni. Třeba ráno řekneš ahoj a večer řekneš ahoj.
VÁCLAV: Musím se vydat na tu cestu,… protože tady to
nejde.
LENKA: Neříkáš mi ráno ahoj…
MARTIN: Ne, to je blbej příklad.
LENKA: Vlastně ráno u mě ani moc nebýváš…
MARTIN: Jako třeba takhle… ráno nebo odpoledne, to je
jedno… koneckonců to může bejt i kolem oběda…
LENKA (směje se): Vlastně ani moc večer…
MARTIN: Prostě přijdeš na něco…
LENKA: Prostě přijdeš, to je přesný!
MARTIN: Řekneš něco, co zas tak často neříkáš. Nevím
teď rychle co…
VÁCLAV: Táta se uchlastal, vlastně…
LENKA: Jé, to je mi líto.
VÁCLAV: Došlo mu asi, jak je to tady na hovno.

světě už přestává jít jenom o sex a dojde ti, že ten den se
ti už pomalu uzavírá. A takhle je to dycky.
LENKA: Nechápu to.
MARTIN: Ty víš, co tím myslím.
VÁCLAV: Mám pocit, že se mi táta celý dětství snažil říct,
ať se vydám na sever… nebo ať se prostě zdejchnu. Ono
je to asi to samý.
MARTIN: Všechno se furt opakuje. Nic tu není nový, to
se ti snažím říct. Tak neměj za zlý lidem kolem tebe, že
volej to, co už zažili…
VÁCLAV: Ty seš debil. Já tady mluvím o úplně nečem
jinym.
LENKA: Líbí se mi ta třešnička, nechám si ji vytetovat.
Říkala jsem ti to už, Martine? Hned pod tvoje jméno.
Semhle.
Lenka si ukazuje na prsa.
Martin si vyndá telefon. Svítí mu. Někdo mu volá.
Dobrý ne?
MARTIN: Du se vychcat, hele.
Martin se zvedne a odejde.
U stolu je ticho.
Lenka se nervózně zazubí na Václava, ten se zase shrbí
nad papír a začne na něj něco čmárat.
Pauza.
Lenka vyhlíží Martina.
VÁCLAV: Ty seš s ním šťastná?
Pauza.
Lenka neví, co odpovědět; nechápe otázku.

Pauza.
MARTIN: Já nevím… třeba si přečteš, že… že v současnym světě už přestává jít jenom o sex, ale do popředí
se dostává něco jinýho. No a pak sedíš večer v hospodě
a na tuhle větu si vzpomeneš, zopakuješ ji… v současnym

LENKA: Strašně mi chybí!
VÁCLAV: Je jenom na hajzlu.
LENKA: Trpím bez něj.
VÁCLAV: Puso, ty nemáš ani páru o tom, co je to bejt
šťastnej.

LENKA: Vždycky, když odejde, tak mi po něm voněj polštáře.
VÁCLAV: Bejt šťastnej není o vůni…
Pauza.
Václav k Lence ani nevzhlédne.
Ono šukání není všechno. To ti myslím před chvílí řekl.
LENKA: Vím, co je to bejt šťastnej. Ten divnej pocit, kdy
nevíš, co máš dělat a dělat nic nechceš. Trvá to krátce
a jenom to vyčerpává. Jako šukání. Tak na co… Radši nic
neřešit.
VÁCLAV: Proč máš ty pohorky?
LENKA: Každej krok vedle něho pro mě něco znamená.
A on chce…
VÁCLAV: Co?
LENKA: A on chce, abych měla radost!
Pauza.
Václav vzhlédne od psaní. Vezme do rukou ﬂašku.
Martin se vrátí a posadí se.

Lenka si položí svůj prst na ústa.
MARTIN: Ticho.
LENKA (šeptá): Jsem ráda, že ses vrátil ze záchodu tak
brzo.
MARTIN: Jo, jasný.
VÁCLAV: Má dneska vernisáž? To ani nevím.
MARTIN: No jo.
VÁCLAV: Jak to víš ty?
Ticho.
Jak to víš?
MARTIN: No… ty jsi mi to řekl… nevím už.
VÁCLAV: Co? Jak jsem ti to mohl říct, když jsem to nevěděl?
MARTIN: To je ta kauzalita, o který jsme mluvili. To… jak
se ten kruh uzavírá, jak se všechno vrací zpátky, otáčí,
protáčí, rotuje. Víš? Chápeš?
Václav pokrčí rameny a vypije poslední lok piva.

MARTIN: Dala ti?

Uf.

Pauza.

Václav se zvedne.
Lenka se také zvedne a začne se otáčet dokola.

Kde jsme to přestali?
VÁCLAV: Tohle pivo už si nikdy nedám.
MARTIN: Co ta Petra?
VÁCLAV: Nevím, přestalo jí to bavit. Ráno odešla do práce… nebo někam jinam, to je jedno.

LENKA: Já bych tančila!
VÁCLAV: Musím jít.
LENKA: Jsem malá víla!
VÁCLAV: Nejspíš to probereme později…
LENKA: Zelená vílá z říše prokletých altánků!

Václav do sebe překlopí ﬂašku.
MARTIN: Má dneska vernisáž.
VÁCLAV (krkem): Čeho?
LENKA: Jé…
Martin na Lenku ukáže výhružný prst.
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Martin se zvedne a dá Lence facku.
Lenka se zastaví a spadne mu do náruče.
VÁCLAV: Dík.
Václav odejde.
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Martin si hodí Lenku jako pytel brambor na rameno.
Odejdou.

Oukej… tak jo…
Petra začne vytáčet číslo; dá si telefon k uchu.

IV.
Zvedni to…
Do pokoje z prvního obrazu vejde Petra. Je slušně oblečená, dokonce až skoro elegantně. Jen její výraz tváře
vypadá jako výraz šílence.
Přechází nervózně po pokoji. Snaží se uklidnit. Zkouší
nějaké pózy z jógy, ale žádné moc neumí, tak nad tím
mávne rukou.
Pauza.
Petra zakňučí a posadí se na postel.
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PETRA: To… To… To ticho. Zblázním se, rozskočí se mi
hlava. Jestli tu je nebo není, to je vlastně jedno. Je to to
samý. Je mezi tím rovnítko. Jedno velký rovná se. Je tu
nebo tu není. A já se snažila dost dlouho.
Petra vstane, vyndá si z kapsy telefon. Něco v něm hledá.
A ještě se snažím. Ale je tak jinde. Tak se změnil. Nebo já.
Já prostě nevím. A nevím, jestli to mám řešit. Pomůžeš
mi? Prosím pomoz mi!

Petra začne přecházet po pokoji.
Zvedni to… No ahoj. To jsem já.
Petra si sedne na zem, dá si nohu přes nohu a začne si
hrát s palcem u nohy. Zaměstnání rukou je při telefonování tou nejdůležitější věcí.
Ahoj… No… To… To… To ticho. Zblázním se, rozskočí se
mi hlava.
Pauza.
Petra se položí na postel. Do telefonu mumlá.
Jo já vím… Ale jestli tu je nebo není, to je vlastně jedno.
Je to to samý. Je mezi tím rovnítko. Jedno velký rovná
se. Je tu nebo tu není. A já se snažila dost dlouho.
Pauza.
Petra se překulí na bok.

Petra se při pohledu do telefonu rozesměje.
Prej chrobák. To je vůl.
Pauza.
Petra zase zvážní.
Ani nevěděl, co je dneska za den. Nezajímá ho to. Je mu
to jedno. Je mu jedno, že půlka těch vystavenejch obrazů
je von, když chrápe. Doprdele.
Pauza.

Ne, to zase nechci… Ne, mami. A ještě se snažím. Ale je
tak jinde. Tak se změnil. Nebo já. Já prostě nevím.
Pauza.
No jasně, že myslím sebe. Kdo jinej z nás dvou by se mohl
změnit. Buď já, nebo on. Ale chtěla jsem ti ještě něco… Já
nevím, jestli to mám řešit. Pomůžeš mi? Prosím pomoz mi!
Pauza.
Petra se protahuje na posteli, kopne do dvou ﬂašek od
piva, které o sebe cinknou. Zvedne je a zahodí.

Nic… Ale on ani nevěděl, co je dneska za den. Nezajímá
ho to. Je mu to jedno. Je mu jedno, že půlka těch vystavenejch obrazů je von, když chrápe. Doprdele. Už.

Petra si vezme telefon do ruky; vytočí číslo a dá si telefon k uchu.

Pauza.

Zvedni to… (rychle si pro sebe opakuje) Je to ticho.
Zblázním se… Zvedni to.

Aha. Nemáš čas. Tak čau.

Pauza.

Petra zahodí telefon do peřin.

Ahoj.

Kurva.

Petra se zavrtá do peřin s telefonem u ucha.

Pauza.
Petra kňučí a převaluje se v peřinách; hledá odhozený
telefon. Posadí se a vytáčí další číslo.

Přijeď prosím.

Jé ahoj… Prosím tě… Jo, dobrý a ty…? Hele, prosím tě…
Jo, jasně.
Pauza.
Petra si dá telefon od ucha a pak zas zpět.
Jo? Fakt? Super. Hele… Zblázním se, rozskočí se mi hlava. Jestli tu je nebo není, to je vlastně jedno. Je to to
samý. Je mezi tím rovnítko. Jedno velký rovná se. Je tu
nebo tu není. A já se snažila dost dlouho.
Pauza.
Co, Karle? Že si děláš teprve snídani? A co já s tím jako?
Hele, ty už jdi taky do prdele. Jo… jo.
Pauza.
Petra položí telefon vedle sebe.
Tak jo.
Pauza.

Ticho.
Petra vystrčí ruku z peřin a položí telefon na zem.
Pauza.
Vejde Martin.
Petra vyskočí z peřin a běží k němu.
Miláčku…
Petra vpadne Martinovi do náruče. Ten ji odvleče k posteli, kde si ji k sobě postaví zády a začne si s ní pomalu
užívat.
To… To… Ticho. Zblázním se. Jestli tu je… nebo není…
MARTIN: Není tady, ne?
PETRA: To je vlastně… jedno. Je to to… samý. Je mezi
tím… rovnítko. Jedno velký… rovná se… A já se snažila…
dost… dlouho.
Martin s Petrou pokračují polonazí v posteli.
A ještě se... Ale je tak… Tak se... Já… Já… Nevím… Prosím…
Martin se svalí vyčerpaný do peřin.
Petra se od něj odvrátí.
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Jsi nejlepší.
MARTIN: Já vím.

LENKA: Znáš ten pocit, když tě píchne fakt hodně vlevo
nahoře? Vašku?
KAREL: Jo znám.
VÁCLAV: Neříkej mi Vašku.

Pauza.

Václav se zvedne a začne obcházet obrazy.

PETRA: Doprdele.

KAREL: Rozešel jsem se s přítelkyní.
VÁCLAV: (tiše) Šašku...
LENKA: To je mi líto.
KAREL: Byl jsem s ní asi pět let. Ani jednou jsem jí nezahnul.
LENKA: Jasně.
KAREL: Jsem Karel.

Pauza.

Petra rychle vstane a obleče se.
Přijdu pozdě.
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Petra je na odchodu.
Martin vstane a začne se pomalu oblékat. Nejraději by
si ale dal sprchu a ještě si zdříml.
Klíče hoď do schránky.
Petra hodí na postel k Martinovi klíče a odejde.
Martin se na chvíli zarazí. Zvedne z postele polštář
a začne si ho otírat o hrudník a krk. Náramně se u toho
baví. Polštář pak hodí na zem. Pak si vytrhne pár vlasů
nebo chlupů a položí je na polštář.
Pauza.
Martin se rozhlédne po bytě. Doobleče se, sebere klíče
a s pošklebkem odejde.

Lenka se chce zvednout, ale Karel ji stáhne.
Jste tu s někým?
LENKA: Přijde mi…
Karel se předkloní a rozbrečí se.
Lenka si ho nevšímá.
Václav se zastaví před obrazem, kde je nakreslená červenými tahy hora s jeskyní. Je to veliký obraz.
VÁCLAV: Ty vole, kámo…
Václav se opatrně rozhlédne.

V.
Výstavní síň. Velká pohodlná pohovka a různobarevné
skici Václava; převážně při spánku.
Na pohovce sedí Václav, Lenka a další muž, Karel. Pár
lidí obchází kolem obrazů.
Hraje tichá hudba.
LENKA: Je to jednoduchý. Prostě ta vůně je jako on… Je
jakoby místo něj… Jestli to chápeš.
VÁCLAV: Snad tu budou mít někde pivo.

Ty vole, kámo… vidíš to? Tohle je na severu. To je ta hora.
Jeskyně, kde bydlí ten, co…
Vejde Petra, je rozcuchaná.
Lidé okolo začnou tleskat.
Václav je v transu před obrazem.
PETRA: Promiňte mi zpoždění.
Ticho.

Karel potichu pláče.

Pauza.

Vítám vás tu a…

VÁCLAV: Tak jsem tam došel, tati. Prošel jsem tím obrazem, jak jsi chtěl. To byl teda nápad, fakt… No… a nic.
Zase ležím. Zase ležíš, kámo. Zase ležíš. Di do prdele.

Vejde Martin; uřícený stejně jako Petra. Pár lidí ho zaregistruje, ale jinak se na něj nekouká nikdo krom Lenky,
která na něj mává a ukazuje místo vedle sebe.
Petra na Martinovi zůstane viset pohledem. Toho si
všimne Václav. Hledí střídavě na Martina, na Petru
a na obraz.
Martin přejde k Lence a pohrozí jí. Lenka přestane mávat.

Václav vstane a začne kopat do polštářů na zemi.
Kurva. Kurva. Kurva.
Václav vezme batoh a začne balit.

MARTIN (šeptem k Lence): No proto.
PETRA: Tak tedy, děkuji, že jste přišli na zahájení… Vašku?

Ale co, kurva?

Václav začne osahávat obraz; hledá cestu dovnitř.
Lidé se na něj otočí. Lenka se rozesměje na celé kolo.
Lidé se mezi sebou potichu baví.
Petra stojí a neví, co má dělat. Pohledem hledá pomoc
u Martina.

Někdy prostě přijde chvíle, kdy má člověk chuť se na
všechno vysrat. Vysrat se na to všechno a srát dokud
nebude všechno pryč. Všechny ženský jsou od přírody
děvky. Ženský jsou jenom malý děvky. Žádná se nespokojí jenom s jedním ptákem…
Chlap a ženská k sobě nepatřej. Ženská chce mluvit, povídat si, kouřit a starat se. A taky ňákou tu oporu, nebo
co… Ale kdo tohle všechno má zvládat? Buď jedno, nebo
druhý, puso. Buď jedno, nebo druhý. A proto jsou to děvky, tohle si neuvědomujou.
A někdy přijde chvíle…

HLAS: Co dělá?
HLAS 2: To je ten z těch obrazů ne?
KAREL: Vy jste tu sama?
Václav prokopne plátno obrazu.
Ticho.

Václav si sedne na zem, prázdný batoh si dá do klína.

Václav se zvedne.
PETRA: Doprdele.
KAREL: Jsem Karel.

tvorba

Václav dírou proleze.
Tma.

A někdy přijde chvíle, kdy si chlap musí sebrat nejpotřebnější věci a vypadnout na sever. Nebo někam prostě.
Najít si tu svojí posranou cestičku. A začít jí od těch sraček omejvat.

VI.

Václav zvedne pár ﬂašek piva a dá si je do batohu.

Pokoj z prvního dějství.
Václav leží na posteli. Po zemi jsou poházené polštáře.

Tak… to nejpotřebnější.
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Pauza.
Jo… a ještě ječet ženský potřebujou. Ale na to asi není
zvědavej žádnej chlap. Ani nejlepší kámoš. Nebo co…
Kámo, kámo…
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Ticho.
Petra sbírá polštáře, čichá k nim, ale žádný už nevoní
tak, jako ten, co měla v rukou před chvílí.
Hele… Co to je!?

Vejde Petra. Zarazí se nad poházenými polštáři.

Petra se na Václavovu pózu podívá, přemáhá smích.

PETRA: Musíme si promluvit.
VÁCLAV: Mluvit a mluvit. Mlejt a mlejt.

PETRA: Nevím.
VÁCLAV: Přejetá žába.

Václav si vyndá z batohu pivo a otevře ho; posadí se
na postel.
Petra začne ze země sbírat polštáře a pokládá je na
postel.

Václav se překulí na záda a napije se piva.
Pauza.

PETRA: Co to jako mělo, kurva, bejt?
VÁCLAV: No…
Petra u postele zvedne polštář a přičichne k němu, Václav ji při tom pozoruje. Petra se na něj podívá a pak
polštář odhodí na postel.
PETRA: Myslela jsem, že si nepamatuješ, když jsem ti
říkala, co bylo včera za důležitej den. Pro mě důležitej.
VÁCLAV: A výčitky. Jo jo… A ty výčitky. Přímo výčty výčitek.
PETRA: Ležíš si tady celý dny v posteli, chlastáš pivo
a mě nevnímáš. Cos to tam jako dělal? A co jsi jako čekal?
VÁCLAV: Hele…
PETRA: No…?

Přejetá žába. To jsem já.
PETRA: Hm.
VÁCLAV: A víš, kdo mě přejel?
PETRA: Ty sám ses přejel.
Pauza.
Václav se napije z ﬂašky a vyprskne pivo směrem na
Petru.
Petra snad včas uhne.
(pro sebe) Prase nechutný.
Václav se od Petry odvrátí a pije dál pivo.
PETRA: Zničils mi zahajovačku...
VÁCLAV: Já myslel, že jenom obraz.
Pauza.

Václav se zvedne z postele, pivo nese s sebou. Položí se
na zem, ruce i nohy dá od těla a skrčí je. Hlavu dá na
stranu a vyplázne jazyk.

(tiše) Stejnak bys byla beze mě hovno.
Pauza.

VÁCLAV: Co to je?

PETRA: Martin říkal…

Václav vyskočí ze země a přejde rychle k Petře, ta uhne
stranou. Bojí se Václava. Polštář, který drží v ruce, si dá
před sebe, jako ochranu.

Petra si sedne vedle Václava, urovná si na sobě oblečení.

Takhle ti to říkal? Jo?

Ty s ním nespíš?
PETRA: Ne.
VÁCLAV: Proč s ním nepícháš?
PETRA: Máme dobrej přátelskej vztah.
VÁCLAV: Ty vole!
PETRA: Nechci ho kazit.
VÁCLAV: Já s ním mám dobrej přátelskej vtah. Ne ty.
Známe se od školy. Ale ne ty!

Václav předvádí soulož Petry s Martinem, ale je na ni
tedy znatelně hrubší.

Václav vstane a přejde si k batohu pro další pivo, které
si otevře.

Tak co ti říkal? Mluv!

Taky lži a lži. To uměj ženský nejlíp.
PETRA: Před chvílí ses docela rozjel… Líbilo se ti to? Třeba se přece jenom dokážeš vzrušit.
VÁCLAV: Ani se nezeptala s kym… S kym jakože nepíchám, jak to myslíš? Vašku? Vašku…! Sakra. Tohle je jasný, kámo.
PETRA: No tak… přemož tu depku a pojď do postele. Je
to jenom v tvý hlavě.

Martin říkal…
VÁCLAV: Říkal taky něco, jo? Nebo jenom…
Václav Petru chytne za ruce, otočí si ji k sobě zády
a předkloní ji na postel.

Václav Petru strčí na postel, položí ji na záda a otočí ji
hlavou k sobě; chytí ji pod krkem.
Nebo ti to říkal takhle? Když ses jim zalykala?
PETRA (namáhavě): Seš debil.
Václav si sedne vedle Petry na postel.

Václav si dá na záda batoh s pivem a otočí se na Petru.
VÁCLAV: Jo, to jsem. Díky.
Pauza.
PETRA: Prej máš jen normální depku. Až devadesát dva
procent světový populace tímhle stejným stavem trpí.
Zbylý procenta jsou nesvéprávný.
VÁCLAV: Já jsem taky nesvéprávnej.
PETRA: Máte pocit, že se nedá s ničím hnout. Že nemá
nic smysl. A že jste tu jen do počtu.
VÁCLAV: Nemoc dvacátýho prvního století. Nevyléčitelná
choroba.
Pauza.

VÁCLAV: Di do prdele.
PETRA: No…
Petra se zvedne a chystá se k odchodu.
Musím eště na tu výstavu. Pořešit to tvoje dílo…
Petra odejde.
Pauza.
Václav si vyndá telefon a vytočí číslo.
HLAS (z telefonu): Hledáš zábavu na dnešní noc? Naše
kočičky se o to postaraj. Chceš Jenny, Sáru nebo Lindu…

tvorba
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Václav telefon vypne a zahodí.
Ticho.
Václav odejde.

Vejde Martin v oblečení; byl venku.
Lenka se k němu rozeběhne, než se ale dostane úplně
k němu, tak se zastaví.

VII.

MARTIN: Co je?

Pokoj z druhého obrazu.
Rozbordelené kanape a na něm plačící Lenka.

Lenka se ohlédne na druhou stranu, jakoby tam měl
někdo stát.

LENKA: Polštářku.

LENKA: Nic.
MARTIN: No proto.

Lenka si vezme nejbližší polštář a čichá k němu.
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Není tu! Zmizel. Kde jsi?
Lenka čichá ke všem polštářům.

Martin Lenku chytne za prsa a přitiskne si ji k sobě.
Lenka ale nic nedělá, jen stojí. Ani Martina neobejme.
Co je?
LENKA: Nic.

Kam jsi vyprchal? Sakra.
Lenka se zase rozbrečí.
Asi bych se měla sebrat. Nikoho přece nezajímá uplakaná operátorka… Všichni jsou zvyklí na široký úsměvy.
I když možná,… že když se mi podaří udělat ten úsměv
ještě širší… tak,… že si nikdo nevšimne, že moje oči jsou
plný tý hnusný slaný vody. Nikdo se nedívá do očí, když
vidí tvojí držku dokořán.
Pauza.
Je slyšet puštěná sprcha.
Hm. Anebo se vybrečím před každym telefonem. Taky
řešení. Tak hrozně mi chybí…
Ticho.
Lenka se zvedne a snaží se dát do kupy.
Dobře, tak…

Martin Lenku od sebe odstrčí; ruce má položené na jejích ramenou. Prohlíží si ji.
Lenka se na něj usmívá širokým televizním úsměvem.
Pauza.
MARTIN: No… proto…
Vejde Karel. V županu. Nechápavě stojí a hledí na ty
dva.
Martin se na něj zašklebí.
(šeptem k Lence) Ty malá kurvičko,… teď už seš ženská.
Martin na Karla mávne a odejde.
Lenka stojí zády ke Karlovi a hledí za Martinem, který
ji právě opustil.
KAREL: Kdo to byl?
Pauza.
Lenka nepolevuje se širokým úsměvem; otočí se na Karla.

LENKA: In…stalatér?

Lenka odejde.
Karel odejde.
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Pauza.
VIII.
KAREL: Jasně. Už jsem si myslel, že je to tvůj brácha
nebo co. To by bylo divný, kdyby tě takhle držel.
LENKA: Hm…
Pauza.
Brácha…?
KAREL: Jasně. Seš si s tím chlápkem podobná.
Karel přejde na kanape a posadí se na něj, naznačí Lence, aby se posadila vedle něj.
Lenka se k němu připojí.
LENKA: No, ani bych neřekla…
KAREL: A dáš mi pusu?
LENKA: Budu muset do práce.
KAREL: Jasně.
Pauza.
Lenka se zvedne a začne se oblékat.
Můžu tu zůstat? Ještě se oholím.
LENKA: Jasně. Strojek… tam je.
KAREL: Všiml jsem si.
Pauza.
Lenka hledá v kalhotách klíče, když je najde, hodí je na
pohovku.

Václav sedí za stolem v kavárně. Zelený nádech a kouř
z ní ještě nezmizel.
Václav má před sebou hnusné pivo a hrbí se nad papírem.
VÁCLAV: Jasně. Dyť dnešní doba je taková. A co byste
chtěli? Všichni sedíte na prdeli… Někde v teplý kanceláři.
Teda v tom lepším případě. Od rána do večera,… pak
přijdete domů a jdete chrápat. A tak furt dokola, abyste
měli do důchodu co nejvíc peněz. Který vám stejně seberou… No… a tak to je. To je ten život. Takhle se to dělá.
Tak proč se na to, sakra, úplně nevysrat…
Pauza.
Václav se napije; zašklebí. Skloní se.
Nevysrat se na to. Člověk je otupělej. V týhle společnosti... otupělej vůči citu, vůči obyčejný lidský důvěře, vůči
tělesnýmu kontaktu. Jo. Tak daleko to dojde.
Tak co dělat? No. Chlastat pivo a čekat. A čekat. A čekat.
Není to nic o lenosti. To vůbec. To ostatní jsou liný. Ty,
který choděj každej den do práce a z práce. Ty jsou líný,
že si nedovedou představit, že by dělali něco jinýho. Jsou
liný se odhodlat k nějakýmu kroku. Tohle je všechno na
hovno.
Pauza.
Václav si zapálí.

LENKA: Pak je dej do schránky.
Karel se zvedne.
KAREL: Jasně.

Hm… Petra. Kouření. Kouř. Smrt. Mrk. Smrk. No. To jsem
se do toho zase zamotal.
Normální depku máš, kámo, jenom normální depku. To je
v tomhle století už civilizační choroba. Prej se to všechno
cyklicky opakuje. No, zatím tomu všechno nasvědčuje.
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Václav vstane. Vezme papír, na který psal a pověsí ho
na zeď. Dojde si pro pivo. Prohlídne si zeď a odejde.

PETRA: Byla to taková hra. Ze začátku jako. Něco předvést a ten druhej musel hádat.
MARTIN: Co když uhádl.
PETRA: Moh si s tím druhým dělat, co chtěl.
MARTIN: A když ne?

IX.

Pauza.

Výstavní síň. Obrazy se spícím Václavem jsou všude
kolem. Prokopnutý červený obraz chybí.
Až na Petru a Martina není v síni nikdo jiný.

PETRA: Nevím, to se ještě nestalo.

Tak uvidíme, jestli se budu mít líp. Jestli už nebudu tak
ponořenej celej v píči.

PETRA: Odejdu od něj, odejdu. Slibuju.
MARTIN: Neslibovat.
PETRA: Jen co mě přestane potřebovat.
MARTIN: Ale on tě nepřestane potřebovat. Ty ho musíš
přestat potřebovat.
PETRA: Ne…
Petra odejde od Martina a prochází se po výstavní síni,
zastaví se před jedním „spícím“ obrazem.
MARTIN: Je to ubožák.
PETRA: Jenom tak polehává.
MARTIN: Ten nikdy nic nedokáže.
PETRA: Předvádí tvory.
MARTIN: Není jako ty.
PETRA: Chrobáka…

Petra si sedne na pohovku, Martin se k ní chystá přisednout.
MARTIN: Je už vyřízenej.
Vejde Václav, je vyřízený po cestě.
VÁCLAV: Nevadí ti dívat se při souloži na to, jak spím?
MARTIN: Co?
VÁCLAV: No já nevím… přijde mi to trochu zvrhlý.
MARTIN: Hele, měl bys jít domů. Táhne z tebe to hnusný
pivo z toho baru.
VÁCLAV: Tak jo…
Václav se otočí a odejde.
Pauza.
PETRA: Co to…
MARTIN: Ti říkám... vyřízenej.

Petra se rozesměje.
Václav se vrátí.
To je vůl.
MARTIN: Jaký tvory jako?
PETRA: Jo.
MARTIN: Tomu nerozumím.
PETRA: Já taky ne.
MARTIN: Jo…
Pauza.

VÁCLAV: Anebo ne.
Václav začne procházet okolo obrazů.
Martin s Petrou ho nechápavě pozorují.
Je vám spolu dobře?
MARTIN: Co to kecáš, zase?

VÁCLAV: Kamaráde… strávil jsem nějakej čas s tou tvojí
Lindou nebo jak se jmenuje…
MARTIN: Lenka…
PETRA: S kým?
MARTIN: S nikým… Prosím tě.
VÁCLAV: Abych nevěděl, jak na ženský působíš… tim
svým kořeněnym… nevim. Je to ale ubohý. To ti řeknu.
MARTIN: Ježíš, co to kecáš?
VÁCLAV: A zase jsme u Ježíše, sakra. Ten sem prostě nepatří. Jo? Sem ne. Ten je někde v prdeli! A tam si lítá
dokola.

MARTIN: Varuju tě.
VÁCLAV: To říká ten, kdo fackuje ženský…?
MARTIN: Kurvy to ze začátku potřebujou.
PETRA: Co?

Václav se zastaví.
Ticho.

Václav Petru zvedne a dotáhne ji k jednomu obrazu, kde
je vyobrazen spící Václav.
Do výstavní síně začnou přicházet první návštěvníci,
každého zdraví.
Martin nedělá nic.

No.
PETRA: Otevíráme.
VÁCLAV: Fajn. Tak to asi přijdeš pozdějc, ne?
PETRA: Ne.
MARTIN (k Petře): Dobře!
Pauza.
VÁCLAV: To jako budeš s tímhle? Dyť má holou prdel.
MARTIN: Ale aspoň se mi postaví.
Ticho.
Petra zatahá Martina za ruku.
PETRA (šeptem k Martinovi): To ne…
Václav je trochu zaraženě pozoruje.
VÁCLAV: Cože?
MARTIN: No slyšel jsi.
VÁCLAV: Seš svině. Normální svině.
MARTIN: Hele, neutrhuj se na ní.
PETRA: Jo…
VÁCLAV: To bylo pro tebe, ty píčo.
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Václav přejde k Petře. Martin mu v tom chce zabránit,
ale nepodaří se mu to. Václav se nad Petru skloní.
VÁCLAV: Uvědom si… Než uděláš nějakou píčovinu,… že
beze mě jsi nic. Dyť ty mě potřebuješ! Podívej se kolem
sebe!

Vidíš to! Koukej na to. Beze mě jsi hovno. Úplný nic.
Meleš tady něco o podobách světa a možných změnách
díky umění. Ale ty seš beze mě hovno. Ty mě k tomu
potřebuješ.
PETRA: Ne. Já vím…
VÁCLAV: Rozumíš mi?
PETRA: Ne.
VÁCLAV: Jestli uděláš nějakou píčovinu,… jako třeba bejt
s někym jinym,… tak já udělám píčovinu taky. Oukej?
Pauza.
Petra se Václavovi vymaní a přeběhne k Martinovi.
MARTIN: Táhni domů. Zašij se do tý díry a chcípni. Dneska už ses nalítal venku dost. Na svoje limity až příliš. Tak
pozor na to. Ty brouku jeden.
VÁCLAV: Brouku?
MARTIN: Jo.
VÁCLAV: Tys mu o tom řekla?
MARTIN: Vím všechno. Táhni se zas schovat do kouta
s pivem.
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Václav přejde k Martinovi a Petře, Petra se na něj nedívá.
VÁCLAV: A ty nic neřekneš?
Petra zakroutí hlavou.
No fajn. Ono až jemu přestane stát, tak ti to dojde.
Václav kopne Martina mezi nohy, ten se skácí k zemi.
MARTIN (piští): Doprdele.
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Petra se k Martinovi sehne a lidé se kolem něj seběhnou.
Václav odejde.
Tma.

VÁCLAV: No… spíš takovej… nakřáplej. Nejsi nemocná?
Pauza.
Dívka v telefonu si povzdechne.
HLAS: Jsem nemocná. Jsem z tebe nemocná… Úplně
rozpálená.
VÁCLAV: Fajn.
HLAS: Sedíš?
VÁCLAV: No jo.
HLAS: Chceš vědět, co dělám já?
VÁCLAV: Můžeš dělat cokoliv, dyť tě nevidím. Telefonujeme.
HLAS: Klečím na gauči, mám tě zapnutýho nahlas a jednu ruku mám dole… chceš vědět, co dál?
Pauza.
Václav se polije pivem.

X.
HLAS (z telefonu): Hledáš zábavu na dnešní noc? Naše
kočičky se o to postaraj. Chceš Jenny, Sáru nebo Lindu…
Rozbordelený pokoj z prvního obrazu.
Václav sedí na posteli, kolem něj je hodně ﬂašek od
piva. Některé ještě plné. Ale těch je menšina.
Václav s pivem v ruce telefonuje.

VÁCLAV: Do prdele… Kurva.
HLAS: Cože?
VÁCLAV: Nic.
HLAS: Slyšela jsem dobře… Máš to rád ostře?
VÁCLAV: Jsem mokrej.
HLAS: Taky jsem mokrá!
VÁCLAV: Polil jsem se.
Pauza.

HLAS (sexy): Ahoj krasavče…
VÁCLAV: Ty mě vidíš?
Václav se rozhlíží.
HLAS: No jasně, že vidím. V mysli tě vidím. Vidím tě, jak
sedíš a celej nažhavenej posloucháš můj sexy hlas. Přijde
ti můj hlas sexy?

HLAS: Tak mi řekni… co máš na sobě ty? Co vidíš, když se
podíváš dolů? Vidíš…
VÁCLAV: Děravou fusekli, ﬂašky od piva, chlupatý
nohy…
HLAS: Ale ne ne ne… tam dole… přece…
VÁCLAV: Ten polštář s jeho smradlavou vůní, jo? Ten
spálím.
HLAS: Polštář? S vůní?

Václav položí telefon na postel.
Václav si otevře další pivo a zahodí otvírák.

HLAS: Umíš pracovat s představivostí, zlato?
VAŠEK: Nevím.
HLAS: Představ si mě tam vedle sebe. Mám veliký prsa,
stojej mi bradavky. Máš tam zimu, že jo…
VAŠEK: No… kdo to má platit?
HLAS: Jsem úplně vlhká, cítíš to?
Václav se snaží dostat z postele všechny zátky od
piva.
HLAS: Klečím ti mezi nohama, už mám otevřenou pusu…
pustíš mě k němu? Nebo si mám ještě chvíli hrát…?
VÁCLAV: Eště jednou, puso?
HLAS: Mám si hrát… Tak lež klidně a nech to na mě…
ještě chvíli…
VÁCLAV: Jo, slyším.

VÁCLAV: Nechala mě… a eště ke všemu s tou píčou!
Pauza.
Žena v telefonu tlumeně smrká a možná i vzlykne.
HLAS: Ale to se stává. Pojď se pomazlit, já tě dostanu na
jiný myšlenky…
VÁCLAV: Já ti nevím, Lindo…
Pauza.
Václav otvírák najde na posteli.
VÁCLAV: Já bych si asi povídal.
HLAS: Tvoje prachy…
VÁCLAV: Je to ňák na hovno.
Václav si sedne na postel a popíjí pivo.

Pauza.
Václav se na posteli uvelebí.
HLAS: Tak, co si představuješ? Já už se začínám nudit,
asi si začnu brzo hrát…
VÁCLAV: Fakt zníš dost… rýmově.
HLAS: To, že mám z tebe zrychlenej tep.
VÁCLAV: Seš svéprávná?

HLAS: Nikdo to nemá jednoduchý.
VÁCLAV: Jenom nesvéprávný. Ale ty nic nevěděj…
HLAS: Představ si mě tam vedle sebe. Jsem u tebe
schoulená… a cítím, jak voníš… na krku a na hrudníku…
Ach jo.
VÁCLAV: S tím di do prdele.
HLAS 2 (mužský): Bez nadávek, prosím.

Pauza.

Pauza.

HLAS: Chceš mě mít… nezletilou? Můžu bejt malá neposlušná holčička. Naplácáš mi?
VÁCLAV: A to nemáš depku?
HLAS: Brzo tě přejde… stojí ti…
VÁCLAV: V týhle době má depku každej.

VÁCLAV: Co?
HLAS (tlumený): Ale dyť nic neřek…
HLAS 2 (tlumený): Já to tady jako nebudu poslouchat.
HLAS (tlumený): Ale není to tak hrozný, jako posledně.
HLAS 2 (tlumený): Bez nadávek, jo?
HLAS (tlumený): Bez nadávek.
VÁCLAV: Hej, hej! To tady hrajeme na třetího, nebo co?
HLAS 2 (tlumený): Za nadávky je příplatek…

Pauza.
Václav vstane a s notnou dávkou alkoholu v krvi začne
hledat po pokoji otvírák.
HLAS: Ty jsi mi nějakej smutnej, kocourku.

tvorba

Ticho.
Pauza.
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VÁCLAV: No to mě poser.
Václav zkoumá pivo, nemůže uvěřit, že slyšel v telefonu
mužský hlas.
Žena v telefonu trochu vzlyká.

Václav vleze s pivem v ruce a batohem na zádech do
díry v obraze.
Na zdi visí Václavův papír z hospody.
Tma.
Konec.

HLAS: Seš tam, brouku?
VÁCLAV: Neříkej mi brouku, puso.
HLAS: A jak ti mám říkat?
VÁCLAV: Říkej mi Šašku, ale já to nesnáším.
HLAS (bez svého sexy zabarvení): Vašku?
VÁCLAV: No jo… ale… no to je jedno.
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Pauza.
HLAS: Vašku…
VÁCLAV: Někoho mi tvůj hlas připomíná.
HLAS: Vážně? A chceš si mě tak představovat? Třeba
jsem to já.
VÁCLAV: Je to taková drobná holka… taková, co neví, co
je to bejt šťastná.
HLAS: Je to to samý, co šukání!
VÁCLAV: Lenko?
Lenka položí telefon.
To jsou věci. To jsou věci.
Václav telefon zahodí a podívá se mezi nohy.
No tak zase nic, kámo. Tak jindy.
Václav dopije pivo. Otevře si další a vstane; motá se.
Pauza.
Václav přejde za postel a vytáhne prokopnutý červený
obraz, opře ho o zeď. Vezme si na záda batoh.
Už ses naležel dost, kámo. Měl bys něco dělat. Prej: Zalez
do díry a chcípni… Tak jo. Asi mě čeká cesta.

Tereza Březonová
Narodila se v roce 1990 v Praze do znamení ryb a do
krásné čtvrti Dejvice. Ještě v patnácti letech si myslela,
že její budoucnost bude v módě. Z omylu ji ale vyvedla
praxe v divadelní krejčovně a návštěva zkoušky inscenace. Po absolvování Střední průmyslové školy oděvní
se přihlásila na obor Divadelní věda na FF UK a také
na obor Tvorba textu a scénáře na Vyšší odborné škole
u Konzervatoře Jaroslava Ježka. Dostala se na oba dva.
Psaní divadelních her se věnuje od roku 2010. V roce
2012 se dostalo její drama Defender mezi devět ﬁnalistů v Dramatické soutěži Ceny Alfreda Radoka.
O pár měsíců později získal text čestné uznání v soutěži o Cenu Evalda Schorma. V říjnu 2012 byl Defender
vybrán, spolu s dalšími třemi texty, k inscenovanému
scénickému čtení v rámci Noci autorů, která se konala v Činoherním klubu. Úpravu a režii textu připravil
Daniel Špinar.
V současné době má úspěšně ukončené studium na
Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka, nadále studuje
Divadelní vědu a se studenty Vyšší odborné školy herecké připravuje jejich absolventskou inscenaci, pro kterou jim napsala hru Křižovatky (režie Karel Kříž). Pokud
nepíše, tak hraje na kytaru, šije, obdivuje hranatá auta
a skládá básně.

Několik
poznámek...
Arnošt Goldflam

Napůl v mrákotách jsem v Brně na Provázku zkoušel
představení Kominické lodě, takový kabaretík z textů
Ivana Wernische, s hudbou Miloše Orsona Štědroně.
Složil krásné písně, jedna pasáž je dokonce taková
komická operka. Herci jsou výborní, Wernischovy texty omamné, vrcholně básnické, neslušné a přidrsnělé
a je to výsostná poezie bez skrupulí. Ty moje mrákoty
možná přispěly k tomu, že se, jak se zdá, představení
zdařilo, že je - jak se v jednom textu říká - jako sen, že
plyne jako podivný sen, v němž se míchá jedno s druhým. To se mi líbí!

Nicméně jsem si uvědomil, že se to rozhodně nemusí - a asi ani nebude - líbit každému. A asi z různých
důvodů. Ale to se nic nedá dělat. Lidé mají různý vkus
a je nutno takovou věc respektovat. Nelze nutit milovníky čisté zábavy, takzvaného kulturního průmyslu, do
zájmu o - například - „vysokou“, náročnou kulturu, do
intelektuálních textů, do snahy o přemýšlení a vyvozování nějakých závěrů. Konec konců, uniﬁkovaný vkus,
byť na vyšší úrovni, než je dnešní obecný, by byl také
špatným znamením.
A tak já tento chaos v názorech a pohledech vítám, ať
je mi milý či nikoliv. Například jsem četl řadu kritických
názorů na poslední opus režiséra Trošky, Babovřesky.
Z jeho ﬁlmů jsem ani jeden nedodíval do konce, nebavily mě prostě vůbec. Důvody tu rozvádět nebudu, to je
zbytečné, však jsem si to ověřil a chodit na to nemusím,
nejsem masochista. Ale p. Troška patrně má tento vkus,
má takový náhled na svět, život, zábavu a má i svou
- a ne malou - diváckou obec, tak bych byl blázen, kdybych mu právo točit podle svého, chtěl upírat a ještě
bych se o té jeho práci nějak negativně kriticky vyjadřoval, když má právě ten jiný vkus, jiný pohled na svět,
ba, asi na všechno. Pokud bych byl kritikem, vyjadřoval
bych se nejspíš k tomu, co mi není tak vzdálené, čemu
jsem schopen a ochoten!!! porozumět, a tudíž jsem
nějak disponován to analyzovat, popsat klady i nedostatky, pokusit se o nějaký sumář těch východisek, nálad, pocitů, dějů, hereckého vedení, režijního rukopisu,
hudby, výtvarné stránky, všeho. To platí jak o ﬁlmu, tak
ovšem i o divadle.
A poněvadž do divadel docela chodím, abych viděl, jak to
dělají ostatní, poučil se, ať už v pozitivním či negativním
smyslu, někdy mě zaujme kritické hodnocení v tisku,
když je evidentně nepodložené, nepravdivé, tendenční
nebo zmatené nebo lajdácké či zcela povrchní. Sám jsem
se asi třikrát v životě, přesto, že jsem si řekl, že si těchto
nekvaliﬁkovaných zbrklých a povrchních soudů nebudu
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všímat, dokonce ozval. Ono z toho nic nebylo, ale aspoň
jsem měl pocit zadostiučinění, že jsem se totiž vůbec
odhodlal a napsal jsem k tomu své.
Chtěl jsem napsat „i v poslední době“, ale správně by
mělo být „zvlášť v poslední době“ mě několik takových
kritických reﬂexí překvapilo. Tak například hodnocení
shakespearovské inscenace v ND, kde se psalo, že soubor ND nedorostl vysoké náročnosti a umění režiséra. Inscenace byla dokonce oceněna za scénograﬁi a kostýmy.
Ale já sám jsem na vlastní oči viděl, že kostýmy aktérů
splývají s pozadím, čili herci nejsou ani dobře vidět, což
je chyba docela základní a jinak -jen v mé řadě!!! se dost
nudilo až podřimovalo nejméně pět, sedm diváků. Je mi
líto, při vší úctě k jinak záslužné práci, je to prostě tak.
Takže jsme snad viděli jinou inscenaci? Nebo je to kladná
recenze navzdory?
Jinde jsem zase četl oslavné pajány na kus, kde byl důležitý text hry redukován na minimum a nebyl tak čitelný
pro diváka, který by hru předtím neznal, nečetl. To se mi
stalo vícekráte. Ale to je přece dosti důležitá věc! Tu zase
nadšeně chválili představení, ze kterého bylo - s bídou
- rozumět tak maximálně dvě třetiny a temporytmus veškerý žádný, jen hluk a spěch, bez oddechu. Někdy zase
si všimnu, že věci nebo rekvizity, i jiné momenty, které
se někde objeví, jsou tam implantovány zvnějšku, uměle,
jsou naroubovány, ale se svým podnožím, s tématem,
smyslem, celou inscenací, nesrůstají. Jsou to neorganické ornamenty na těle mnohdy docela zajímavého představení, jen režisérům nebo snad výtvarníkům se zdá, že
to potřebuje okrášlit, dozdobit, vyšperkovat.

A tu si říkám, jak je možné, že si toho kritici nevšimnou? Mnohdy mívám pocit, že právě oni jsou tvůrci mód
a nekritického nadšení a na druhé straně nejsou schopni
vytvořit si, co by jim nejvíce slušelo, kritický, poučený,
kvaliﬁkovaný rozhled a trochu i odstup, ba nadhled. Věci
je třeba posuzovat v kontextu, tvůrčím, dobovém, interpretačním, ve všech oblastech. A to se, bohužel, mnohdy
neděje a často se na tom negativně podílejí právě kritici,
až na malé výjimky, ovšem, což je s podivem.

