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Editorial
Barbora Etlíková

Když jsme před Vánoci začínali připravovat číslo,
které právě držíte v ruce, měla jsem v úmyslu věnovat
rubriku post scriptum podivným událostem, které se
tehdy začínaly odehrávat kolem Činoherního studia
v Ústí nad Labem. Jeho zaměstnance tenkrát zaskočilo
pozoruhodné, přímo kafkovské, překvapení. Zjistili, že
funkce členů správní rady divadla již po osmnáct dní
zastávají úplně jiní lidé. Tito magistrátem dosazení noví
příchozí se nenamáhali o této proměně informovat ani
své předchůdce, natož veřejnost. Oslovila jsem tedy
tamního bývalého dramaturga Vojtěcha Bártu, aby v post
scriptu nastínil, co že se to vlastně děje. Tenkrát se zdálo,
že vývoj událostí bude probíhat velmi pozvolna a nebude
tedy vadit, že Hybris vychází jednou za tři měsíce.
Několik týdnů nato jsme se dozvěděli, že nová správní rada
snad prý nechce působit Činohernímu studiu příkoří. Z jednání zastupitelstva navíc vzešly signály o plánovaném navýšení rozpočtu divadla, což nás znejistilo. Ne snad, že bychom
byli naivní a viděli budoucnost znenadání optimisticky, ale
přeci jen - nechtěli jsme vynášet ukvapené soudy o nejisté
situaci, a tak jsme jednání ohledně rubriky odložili.
Během zkouškového období se situace vybarvila. Radní
města přišli s nenadálou kličkou - původní dotaci, jak se
nyní zjistilo, šalamounsky vypsanou „na činoherní umění“ (přičemž Činoherní studio bylo a je jediným profesionálním činoherním souborem ve městě) rozdělili na dva
granty. Činoherní studio by mohlo získat dříve přislíbených
dvanáct miliónů pouze pod podmínkou přihlášky do nově
vypsaných grantových řízení a úspěchu v nich. Jednou

z podmínek získání plné výše příspěvků se tak náhle stalo
přemístění části provozu na druhý břeh Labe, do komerčněji a programově zcela jinak zaměřeného Severočeského
divadla opery a baletu. V takovém případě by se však
Činoherní studio muselo z velké části vzdát své osobitosti
a mimo jiné by to mohlo značně ohrozit uměleckou kvalitu jeho inscenací. A tak bylo opět o čem psát. Mezitím však
původně osloveného autora zasáhly zdravotní potíže, takže pro změnu neměl kdo článek napsat.
Situace se tenkrát zdála nadějná. Proti nelegitimním krokům
magistrátu se postavila silná vlna odporu - podařilo se získat kolem dvanácti tisíc signatářů petice na podporu ohroženého divadla a konalo se nespočet protestních akcí, které PR obrazu ústeckého magistrátu rozhodně nepomohly.
V těchto chvílích jsme oslovili uměleckého šéfa Činoherního
studia Filipa Nuckollse, který souhlasil, že pro nás článek
napíše. Několik dní poté se však ukázalo, že situace spíše
stagnuje na mrtvém bodě a nevyvíjí se směrem, jakým by
si protestující přáli. Nechala jsem tedy Filipa Nuckollse, aby
maximum svých sil vložil do dalších bojů. Jelikož se to stalo
několik dní po uzávěrce, časopisu Hybris zbyla bílá stránka,
kterou najdete namísto rubriky post scriptum.
Teprve následující vývoj odhalí její skutečný smysl. Přikláněla
bych se k tomu, abychom ji chápali jako chvíli pozdržení
a nadechnutí se před dalším bojem. Podíváme-li se na ni
poněkud prozaičtěji, může představovat slova, která docházejí těm, kteří se pokoušejí celou situaci komentovat.
Doufejme, že se z ní nestane minuta ticha za konec osobitého a stále se vyvíjejícího divadla s více než čtyřicetiletou tradicí. Každopádně nabude bílá poslední stránka
smyslu jen pro toho, kdo si dovede dát do souvislosti editorial s post scriptem, počátek s koncem. Takový čtenář
je pravděpodobně zvyklý chápat věci v kontextu jejich vývoje a rozumí, jak důležité jsou pro divadelníky podmínky
umožňující dlouhodobou spolupráci a naopak jak ubíjející
musí být neustále bojovat o holou existenci. Někdo jiný si
možná udělá z bílé stránky nákupní seznam. Proč ne, že?!
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Nepropadejte
panice
Zdenka Horčicová
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Studenti Katedry alternativního a loutkového divadla
se snaží pod režijním vedením Janka Lesáka hledat
základní otázku života, vesmíru a vůbec k odpovědi 42.
Po vizuální stránce velmi zajímavá parafráze slavné
trilogie v pěti dílech od Douglase Adamse měla
premiéru 1. listopadu loňského roku. Bohaté scénické
efekty však odvedly tvůrce od důsledného vedení děje
a charakterové kresby postav. Na Stopaře se tak sice
krásně kouká, scénograﬁe je opravdu velmi bohatá, ale
na úkor ostatních složek inscenace.
Představte si, že existuje pohon na principu nekonečné
nepravděpodobnosti. Když ho aktivujete, prolétáváte
všemi body vesmíru současně. Index nepravděpodobnosti
toho, že se dostanete na místo, kam jste původně chtěli,
by se vám určitě nelíbil. Není důležité ho znát, ani když
je vám v podstatě jedno, kam doletíte, poněvadž vaše
domovská planeta byla nepředvídatelným jednáním
osudu či dílem obrovské náhody zničena kvůli stavbě
hyperprostorové dálnice. A vy jste jako poslední svého
druhu povolán nalézt znění otázky k odpovědi na základní
otázku života, vesmíru a vůbec. Na to, aby měl člověk
přinejlepším Srdce ze zlata. Nejdůležitější ale je, abyste
za všech okolností věděli, kde máte svůj ručník. Nikdy
totiž nevíte, kdy se vám cestou na vzdálený konec vesmíru
může hodit. A hlavně nepropadejte panice.
Věřím, že mezi vzdělaným publikem není nikdo, kdo by
nečetl kultovní sérii Douglase Adamse, neviděl ﬁlmovou
adaptaci Gartha Jenningse nebo alespoň jednou v životě
náhodou nezaslechl zvěsti o fenoménu jménem Stopařův
průvodce po Galaxii. Pokud někdo takový existuje, budiž
nám důkazem existence nekonečné nepravděpodobnosti.
S tematikou Stopařova průvodce existuje celá pentalogie
knih, jsou jimi Stopařův průvodce po Galaxii, Restaurant
na konci vesmíru, Život, vesmír a vůbec, Sbohem, a díky
za ryby a Převážně neškodná. Na základě této předlohy
vznikl jednak rozhlasový seriál BBC (posléze i seriál televizní a komiksový), roku 2005 dokonce spatřil světlo

světa i celovečerní ﬁlm. Ten však zpracovává pouze první díl „pětidílné trilogie“, jehož dějovou linku pro tento
účel upravuje v samostatný celistvý tvar, který uzavírá
do jedné stominutové epizody, jež nevyžaduje pokračování. Oproti ﬁlmu pracuje inscenace Stopař režiséra
Janka Lesáka (volná parafráze na Adamsovu pentalogii)
s celou sérií, ačkoli události prvního dílu nejmarkantněji poznamenaly její značnou část. To, co je v knižní sérii pouze expozicí - tedy zničení planety Země a hledání otázky života, vesmíru a vůbec -, tvoří majoritní část
představení. Na jednu stranu je to velmi přínosné, tvůrci
potřebují sdělit co nejvíce událostí a okolností příběhu,
tudíž má představení spád a dynamiku, nikde se nezadrhává, plyne velmi přirozeně a dokáže diváky zaujmout.
Na stranu druhou se to odrazilo na poslední třetině představení, která je velmi rozvleklá. Zatímco první část drží
pohromadě, část druhá se rozpadá; snad přílišnou snahou vnést do předchozího dění řád a odůvodnit jej, snad
kvůli tendenci postihnout podstatné události pentalogie
v co nejširším záběru. Přísnější eklektický přístup a jemnější síto, které tvůrci použili pro zpracování pokročilejších
dílů série paradoxně nepřináší řád, nýbrž nastoluje totální
chaos. Celé to vyvolává dojem, že první díl série režisér (zároveň ve funkci dramaturga) rozvádí, aby se divák neztratil hned na začátku, ale především proto, aby si připravil
půdu pro uvedení svých oblíbených pasáží z ostatních knih.

Adamsem pro psaní ﬁlmového scénáře), než se snažit
za každou cenu postihnout sérii celou, přičemž spousta okolností zůstane nedovysvětlena a celek bude působit velmi fragmentárně.

Pokud jste takovým obeznámeným divákem, který je zvědavý na nové zpracování něčeho, co důvěrně zná, může
se stát, že zažijete zklamání. Představení je v tomto ohledu dokonale předvídatelné. Nepodařilo se mi rozklíčovat,
zda je inscenace vytvořena se záměrem uvést neznalé diváky do poetiky Adamsova díla, či prostě jen tak předvést
divadelní kus s touto tematikou, nebo naprosto seriózně uchopit pentalogii tak, aby výsledek zaujal i člověka,
který je již se Stopařem obeznámen. Pokud by se jednalo o případ poslední, nemohla bych konstatovat nic jiného, než že v tomto ohledu naprosto selhala. Pro diváka,
který Adamsovy knihy (případně postačí i Jenninsův ﬁlm)
zná, se najednou ztrácí překvapení z nečekaných slovních
obratů, podivných postav a jejich ještě podivnějšího chování (za vše například mučení vogonskou poezií) a vlastně celé putování za zněním základní otázky života, vesmíru a vůbec najednou přichází o svůj smysl. Všechno,
co se před vámi na scéně odehrává, už totiž znáte a forma, kterou je to vše podané, nedokáže natolik zaujmout,
abyste zapomněli na to, co víte. Na druhou stranu, pokud budete představení hodnotit jako svébytný celek, mohou takové drobnosti jako je hraní si s jazykem a význaDivák obdařený velkou dávkou imaginace si možná vy- mem zaměstnat divákův mozek, ale nikoli ho ošálit do té
tvoří můstek, který mu pomůže propojit si dění v kohe- míry, aby pokládal představení za naprosto srozumitelné.
rentní příběh. Diváka znalého předlohy nutně přivede k
otázce, proč se propojují právě tyto konkrétní jednotky, Hlavními postavami počátku pentalogie jsou pozemšťan
a jestli to celé náhodou nedává úplně jiný význam, než Arthur (Jan Čtvrtník) a jeho svérázný přítel Ford (Michal
předloha původně měla (nebo jaký se jí alespoň obecně Bednář), který je redaktorem knihy Stopařův průvodce po
přisuzuje). Tato otázka ho odvede do dimenze, v níž se Galaxii a pochází z planetky poblíž Betelgeuze. Ve chvíli,
pravděpodobně neměl ocitnout, neboť v takové chvíli kdy Arthur přijde o svůj domov a vyrazí s Fordem na cestu
ztrácí kontakt s představením. Méně nešťastné by možná vesmírem, se k dvojici připojí prezident Galaxie Zafod (David
bylo držet se více méně počátku pentalogie, tedy hledá- Ryska) a Trillian (Johana Matoušková) - dívka, se kterou
ní otázky života, vesmíru a vůbec (tím pádem zvolit po- se Arthur setkal na večírku, ale nepodařilo se mu ji sbalit.
dobný přístup jako Karey Kirkpatrick spolu s Douglasem Čtveřici doplňuje maniodepresivní robot Marvin (Tereza
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Volánková), prototyp pravé lidské osobnosti. Kromě nich Problémem při ztvárnění hlavních postav je především
se setkáváme s rozličnými obyvateli Galaxie - nevlídnými, rozdílná a nevyvážená míra stylizace, která činí většinu
panovačnými a bezcitnými Vogony, se stavitelkou planet, postav nečitelnou, a podobně nejasné jsou tím pádem
strážcem Božího poselství, mužem, který uráží všechny ve i vztahy mezi nimi. Postavy si jsou navzájem tolik vzdálené,
vesmíru. Se zaostalými obyvateli planety ne nepodobné Zemi, že lze jen těžko uvěřit například tomu, že by Trillian někdy
s pandimenzionálními bytostmi, které sestavily superpočítač zalitovala svého rozhodnutí dát přednost Zafodovi před
pro výpočet odpovědi na základní otázku života, vesmíru Arturem. S tím souvisejícím problémem je ovšem to, jak
a vůbec, a především se samotnou legendární knihou se slovo alternativní z názvu katedry promítá do inscenace
(legendární v kontextu představení) Stopařova průvodce Stopaře. Těžko můžeme nazývat alternativním něco, co
personiﬁkovanou Martinem Dědochem. Úkolem Stopařova alternativní není, nebo to alespoň zdařile skrývá.
průvodce - tedy postavy, kterou představuje Dědoch, je
bezpečně provést cestovatele všemi možnými nástrahami Výraznější jsou naopak komponenty vizuální a akustický.
vesmíru, tedy osvětlit divákovi aspekty představení, kterým Na prostorové realizaci pracovali studenti DAMU díky
by nemusel vždy rozumět.
grantu společně s VŠUP. Tvůrcům se podařilo ovládnout
všechny rozměry prostoru. Pracují nejen s propadlem,
Letošní absolventský ročník KALDu se vydal po dráze zadním vchodem na jeviště nebo lóží, nýbrž i s lávkami
improvizace, v níž vyniká zejména ve scénách komického a žebříky. Vévodícím scénograﬁckým motivem je užití
ražení, jakých je ve Stopaři požehnaně (za pozornost stojí dopravních značek, které zástupně nabývají různých funkcí.
zejména Vladimír Polívka jako strážce Božího poselství), Od skutečných dopravních značek na staveništi přes pultík
ačkoli v něm prostoru pro samotnou improvizaci příliš k přednášení poezie, elektrické křeslo či kavárenský nábytek
mnoho není. Toto nadání přijde vhod v nečekaně po štít strážce Božího poselství. Prostor za zadními dveřmi
vzniklých situacích, s nimiž posluchači herectví dovedou na jeviště představuje přetlakovou komoru na lodi vogonské
poměrně zručně pracovat. Za vše lze například jmenovat stavební ﬂotily. Zdvižené propadlo pak slouží jako paluba
neplánované vyfouknutí balónu, k němuž došlo během lodi Srdce ze zlata, v obnaženém prostoru pod propadlem
jednoho představení při depresivním záchvatu robota sídlí palubní počítač Eddie či reportérka galaktického
Marvina, a nad jehož perfektním (ač náhodným) zpravodajství. Z lávky nad jevištěm postavy pozorují přistání
načasováním zůstává rozum stát.
na legendární planetě Magrathea, z žebříku opakovaně
sestupuje na jeviště muž, který uráží všechny ve vesmíru
Co je však nutno představení vytknout, je nedostatečná v abecedním pořádku. Promyšlené využití všech dimenzí
charakterová kresba, která postavám opravdu značně ubírá scény představení dynamizuje, usnadňuje a zlehčuje
na věrohodnosti. Přestože je v nich dostatek materiálu pro přechody mezi jednotlivými lokacemi děje. Zároveň svými
tvarování alespoň jakéhosi náznaku povahových rysů, působí náhlými změnami udržuje diváky v napětí. Za zmínku stojí
leckdy naprosto ploše a nevýrazně. Například v postavě i práce se světelným designem, který k dotváření vesmírné
prezidenta Galaxie Zafoda je mnohem více potenciálu pro atmosféry zručně využívá jak efektní bodové osvětlení, tak
vybudování celistvého, samostatně fungujícího charakteru různé barevné ﬁltry nebo umístění samostatných světelných
totálního šílence než zjednodušení na obyčejného šaška.1 zdrojů na návěstní desky přítomné na scéně.

1

Pro srovnání Sam Rockwell v Jenningsově ﬁlmu.

A aby byla vesmírná atmosféra dokonalá, přechody mezi
dějišti či důležité události trefně podkreslují vybrané
skladby francouzského dua Daft Punk, jejichž dílo a koneckonců i vzezření - je také tak trochu z jiného
světa. Skladby jsou dobře zvolené, elektronická hudba
koresponduje s vesmírným prostředím.

Stopař
Scénář a režie: Janek Lesák
Asistence režie: Tomáš Loužný
Scénograﬁe a kostýmy: Jan Brejcha
Produkce: Martin Svoboda, Agáta Karasová,
Tereza Tomášová, Zuzana Veselá
Projekce: František Pecháček
Bohužel se ale zdá, že se tvůrci nechali vizuálním dojmem Graﬁcká úprava: Jiří Hrabák
unést a upozadili tak ostatní složky inscenace, což se Light-design: Šimon Kočí
odrazilo jednak na herectví a charakterové kresbě postav, Sound-design: Jan Veselý
jednak na fragmentárnosti děje, který drží pohromadě Hrají: Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Martin Dědoch,
snad jen díky efektním scénickým přechodům.
Patrik Holubář, Bořek Joura, Petra Majerčíková,
Johana Matoušková, Vladimír Polívka, David Ryska,
Nedůslednost při vedení děje se nejmarkantněji projevila Pavlína Skružná, Daniela Šišková, Tereza Volánková,
v samotném závěru inscenace. Téměř polovinu představení Šimon Kočí, Daniel Tůma, Jiří Šimek, Ivo Sedláček,
jsme společně s Arthurem hnáni k odhalení znění základní Pavel Kozohorský, Jan Nedbal
otázky života, vesmíru a vůbec, nicméně s tím, jak se dějová
linka zpřetrhává, ztrácí se i ona posedlost (ovšem nikoli Premiéra 1. listopadu 2013 v Divadle DISK.
Arthurova) znát znění otázky. Závěr měl zřejmě směřovat Psáno z představení 26. listopadu. a 5. prosince 2013.
ke zjištění, že ke štěstí otázku znát nepotřebujeme. Pokud
ovšem představení takové poslání mít má, je v něm
obsaženo jen velmi minimálně. Tak trochu zklamáním je, že
to, kolem čeho se představení v podstatě točí, se nakonec
vůbec nedozvíme. A tím, že se celá dějová konstrukce
postupem času hroutí, nejvíce utrpěl právě konec, který
bychom mohli eufemisticky nazvat otevřeným či záhadným,
pokud bychom byli ochotní přehlédnout fakt, že působil
poněkud násilně a šroubovaně a v podstatě nikam
nesměřoval a nic z událostí předcházejících nám neobjasnil.
Z nepřehledného chumlu postav zazní výstřel, nikdo se
ovšem neporoučel k zemi, zato jedna z postav opouští své
stanoviště v davu a přidává se k průvodci představením.
Značí-li to smrt (onen výstřel k tomu odkazuje) či osvícení
či cosi naprosto jiného, není ze závěru patrné. Nicméně
v tuto chvíli najednou hledání otázky přestane všechny
zajímat a to, po čem jsme celý čas představení pátrali, nám
zůstane skryto. A asi to tak má být.
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Malý velký
Evžen
Oněgin
Marie Adamová

Jak kvalitně inscenovat velké romantické dílo ve
školních podmínkách? Není k dispozici orchestr,
taneční ani pěvecký sbor, adekvátní jevištní prostory…
A z této zvláštní pozice, nutnosti inscenovat ve školních
podmínkách neinscenovatelné, vznikla ona intimní
interpretace Evžena Oněgina předvedená v Disku.
Petr I. Čajkovský při komponování svého díla cítil
potřebu vyhovět nárokům velké romantické opery
a snažil se najít jistou rovnováhu mezi příběhem
nenaplněné lásky Taťány a Oněgina a požadavky
dobového operního jeviště na velké sborové scény
s obrovským scénograﬁckým aparátem. Režisérka
Mlada Kyovská-Šerých se však soustředila na akcentaci
intimního rozměru Oněginova, nebo spíše Taťánina
příběhu, čímž se vrací zpátky k Puškinově literární
předloze a skladatelově pravděpodobnému původnímu
záměru. Tak vzniká nečekaně malé pojetí opery Evžen
Oněgin.
Dramaturgickou linii inscenace tvoří vybrané a nejdůležitější árie a duety volně a v časové návaznosti poskládané

za sebou. Příběh Taťániny lásky před námi pomalu plyne
a místa, kde je třeba se rychleji přesunout v ději, vyplňují
Taťániny krátké mluvené monology vyňaté přímo z románu Evžen Oněgin. V průběhu představení se mluvené slovo, které fukčně posouvá děj, střídá s áriemi a duety vybraných scén. Scénosled inscenace není provázaný - scény
jsou od sebe odděleny světelným přechodem a změnou
rekvizit či kostýmů. Divák je přirozeně ochuzen o předvedení čisté akce a dějovou linii vyrozumí pouze z Taťániných
monologů. Proto zcela překvapila scéna souboje, plně předvedená, nesoucí ve výsledku hlavní dramatický náboj inscenace tj. smrt Lenského. Oproti ní bylo Taťánino zavěrečné
odmítnutí Oněgina, postavené na duetu, pouze očekávatelným epilogem.
Pěvecké výkony byly zcela adekvátní studentské úrovni představení, některé přímo vynikající. Občas by například jemnější modulace hlasu či čistší přednes pravděpodobně lépe vykreslily postavu, ale v kontextu celého
představení tyto drobnosti pro běžného diváka zcela zapadly a hlavně byly zřetelně způsobeny počáteční nervozitou účinkujících.
Lehce nelogicky působila zvolená forma hudebního doprovodu - místy klasická školní korepetice hraná na klavír naživo v rohu jeviště, místy doprovod celého orchestru pouštěný z nahrávky. Ve střídání dvou způsobů doprovodu nebyl
žádný zřejmý důvod, ale ani toto nepůsobilo příliš rušivě.
Na prázdném jevišti, vyplněném pouze nejdůležitějšími
rekvizitami, bez scénických objektů, nabývají na důležitosti kostýmy postav jako další významotvorný prostředek. Zde už na inscenační tým dolehly školní podmínky
a vznikl zmatek. Celková výtvarná tendence byla realistická - tedy civilní oděv 19. století. Pak ale dochází k problémům s přímou časovou ukotveností, a navíc s potřebným
sociálním rozvrstvením postav. Kupříkladu v plesové scéně se sešel zpěvák oblečený do fraku se zpěvákem v černém obleku. Velké společenské faux pas jedné z postav?
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Není možné říci… Pokud se zde objevila nějaká jemnější
symbolika týkající se například společenských vrstev, nebyla zcela patrná. Naopak bylo snadné získat dojem, že
nebyl dostatek peněz na kostýmy, a tak bylo třeba si vypomoci téměř čímkoliv.
Podivně zmateně působily i používané, opět realistické,
rekvizity: stůl “jakože” vesnický, zřetelně ne ruský, šátek s “jakože” ruskou výšivkou, která podezřele připomínala jihomoravskou… Rekvizity pořád putující - přinášené a odnášené zpěváky. A často ani ve scéně nepoužité,
což jen podtrhávalo pocit zmatečnosti a samoúčelnosti.
Přes zřetelnou snahu vystavění scénického obrazu, působilo ve většině scén jevistě jako nesmyslně zahlcené.
Scénu si zpěváci vždy rozestavěli sami, což je sice logický postup, ale v nervózní atmosféře důležité premiéry se
ukázal jako nepříliš šťastný. Tak divák mohl během setmění světel mezi scénami naslouchat všelijakým zvukům a nárazům, sem tam i tlumeným nadávkám účinkujících vrávorajících po jevišti a hledajících ve tmě
místo k postavení té či oné těžké rekvizity. Eventuálně
se potěšit pohledem na zpěváka, který na neznámé scéně nemohl najít vchod na jeviště a asi tak dvě zábavné
minuty se zamotával do černé sametové šály.
Evžen Oněgin dílny studentů z HAMU jen tak tak balancuje na hranici mezi studentským představením a předvedením klauzurních zkoušek.
Dramaturgická linie inscenace je zřetelně zaměřená na vývoj postav, jak odpovídá dějové lince i hlavnímu tématu
původní opery. Bohužel bez podpory adekvátních jevištních výkonů je pouze tušená. A to byl základní problém
inscenace Evžen Oněgin - ne klauzurní háv, v jakém byla
předváděna, ale silná nedostatečnost celkového jevištního projevu studentů.
Jediná, kdo se tomuto hodnocení vymyká, je představitelka hlavní role Eliška Gattringerová. Narozdíl od

ostatních zpěváků, její Taťána prochází v průběhu představení prokazatelným vývojem a ze snivé, uzavřené dívky se stává vážná, ctnostná žena. Pojetí zcela tradiční,
ale alespoň nějaké. Vrcholem jejího pěveckého i hereckého výkonu byla ona slavná „dopisová scéna“, ve které podala vynikající umělecký výkon. Vykreslila zde plnokrevnou, výraznou postavu s celou škálou emocí, to
vše podepřené sopránem nádherné barvy a čistým přednesem. Divákovi se ulevilo, že bylo konečně na co se dívat, že bylo možné se alespoň s jednou z postav ztotožnit. Výkony ostatních studentů, samozřejmě na vysoké
pěvecké úrovni, se její emoční smršti a výbornému jevištnímu projevu nemohly rovnat.
Režisérka Mlada Kyovská-Šerých musela vyjít s minimem
prostředků, jak scénických, tak ﬁnančních, musela upravit adekvátně celé operní dílo, aby předváděné části byly
alespoň v základu propojené, a tak se její práce na tomto představení nepodobala práci operního režiséra, ale
spíše krizového manažera, jenž tahá maximum z ničeho.
Při uvádění studentských představení je vždy třeba splnit celou řadu úkolů: studenti a studentky operního zpěvu potřebují nastudovat určitý repertoár, k němuž velké
romantické opery zcela jasně patří. A když jej nastudují,
proč jej rovnou nepředvést? Nicméně pedagogické vedení pravděpodobně zapomnělo na další kvality, které si jevištní uvedení žádá…

Petr Iljič Čajkovskij: Evžen Oněgin
Režie: Mlada Šerých
Klavírní doprovod: Jelena Nosková
Hrají a zpívají: Eliška Gattringerová,
Hana Dobešová, Martin Kux, Michal Bragagnolo,
Jana Prouzová, Zdeňka Vaculík Erlebachová,
Jan Janda, Jozef Brindzák
Psáno z premiéry 20. října 2013 v divadle DISK.

Hlasy mezi
řádky
ztracené
Silvia Ronisová

Tiché i hlasité, klidné i znepokojivé, vlastní i cizí, všechny tak neutuchající. Svět outsiderů balancujících nad
propastí duševního postižení, jejich touhu po normálním životě i neschopnost ho vést nám ukazuje hra Some
voices, jejímž autorem je představitel britské coolness
dramatiky Joe Penhall. A kromě toho také ukazuje, že
cool dramatika je psem, který sice ještě štěká, ale už dokousal - alespoň v tomto případě.
Dva schizofrenici - spoluchovanci psychiatrické léčebny - Ray a Ives, těhotná Laura, kterou mlátí její agresivní přítel Dave, a Pete, Rayův starší bratr, který se raději
bezpečně obětoval krachující restauraci po otci, než by
skutečně žil. Svět bláznů - jeden legitimní a bezpečný,
za zdmi ústavu, druhý bez statusu, bez mříží na oknech,
širý a nebezpečný. Každý má svá pravidla, jen kontext se
mění a setmělé jeviště protíná pouze cvakání psacího stroje. Silueta postavy a kolečkového křeslo, na němž sedí,
se rýsuje pod bílým prostěradlem. Není-liž to starý Ives,
ten, kdo cvaká, schizofrenik první. William Valerián velmi
sugestivním a hrubozrnným způsobem vytváří postavu
vyšinutého a potenciálně nebezpečného maniaka, který
sepisuje své poznatky o nepřátelském vesmíru. Valerián
hýří rozmáchlými gesty a svými neklidnými pohyby dává
postavě Ivese aureolu nevyzpitatelnosti. Střídavě propadá
moci svých vlastních slov a pocitu ohrožení. Jeho schopnost začlenit se do “normální” společnosti klesla na bod
mrazu. Na zemi stojí jedině tak jedním prstem. Vždyť také
pochází z planety Vega…
Oproti tomu Ray, schizofrenik druhý, v expresivním živelném podání Tomáše Havlínka, dokáže stát oběma nohama na zemi. Tíží ho ovšem nesnesitelná lehkost bytí, kvůli které je nepřizpůsobivým potížistou žijícím ve vlastním
světě, kde neexistují pravidla ani zodpovědnost. Nepříliš
zkroušeně, natož omluvně komentuje, že prošvihnul svatbu svého bratra. I rozvod. Havlínek hravě přechází od
polohy drzého chechtavého ﬂoutka k uraženému dítěti,
co vám ze vzteku podpálí dům. Ukazuje své komediální
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nadání i škálu výrazových, zvlášť mimických, prostředků.
Dobrým příkladem je scéna, kdy chce zapálit restauraci
svého bratra. S teatrálně vztyčenou rukou mává nad hlavou zapalovačem a poté, co ho zklamaně odevzdá svému bratrovi, vítězoslávně vytahuje postupně dalších pět
zapalovačů a drama se opakuje. Jiskřivým pohledem, ze
kterého je znát, že si své bytí na scéně užívá, strhává pozornost diváků. Neklid jeho Raye je jiného druhu než ten,
který projevuje Ives - je to neklid hravý a roztomilý, popletený a horlivý. Chvilkový klid nachází jen v náručí Laury.
To jakoby letmo a mimochodem změní tón a je něžným
romantikem, kterému každá ženská uvěří, že to myslí vážně. Pak zas s šibalským a zároveň naivním výrazem odsekává svému staršímu bratrovi Peteovi, který ho nutí jíst
prášky a docházet na terapii. Sobecký Ray samozřejmě
ani jedno nedělá. A proto začne opět slyšet hlasy.
Pete se snaží vést spořádaný život a být tím zodpovědným,
co je schopen a nucen žít ve všední realitě a stereotypu. Co
jiného mu také zbývá, když se musí postarat o Raye a za
každou cenu zachránit restauraci po otci, zesnulém alkoholikovi. Neustále výhružně chrastí pikslou s Rayovými
prášky a zoufá si pod tíhou povinností a předčasné dospělosti. Je pravým opakem svého labilního a bezprostředního bratra. A Petr Šmíd je pravým opakem Tomáše Havlínka:
Havlínkův osvěžující temperament se ostře střetává se
Šmídovou netečnou unilostí. Když má Pete projevit jistou emoční přetíženost, jako by Šmíd zůstával vnitřně
distancovaný až ﬂegmatický. Například, když se Ray vrátí domů s rozbitým nosem, což je dle Petea důvod začít
se hroutit, neboť začíná další koloběh průšvihů - namísto bouřky se dočkáme jen suchého ukápnutí, v papírnictví došly barvičky a mají jen šedou. Tak snaživý a nudný
je Pete Petra Šmída. Otázkou je, zda je tato nezajímavost
charakterovým rysem postavy nebo herce. Šmída jsme
měli možnost vidět jako jednoho z Juráčků v inscenaci Deník 1959-1974: Bláznova kronika v pražském Rock
Café a jeho ztvárnění této poměrně odlišné postavy bylo
bohužel podobné - solidně uhlazené, nevýrazné a ospalé.

Chladná, introvertní a zároveň silná a suverénní je Laura
Marty Dancingerové. Nikdy nedovolila drsňákovi Daveovi,
aby ji ponížil a jeho mlácení čelila jako nezlomná ledová královna. Přitom je divák přesvědčen, že její drsnost
je ochranou proti krutému světu a pod ní zůstává křehká bytost. Její studená krusta roztává až s Rayem, a to ne
hned napoprvé, kdy ho od sebe tvrdě odhání. Najednou
její pohled míří na Raye a ne skrze něj kamsi daleko. A dle
očekávání, ve chvíli, kdy se zbaví svého ochranného zbarvení, jí Ray ublíží. S minimem vnějších prostředků dává
Dancingerová nahlédnout do nitra postavy skrze permanentní napětí, které prosakuje napovrch s každým jejím
pohybem a pohledem. Civilním projevem ukazuje postavu
vnitřně rozpolcenou, odhodlanou i rezignovanou. S obdivuhodnou přesností se jí daří věrohodně ztvárnit mladou
dívku, se kterou se život nemazlí, která se ocitla v pasti
okolností. A přitom je setrvávání v této pasti její volbou.
Davea ztvárnil Adam Ernest jako arogantního hrubiána,
co pro ránu nejde nikdy daleko. Postava Davea je pouze
modelovým typem chlapáckého agresora, neživotným milovníkem cihel a jiných nástrojů mlácení. Projevovat city
je pod jeho úroveň - přesto to udělá: Poté, co se s ním
Laura kvůli Rayovi rozejde, jí zoufale vyznává lásku a slibuje, že se změní. Jenže je jasné, že jsou to pouhá slova
zhrzeného macha, která nic neznamenají.
A to je možná jeden z problémů inscenace - že je to jasné. Od začátku je jasné, že to špatně dopadne, je jasné,
že Rayovi přeskočí, protože nebere prášky, je jasné, že se
vše vrátí do starých kolejí… Předvídatelnost se netýká jen
děje, ale i samotných postav, které jsou poměrně prvoplánové. Snad s jedinou výjimkou. A tou byla Laura - její
charakter se divákovi odkrývá postupně, je patrný vnitřní život a vývoj, její rozhodování není explicitní a zůstává
jí tajemství. Prospěšnou záležitostí by byla i razantnější
dramaturgická úprava, zejména v závěru: Neúnosně dlouhé a rozvleklé je bratrské usmíření. Myšlenky se rozdrobily v monotónní záplavě slov, kterým scházela gradace

a bylo těžké nalézt podstatné sdělení. Režisér Jacob E.
Kodas se příliš spoléhal na text, který už v dnešní době
postrádá svůj šokující efekt. A tento problém se netýká
pouze hry Some voices, kterou Joe Penhall napsal v roce
1994, ale celého proudu označovaného jako cool (coolness) dramatika nebo in-yer-face theater, který se začal
rozvíjet v Británii v 90. letech. Krom Penhalla sem náleží
tvorba autorů jako například Sarah Kane, Mark Ravenhill
či Martin McDonagh. Jenže to, co bylo zprvu neokoukané a provokativní, dnes - po dvaceti letech uvádění na
českých jevištích - zevšednělo. Divák se přesytil četných
vulgarismů, násilí a krutosti a cool dramatika už není zas
tak cool. Podobně jako Sirény vábily svým krásným zpěvem námořníky do pasti, zlákal Joe Penhall líbivým pozlátkem tvůrce inscenace - a ti u něj bohužel zůstali.
Dalším výrazným problémem je scénograﬁcké řešení.
Prostor učebny se někdy zdá být nafukovací, ale jindy
se srazí jako laciný svetřík s cedulkou Made in China po
vyprání. A to se „poštěstilo“ tvůrcům inscenace, která se
odehrává vskutku na mnoha místech: byt, ulice, léčebna,
kavárna, molo u moře, nemocnice, restaurace… Nápadem
přesunout hlediště na delší stěnu sice vznikl dlouhý prostor, ale zanikla možnost hloubky a představení ztroskotává na mělčině paralelních prostorů, s herci jako delfíny, co
páchají sebevraždu na písčitém břehu za neustálého doprovodu písní, v potemnělých světlech ramp, pod nohama
diváků. Navíc minimální hranice mezi jevištěm a hledištěm, téměř její absence, diváky paradoxně nevtahuje do
dění, ale vytváří chladný odstup, až averzi, která inscenaci rozhodně neprospívá.
I přes redukci původních třinácti míst, kde se jednotlivé scény odehrávají, je inscenace poněkud nepřehlednou
fragmentární skládankou, která sice poskytne celistvý obraz partičky outsiderů, ale nenabídne podněty pro další
zamyšlení a katarze se divákovi vyhne obloukem. Jakoby
se celá snaha tvůrců ztratila kdesi mezi řádky v povrchní interpretaci. A divák místo toho, aby byl penetrován

exkluzivní dávkou emocí, zůstává panensky neposkvrněn.
Ze hry, která v sobě má schopnost být zbraní velké ráže,
se v rukou režiséra stala jen stříkací pistolka. Z postavy
zbyl pouhý stín a z Hlasů jen ozvěna. Divákům v hlavě
zněl hlas jen jeden a ten říkal: „Už bude konec prosím?“
A to je celkem běžné a normální. I přes slušné herecké
výkony, inscenace nabízí všední, téměř dvouhodinovou
nudu, která ničím nepřekvapí.

J. Penhall: Some Voices
Překlad: Jan Hančil
Režie: Jacob E. Kodas
Scénograﬁe: Jacob E. Kodas, Lukas Reichl
Světla: Lukas Reichl
Hrají studenti 3. ročníku herectví KČD: Tomáš Havlínek,
Petr Šmíd, Marta Dancingerová, William Valerián,
Adam Ernest*
*2. ročník herectví KČD
Premiéra 20. listopadu 2013 na učebně K332, DAMU.
Psáno z reprízy 27. listopadu 2013
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Čtyři
pohlédnutí
na pokleslost
Barbora Etlíková

Naturalistický Grand-Guignol nijak významně neovlivnil
vývoj divadelního umění, který se v době jeho vzniku
odehrával již spíše na jevištích symbolistických. Podařilo
se mu však obstát v komerčním prostředí, jelikož časem
dokázal vytříbit svou inscenační techniku a velmi
sugestivním způsobem interpretoval hororová dramata.
Typ zážitku, který mohl mít návštěvník Grand-Guignolu,
bývá obvykle považován z uměleckého hlediska za
pokleslý, protože úspěch představení u publika závisel
především na mimouměleckém faktoru - na intenzitě,
s níž dokázalo diváka vtáhnout do ﬁkčního světa
a vyvolat u něho silnou emocionální odezvu. Rozhodně
se zde na prvním místě nejednalo o proměnu divákova
pohledu na svět vyprovokovanou vnímáním uměleckého
díla. Při současném stavu divadelního vývoje se
však naskýtá možnost nahlédnout na prostředky,
kterých Grand-Guignol využíval, novým způsobem.
Studenti Katedry činoherního divadla se nepokoušejí
o historickou rekonstrukci, ale o dílo Grand-Guignolem
sice inspirované, nicméně přizpůsobené vnímání
současného diváka.

Vejdeme-li bočním vchodem do potemnělého divadla
DISK, můžeme se zprvu volně pohybovat po celém sále.
Přitom nás možná vystraší paranoidní cestovatelka, která všude kolem sebe cítí nebezpečí, anebo otevřeme klec,
v níž je zavřený muž, jenž páchne potem a evidentně přímo prahne po tom, aby se do náhodného návštěvníka zakousl. V tomto prostorovém rámci postupně navštívíme
tři „mansiony“, v nichž se třikrát za večer souběžně odehrají tři představení, díla různých režisérů. Každé z nich
interpretuje jedno z dramat napsaných ve dvacátých letech minulého století pro Grand-Guignol. Když se divák
konečně usadí v jednom z „mansionů“, stává se svědkem
nejen toho představení, které je pro něho zrovna určeno,
ale současně k němu doléhají i útržky promluv a zvuků
z těch ostatních. Jelikož se všechny části zabývají zlem
v člověku, divák se vlivem této zvukové kulisy cítí zkažeností přímo obklíčen. Večer završí interpretace černé komedie, která se odehrává mimo „mansiony“ a zhlédnou
ji všichni diváci najednou.
Z popisu tohoto entrée by se mohlo zdát, že jednotlivá
představení budeme moci charakterizovat jako hororová. Například by si čtenář mohl myslet, že se tvůrci pokusí diváky děsit, a ti se budou bát, jako kdyby navštívili
nějakou pouťovou atrakci. Podobným způsobem údajně
prožívali grand-guignolovská představení diváci prvních
desetiletí dvacátého století. Tak tomu ale v případě současné inscenace rozhodně není.
Je pravda, že se tvůrci Expérience Grand-Guignol inspirují
divadelní tradicí, která se udržela především díky tomu, že
dokázala uspokojit mimoumělecké potřeby diváků, a proto obvykle bývá označována za pokleslou. V tomto případě však inscenátoři vždy vytvářejí umělecky hodnotné dílo, jež není možné jednoduše zařadit do nějakého
žánru. Zážitek současného diváka je tedy zcela odlišného charakteru než ten, který mohl získat návštěvník historického Grand-Guignolu. Nejedná se o jeho rekonstrukci
a tím pádem ani o klasický horor, jak to divákovi sugeruje
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výše popsaný vstup do představení přeplněný hororovými motivy a skutečnost, že jsou interpretována dramata zařaditelná do této kategorie. Studenti Katedry činoherního divadla ke své grand-guignolovské inspiraci ve
všech čtyřech případech přistupují s uměleckým nadhledem. Pokud se místy zdá, že se jim tento nadhled ze zřetele přece jen vytrácí, pak se nejedná o skutečnou nepřítomnost odstupu, ale o její tematizaci.

Není to tedy na prvním místě pokus o experiment s určitým druhem divadelního jazyka, co jednotlivá představení propojuje. Jak se později ukáže, i v této rovině jisté, byť
velmi těžko rozpoznatelné, propojení v inscenaci přítomno
je. Jednotlivé části ale spojuje na prvním místě jejich tematika - hororovost, nikoliv stylizace divadelního jazyka, kterou by snad bylo možno charakterizovat jako hororovou.
Ukrutná rozkoš

14

Grand-guignolovská dramata obvykle zachycují vývoj postav pouze elementárním způsobem - bývají ﬁgurkami,
jež se nechaly ovládnout instinkty a téměř zcela vytlačily
psychologické motivace. Výrazem „psychologie“ označuji
snahu rozumně regulovat své pudy, tendenci jednat a ne
pouze se chovat. Zde se postavy právě chovají nelidsky.
Činoherní herci se tak ocitají v situaci, kdy text odporuje snaze nahlédnout do motivací postavy co nejhlouběji. Musejí ji ztělesnit v jejím stavu v nejvyhrocenější fázi
vývoje. Zde selhávají prostředky klasické činoherní interpretace. Má-li divadelní dílo obstát v dnešních podmínkách, je třeba využít takových inscenačních postupů, které by na tomto charakteru literární struktury netroskotaly.
V inscenaci se objevují dva způsoby, jak tvůrci svou grandguignolovskou inspiraci chápou. Buď za ni považují texty
této tradice, anebo informace, které se dochovaly o způsobech jejich inscenování. Z názvu Expérience Grand-Guignol
vyplývá, že jde o expérience, což evokuje onen zvláštní
druh divadelního zážitku s charakteristickým bezprostředním přístupem k rozvíjené situaci, který Grand-Guignol svým
divákům nabízel. Hned pod tímto slovem je však v programu napsáno, že tvůrci objevují původní texty jeho slavné
éry. Je však velký rozdíl mezi tím, jestli tvůrci zdůrazní slovo expérience nebo text. V případě Ukrutné rozkoše a Tváří
v tvář smrti se očividně mělo primárně jednat o zvláštní
druh divadelního zážitku, o vytvoření atmosféry a vtažení
diváka dovnitř příběhu. Tvůrci Noci v Krčmě a Zkrvaveného
skřivana oproti tomu k tvorbě přistoupili, jako by se na
prvním místě jednalo o interpretaci zvláštního typu textu.

… režiséra Petra Haška se odehrává v tubusovém prostoru „mansionu“, po jehož obvodu visí červené koberce
a samety téže barvy. Když o ně někdo zavadí, pohupují
se a šustí, třou se o igelit mezi nimi zavěšený, což uvádí
sluch a vůbec celou divákovu mysl do střehu. Prostor kolem něho jako by ožíval. Navíc z oné všudypřítomné červené barvy přecházejí oči. Skoro se zdá, jako by se jednalo o chřtán, v němž každý pohyb může předznamenat
deﬁnitivní polknutí.
Atmosféra, kterou s sebou prostor nese, nesvědčí chladnému rozvažování. S tím souvisí i způsob, jakým herci ztvárňují postavy. Rozhodně se divákovi nepokoušejí
přiblížit jejich vývoj nebo myšlenkové pochody. Proto by
také bylo těžké nalézt při popisu jejich výkonů souvislou
linku. Herci nesledují primárně vývoj postavy. Vyjadřují
vztah mezi tím, jak se postava chová, a vizuálním charakterem prostoru. Téměř vše podstatné se odehrává, ze
sémiologického hlediska, v rovině příznaků.
Ukrutnou rozkoš inscenátoři umístili do salónu, který se
nachází před dveřmi, za nimiž umírá člověk. Hlavní postavou je uhrančivě krásná Djana (Iva Holubová), žena
umírajícího, jež si velmi ráda pohrává s muži a je v tomto počínání poněkud brutální. Pokouší se svádět svého
milence Roberta (Vojtěch Bartoš) vyprávěním, že kvůli
němu uvedla manžela do transu a dohnala jej až na pokraj smrti. Roberta však k jejímu překvapení taková brutalita spíše děsí a nevzrušuje jej.

Djana, její milenec a lékař Ternier (Petr Šmíd) jako by se
k sobě toužili dostat co nejblíže, ale sami si zachovávali odstup a záleželo jim na tom, aby zůstávali pro toho
druhého nečitelní. Ternier ze sebe souká každé slovo velmi pomalu a není jisté, zda to znamená, že ví o stavu pacienta víc, než říká, anebo je sám zhypnotizovaný. Napůl
to působí, jako by zločinnost Djany prohlédl, napůl jako
by jí propadl. Když s ním Djana promlouvá, uhýbá očima
a odvrací se od něho. On jí pak, když jej nevidí, pohledem propaluje šíji. Je jí tak blízko, až se pod jeho dechem
chvějí pírka na boa, které má Djana přehozeno přes obnažená ramena. Mezi Robertem a profesorem Ternierem
vnímáme podobnou nejistotu. Vzájemně se hypnotizují pohledem a udržují mezi sebou vzdálenost, jako by se
jednalo o dvě zvířata, která se poměřují před soubojem.
Přitom se všichni tři propadají stále hlouběji do chřtánu
jako do měkkého polštáře potaženého rudým sametem,
na nějž Djana v jedné chvíli stahuje Roberta. Vyvíjí se především situace a nikoliv postavy. Po manželově skonu začíná v mysli Djany ožívat jeho přízrak a ona pomalu přestává být schopná rozumově uchopit své city. Přízrak se
v její hlavě nyní zbytňuje a posiluje. Téměř se začíná podobat živému člověku. Za perskými koberci se ozývají kroky a není vůbec jasné, komu patří.

vyjde najevo, jak banální příběh je tu vlastně předkládán.
Herci projev svých postav sice lehce nadsazují, ale v podstatě je ztvárňují realisticky. Považuji proto za naprosto
adekvátní reakci, když bude divák s lehkým pobavením
považovat výkon Ivy Holubové za zbytečně hysterický.
To, co se mezi postavami odehrává, je velmi nepravděpodobné, což vyžaduje buďto mnohem větší stylizaci promluv, anebo funkční použití nadhledu herce nad
postavou. Jelikož se inscenátoři nerozhodli ani pro jednu
z možností, vzniklo nebezpečí, že divák nebude schopen či
ochoten přistoupit na komunikační kód, který inscenace
nabízí. To je však podle mne spíše otázka míry. Inscenaci
zbytečně ubírá na síle, že se tvůrcům nepodařilo komunikační kód rozvinout dostatečně důsledně a sebrat divákovi
falešné záchytné body, které jej svádějí k tomu, aby inscenaci vnímal jako klasickou činoherní interpretaci. Přitom
na Ukrutnou rozkoš je třeba nahlížet právě prostřednictvím výtvarného komunikačního kódu, vnímat atmosféru
prostoru a být citlivý k herectví, které se vyjadřuje pomocí příznaků. Jinak smysl představení zanikne.
Tváří v tvář smrti

Djana zůstává sama, zavěšena na šálu, který právě tady,
v rudém pekle, připomíná existenci vertikály. Náhle padá
díky akrobatickému triku Ivy Holubové asi o metr níž.
Působí jako moucha lapená do pavučiny. Všechna tlumená gesta a hlasy v průběhu představení zanikaly v měkkosti jícnu, což se sice od začátku motivicky pojí se svůdností Djany, s příjemným podléháním, nyní to však navíc
evokuje myšlenku na to, jaké asi musí být nechat se pomalu stravovat v něčích útrobách.

… režisérky Zuzany Burianové vtahuje diváka do ﬁkčního
světa jak působením vizuální stránky inscenace, tak pomocí slovní sugesce. Už autoři dramatického textu Alfred
Savoir a Leopold Marchand čtenáři postupně předkládají obrazy, které působí na jeho podvědomí a jitří smysly.
Postavy mluví o tom, že se v okolí nachází nedeﬁnovatelné nebezpečí. Víme, že je africký vzduch prosycen těžkou
vůní mimózy a z místa, v němž se spolu s postavami nacházíme, bychom případnou pomoc sháněli velmi složitě. Tyto skutečnosti vyvolávají v divákovi těžko deﬁnovatelný pocit zneklidnění.

Takový zážitek je však přístupný pouze těm senzitivnějším
divákům. Racionálněji založený člověk ze svého vnímání
těžko vytěsní realistický ráz replik, který zapříčiňuje, že
stylizace představení snadno zanikne a naopak v plné síle

Inscenátoři navíc v podobném duchu působí na publikum divadelními prostředky. Umisťují jej spolu s herci
do krychlového „mansionu“ z dřevěných latěk, jenž nápadně připomíná bednu, kam správce Guildas (Tomáš
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Havlínek) zavřel vzteklé psy. Diváci ji míjejí těsně před
tím, než do „mansionu“ vstoupí. Asociace, které toto
uspořádání dramatického prostoru vyvolává, přispívají k tomu, aby diváci alespoň částečně sdíleli s postavami pocit uvěznění a jejich stav nakloněný paranoickým
představám. Ten ještě nabyde na intenzitě, když jsou například v průběhu představení zamčeny dveře. Podobný
efekt mají i vycpané zvířecí hlavy rozmístěné v prostoru pro publikum.
Když dramatická situace graduje a ukáže se, že jednoho
z milenců nakazil žárlivý manžel (Michal Balcar) vzteklinou a není jisté, kterého, je z prostoru vytažen žebřík, jediná zbývající možnost úniku. Jak prostor, tak dramatická
situace, se hermeticky uzavírají. Nejsou zde přítomny téměř žádné záchytné body, o něž by se mohl rozum opřít
a podmanit si tak zvířecí instinkty, které se v postavách
probouzejí. Existují pouze nebezpečí a nejistota.
Tato situace má však ještě druhou stránku. Zamčený
krychlový „mansion“, z něhož byl vytažen žebřík, v divákovi sice vyvolává pocit uvěznění, ale na druhou stranu mu jeho tvar umožňuje situaci uchopit. To, co vyvolává jak u diváka, tak u postav pocit uvěznění - krychlový
tvar uzamčeného „mansionu“ -, je pro diváka na rozdíl
od postav rozumově uchopitelné. Postavy mají dojem, že
z jejich situace neexistuje východisko. Divák s nimi takové naladění sice spoluprožívá, ale současně má nad nimi
navrch. Vnímá stropní otvor, skrze který byl předtím vytažen žebřík, jako možnost ze situace vyváznout - uniknout k nebi. Postavy tuto eventualitu nevidí a považují ji
předem za uzavřenou. Ani je nenapadne pokusit se tudy
vyváznout. Skrze stropní otvor k nim hovoří manžel a ony
tedy mohou mít pocit, že východ blokuje zcela.
Herci Michal Necpál a Marie Radová pak sugestivně zpřítomňují postavy v krizovém okamžiku, těsně před tím,
než Jean zabije svou milenku Evu. Vedle toho se však
jedná především o vytvoření atmosféry pomocí příznaků

vizuální charakterizace situace. Vyniká pak scéna, v níž
jsou světlé průhledné šaty, pod nimiž prosvítalo černé
spodní prádlo napůl z provázků jako z pavučin, velmi
snadno strženy. V mé mysli zůstal především obraz mrtvé Evy obalené pavučinkami, mouchy lapené do spletitých cest vlastního i cizího podvědomí.
Jelikož se inscenátorům podařilo vybrat vhodný text a při
realizaci díla vlastně pokračovat v jeho duchu, nedochází
k rozporu mezi stylizací jazyka, jímž postavy promlouvají, a jinými rovinami koncepce představení. Proto je část
Tváří v tvář smrti méně než Ukrutná rozkoš náchylná
k tomu, aby si divák zachoval rezervovaný odstup. V podstatě však podle mne obě představení propojují výchozí historickou inspiraci a soudobé vnímání divadla originálně, protože tematizují grand-guignolovskou absenci
nadhledu nad situací. Umělecký nadhled si sice zachovávají, avšak uplatňují jej nenásilně, tak, aby podtrhl originalitu inspiračního materiálu i s jeho bezprostřední syrovostí. Inscenátoři pojednávají o „pokleslosti“, aniž by se
sami stávali pokleslými.
Noc v krčmě
Tvůrci třetího hororu, který režírovala Ewa Zembok, jako
by nechtěli odpovídat na otázku, do jaké míry je zážitkový charakter Grand-Guignolu pro současného diváka
inspirativní. Pokoušejí se spíše činoherně interpretovat
netradiční typ textu.
Do odlehlé krčmy, doupěte, v němž se scházejí nejhorší vyvrhelové, přijíždí vévodkyně Lucienne (Josefína
Voverková) se svým ctitelem Attalongou (Marek
Mikulášek). Taxi nechali odjet a pro Attalongu se nyní
naskýtá vhodná příležitost, aby své milé prozradil, že vůbec není aristokratem, jak celou dobu při kontaktu s ní
předstíral. Naznačuje, že aristokracií v podstatě pohrdá
a svým původem patří spíše do této krčmy mezi zločince, čemuž se Lucienne zdráhá uvěřit.

Pro celou scénu je podstatné právě to, jak Attalonoga vévodkyni pomalu přesvědčuje o tom, že s ní má zlé úmysly. A tak se naskýtá prostor pro herce, aby vykreslili vývoj
svých postav a naznačili proměnu jejich vztahu. Marek
Mikulášek v roli Attalongy střídá brutální chlad se strojenou a lehce ironickou vřelostí. Nabízí vévodkyni šampaňské, ale vylévá ho na zem. Chce, aby jej lízala ze země,
načež jí dá najevo, že žertoval. Baví se tím, že vévodkyni
mate a ona si dlouho není jistá, o co mu jde. V posledních minutách, když se dostává do krizové situace, protože má přijít tlupa jiných padouchů, se jeho krutá hra
snad proměňuje v upřímný zájem o navázání komunikace. Vévodkyni, kterou ještě před chvílí bil, nyní prosí, aby
s ním spolupracovala a schovala se před jeho nepřáteli.
Ona mu to však už neuvěří… Josefína Voverková ztvárňuje činoherními prostředky přechod od rozdováděné vévodkyně k apatické ženě šokované z intenzivního styku
s brutalitou i z odhalení, že se ona brutalita skrývá také
v jejím nitru (Lucienne nakonec zabije zločince a svého
domnělého ctitele Attalongu). Tuto její vnitřní proměnu
v závěru vyjádří i změna nasvícení. Když dojde k vraždě,
celý svět „zhasne“ a ultraﬁalové světlo zvýrazní jen to, co
je bílé, vše se propadne do chladné deprese.
Tvůrcům Noci v krčmě se rozhodně nedá upřít snaha nalézt i v tomto „pokleslém“ materiálu zajímavý potenciál
pro činoherní interpretaci. Pokoušejí se podtrhnout kvality, které by alespoň částečně uspokojovaly očekávání
současného publika. Myslím si ale, že z dramaturgického
hlediska je tato snaha poněkud nešťastná, protože tvůrce zbytečně staví do nevýhodné pozice. Oproti jiným inscenátorům, kteří si pro psychologickou činoherní interpretaci hledají texty s co nejzajímavěji propracovanými
charaktery, oni mají k dispozici drama, jež vývoj postavy
zachycuje pouze na elementární úrovni.
Pokud jde o konﬂikt mezi vévodkyní a ukřivděným člověkem z nižší vrstvy, který se vůči aristokracii vůbec necítí méněcenný, nabízí se srovnání s jinými uměleckými

díly, která se tímto tématem také zabývají. A nemusíme
chodit daleko, stačí se vrátit k jednomu z prvotních impulzů k rozvinutí divadelního naturalismu, které souvisejí se vznikem Antoinova Théâtre Libre, a tím pádem
také divadla Grand-Guignol. Mám na mysli Slečnu Julii
ze Strindbergova naturalistického období, v níž se na
základě velmi podobného schématu také střídá chlad
s vřelostí, obdiv s pohrdáním. Strindberg hru dovádí tak daleko, že nakonec není možné jedno odlišit
od druhého, jelikož v komunikaci mezi postavami vystupují na povrch čistě iracionální mechanismy. Slečna
Julie je mnohem raﬁnovanější než Noc v krčmě, protože
Strindberg na rozdíl od Mérého zbavuje použitý archetyp schematičnosti.
Na fenoménu Grand-Guignol osobně považuji za zajímavější jeho inscenační postupy než jeho texty, které jsou
originální především díky hororové tematice, kterou zpracovávají, a nikoliv poměrně jednoduchou literární strukturou. Na Noci v krčmě mě tedy zaujalo to, co nijak nepřispívalo k prohloubení vhledu do konﬂiktu mezi Lucienne
a Attalongou. Scénografka pojala krčmu jako potemnělé
akvárium, kolem něhož plavou dravé ryby, které se plazí po jeho střeše, nakukují do dění okýnky, občas hypnotizují diváky a dostávají se k nim nepříjemně blízko, až
nakonec vpadnou do krčmy jako členové Bébertovy party, potenciální vrazi (Adam Ernest, Vít Roleček a William
Valerián). Sugestivně znepokojivým dojmem působil také
číšník (Jacob Erftemeijer). Jeho ležérní a pomalé pohyby
a permanentní naznačený sladký úsměv v kombinaci s elegantním číšnickým úborem působily jako obzvlášť krutá
karikatura nedostupného chladu charakteristického pro
aristokratickou vrstvu společnosti. Vyvolávalo to zlověstné tušení, že pokud uvidí, že se vévodkyni něco děje, tyto
ležérní pohyby rozhodně nebudou dostatečně hbité, aby
napomohly. Číšník se v takovém případě určitě nesníží ze
své povznesenosti a nechá vévodkyni na jeho vlastní tváři jako v zrcadle pozorovat přezíravost, která je vlastní příslušníkům její společenské vrstvy, zatímco ona bude trpět…
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Podle mého názoru je velká škoda, že se Ewa Zembok
nepokusila výrazněji do hry zapojit tento druh zdánlivě pokleslého ale pro Grand-Guignol charakteristického divadelního jazyka, že se důsledně nezaměřila na
práci s atmosférou, spíše než na tvoření hereckých znaků. Kdyby to totiž udělala, propojovala by se její část
s předchozími dvěma v konzistentní celek. Všechny části by pak souvisely v komplexně divadelní a ne především (a pouze) v tematické rovině.
Zkrvavený skřivan
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Zatímco hororová představení počítají více či méně
s fyzickou blízkostí herců a jejich publika, závěrečná
„komedie“ Zkrvavený skřivan Ivo Kristiána Kubáka
nikterak nenarušuje pravidla klasického kukátkového
uspořádání prostoru. Divák nemá být pohlcen atmosférou ﬁkčního světa. Záměrem inscenátorů jako by
bylo podívat se na text s nadhledem. Divák tedy nemá
být do dění vtažen ani fyzicky. Hlediště z praktikáblů
je - oproti „mansionovým“ prostorům - pro publikum
vyvýšeno nad jeviště.
Dramatik Charles Garin zasadil do japonského prostředí
příběh, který se speciﬁkou japonské kultury nemá mnoho
společného, ale týká se obyčejné ješitnosti. Inscenátoři se
zřejmě při hledání klíče k inscenaci nechali inspirovat v komerčním světě rozšířenou oblibou zasazovat schematické
příběhy o problémech naší kultury do exotických obalů
a teprve potom se jimi bavit. Skutečně se tedy tvůrcům
daří vytvořit hodnotu z něčeho, co normálně bývá vnímáno spíše jako pokleslé.
Tento přístup je patrný především z kostýmů Jany Prekové
a Pauliny Bočkové. Ženy, paní Li (Izabela Firlová) a její matku paní Wang (Tereza Krippnerová), oděv svazuje. Pokud
se chtějí pohybovat, musejí cupitat. Mužské postavy oblek nesvazuje. Je jim naopak příjemné, že jej na sobě mají,
protože je střih kostýmu spojuje s tradicí předků. Právě

na jejím pozadí spolu mohou soutěžit o prestižní postavení, aniž by se vystavili nařčení, že je k soutěžení motivuje banální touha po sebeuspokojení.
Látka, z níž jsou šaty ušity, však japonská není. Působí spíše kosmopolitně. Paní Li vypadá japonsky pouze do chvíle, než si sundá své „zaprášené“ šedé průhledné šaty. Pod
nimi má růžový oblek, v němž působí spíše jako panenka Barbie než jako zdrženlivá japonská manželka. Pánské
oděvy sestávají z různobarevných kusů svetrů se skandinávskými vzory, objevuje se zde také útržek skotské sukně,
sportovní tepláky, ale i průhledné a úplně tenoučké sako,
které se mírně leskne, a tím celku propůjčuje elegantní nádech. Muži působí jako kohouti (mají na hlavě i indiánské
čelenky z ptačích per, což připomíná hřebínky), kteří se
snaží působit co nejpestřeji, aby i v pestrosti přebili svého protivníka. Jejich poměřování je samoúčelné, protože
jim nejde o to, aby zabezpečili rod. Děti nemají. Tomuto
světu vládne impotence, což inscenátoři artikulují jasně,
když nechají na scénu padat bílou tekutinu, trus opatrovaného soutěžního ptáka. Bílé cákance totiž současně
asociují sperma, kterým pan Li (Ondřej Vacke) nemůže
oplodnit svou nešťastnou manželku. Pan Li se soustředí na to, aby naplnil nesmyslná kritéria (byl dostatečně
pestrý, vychoval co největšího ptáka…), a těm podřizuje vše - vztah k ostatním lidem a především svoji vnitřní integritu. Jeho vnitřní život nejspíš musí být podobně nekonzistentní, jako je látka, z níž sestává jeho oděv.
Herci v souladu s celkovým režijně-dramaturgickým přístupem Zkrvaveného skřivana své role ztvárňují s nadhledem. Muži postavy hrají místy jako malé otrávené děti,
které už nebaví naplňovat všemožná kritéria a raději by
si našly jinou zábavu (uprostřed nudného ceremonielu se
občas neudrží a zašklebí se), místy je nechávají vystupovat jako nějaké hrdé náčelníky. Ve scénách, kdy provádějí rituál s tradičními bojovými holemi, a působí to, jako
by šlo o erotické pomůcky, stávají se postavy v jejich pojetí přímo karikaturami mocných mužů. Herečky také ve

svých rolích nacházejí místa, v nichž projeví svou touhu
spontánně s muži komunikovat, říci jim něco podstatného. Jakmile však taková situace nastane, jsou muži okamžitě umlčeny.
Přestože se tedy nepochybně jedná o zajímavé inscenační řešení, nemohu si ani zde odpustit srovnání, které se
mi přímo nabízí. Tentokrát se jedná o porovnání s jinými spolupracemi Jany Prekové. Mám na mysli její podíl
na inscenacích Jana Nebeského, při nichž hraje výtvarný koncept také významnou roli, ale navíc ještě vzniká
rovnocenný prostor pro kreativitu herců při ztvárňování postav, takže výsledek působí mnohem životaplněji.
Zatímco se Jan Nebeský může inspirovat bohatostí například Ibsenových děl, inscenátoři Zkrvaveného skřivana mají k dispozici poměrně jednoduchou hru. Výtvarný
koncept Jany Prekové a Pauliny Bočkové pak poněkud zastiňuje herecké uchopení postav, mezi výtvarnou a hereckou stránkou inscenace rozhodně neexistuje rovnocenný vztah. Nechci srovnávat Ivo Kristiána Kubáka s jeho
pedagogem, ale spíše poukázat na to, že se inscenátoři
zbytečně ocitají v nevýhodné situaci, když k textům přistupují jako k materiálu vhodnému pro klasickou interpretační činohru. Dramata grand-guignolovské tradice
nebyla psána proto, aby na jejich základě vznikaly umělecky hodnotné činoherní inscenace.
Expérience Grand-Guignol
Podle mého názoru se na celkovém vyznění inscenace negativně podepsala skutečnost, že se jednotlivé části organicky nepropojují ve všech rovinách divadelního jazyka
a fungují spíše jako samostatné celky, jež důsledně pojí
pouze jejich tematika. Přesto si myslím, že mají inscenátoři nakročeno k vytvoření skutečně kompaktní inscenace:
například existuje jistá latentní souvislost mezi příšerami
volně se pohybujícími po prostoru a těmi aspekty jednotlivých představení, které mají diváka vtáhnout do představení tím, že v něm probudí určité naladění. Takovému

celkovému uchopení by nahrávala i ona zvláštní atmosféra obklíčení zlem, která vzniká tím, že se zvukové části simultánně probíhajících představení prostupují. Propojení
však podle mne zůstává pouze naznačené, a tak se hororový rámec v této fázi v inscenaci uplatňuje především
jako ilustrace. Vypovídá na prvním místě o tom, že půjde
o hororovou tematiku. To by však divák dokázal z jednotlivých představení vyčíst i bez něho.
Nalézám také určité podobnosti mezi jednotlivými částmi. Všechny spojuje skutečnost, že do sebe integrují jak
grand-guignolovsky „pokleslou“ absenci nadhledu, tak
nadhled, který obvykle nerozlučně spojujeme s kvalitním uměleckým dílem a za nějž vděčíme inscenátorům.
Grand-guignolovské estetice tato čtyři představení neotročí, ale tematizují ji.
V Ukrutné rozkoši a Tváří v tvář smrti dokázali inscenátoři vytvořit atmosféru, skrze niž divákovi přiblížili průběh
vášní, kterým postavy propadly. Situace na něho bezprostředně působila a on ji současně vnímal s nadhledem.
To mu umožnila vizuální metafora, jež divákovi pomohla uchopit situaci v její komplexitě. Divák si tak dokázal
současně uvědomit jak lákavou, tak odpudivou stránku
zobrazované vášně. Například v případě Tváří v tvář smrti vnímal tenké narůžovělé šaty Evy i černé „pavučinové“
spodní prádlo, tedy viděl současně tenkou hranu rozkoše z nevěry a temnotu pudů, které Evu nakonec pohltily.
Pokud se divák na zmíněná dvě představení správně naladí, odchází emočně zasažen s vidinou oné vizuální metafory, která jeho emoci usměrňuje.
Také zbylé dvě části do sebe integrují grand-guignolovskou absenci nadhledu. V případě Noci v krčmě jsou
pokusy charakterizovat situaci pomocí výtvarné stylizace a hereckých příznaků také přítomny, situaci ale spíše dokreslují a nevyjadřují její podstatu. Tou je psychologické vykreslení hry o brutalitě, která se může skrýt
pod společenskou maskou buď vědomě a chladnokrevně
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(Attalonga), anebo člověka její přítomnost překvapí, jako
se to stalo vévodkyni. Zkrvavený skřivan vypovídá o ztrátě nadhledu spojené se zánikem vnitřní integrity, a to již
čistě činoherními prostředky.
Za jediné skutečně důsledně uplatněné propojení všech
částí považuji vizuální komponent inscenace, který vystihuje čtyři různé typy okolností, za nichž lidé ztrácejí
kontrolu nad svými instinkty. V případě Ukrutné rozkoše
je to nekonečně se propadající vertikála milostné vášně,
onen červený tubusový prostor. Tváří v tvář smrti charakterizuje stísněná plaňková bednička a s ní spojený pocit uvěznění. S Nocí v krčmě se pojí modrý chlad, kožich
ledního medvěda, jenž souvisí s nenávistí Attalongy k vévodkyni. U Zkrvaveného skřivana jde o absenci vnitřní
integrity vyjádřenou kostýmy japonskými střihem, leč sešitými z kosmopolitní látky.
Inscenátorům se podařilo pouze naznačit souvislosti, které by mohly skutečně organicky spojovat všechny roviny
divadelního jazyka inscenace. Zdá se, jako by si režisér celého projektu Petr Hašek a dramaturgyně Helena Kebrtová
dostatečně nevyjasnili elementární dramaturgickou otázku o směřování celého projektu. Nepopírám však kvality
dílčích momentů inscenace, které svědčí o jejím zdaleka
nevyčerpaném potenciálu.

Expérience Grand-Guignol
Režie projektu: Petr Hašek
Překlad her a dramaturgie projektu: Helena Kebrtová
Produkce: Kateřina Hůlková, Aneta Ruttenbacherová,
David Gerneš, Tamara Sopková
Hudba: Myko
Režiséři jednotlivých částí: Ewa Zembok, Zuzana
Burianová, Petr Hašek, Ivo Kristián Kubák
dramaturgie jednotlivých částí: Tereza Verecká,
Helena Kebrtová, Marie Nováková
Scéna: Mariana Kuchařová, Ján Tereba,

Kostýmy: Anna Hrušková, Paulina Bočková,
Jana Preková
Hrají: Marek Mikulášek, Josefína Voverková, Jacob
Erftemeijer*, Vít Roleček**, William Valerián*, Adam
Ernest**, Michal Necpál, Marie Radová, Michal Balcar,
Tomáš Havlínek*, Iva Holubová, Vojtěch Bartoš,
Petr Šmíd*, Ondřej Vacke, Izabela Firlová, Tereza
Krippnerová, Vojtěch Bartoš, Jáchym Kučera**
* Hosté z 3. ročníku herectví KČD
** Hosté z 2. ročníku herectví KČD
Psáno z premiéry 25. ledna 2014 v Divadle DISK.
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Tak co tě
sere?!
Karolína Macáková
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Jsou mladí, talentovaní, perspektivní. Právě končí
studium a otevírá se před nimi slibná kariéra. Nebo ne?
Nefrustruje studenty herectví někdy právě obor, který
studují a budoucí povolání, které si spolu s ním vybrali?
Kdy se za své divadelní i životní role stydí? Bojí se stejně
jako my samoty, třeba i té veřejné? Koho nebo co milují?
A jak těžké pro ně je nehrát v životě? Na podobné otázky
se snaží ústy absolvujících studentů odpovědět nová
inscenace Katedry alternativního a loutkového divadla
nazvaná Regulace intimity.
Dvanáct hereckých individualit, studentů posledního ročníku, vstupuje na jeviště DISKu v kostýmech, které evokují
slavnostní příležitost. U herců je tvoří košile s límečkem,
motýlek, případně slušivá vesta a lakýrkami, herečky jsou
oblečeny do večerních šatů a hezky nalíčeny. Kostýmní
složku tedy od samého začátku vnímáme jako kód pro
to, abychom na reprízu nazírali prizmatem výjimečnosti - tedy tak, jak k ní zřejmě přistupuje i herecký ročník.
Každá repríza Regulace intimity pro ně totiž znamená
trochu jiné obnažení, než jaké poskytuje běžná herecká
zkušenost, a proto se alespoň vnějškově schovávají za to,
co jim nejvíc sluší - a co je také divadelní stylizací, která
jejich zpověď může zcizit. Výjimečnost večera podtrhuje i červená opona, před kterou se postaví jeden vedle
druhého do řady. My, přihlížející, spolu s nimi balancujeme na tenké hranici mezi divadelním kódem a realitou.
Od chvíle, kdy první z herců promluví, chápeme jako stěžejní téma inscenace osobní sféru a intimitu. Přijímáme
tím výzvu k jakési hře, která pochopitelně nemusí důsledně kopírovat realitu, ale je nám předložena natolik přímým
vhledem, že na ni přistupujeme. Herci vyslovují a pojmenovávají nejprve věci, které je serou. Pak hovoří o tom, co
milují, čeho se bojí, co je mrzí. A nakonec přijde na přetřes
to, v co doufají. Svá tvrzení předkládají divákům jedno za
druhým, v souvislé řadě, není důležité, jestli je pronášejí pravdivě za sebe samé, nebo skrze postavy, které představují. Výroky se scénickým potenciálem pak přetvářejí

v minisituace, ve kterých někteří z nich vystoupí z řady
a dají nám do této situace přímý vhled. Předvedou mimo
jiné, jak to asi vypadá, když jeden z nich nakupuje společně se svou upovídanou a starostlivou matkou v rodném městě nebo jak reagují při neoblíbeném, ale všem
důvěrně známém hovoru s telefonním operátorem. Jsou
to drobnosti, každodenní starosti, ale i závažnější celospolečenské problémy nebo to, co se jich bezprostředně
dotýká - jako třeba nejistota uplatnění a výdělku v umělecké sféře. Výstupy působí z větší části ﬁxovaně (soudím
dle dvou zhlédnutých představení), bezprostřední reakce na aktuální situaci či náladu má ale mezi nimi také
své místo - tak, jako tomu bylo třeba na repríze, během
které Jan Čtvrtník glosoval momentální technické potíže. Problém herectví a s ním spojené veřejné samoty je
přitom akcentován tím, že je v hledišti po celou dobu trvání představení rozsvíceno.

nabídkám, které jsou sice ponižující, ale které často znamenají přísun potřebných ﬁnancí. A v podstatě ve všech
pěti oddílech představení krouží stále kolem jediného tématu: jak být v dnešním světě sám sebou. Jako člověk,
jako herec, jako individualita. Jak si stát neochvějně za
tím, co dělám a čím chci v životě být, neztratit sám před
sebou tvář, a přitom dosáhnout svých cílů. Součástí toho
jsou častá přiznání vlastní slabosti, neschopnosti nebo lenosti, a i v tom je síla celého projektu - nereﬂektuje pouze
složitou situaci umělce ve společnosti, ale také přiznání,
že je toho mnoho, co můžeme ovlivnit my sami, a v čem
nám žádná naše životní či společenská role nebrání.

Určující je, že během pojmenovávání takovýchto zážitků
brouzdá všech dvanáct osobností nejprve v přítomnosti.
Dotýkají se především toho, co je trápí aktuálně, tedy co
je naštvalo, co je štve opakovaně, co je frustruje a co ze
sebe potřebují urychleně dostat. Postupně se dostávají
do minulosti, k momentům, které třeba nedopadly podle jejich představ, ale nemohou je již zvrátit, proto jsou
často spíše dojemné. Na závěr se přesouvají k vizi nejisté
budoucnosti - to když hovoří o tom, čeho se bojí a v co
doufají. Budoucnost je pro ně jako pro herce končící studium momentálně asi nejpalčivějším problémem.

V profesi, kterou se tito studenti chystají dělat, jsou podobné otázky stěžejní, a proto se k nim v průběhu inscenace neustále vracíme. Přitom není Regulace intimity pouze o nich. To, že herci postupně vyjmenovávají své
radosti i strasti, směřuje od samého počátku ke snaze
zjistit, jak vzniká v lidské mysli emoce a jak reaguje, co
ji vyvolává, které situace v životě ji podporují, v konfrontaci s kým a čím je negativního rázu a kdy je naopak pozitivní. To je pochopitelně obsaženo již ve výběru toho,
co v průběhu večera vůbec zazní. Poznáváme, že většina z nás se opravdu nechá v životě vytočit marginálními
věcmi, zato když přijde na to, co nebo koho milujeme, zamýšlíme se nad otázkou hlouběji a odpovídáme v širším
kontextu a dlouhodobějším horizontu. Přitom může být
odpovědí i jediné slovo nebo holá věta - další doplňující
informace v takovém případě není potřeba.

Není těžké domyslet si, že se v klíčových bodech svých
výpovědí shodují a že existují křižovatky, kde se jejich sny
a představy o životě sbíhají. Všichni hrají, zkouší, tvrdě na
sobě pracují. Většina z nich se nevyhne tomu, aby vyjádřila svůj postoj ke studiu na DAMU či k budoucí profesi a roli herce jako takové, pojmenovávají konkrétní jevy
jako nahotu na jevišti nebo pocity po odehraném představení, o jehož kvalitách nejsou přesvědčeni. Uvědomují
si vlastní neschopnost bránit se podřadným pracovním

Téma emoce podporuje také scénograﬁe. Dvě známé divadelní masky - smutná a usměvavá - visící nahoře nad
červenou sametovou oponou a fotograﬁe herců, které se
na masky postupně promítají, dávají znát, jak moc tyto
masky mění jejich výrazy - že smutná maska neznamená
vždy pouze smutek, ale třeba také bázeň či vztek a usměvavá nejen štěstí, ale mimo jiné i jízlivost a ironii. Prvek
ještě o něco výraznější (který se však na jedné z repríz
potýkal s technickými obtížemi) je senzor, který si herci
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v průběhu představení předávají a který nahoře na oponě promítá křivku jejich tepu. Podtrhuje a akcentuje sice
prvek emoce, domnívám se však, že byli tvůrci v tomto
aspektu až příliš doslovní. Místo abychom si v tom, co
jednotliví představitelé říkají, hledali onu hranici intimity (tedy toho, co je jim již nepříjemné odhalovat a co je
stojí větší úsilí) sami, je nám jako na stříbrném podnosu
předložena pomocí této projekce.
Herci si s hranicí mezi jevištní realitou a osobním vnímáním světa pochopitelně pohrávají celou dobu. Je nasnadě, že jako studenti ročníku KALDu vedeného z velké
části k improvizaci (vzpomeňme například jejich DISKový
projekt Harakykiri) jsou tito herci na obnažování nebo
stírání hranice mezi postavou a vlastním já poměrně
zvyklí. Navíc často nebudují své postavy prostřednictvím psychologie, ale jinými prostředky. O to je však zajímavější sledovat a z hlediště odhadovat, co je pro ně
profesně ještě únosné, do čeho se vkrádá intimní rovina, kdy jsou raději herci v roli a ve kterých situacích se
jim lépe vystupuje za ně samé.
Mezi výčtem všeho, co herce štve nebo co jim do budoucna dělá starosti, samozřejmě zaznívají i úplné banality. Ty mají přirozeně větší scénický potenciál a fungovaly - zřejmě nejen u mě - jako onen výstražný signál typu
„To znám!“. V zásadních životních otázkách se herci často shodují a dokládají tak to, co všichni tušíme, že přirozenou touhou většiny mladých lidí je najít stálého partnera,
mít spokojenou rodinu a dobře se uplatnit ve své profesi. Někteří mají opakovaně tendenci k patosu, nejčastěji
Daniela Šišková, když hovoří o svém rodném Brně, poezii
Václava Hraběte nebo o své lásce k lidovým písním. Lze jí
to ale jen těžko vyčítat vzhledem k tomu, že tento patos
nepůsobí hraně, ale je v rámci inscenace funkční právě
díky tomu, jak upřímně vyznívá. Přesto dojde několikrát
k situaci, ve které jeden z ročníku pojmenovává mrazivé,
osobní či rezonující téma, druhý se však opakuje a zůstává stále stejným šaškem jako v předchozím výstupu. To

poněkud narušuje dynamiku, kterou postupné prohlubování výpovědí posiluje. Je-li například Tereza Volánková
ve své roli nejprve ironická a osobitě vtipná, pak teprve
postupně odhalujeme sílu jejích výpovědí, a to díky čím
dál větší upřímnosti a autentičnosti. Jistým úskalím inscenace je pochopitelně přitažlivost informací, které s sebou přináší. Víří stojaté fakultní vody tím, že prozrazuje
něco intimního a ne tak docela veřejného o lidech, které potkáváme na chodbách, vyvolává senzaci i spekulace, a tím může odvádět pozornost od stěžejních témat,
která do ní Jiří Havelka spolu se svým ročníkem vložil.
Projekty podobného typu s sebou však takové riziko nesou vždy, a tak je na divácích, nakolik se jimi nechají vykolejit. Kdo, jak a s kým tak sice může být obohacující informací, nicméně za důležitější sdělení v tomto případě
považuji spíše to, jaký k danému problému každý z herců zaujímá postoj.
Inscenace tedy v každém případě konkretizuje ošemetné momenty a problematiku toho, co to znamená být
hercem, což si ostatně zřejmě i stanovila za cíl. Není to
ale onen jediný a ústřední apel, kterým inscenátoři na
diváka útočí. Od aspektů studia herectví totiž alespoň
někteří z herců postupují k otázkám z osobnější roviny,
která s jejich hereckou individualitou sice souvisí, ale
ústí někam jinam. Dovádí nás spíše k zamyšlení se nad
tím, jak pracujeme s emocemi, pocity a postoji my sami
a co bychom si vybrali, kdybychom mohli volně mluvit o čemkoli, k čemu nějaký konkrétní a přímý postoj
zaujímáme. Apelativnost inscenace nás nutí srovnávat,
analyzovat, promýšlet, stydět se, bát se, doufat i milovat spolu s nimi, a přece každý sám. Navíc je pochopitelně natolik osobní, že se většinou neubráníme tomu,
aby se nás některé scény dotkly a my se v rozsvíceném
hledišti styděli za své zveřejněné emoce. Inscenace tak
funguje jako zajímavý divadelní sebezpyt - ať už pro herce, kteří jdou „s kůží na trh“, nebo pro diváky, kteří jsou
zde naopak obnaženi ve svém pasivním, a přece nepopiratelném voyeurství.
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Regulace intimity
Dohled: Jiří Havelka
Dramaturgie: Jana Macíčková
Pedagogická podpora: Tomáš Měcháček, Tomsa
Legierski
Scénograﬁe: Lucie Wildtová
Interaktivní projekce: Andrej Boleslavský, Ciant
Interactive fotograf: Tereza Bartůňková
Produkce: Josef Horák, Petra Náhlíková,
Dominika Antonie Skálová, Bára Kocianová
Hrají: Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Martin Dědoch,
Patrik Holubář, Bořek Joura, Petra Majerčíková,
Johana Matoušková, Vladimír Polívka, David Ryska,
Pavlína Skružná, Daniela Šišková, Tereza Volánková.
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Premiéra 10. ledna 2014 v Divadle DISK.
Psáno z premiéry a z reprízy 29. ledna v Divadle DISK.

glosa

ONA HLEDÁ JI - Štíhlounká světlovlásko, kterás‘ byla v pondělí 10. 2. na představení Pitínského slovníku a celou
druhou polovinu se ti chtělo čůrat, obracím se nyní k tobě! Mělas' piercing v nose, tričko s lebkou a džíny proklatě nízko a já se tě bála oslovit, protože bys mi nejspíš dokázala svou fyzickou převahu. Seděla jsi v řadě přímo za
mnou a já jsem z tebe nemohla spustit uši. Často jsi mě upozornila na nějakou tu zvláštnost právě probíhajícího
představení. „Je to pecka, ten je fakt hustej, hele má rybu, hele už zase von, čum na to mlíko…“ Tím jsi nenávratně
změnila můj divácký zážitek a celé představení se rázem stalo tvou onewoman show. Ráda se přátelím a hledám
kamarádky, s nimiž budu moci sdílet zážitky z divadla, ale je tu jeden háček: Slečno s platinovými dredy - umíš
i mlčet? ZNAČKA: Ticho v divadle, sakra!
Adéla Vondráková

dialogy
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Od ideje
k realizaci:
Je na tobě,
jak naložíš s tím,
co studium nabízí.
Michaela Jankulárová

I v tomto čísle pokračujeme v sérii rozhovorů zaměřujících se každý rok na jednu katedru DAMU. Letos už jsme
zpovídali studenty Katedry produkce a nyní jsme oslovili
několik zajímavých absolventů této katedry. Otázky se zaměřují především na obecnou práci divadelního produkčního, spokojenost se studijním systémem a na výhody,
které má absolvent této katedry v praxi.
Dotazovali jsme se Štěpána Kubišty (ŠK), bývalého ředitele Nové scény Národního divadla, Terezy Sochové (TS),
vedoucí produkce divadla DISK, a Sabiny Tančevové (ST),
bývalé tajemnice a tiskové mluvčí Václava Havla, která
v současnosti působí jako vedoucí sekretariátu ředitele
Národního divadla. Všem dotazovaným bych chtěla poděkovat za jejich čas a ochotu.
Měl by produkční být jen ekonomem a svým způsobem
manažerem nebo by měl být součástí kreativního
procesu a mít v něm své slovo?
ŠK: Produkční je trochu problémový název funkce v tvůrčí terminologii. Pod produkčním si někdo představí člověka s funkcí podržtašky, jiný producenta. Záleží pak na
každém jednotlivci, na jakém místě tohoto širokého spektra se najde.
ST: Produkční musí být obojím, ekonomem a manažerem
a zároveň platným členem inscenačního týmu a vnímat
a chápat souvislosti. Proto se studuje produkce na DAMU
či na FAMU a nikoli na VŠE.
TS: Když jsem spolupracovala na absolventské inscenaci
v DISKu, připadala jsem si trošku jako podržtaška - a bylo
to dost zvláštní. Teď zpětně si uvědomuji, že jsem v té
době ještě neměla moc zkušeností, takže všechna jednání byla trošku složitější. Poté, co jsem se začala pohybovat mimo DISK a nasbírala pár zkušeností, pocit odtrženosti od zbytku týmu postupně zmizel. Produkční je
plnohodnotným členem inscenačního týmu. Pro mě je

běžné, že se režisér (a nejen on) zajímá o můj názor na
nazkoušené věci a ne jen o to, jestli jsem dokázala sehnat peníze, které potřebujeme.
Často se říká, že produkci člověk nemusí vystudovat, ale
stačí, aby měl ty správné vlohy, a zbytek jde tak nějak
přirozeně. Je v praxi rozpoznatelné, kdo studiem na
DAMU prošel a kdo ne?
TS: Určitě to nejde poznat u lidí, kteří už dělají v praxi
dlouho. Ale když mi na projektu pomáhá člověk bez praktických zkušeností, který produkci ani nestuduje, tak to
poznat určitě je. Minimálně na některých administrativních úkolech a ve chvílích, kdy potřebuješ třeba znalosti z práva. Potřebuješ jak ty praktické zkušenosti, tak i ty
teoretické - na DAMU se třeba učí, jak správně vyplňovat
granty apod., což potom dost usnadňuje situaci při přechodu do praxe.
ŠK: Proto by se asi Katedra produkce neměla jmenovat
tak, jak se jmenuje. Absolvent této katedry by měl být již
jasněji vyproﬁlovaným produkčním na škále, o které mluvím v předchozí odpovědi. Absolvent KP je divadelním manažerem. Tedy člověkem s poměrně širokým rozhledem od
právní a ekonomické problematiky přes znalost řízení projektů až třeba po divadelní historii. Například jako člen kulturní grantové komise hl. m. Prahy velmi dobře poznám
člověka, který takové znalosti má. Nemusí projít studiem na DAMU, může si na jiné škole opatřit třeba jen část
těchto znalostí a zbytek se doučit sám, ale DAMU to nabízí pěkně všechno najednou. Ideální start pro tuto oblast.
ST: Samozřejmě dobrým produkčním může být i absolvent jiné vysoké školy, právě třeba VŠE nebo i nějakého
humanitního oboru na UK. Ale KP na DAMU nabízí pro
budoucí divadelní manažery vzdělání v jednom balíčku
od historie divadla po základy práva a ekonomie. A pokud nemá produkční žádné vzdělání, tak si myslím, že
dohnat praxí určitě nelze vše.

Pomohlo vám studium na DAMU při začleňování se do
praxe?

dialogy

ŠK: Já sám jsem špatný příklad. Možnosti zapojení do
praxe, které mi škola v době mého studia nabízela, jsem
ignoroval. Během celého studia jsem měl svou vlastní
agenturu Joe´s Garage, která se zabývala zastupováním
hudebníků a organizací koncertů a festivalů. V době studia na DAMU jsem tak paradoxně neměl na divadlo čas.
Až později jsem zjistil, jaká je škoda, že mi to uteklo.
ST: Výhodou studia produkce na DAMU je právě to přirozené začlenění mezi spolustudující kolegy herce a inscenátory už na škole, už tam se vytvářejí týmy, které
spolupracují pak v praxi po studiu a zakládají divadelní
soubory, jako například CD94. Stejně tak se lépe propojují studenti i s umělci a tvůrci již v praxi, mnozí z nich
na DAMU vyučují a mohou studenty zaměstnat už během studií ve „svých“ divadlech.
TS: Škola pomáhá s kontakty - ať chceš nebo ne, tak potkáváš tolik lidí, že nabídky spolupráce přicházejí. Je samozřejmé, že ze začátku jsou to spíše nabídky na pomoc
se školním projektem. Postupně se díky těmto projektům dostáváš do povědomí lidí, kteří ti potom doporučí
zajít někam na pohovor, případně tě někomu představí.
Potom začnou přicházet i nabídky na zajímavější projekty. V tomhle škola hodně pomáhá.
Je velký rozdíl mezi produkcí absolventských inscenací
v DISKu - a školních projektů vůbec - a projektů mimo
DAMU nebo je ta práce v podstatě stejná?
ST: U školní práce je výhoda, že mají studenti možnost
jakési supervize profesorů, s nimiž mohou práci konzultovat, a případný problém škola pomůže řešit.
TS: Myslím si, že škola studentům hodně ulehčuje. A to
nejen studentům produkce. Podmínky, jaké mají tady na
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DAMU a na které tak nadávají, jsou víc než dobré. Když
potom přijdou do praxe, většinou vzpomínají na to, jak se
měli vlastně dobře a zjišťují, že to vůbec není samozřejmé. Ale je pravdou, že za mě byl při praxi v DISKu ještě
trošku jiný systém. Každopádně by určitě nebylo na škodu mít praxi i v jiném divadle než v DISKu. DISKový provoz je zkrátka trochu jiný a navozuje zkreslenou představu o tom, jak to potom v praxi opravdu chodí.

ST: Studium na DAMU musí poskytnout studentům především teoretické vzdělání a znalosti z oblasti a historie divadla, literatury i hudby, na produkci pak z práva
a ekonomie. To je priorita, proto se chodí studovat VŠ.
Zkušenosti z praxe během studia je už přidaná hodnota. Absolvent produkce jako budoucí člen inscenačního
týmu musí mít znalosti z divadelní teorie a z literatury,
aby byl kolegům platným partnerem a inscenačnímu záměru rozuměl.

Měli jste v době studia čas na mimoškolní projekty?
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ST: Ano, snažila jsem se během studia o mimoškolní práci, v prvním ročníku jsem například pomáhala Ctiboru
Turbovi při rozjezdu jeho Studia Kaple. Určitě je možné
skloubit dohromady studium s prací mimo školu.
TS: Škola byla sice náročná, ale není to tak tragické. Já
jsem svoji první práci měla hned druhý semestr v prváku, kdy jsem začala pracovat jako inspicientka v divadle
Nablízko. Nebo jsem měla taková ta zaměstnání, která se
dají dělat večer po škole, jako třeba nápověda v Rokoku.
Ale vedle toho jsem stíhala i projekty, které dělám dodnes. Například spolupracuji s Davidem Prachařem,
Janem Nebeským a týmem, který funguje pod Studiem
DAMÚZA na alternativních představeních. Od svého čtvrtého ročníku také produkuji Cabaret Calembour. Myslím
si, že pracovat na mimoškolních projektech se určitě dá
a je to dokonce i nutné. A i ve škole nás podporovali v tom,
abychom získali co možná nejvíc praxe.
Studium na DAMU samozřejmě není jen o praxi, ale
i o přednáškách a seminářích, které zdánlivě s produkcí
nesouvisejí. Pomohly vám někdy teoretické předměty
v praxi?
ŠK: Samozřejmě, že teoretické předměty jsou důležité. A samozřejmě se ukáže, že jsou více důležité, než
se studentům v době, kdy sedí na přednáškách KTK,
může zdát.

TS: Člověk musí mít nějaký teoretický základ. Jak bych
mohla komunikovat se zbytkem realizačního týmu, kdybych byla úplně mimo? Ve škole mě bavil například interpretační seminář s paní Kudláčkovou, na kterém jsme
dopodrobna rozebírali jeden divadelní text. Ocenila jsem,
že jsem se tímto způsobem naučila relevantně se vyjadřovat k ryze divadelní problematice. Když sedím na zkoušce
a režisér se mě zeptá: „Tak co si myslíš, funguje to takhle?,“ tak mu musím být schopná odpovědět. Nejsem
přeci jenom ekonomický robot, ale divadelník.
Pane Kubišto, spolupracujete v současnosti na nějakých
studentských projektech, případně se studenty?
ŠK: V době mého působení na Nové scéně téměř neustále. Projekty, na kterých studenti pracovali, byly často
zahrnuty v repertoáru NS. Studentské akce typu FAMU
fest, Český tučňák, Studentská Thálie a další tvořily dokonce dost významnou část našeho repertoáru. Navíc od
začátku tohoto školního roku učím studenty nonverbálního divadla na HAMU, tak snad o ten kontakt nepřijdu.
Paní Tančevová, vy jste dlouhou dobu pracovala jako tajemnice a mluvčí Václava Havla a poté též jako vedoucí
kanceláře prezidentského kandidáta Jana Fischera. Jakým
způsobem se dají využít znalosti a zkušenosti získané na
KP při práci v politické sféře?
Paní Tančevová, vy jste dlouhou dobu pracovala jako
tajemnice a mluvčí Václava Havla a poté též jako

vedoucí kanceláře prezidentského kandidáta Jana
Fischera. Jakým způsobem se dají využít znalosti
a zkušenosti získané na KP při práci v politické sféře?
ST: Ještě několik let před tím, než jsem pracovala
jako tajemnice Václava Havla, jsem byla zaměstnána v Protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Práce
v Protokolu prezidentské kanceláře je organizace zahraničních cest prezidenta republiky a státních a pracovních návštěv zahraničních hlav států v ČR a vůbec
organizační zajištění programu prezidenta. Výsledkem
pro každou takovou cestu či zahraniční návštěvu v ČR
a prezidentskou akci je tzv. minutovník, kde je krok po
kroku popsaná veškerá logistika. U dlouhých cest prezidenta do vzdálených zemí či zahraničních návštěv,
kdy je i početná delegace a doprovod (např. návštěva
amerického prezidenta), jde o poměrně náročnou záležitost. A práce produkčního je organizační práce, sice
organizace a řízení výroby představení až po premiéru, ale jde o organizaci práce lidí, o plánování příprav
a realizace představení. Tedy pro práci, kterou jsem na
Hradě dělala, jsem jako produkční měla dobré předpoklady. Později jako tajemnice Václava Havla jsem rovněž organizovala jeho program, také zahraniční cesty
i cesty po republice a nějaké tiskové konference. Opět
tedy organizační práce, kde jsem navíc také musela hlídat ﬁnanční otázku privátní kanceláře, sledovat náklady a snažit se sehnat také sponzory. Václav Havel dostával na provoz své kanceláře od státu velmi malou
částku, přestože jeho hlavní aktivita byla stále především služba státu, a musel ji dotovat ze svých soukromých prostředků. Čili ﬁnanční problém, který se řeší
neustále i v divadlech. Stejně tak během prezidentské
kampaně v Kanceláři Jana Fischera, kde to byla spíše
administrativní práce, od uzavírání pracovních smluv
se zaměstnanci a darovacích smluv s donory přes komunikaci a práci s podporovateli a donory po objíždění mítinků Jana Fischera s občany až po koordinaci jeho programu. Shrnu-li své zkušenosti, myslím si,

že absolvent produkce na DAMU je vlastně vybaven
a připraven pro řízení týmu lidí, a to nejen v divadle.
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Terezo, ty jsi zůstala na škole, takže máš možnost
sledovat dění na KP poměrně zblízka. Vidíš nějaké
výrazné posuny ve směřování a fungování katedry?
TS: Produkce na DAMU je podle mě plnohodnotný ekonomicko-manažerský obor a ve skutečnosti je dost na tobě,
jak s tím, co ti katedra nabízí, naložíš. Myslím, že vedení
katedry se snaží věci neustále zlepšovat a snaží se nacházet nové systémy. Zve mnohem víc zahraničních pedagogů apod. Dělat nějaké změny, je ale dlouhodobý a náročný proces. Samozřejmě od studentů slýchám o určitých
nedostatcích, ale tomu tak bude vždycky. Podle mě by
nebylo na škodu, kdyby byli studenti vedeni trochu víc
divadelně. Katedra se hodně zaměřuje na management
a kreativní průmysly. Až mám pocit, že to divadelní myšlení jde občas trošku do pozadí.

29

Kudy kam?!
Tereza Joslová

Malý prostor fotograﬁckého ateliéru 19. století, na
první pohled zcela obyčejný, se ve vteřině proměňoval
v bitevní pole, snovou krajinu či pokoj novomanželů.
Fotily se zde snímky svatební a upomínkové. Stačilo
vejít a během okamžiku jste mohli být carem, Švejkem,
andělem či divoženkou. Jakoukoliv vaši představu byl
ateliér schopen vyplnit. Vždy jste si přáli být mužným
válečníkem? Proč nebýt rovnou tím spartským?!
Domníváte se, že osamělý bojovník nebude na fotograﬁi
působit dosti hrdinsky? Žádný problém. Ateliér
disponuje téměř nekonečnou zásobou rekvizit, které
vytvoří dokonalou iluzi bojiště. Ani rodina fotografa
neváhá přispěchat na pomoc, lehá si na zem a rázem
je z vás mužnost sama obklopena oběťmi vašich
hrdinských činů. Tajemné úsměvy, pohledy upřené v dál,
strojené postoje, výrazná gesta, okázalá prostředí, tak
by se dala popsat ateliérová tvorba 19. století. Té době
totiž vládla inscenovaná fotograﬁe.
Výstavu s názvem Já? Proměny identity v časech c. k.
připravil pro Galerii AMU historik Pavel Scheuﬂer. Všechny
snímky pocházejí z archivu rodiny Scheuﬂerových založeného ve dvacátých letech 20. století. Důraz je kladen na
dokumentární hodnotu fotograﬁí. Pro galerii vybral architekt Jan Fabián průřez inscenovanými fotograﬁemi, které jsou rozděleny do sedmi kategorií v průměru o deseti snímcích - Inscenace zážitků, Neformální týmy, Herci
v rolích, Neherci s převleky, Maškarní převleky, Svatební
fotograﬁe, Fotograﬁcké scény a živé obrazy. Každá z kategorií nás tak seznamuje s jiným typem inscenované fotograﬁe. Jednotlivé názvy jsou vypovídající, a tak jako
návštěvník přesně víte, co vás bude v následujícím oddíle čekat.
Co z výstavy jasně vyplývá, je skutečnost, že fotografům
19. století nešlo o zachycení surové reality. Prioritou se
pro ně stalo vyobrazení světa kolem nich takového, jaký
se jim jevil nebo jakým chtěli, aby se jevil. Jejich představy byly romantické a idealizované. Z fotograﬁí na nás
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dýchá krása, dokonalost, ale i humor a vtip. Každý snímek byl připravován s naprostou pečlivostí a důrazem
na jeho estetické vyzařování. Ošklivost, nedbalost a realita neměly na fotograﬁích místo, a tak se ono století na
základě dobových snímků jeví jako rozverná a roztomilá doba k žití. Zajímavé je tuto skutečnost konfrontovat
s dnešním trendem ve fotograﬁckém umění. Soutěže jako
World press photo odkazují totiž k něčemu zcela opačnému; surové zachycení reality se naopak stává důležitým. Tomuto faktu se podřizuje vše. Recipient se pak má
domnívat, že fotograf byl pouze ve správnou dobu na
správném místě se správným foťákem a zmáčkl spoušť.
My, dobou ošlehaní diváci, však víme, že ona díla jsou
kompozičně promyšlená a často upravovaná pomocí moderních technik. Navíc slovíčko press v názvu sice na
první pohled odkazuje k médiu, které by mělo ukazovat
pravdu, zároveň jsou ale dalšími překlady slova výrazy
jako naléhat, usilovat, vynutit atd. Položme si tedy otázku, do jaké míry se liší tato fotograﬁe a ta z 19. století?
Nevracíme se opět k tomu, že fotograf chce zobrazovat
realitu takovou, jaká se mu jeví, a ne jaká skutečně je?
Odpovídají všechny ty válečné fotograﬁe a snímky hladovějících dětí skutečnosti či autor akcentuje pro sebe
podstatné motivy?
Výstava Já? Proměny identity v časech c. k. je tak rozhodně
inspirativní, ale u inspirace zůstane, neboť působí spíše jako
zárodek než plnohodnotná expozice s jasnou tematickou
linkou. Už samotná snaha rozčlenit jednotlivé fotograﬁe do
kategorií pokulhává. Jaký je například rozdíl mezi oddílem
neherců a maškarních převleků? V prvním máme neznámého muže převlečeného za rytíře a v druhém neznámého muže převlečeného za zbrojnoše. Uvědomuji si, že první
fotka byla pořízena pro pouhou zábavu a druhá je spojena
s událostí maškarního plesu. Celý oddíl Maškarní převleky však tedy můžeme bez problému zařadit i do Neherců
s převleky. A proč se vlastně v jedné zdůrazňuje, že vyobrazené osoby jsou neherci, když u ostatních fotograﬁí na tento fakt není důraz kladen? Snad vhodnější název kategorií

by sjednotil rozřazení všech vystavovaných snímků. Jednou
je totiž klíčem k zařazení do skupiny skutečnost, že osoba
na snímku není hercem, podruhé je ale příčinou událost
(např. maškarní, svatba atd.). Nejasnosti nás však provázejí již od samotného vstupu do galerie.
Před sebou spatříme do úrovně ramen navršené dobové
oblečení tvořící linii, která vede dvěma směry - do jedné
místnosti vlevo a do druhé vpravo. V mase oděvů jsou
umístěny v pravidelných intervalech bíle tabulky s nalepenými fotograﬁemi v podobě tzv. faksimile. Dvakrát je
tato linie rozrušena velkými obrazovkami, na kterých se
snímky střídají. Každá tabulka je opatřena číslem, které
pro návštěvníka v prvních momentech pozbývá smyslu.
První tabulka s číslicí jedna je totiž přesně na rozcestí
do obou místností, ale nalevo od ní je číslice třicet osm
a ani napravo se nenachází tabulka s číslicí dvě. Musíme
se tedy sami rozhodnout, kterým ze směrů se vydáme.
S úlevou zjistíme, že pořadí fotograﬁí nehraje roli a snímky jsou rozděleny významově, dle kategorií. Střídáme
tedy jeden oddíl za druhým. Každý z nich je uveden textovou tabulkou, která nás seznámí se základními informacemi ohledně kategorie inscenované fotograﬁe. Tento
popis však většinou pouze rozvádí samotný název, tedy
zjednodušeně: tabulka s názvem Neherci s převleky vás
obeznamuje s tím, že na snímcích jsou neherci převlečení do rozličných kostýmů.
Když dojdeme na samý konec výstavy, zjistíme, že pán
u vstupu má u sebe schované listy, které nesou čísla a popis jednotlivých fotograﬁí (tím se částečně odhaluje záhada číslování snímků), a ačkoliv jsme v galerii samotní,
onen pán nás na tuto skutečnost neupozorní. Nebylo by
to tolik zarážející, kdyby nám onen pán nechodil stále za
zády a bystře nás nesledoval. Pochopte, on je svědkem
našeho rozpačitého rozhodování, jakým směrem se vydat, když po číslici jedna marně hledáme tabulku s číslicí dva. Bohužel, toto nebyla jediná věc, nad kterou zůstával rozum stát. Neznámé je i zařazení čtyř skupinových
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fotograﬁí, které jsou jen tak opřeny o stěnu galerie, zcela mimo masu oděvů a bez čísla. Chyběl i nějaký komentář k osobě pana Scheuﬂera a jeho práci.
Výstava Já? Proměny identity v časech c. k. je vhodnější pro studenta fotograﬁe, který se zajímá o možnosti
ateliérové fotograﬁe 19. století a výslednou podobu fotek zpracovaných jako faksimile. Návštěvníkovi z řad širší veřejnosti bude chybět tematický přesah, ke kterému
podstata fotek - jejich inscenovanost - vybízí. Důvodem
může být uspořádání fotograﬁí v prostoru galerie, které
nesleduje žádnou linii či vývoj, takže celková koncepce
výstavy působí jako nahodilá.
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Já? Proměny identity v časech c. k.
Od 17. prosince 2013 do 19. ledna 2014
Galerie AMU

glosa

Mám jednu výjimečnou vlastnost - naprosto neomylně přitahuji naštvané lidi. Můžete se vsadit, že jestli se někde libovolně na území hlavního města vyskytuje alespoň jeden člověk, který má neutuchající potřebu vynadat
někomu, kdo za nic nemůže, narazí na mě. Například jednou - šla jsem jen tak po ulici, když v tom do mě vrazil
zaneprázdněný muž. Čekala jsem, že se omluví, ale on místo toho začal řvát. Nebo jindy jsem spatřila v nádražní
budově jakousi sveřepou spěchající ženu. Ale zřejmě nespěchala na vlak, nýbrž spěchala dát někomu loktem do
žaludku. Zasáhla pochopitelně mě. Opravdu netuším, kde jsem k takové výjimečné vlastnosti přišla. Ovšem jestli
tahle pravidelná dávka smůly zajistí mně i lidstvu imunitu vůči megakatastrofám, jakými je třeba výbuch bomby, pád letadla, déšť žab, přeměna vody v krev nebo masové sebevraždy zoufalých lumíků vrhajících se z útesu,
bude to oběť, kterou se zaťatými zuby přinesu na oltář veřejného blaha.
Zdeňka Horčicová
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Herectví
není bledě
ﬁalové

Krásnou, bledě ﬁalovou barvu má 24. svazek edice
Disk o herectví - Sláva a bída herectví. Jedná se
o sborník článků jak už dobře známých autorů, jako je
např. Jaroslav Vostrý, Zuzana Sílová a Jan Hančil, tak
i studentů a nedávných absolventů DAMU. A není to
právě jen ta barva, proč je dobré vzít tuhle knihu do
ruky.
Publikace je rozdělena do tří částí: první obsahuje teoretické studie o herectví, druhá herecké portréty a v poslední části nalezneme jen jediný článek. Napsala jej
Tereza Šefrnová a pojednává o nelehkém údělu seriálových herců/hvězd.

Adéla Vondráková
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První část tedy pojednává o obecných otázkách spojených s herectvím, přičemž společným jmenovatelem
všech tří úvodních studií je snad až magická neoddělitelnost herce od jeho díla a díla od herce. Herecké charisma, o kterém píše ve svém článku Jan Hančil, „bývá označováno za vrcholnou kvalitu hereckého výkonu“1 a jsou
s ním „spojené příbuzné jevy popisované jako bytostná
(scénická) přítomnost, ,to´, herecké vyzařování, jevištní
přitažlivost, uhrančivý výkon a podobně“.2 Studie Jana
Hančila Herectví a charisma pojednává o hereckém charizmatu v širším i užším smyslu - od charizmatu jako společenského jevu (spojeného například i s fenoménem panství a vykonávání moci) až po charizma herecké. Jaroslav
Vostrý zas ve své studii nazvané Zvláštní umění hovoří
o „hereckém půvabu“,3 kterýžto termín by se snad dal
vztáhnout právě k hereckému charizmatu. Oba tyto pojmy označují určitou povahu hereckého výkonu - která
je těžko uchopitelná, a přesto naprosto zřejmá - související s celkovou podstatou herecké práce. A konečně,
jak herecký půvab, tak i herecké charisma nespočívají
1

HANČIL, Jan. Herectví a charisma. In: Sláva a bída herectví. Praha: KANT, 2013, s. 11, ISBN 978-80-7437-109-7.
Tamtéž.
3
VOSTRÝ, Jaroslav. Zvláštní umění (O symbolické potenci herectví). In: Sláva a bída herectví. Praha: KANT, 2013, s. 38, ISBN 97880-7437-109-7.
2

jen v jakési dokonalé herecké technice. Zabývají se totiž
jevy zakotvenými uvnitř konkrétní osobnosti, tedy těmi,
které není možné přímo nahlédnout ani rozklíčovat či
plně popsat a vysvětlit.
S tím souvisí i určité slučování postavy, kterou herec hraje,
s jeho vlastní osobností v očích širšího publika. Na příkladu
příběhu Zdeňka Štěpánka ukazuje Jaroslav Vostrý, jak tenká je hranice mezi postavou a hercem, jak se herec může
skrze své postavy stát symbolem určitého postoje - protože
stejně tak jako herec vytváří postavy, obraz těchto postav
zpětně ovlivňuje způsob nahlížení publika na herce (jakožto veřejně známou osobu), jakkoli je takto přímé slučování
naivní a nesmyslné. Tak se Zdeněk Štěpánek například skrze role Othella, Macbetha a Jánošíka dostal do kategorie
hrdinů, a to nejen v rámci hereckého oboru. Z této skutečnosti pak vyplýval způsob, jakým jej dál publikum vnímalo - a tedy i zklamání z jeho (nuceného) vystoupení z této
domnělé role a poválečné represe i nesmyslné obviňování
z kolaborace. Jaroslav Vostrý ukazuje rozdíly i styčné body
mezi scénováním v rámci hereckého výkonu a scénováním
veřejně známé osobnosti. Povahu symbolické úlohy herce
prezentuje nejen u Zdeňka Štěpánka, ale pro větší názornost i na pozdějším příkladu uplatnění hereckého půvabu
Libuše Šafránkové v roli Popelky.
Posledním článkem z trojice úvodních je studie Jiřího
Šípka Způsoby rozvíjení příběhu a osobnostní zdroje herectví. Jiří Šípek na základě testů srovnává předpoklady
k vykonávání umělecké činnosti u studentů DAMU (herectví a režie-dramaturgie) a u studentů neuměleckých
škol. Svůj zájem soustřeďuje na způsob rozvíjení příběhu
podle předloženého obrázku, z vysledovaných výsledků
pak dochází k poměrně jednoznačným závěrům - velmi,
velmi zjednodušeně: studenti DAMU přicházejí s množstvím různých možností řešení příběhu a sami se do nich
emocionálně zapojují na rozdíl od studentů neuměleckých oborů (budoucích manažerů), kteří (s emocionálním odstupem) hledají ideální řešení. Tímto pokusem

tak vlastně ověřuje, zda (a jakým způsobem) je podstata
herectví zakotvena skutečně v jádru osobnosti, nebo je
možné se ji plně naučit. Úvodní část knihy o podstatě herectví tak uzavírá zcela exaktní pokus o odhalení „osobnostních zdrojů herectví“.
Tyto tři články zabývající se herectvím jako obecným problémem představují oblouk myšlenek o podstatě herectví, o tom, co dělá herce hercem, jaký má jeho práce společenský význam. Na ně navazuje druhá část publikace
zaměřená na české herectví za doby nacistické okupace.
Tato doba je zvolena nejen z toho důvodu, že popudem pro
vznik knihy bylo sympozium o herectví konané k 70. výročí vzniku divadelního oddělení Městské knihovny v Praze,
ale také kvůli vlivu totalitního režimu na symboliku herce
a jeho hereckého výkonu pro společnost. Totalitní doba
totiž jak se zdá (a jak ve své studii podotýká i Jaroslav
Vostrý) vyostřuje otázky spojené s herectvím zkoumané
v první části knihy. Je to doba, kdy jsou herci nuceni dělat
větší ústupky vnějším tlakům, které pak mají zcela zásadní vliv na jejich další (nejen) kariérní osudy. Zjednodušeně
se dá říci, že například musejí hrát určité role, které se neshodují s jejich přesvědčením ani hereckým typem - tyto
role pak ale ovlivňují to, jak herce veřejnost vnímá, kam
je podvědomě řadí a co od nich očekává. Vyhrocená doba
s sebou zřejmě přináší i jasněji vymezený (a tím pádem
i lépe sledovatelný) tlak okolí a nutnost se s ním vyrovnat. Ve zpětném pohledu se tak ústupky vůči společenskému zřízení, potažmo společnosti jako takové, stávají
lépe analyzovatelnými a dovolují nahlédnout danou problematiku v kontextu historicky jasně ohraničeného celku a zároveň pak jako souhrn životních epizod ohraničených náhodami, rozhodnutími, rolemi.
Do druhé části knihy je zařazeno osm hereckých portrétů
(čtyři samostatné a dva komparativní dvojportréty), které
jsou zaměřené na výrazné osobnosti českého herectví, jejichž herecká kariéra vrcholila, začínala nebo končila právě
za dob protektorátu. Jednotlivé studie čtenáře seznamují
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s osudy dobových hereckých hvězd, jejichž sláva však nezřídka trvá až dodnes - Nataši Gollové a Anny Letenské (Dvě
herečky, dva osudy: Anna Letenská a Nataša Gollová, napsala Zuzana Sílová), Marie Burešové (Ozvěny hereckého
umění Marie Burešové, napsala Iveta Davidová), Oldřicha
Nového (Oldřich Nový mezi divadlem a ﬁlmem, napsal
Pavel Bár), Jiřího Plachého (Žula-rula-svor: Jiří Plachý, napsala Klára Novotná), Miloše Nedbala (Kdo nepoznal ran,
jizvám se směje: Miloš Nedbal, napsala Petra Honsová),
Svatopluka Beneše a Rudolfa Hrušínského (Dvě cesty
k herectví: Svatopluk Beneš a Rudolf Hrušínský, napsala Marie Valtrová). Jsou to historické studie, jejichž obsahem je zejména souhrn faktograﬁckých informací
o daných osobnostech - informací zasazených do (velmi) rozdílně širokého kontextu jejich osobního života
i dobové kulturně-historické situace.
Článek Terezy Šefrnové ve třetí části knihy pojednává samozřejmě také o hercích a o herectví, ale věnuje se problematice angažování herců pro potřeby televize v současnosti.
Základní tezí studie je vyvrácení tvrzení, že seriálové hvězdy „mají na růžích ustláno“. Jenže nad hodnotou této informace by se daly vést spory. Nejsem si jistá, kolik z cílových čtenářů edice Disk skutečně ještě žije v tomto bludu.
Článek navíc nepřináší ani teoretický vhled do problematiky, ani důkladně nesleduje konkrétní případy. Autorka
zde totiž čerpá informace z neznámých zdrojů a využívá
pravděpodobně svých - blíže nespeciﬁkovaných - osobních zkušeností z praxe. Ty jsou ale pro čtenáře neznámé
a špatně dohledatelné, což článku ubírá na objektivitě
a do jisté míry i na důvěryhodnosti. Tento dojem posiluje
i to, že z externích zdrojů informací vítězí v počtu citací
deník Aha (V jednom případě autorka dokonce čerpá informace z článku z rubriky Žhavé drby). I to, že autorka
opakovaně zmiňuje šeptandu, působí v rámci publikace
poněkud nešťastně. Potenciálně kontroverzní téma způsobu, jakým současnost tlačí na herce (v podstatě redukuje možnosti jeho uměleckého uplatnění), se rozpouští v množství nepodložených informací a spekulativních

závěrů. Studie navíc končí několika odstavci o tom, že je
herec vnímán jako stroj na text, a dál už svá témata nerozvíjí. Článku tak chybí nějaké vyústění, celkový závěr
hodnotící/shrnující danou problematiku. A to je škoda,
protože téma jako takové by v publikaci zcela jistě našlo své místo a článek by tak navzdory svému osamocení přidal knize další rozměr, o který se nesporně pokouší, a sice přesah do současnosti.
Ale ostatní studie se také často liší hloubkou vhledu do
dané problematiky i mírou nároků na čtenáře - některé
vyžadují alespoň základní „znalost terénu“ (jako např. studie Zuzany Sílové) a jiné by si s potěšením mohl přečíst
i velmi neteoretizující divadelní nadšenec (např. medailonek Oldřicha Nového od Pavla Bára), aniž by měl pocit, že
mu něco uniká. Ovšem všechny ostatní studie zapadají do
společného rámce doby a spoluutvářejí celkový obraz herectví čtyřicátých let minulého století v závislosti na obecnějších otázkách herectví jako takového. Jednotlivé články fungují samy o sobě a zároveň také pro čtenáře znovu
a znovu otevírají témata první teoretické části knihy; ve
výše zmíněném textu Terezy Šefrnové však tento přesah
hledám jen velmi těžko a nepochybně i marně. Nabízí se
tedy jediné možné propojení, a sice že určité (a vlastně
i poměrně zásadní) ústupky dělají i dnešní - chceme-li konkrétně - seriáloví herci. Jenže takto přímé srovnání s kompromisy, kterých se museli umělci všeobecně dopouštět
v době protektorátu, je myslím nesprávné, ba dokonce
vůči hercům čtyřicátých let minulého století degradující. Vždyť se jednalo o dobu, kdy být hercem znamenalo snad více než „pouhé“ zaměstnání. V určitém smyslu
nesl herec na svých bedrech odkaz ohrožené české kultury (a tudíž snad i státnosti) a jeho úděl byl o to těžší
a čelil tlaku o to většímu, že šlo skutečně o život a nikoli jen o živobytí, jak je tomu dnes.
Článku Terezy Šefrnové po mém soudu nakonec uškodilo to, jakým je v knize solitérem; mimo odlišnosti v tématu i způsobu práce zůstává osamocen ve své části

knihy, a tak zákonitě musí působit do jisté míry nepatřičně. Podobný osud by býval mohl stihnout i příspěvek
Markéty Machačíkové zařazený mezi přílohy. Jde o překlad
několika francouzských novinových článků z konce devatenáctého století: v prvním z nich vydaném v novinách
Figaro Octave Mirbeau za pomoci dosti nevybíravých slovních obratů píše o své averzi vůči hercům, což pak pod
tlakem okolností vyprovokuje k napsání několika alibistických řádků i šéfredaktora téhož plátku a posléze celý
spor vyhrotí a zasadí mu tak rozhodující ránu Constant
Coquelin - herec z největších, první Cyrano z Bergeracu.
Těžko budeme vztahovat tento poslední bod exkurzu na
pole herectví k předchozím kapitolám, i proto je zřejmě
zasazen až mezi přílohy, nikoli k vlastnímu obsahu publikace.

recenze

Sláva a bída herectví
1. vyd. Praha: KANT, 2013, 231 s. Disk
(Akademie múzických umění v Praze).
ISBN 978-80-7437-109-7.
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Nicméně mezi přílohami funguje alespoň jako - z dnešního pohledu až úsměvné - pomrknutí na čtenáře, pokrčení ramen, věta, že „s herci je to vždycky složité a s těmi,
co o nich píší, ještě víc“. Což je vlastně poměrně povzbudivé zjištění v závěru knihy, která navzdory sladké barvě
přebalu a poetickému názvu přináší svému čtenáři hlavně mnoho tragických příběhů v tragické době.

glosa

„Kdyby mi to redakční rada bývala byla dovolila, na tomto místě by byla Zichova Estetika dramatického umění
v komiksu. Bohužel.“
Petra Lásková

rozhovor

„Černá ovce
rodiny“
Petra Lásková

Pro mě (a věřím, že nejen pro mě) jsi takovým strážným
andělem DAMU - může se sice zdát, že stojíš v pozadí, ale
moje představa je taková, že den bez tebe by znamenal
zhroucení celé školy, potažmo celého internetu a hned
vzápětí vesmíru :)! Jaká byla vůbec tvá cesta na DAMU?
Je zajímavé, že tato „fáma“ je docela rozšířená po celé
fakultě, a to jak mezi studenty, tak i mezi zaměstnanci…
:-) Nevím, kdo s tím začal a těžko se to podaří zjistit, ale
samozřejmě tomu tak není…
Má cesta na DAMU byla celkem nečekaná. Po škole jsem
začal pracovat na živnosťák v IT, a kdyby po mě nezatoužili vojáci, nejspíš by u toho i zůstalo a o DAMU bych dál
neměl ani ponětí. Nicméně vojáci si mě povolali, modrou jsem nedostal, a jelikož jsem na vojnu nechtěl, zkoušel jsem hledat civilku. Rodiče nakonec přes svoji známou
(která pracuje na HAMU) zjistili, že počítačové centrum
na rektorátu hledá nového civilkáře. Dostal jsem na výběr, zda bych chtěl dělat tam nebo sám na DAMU. A já si
zvolil DAMU, aniž bych přesně věděl, do čeho jdu. Bylo
pondělí 17. února 2003, když jsem sem prvně vstupoval
s tím, že to bude na rok a půl. Ani ve snu by mě tehdy
nenapadlo, že tu zůstanu dodnes.
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Jeho revírem je počítačová učebna a tempo jeho
připojení je vražedné. Jméno Jakuba Kavana zná
na půdě DAMU téměř každý, ale přesto je zahalené
tajemstvím jedniček a nul. V rozhovoru, který se
příznačně odehrával jen po emailu, se dozvíte, kudy
vedly kroky správce IT a virtuálního nástěnkáře školy
do Karlovy ulice. Po kolika letech se odvážil do DISKu,
kolik plechovek Semtexu skrývá jeho kancelář a proč
je tak trochu černou ovcí rodiny?

Na DAMU jsi tedy jedenáct let, za tu dobu se zde
prostřídalo nejen několik studentských ročníků, ale
změnou prošlo i vedení. Je pro tebe tahle proměna
patrná?
Dosavadní změny, které zde proběhly, se mě zatím víceméně nedotkly. Každé vedení, stejně jako každý ročník,
má své, ale se všemi jsem zatím vycházel a doufám, že
tomu tak bude i nadále… :-)
Dá se říct, že ti nějaký studentský ročník přirostl k srdci
více než ostatní?
Těžko říct, jestli mi nějaký konkrétní ročník zůstal v paměti více než jiný, spíš si zpětně vybavuji určité jednotlivce/

představení/události/akce apod. Namátkou „legendární“
Zlomvaz 2007 na Pustevnách, první Zlomvaz s barem na
střeše DISKu (on vlastně každý Zlomvaz stojí za to… :-)),
Lanostory na Klínovci, PQ/Scénofest a spousta dalších…
Samozřejmě jsem tu zažil také nejrůznější „šílenosti“ se
studenty, ale i zaměstnanci. Nebudu je však uvádět, protože by ještě mohly někomu uškodit (a že jich za ty roky
nebylo málo… ;-)
Na facebookové stránce DAMU si často „stěžuješ“, že
na škole někdo něco ukradl, nevrátil, rozbil… Zároveň
plníš jakousi funkci virtuálního DAMU nástěnkáře
a sdílíš nejrůznější nabídky spolupráce. Je to tvá dobrá
vůle, nebo pracovní náplň? Berou tvou práci studenti
a pedagogové jako samozřejmost, nebo se ti za ni
dostává dostatečného ocenění?
Zmiňovanou uzavřenou facebookovou skupinu jsem zakládal před lety právě jako takové uzavřené místo, kam
by se mohly dávat informace určené pouze pro tento
okruh lidí. Jde například o pracovní nabídky, konkurzy, zajímavá výjimečná představení, akce studentů, ale
i zprávy ze školy, které by studenti měli vědět, i když
nejsou tak podstatné, aby se všem zasílaly emailem.
Vzhledem k tomu, že na DAMU je Facebook značně rozšířený, tak mi to tehdy přišlo jako vhodné řešení. A zdá
se, že se docela ujalo. Samozřejmě to není má pracovní náplň, ačkoliv to někteří už tak berou. Dělám to, jak
ty říkáš „z dobré vůle“, neboť tu jednoduše nic podobného nebylo a není a sám jsem něco takového potřeboval pro příležitostné předávání informací studentům.
Máš bohužel pravdu, že v poslední době si tam často
„stěžuji“ na to, co studenti udělali, resp. neudělali. Je
to místo, kde je velká šance, že si to dotyční přečtou
a třeba s tím v ideálním případě i něco udělají, případně to dotyčné osobě sdělí. Připadá mi, že dříve bývali studenti zodpovědnější a spolehlivější, a přitom tu
toho paradoxně měli k dispozici podstatně méně (početně i funkčně)…

Nemrzí tě někdy (třeba když pomáháš zoufalým
studentkám, které jsou rády, že zvládnou zapnout
notebook, s tak jednoduchou věcí jako je nastavení wiﬁ),
že nepracuješ v ryze „ajťáckém“ prostředí?

rozhovor

S tím problém opravdu nemám, spíš naopak. Kontakt se
studenty - a díky tomu i různorodost práce, ke které se
dostanu - je to, co mě pořád hodně baví. Za ty roky jsem
se tu díky tomu už naučil spoustu i „ne-ajťáckých“ věcí,
které jsou tady často potřeba.
Jaký je vůbec tvůj vztah k divadlu? Proměnil se od
začátku tvé pracovní kariéry na DAMU? Dá se vůbec na
DAMU pracovat jako správce IT a přitom se o divadlo
nezajímat?
Před nástupem na DAMU - a ani ze začátku - jsem se o divadlo prakticky nezajímal. Do „divadelního“ světa DAMU
(a i do DISKu) jsem se odvážil asi až po dvou či třech letech, co jsem tu začal pracovat. Nevím, jestli by se dalo
říct, že se postupem času zvýšil můj zájem o divadlo jako
takové, spíš se zvýšil můj zájem o akce/projekty/představení studentů, a to jak v rámci klauzur, věcí v DISKu, tak
i úplně mimo DAMU. Rád bych je všechny viděl, ale to
bohužel vzhledem k pracovním povinnostem a časovým
možnostem není reálné.
Díky tomu, že jsem spíše „technický“ typ člověka, se v divadle zajímám spíš právě o technické věci než o ty „umělecké“ - ostatně se netajím tím, že nemám umělecké ani
estetické cítění…
Dostaneš se někdy do divadla jako klasický divák a ne
jen jako autor záznamu daného představení? Vybavíš si
svůj největší divadelní zážitek, máš-li nějaký?
V rámci DAMU/DISKu se to nestává skoro vůbec, tam téměř pokaždé natáčím, resp. jinak se tam nevyhrabu, než
tak, že tam „musím“ jít natáčet. Pár absolventům se už

39

rozhovor
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podařilo mě vytáhnout na nějaké jejich představení mimo
DAMU, ale se mnou je to těžké s tím časem… Největší divadelní zážitek nedokážu jednoznačně říct, za ty roky jsem
tu viděl spoustu představení, která se mi líbila a rád si
na ně vzpomenu. Namátkou třeba Láska vole, Masakr
v Paříži, Štěstí dam, Marnotratný syn, Buchty a bohyně… Z poslední doby mě pak hodně „vzalo“ představení
Regulace intimity.

Dříve jsem ve volném čase fotil hudební festivaly, koncerty a party, ale s tím jsem pak přestal. Jednak kvůli času
(práci), jednak proto, že dneska fotí de facto každý, kdo
si pořídí zrcadlovku. Navíc mě nebaví individuální úpravy každé zveřejňované fotky, jak to většinou dělají ostatní. Rád dělám dokumentační fotky - vyfotit a jednotlivě
neupravovat. A ne „fotograﬁe“ - ty s hromadou následných graﬁckých úprav v počítači…

Neuvažoval jsi někdy o studiu na DAMU? Jestliže ano,
na jaké katedře? „Produkci“ školy vlastně tak trochu
zastáváš…

Rozhovor jsem původně chtěla pojmenovat „Kuba
Kavan dává DAMU křídla“, pak jsem ale zjistila, že ty
piješ Semtex a Red Bullu dává přednost tvůj otec. Je
tahle obliba v energy drincích snad dědičná?

Máš pravdu, že produkce je asi mně nejbližší obor, který
bych případně na DAMU mohl studovat. Ale ne, neuvažoval jsem o tom. Zejména proto, jak jsem na škole „bojoval“ s předměty, které jsou pro studium na DAMU také
potřeba… :-)
Na DAMU tě člověk zastihne téměř permanentně,
účastníš se snad všech školních akcí a na příjmu jsi
neustále. Je to všechno v rámci pracovních povinností,
nebo jsi ve skutečnosti tak trochu workoholik? Nebo je
ti DAMU tak blízká a jednoduše tě baví s ní žít?
Co si budeme nalhávat, spoustu z těch věcí, které tu dělám, nemám v popisu práce a dělám je, protože jsou potřeba - často v danou chvíli zkrátka není nikdo jiný. Ale
samozřejmě to dělám i proto, že prostě chci. A i díky tomu
jsem tu skoro pořád, protože jinak bych nestihnul svojí normální práci. To, že jsem workoholik, už dávno není
žádné tajemství… ;-)
Představ si, že máš volno! Co budeš dělat?
Nevím…:-) Je-li tím míněno nebýt v práci, tak nejspíš budu
řešit některou z mnoha věcí mimo ni, které jsou potřeba
udělat a už dlouho na to čekají (ať doma, nebo někde jinde). Případně odpadnu a budu dohánět spánkový deﬁcit.

Pokud vím, tak u nás doma začal s energy drinky můj
starší bratr, který preferuje Red Bully. Pak jsem začal já se
Semtexy a jako poslední se přidal otec, který dává přednost také Red Bullům, tudíž dědičné to v tomto případě nebude. Já jsem tedy v tomto ohledu vlastně „černá
ovce rodiny“… ;-)
A na závěr zásadní dotaz: Kolik plechovek zdobí tvou
kancelář?
Přesný počet vypitých plechovek od Semtexu v mojí kanceláři neznám, nemám je aktuálně spočítané. Když na mě
ale ta hromada jednou spadla, napočítal jsem jich tehdy
něco kolem 1700–1800 kusů, čili aktuálně by jich mohlo
být, odhaduji, něco ke 2500. Vzhledem k tomu, že před
lety začali vyrábět kromě původních 250ml také 500ml
plechovky, tak se teď jejich počet zvyšuje pomaleji…

Hrdinové
současné
české
dramatiky
Hana Lehečková

V prozaické i dramatické literatuře odjakživa existoval
syžet opřený o postavu hlavního hrdiny. Při pohledu do
minulosti se nám může zdát, že každá doba měla své hrdiny
- jisté variující se typy s podobnými charakteristikami
a vnímáním světa. Tato představa dobového hrdiny může
pramenit z tendence kategorizovat minulost a nacházet
v ní souvislosti, které by nám pomohly ji snadněji uchopit;
ale také z jistých žánrových vzorů, podle kterých autoři
tvořili, a ke kterým patří i určitá typologie postav. Je
však možné v době žánrové rozvolněnosti, která naplno
propuká na začátku dvacátého století, mluvit o dobovém
hrdinovi? Hrdina bývá nositelem děje, určité myšlenky
či teze, který koná a jehož činy jsou jasně motivované
a vztahují se k vyššímu k celku: princ jde zabít draka,
aby vysvobodil princeznu a dobro tak zvítězilo nad zlem.
Jací jsou však tito hrdinové v dnešní době, v době bez
pohádek - v postmoderní době bez metapříběhů, které
by vysvětlovaly svět kolem nás a na kterých by stála naše
společnost?
Daniela Hodrová charakterizuje v knize …na okraji
chaosu… tyto postavy následovně:
„Pro postavu naší doby, která, tak jako postava romantická, není postavou zápasící, ale mnohem častěji postavou cítící, reﬂektující, existující, jsou charakteristické následující stavy a pocity: nemoc (šílenství),
umírání, úzkost, osamělost, bezdomoví, nuda, hnus,
odcizení, lhostejnost, pocit viny (nevědomé, neznámé), trapnosti, jinakosti, rozdvojení, neporozumění
sobě i světu.“ 1
Postavy už nejsou nositeli teze, ale zabývají se vlastní existencí, jejím prožíváním a vztahem k tomu, co ji ovlivňuje
a přesahuje. Z hrdinů se tak stávají individualizovaní anarchisté, výtržníci, looseři, dobráci, slaboši, šílenci - výrazně

1

HORDOVÁ, Daniela. …na okraji chaosu…: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001, s. 666, ISBN 80-7215-140-1.
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stylizované postavy se svými vlastními speciﬁky a vnitřním řádem. Jistá typologie postav se však přece jen objevuje, byť nemusí pramenit z příbuzných charakterových
rysů či podobného postoje ke světu. Vzniká především ze
vztahu postavy k určitému fenoménu obklopujícího nás
v okolním světě. Na základě tohoto vztahu tak můžeme
rozlišit několik celistvých proudů v současné dramatické
i literární tvorbě. Tato stať se bude pokoušet rozlišit tyto
proudy v české dramatice devadesátých let.
Za prvního představitele české polistopadové dramatiky
je považován Tomáš Rychetský se svou hrou Nevinní jsou
nevinní z roku 1989. Hlavní postavou této hry je Pouštní
liška, kterému dělá společnost jeho přítel Fatalista. Už jenom tato speciﬁcká jména mnohé naznačují. V protikladu se jmény ostatních postav - jako jsou Alena či Jáninka,
která nevypovídají o žádném určitém charakteru; nebo
První a Druhá, která fungují jen jako rozlišovací označení - nám jejich jména napovídají, že máme co dočinění
s velmi speciﬁckými postavami, které žijí ve vlastním svébytném světě, odlišném od toho okolního. Pouštní liška
skutečně stojí mimo společnost. Nemá žádné opravdové
důvody, proč by do ní měl patřit a jeho život, plný absolutní svobody, ale také velké nudy, sestává ze sbírání zážitků. Nuda sama o sobě je totiž to nejhorší, co může člověka potkat; značí vnitřní vyprázdnění a toho se Pouštní
liška bojí tak moc, že je schopen, aby se mu vyhnul, páchat i násilí. Jenže extrémy se časem otupí a tím i cenné
zbraně v boji proti nudě.
Ve veškerém svém jednání a chování usiluje Pouštní liška
o autentickou existenci. Prostřednictvím této výrazné individualizace se do chování a jednání postavy dostává moment
překvapení, neočekávanosti a nevysvětlitelnosti. Seymour
Chatman píše ve své knize Příběh a diskurs následující:
2

„Říkáme-li, že postavy nás dokáží překvapovat, říkáme
vlastně jinými slovy, že jsou ‚neukončené‘. Předvídáme
a vlastně požadujeme možnost objevení nových a dosud
neznámých rysů. A tak plastické postavy fungují jako otevřené konstrukty připouštějící další poznávání.“ 2
Pouštní liška je názorným příkladem plastické postavy.
Hodrová nazývá tento typ postavy jako postavu-hypotézu, která má otevřenou strukturou a svou „nedourčeností“ aktivizuje diváka, který ji může uchopit jedině tak, že
si k její siluetě vytvoří svůj vlastní předobraz. Její chování
je nepředvídatelné, neočekávatelné a plné zvratů. Pouštní
liška je vlastně mezní případ postavy-hypotézy. On sám
totiž usiluje o to, aby se překvapoval, aby pro něho byly
situace, do kterých se dostává, nepředvídatelné, stejně
jako jeho chování a jednání v těchto situacích, a doufá,
že se tak zbaví té ubíjející nudy. Aktivizuje se zde nejen
divák, ale i sama postava, která záměrně rozrušuje své
vlastní kontury, pozoruje se a s napětím čeká, co bude dál.
Vedle postav-hypotéz se v poetice dvacátého století naplno realizuje další typ postav. Chatman je nazývá jako ploché postavy, Hodrová zase jako postavy-deﬁnice. Tyto postavy se dají charakterizovat v pouhých pár větách, mají
jen několik povahových rysů a jejich jednání se dá snadno předvídat. Jsou prázdné, bez tajemství, jejich vnitřní svět je nám zjevný a často bývají omezené na pouhou
funkci v rámci příběhu. Hodrová o nich píše:
„Pojetí postavy nikoli jako charakteru či typu, ale jako
panáka, loutky, dokonce znaku, krajní redukce a de facto zrušení takzvané psychologické postavy je v oblasti poetiky postavy další speciﬁckou reakcí na proměny
subjektu 20. století.“ 3
Tyto postavy-deﬁnice se objevují i v prvním celistvém

CHATMAN, Seymour Benjamin. Příběh a diskurs: narativní struktura v literatuře a ﬁlmu. Teoretická knihovna, sv. 21, Brno: Host,
2008, s. 138, ISBN 9788072942602.
3
HORDOVÁ, Daniela. …na okraji chaosu…: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001, s. 554, ISBN 80-7215-140-1.

proudu české dramatické tvorby, který je inspirovaný coolness dramatikou (v zahraničí známou spíše pod názvem
in-yer-face) a černou groteskou. Reprezentují ho například hry Jiřího Pokorného (Odpočívej v pokoji, Taťka střílí góly), Marka Horoščáka (Vařený hlavy) či Pavla Trtílka
(Zabiju tě sekyrou).
Postavy těchto her stojí na okraji společnosti. Jsou to vyšinuté charaktery nejrůznějšího druhu (od obchodníků
s bílým masem až po alkoholiky), zredukované jen na pár
nutných charakterových rysů. Jejich společným jmenovatelem je násilí. Tyto postavy postrádají dlouhodobé motivace a jednají na základě momentálních impulzů, čímž se
dostávají do absurdních, skoro až groteskních situací, ze
kterých často nemají jiného úniku než násilným chováním. Broněk z Pokorného Taťka střílí góly je schopen přítomnou sešlost ohrožovat zbraní jenom proto, že náhodný kolemjdoucí není ochoten jeho kamarádovi Dušanovi
půjčit své rybářské pruty.
U Pouštní lišky hrály jeho důvody, proč stál mimo společnost, důležitou roli; v případě těchto postav jsou však
irelevantní. V takovém typu her často dochází k „decentralizaci“ hlavní postavy, kolem které by se vytvářel ﬁkční
svět a od které by se odvíjel příběh. Hlavní postava bývá
rozmělněna mezi množství více či méně rovnocenných
postav, které jsou podřízeny vyššímu celku příběhu, jehož nejsou tvůrci či iniciátory, ale jsou pouze jeho funkcí. Nemůžeme mluvit o psychologii postav, neboť jejich
vnitřní svět nehraje po příběh žádnou zásadní roli a společně s ním ani vnitřní pohnutky, které je vedou k jednání.
Stejné pojetí postav nalezneme i v dalších typech her,
v těch jsou však postavy „přesazeny“ do jiného kontextu
a vztahují se k jiným fenoménům. Další silný proud české
dramatiky se zabývá fenoménem popkultury. Popkultura
západního typu k nám začíná naplno pronikat v průběhu devadesátých let. Volný trh zaplavuje zboží nejrůznějších značek; informace všeho druhu k nám proudí bez

jakéhokoliv síta a popkultura začíná postupně a nenápadně ovládat osobní život jedince do té míry, že určuje jeho
„hodnotu“ či „nehodnotu“. Značka už neprodává pouhý
produkt, ke kterému mají zákazníci spotřebitelský vztah,
ale předstírá vztah k zákazníkům prezentováním jistých
ideálů a hodnot. Nabízí především určitý „životní styl“
a příslušnost k nějaké komunitě. Tímto tématem se zabývají především autoři David Drábek a Petr Kolečko; najdeme ho však i v textech jiných dramatiků (Pavel Trtílek:
Modelky, Iva Volánková a Valérie Schulzová: Barbíny či
Miroslav Krobot: Sirup).
Ve světě jejich her se představa velkého hrdiny a metapříběhu, o kterých jsme se zmiňovali na začátku, objevuje, ale
pouze jako terč ironické nadsázky a parodie. Pomyslným
„velkým hrdinou“, ke kterému můžeme vzhlížet, je hokejista Jaromír Jágr (Petr Kolečko: Jaromír Jágr, Kladeňák)
nebo světová topmodelka českého původu Ema Polepilová
(Pavel Trtílek: Modelky). Tito „velcí hrdinové“, stojící v samotném ohnisku mainstreamu, jsou přesvědčeni, že jako
opravdoví „hrdinové“ skutečně nesou nějakou tezi - že
ví, o čem je duch doby, o čem je život. Kvůli modelce
Emě Polepilové si mohou ostatní dívky vyposilovat mozek
z hlavy, snad aby dosáhly stejného osvícení a jejich život
získal tu „pravou“ hodnotu. Avšak teze, které tito „hrdinové“ nesou, jsou falešné a destruktivní a postavy, které
je přijmou za své, se postupně stávají jakousi prázdnou
skořápkou bez vlastní identity, která se rozplývá v požadavcích a trendech společnosti.
Téma popkultury se ve chvíli, kdy se tato teze vyhrocuje a postavy ji začínají chápat jako problém, volně mění
v téma společenského tlaku, který klade na jedince příliš
vysoké nároky. A společně s tím se mění i pojetí postav.
Postavy tohoto typu her chtějí být součástí společenského dění, podobně jako ty předcházející. Zároveň s tím si
ale chtějí zachovat svoji vnitřní integritu (kterou předcházející neměly nebo ji ztratily). Tyto dvě tendence se však
rozporují a postavy selhávají většinou pro svoji odlišnost,

reﬂexe

43

reﬂexe

44

vnitřní slabost nebo jednoduše proto, že svou chvíli už
promeškaly. Z postav-deﬁnic se stávají postavy-hypotézy
a v české dramatice se tak začínají objevovat postavy outsiderů, „chcípáků“ a slabochů, často lidí prožívajících krizi středního věku, kteří nechtěně stojí mimo společnost,
zároveň však cítí jakousi vnitřní povinnost do ní patřit.
Takový je i Petr z Příběhů obyčejného šílenství od Petra
Zelenky. Odmítá si připustit, že jeho vztah s Janou už
skončil, nechává se vláčet situacemi, které se okolo něho
dějí a všechny jeho pokusy o lidské sblížení působí trapně komicky. Do „normálu“ nikdy nezapadne a hřejivé teplo lidského kontaktu hledá už i v umělé ﬁguríně z obchodu. Podobnou krizi zažívají i další „singles“ z her
Miroslava Krobota (Sirup) či Davida Drábka (Akvabely,
Ještěři, Náměstí bratří Mašínů).
Na přelomu milénia dochází k zajímavému přerodu: do
českého divadla, které se po revoluci stalo úplně apolitickým, se postupně vrací žánr politického dramatu a kabaretu. A společně s ním se začínají objevovat i postavy
hrdinů bojujících proti establishmentu. Tímto bojovníkem je i Antigona ze hry Smetení Antigony od Romana
Sikory, hlavního představitele politického dramatu u nás.
Antigona je mladá dívka, jejíž názory a konání lze označit
za anarchistické a která narušuje status quo Kreóntovy
vlády. Antigona se však (podobně jako Pouštní liška) bouří necíleně, nikoliv proti konkrétnímu mechanismu, ale
proti společnosti obecně; na rozdíl od Pouštní lišky proti
ní však (byť marně) bojuje. Není ovšem charismatickým
ztělesněním ideje protestu, nenese s sebou žádnou tezi.
Nést ji ani nemůže. Kreontova vláda není o nic lepší než
ta Oidipova. Ve světě bez společenského vývoje, kde neexistuje boj mezi dobrým a špatným, ve světě, který se
nevyvíjí, ale pouze točí v bludném kruhu, v takovém světě už nemůže být žádných hrdinů a ani heroických gest.
Sám Sikora posléze od těchto bojujících hrdinů upouští
a obrací svoji pozornost na establishment sám a jeho zesměšňující karikaturu. Jeho postavy jsou pak lidé, kteří do

establishmentu patří nebo z něj nějak proﬁtují (Zpověď
masochisty, Zmatek nad zmatek, Balet developerů); stávají se postavami-deﬁnicemi, které mají funkci zesměšnění a odhalení.
Případ Smetení Antigony mimo jiné dokazuje, že tragicky
vyhrocený patos velkého hrdiny už není v kontextu relativistického hodnotového systému moderní společnosti
účinný. V literární a dramatické tvorbě dvacátého století
dochází k plně rozvinutému procesu „deheroizace“ postav. Inklinace k postavám-hypotézám (které jsou „nedourčené“ a nenesou s sebou žádnou tezi, ale naopak
velké tajemství) a k postavám-deﬁnicím (které jsou zúžené jen na jistou funkci v příběhu) je tak jednou z variant, jak poukázat na fenomény zmítající naši společností
a vyvarovat se přitom zbytečně zjevné tezovitosti, která
působí už jen jako směšné moralizování. Dnešní divák už
není schopen přijmout tezi, kterou s sebou hrdina nese,
neboť se sám přestává vztahovat k vyššímu celku, který
by byl společný jemu a zároveň i ostatním okolo něj. Už
neexistuje žádné „my“, ale pouze „já“ a „ti ostatní“, ke kterým se vztahuji, a „já“ a „to ostatní“, k čemu se vztahuji.
A právě tento vztah jedince k jeho okolí se v různých podobách stává tématem české dramatiky devadesátých let.
Tato práce slouží jako přípravná studie k autorčině diplomové práci na téma současné české dramatiky.
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Odříznuti
řečí?

„Jeden známý spisovatel se hluboce zamiloval a bez
své lásky už nedokázal strávit ani minutu. Přišel tedy
za nejlepším malířem z města, aby mu namaloval její
portrét. Na mnoha stranách a až do posledního vlásku
přesně popsal malíři její podobu. Když si pak za pár
dní pro obraz celý rozdychtěný přišel, zjistil, že přestože
malíř s mistrovskou pečlivostí splnil jeho instrukce,
výsledek se jeho milé nepodobá ani trochu.“1

Poznámky
ze studijního
pobytu na
Nové Sorboně

Tímto příběhem uvedl profesor Arnaud Rykner na pařížské univerzitě Nová Sorbona svůj seminář Divadlo ticha.
Otevřel jím nejen otázku vztahu slova a obrazu obecně,
ale přenesl jej posléze i do divadelního kontextu - na vztah
promluvy a scény jako prostoru vizuální reprezentace.

Kateřina Součková

Postavil proti sobě komunikaci slovem a obrazem jako
dva zcela odlišné světy, jejichž setkání v divadle nutně
budí kontradikce. Z podobné myšlenky vycházely i další semináře, které jsem na Nové Sorboně na katedře divadelních studií absolvovala, a proto jsem se rozhodla
zabývat se z tohoto pohledu neúspěšným pokusem našeho spisovatele hlouběji.
Nechci se ovšem v žádném případě pokoušet o kritickou
studii francouzské divadelní teorie. Jde mi spíše o „myšlenkovou reportáž“ ze zdejší univerzity, která by snad
mohla sloužit jako inspirace či minimálně ukázka jiného
způsobu myšlení.
Jde totiž o radikálně odlišný pohled na divadlo. Zatímco
česká teorie vycházející z Otakara Zicha uvažuje o divadelním díle z pohledu diváka, ve Francii se mísí dohromady pohled diváka s pohledem tvůrce. Ze smíšení těchto
dvou rozdílných perspektiv vyplývá jiné pojetí divadelních komponentů, než je tomu v Čechách. Za komponenty jsou totiž ve francouzském prostředí považovány

1
2

Volný záznam a překlad začátku přednášky Arnauda Ryknera.
BARTHES, Roland. Třetí smysl. Poznámky z výzkumu několika fotogramů S. M. Ejzenštejna. In: Iluminace. Praha: Národní ﬁlmový
archiv, 1994, roč. 6, č. 1, ISSN 0862-397X, s. 61-75.“

i ty prvky, z nichž čerpal původně tvůrce (a které jsou jako
takové v české teorii označené za předartefaktové), a ne
zichovsky pouze ty, které vnímá divák; tak se stává komponentem například literatura, hudba, či výtvarná složka.
Z toho důvodu se potom místy věnuje o něco více pozornosti studiu těchto zdrojů tvorby a o něco méně přesně
rozlišenému teatrologickému pojmosloví. Mezi zcela konkrétní důsledky tohoto rozšíření komponentů potom patří
posílení pozice textu, který je tak zde považován za něco
významnějšího než za pouhý potenciální materiál či ideovou směrnicí, jako je tomu v teorii české.

Právě takto „podvratné“ se ukázaly být i mé semináře
Divadlo ticha a Status a povaha textu na současné scéně, jejichž podnětům se zde chci věnovat. „Podvratné“
byly ovšem nikoli proto, že by text ignorovaly, nýbrž právě proto, že se textem zabývaly, ale nabízely na něj nový
pohled. Ponechaly tedy svého „protivníka“ na scéně, takže bylo možné dobře sledovat, jakým způsobem zápas
probíhal a co z něj vznikalo.

Z vnějšího pohledu je ostatně také Francie často vnímána
jako země, v níž je divadelní tvorba výrazně ovlivněna textocentrismem. Tento vliv zde samozřejmě nepopiratelně existuje, ale je mnohem podnětnější, než by se zdálo. Zatímco
textocentrická tradice může někomu mylně asociovat diktaturu vytříbeně deklamovaného Cyrana z Bergeracu, ve svém
důsledku provokuje i vznik množství praktických i teoretických konceptů, které ji problematizují, či se proti ní přímo
vymezují. V rámci svého studia na Sorboně vnímám tuto
snahu o hledání nových pohledů velmi silně. S jistou dávkou zjednodušení bych dokonce mohla říci, že zde nejde
jen o to, osvobodit se od zatížení textem, ale od celé jedné části francouzského kulturního dědictví.

Na semináři Divadlo ticha se profesor Rykner rozhodl
postavit jako opozici proti dramatickému textu pantomimu. Pantomimu nikoli jako zvláštní formu jazyka založenou na fixním systému pohybů a gest, ale jako komunikaci výlučně skrze obraz. Polaritu obrazu a jazyka,
z níž v rámci semináře vycházel, lépe pochopíme, podíváme-li se znovu na příběh zamilovaného spisovatele.
Jak z jeho neúspěchu vyplývá, nejenže neexistuje možnost, jak přesně „přeložit“ obraz z ikonosféry do logosféry a zpět, ale především spisovatel svým pokusem uzavřít obraz do slov přichází o jeho podstatu. Obraz se tu
vzpírá komplexnímu popisu a vysvětlení zkonstruovanému naším raciem. Pokus o verbalizaci tu znamená snahu
o porozumění a následné zaﬁxování do určitých konvencionalizovaných kódů, jejichž prostřednictvím se poznané posléze snažíme sdílet. Oproti tomu to, co se rozvinulo mimo logos, našim snahám o převedení do kódů či
naopak dekódování odolává. V této souvislosti mluví profesor Rykner o obrazu jako „kontramodelu jazyka“, který
není ohraničen světem, který známe a jemuž rozumíme
v tom smyslu, že ho dokážeme pojmenovat.

Ať už totiž jde o klasicistická pravidla či velkou pozornost věnovanou jazyku a jeho struktuře (mj. například
i Lacanově teorii, že vědomí je strukturováno jako jazyk),
je patrné, jak významnou roli v těchto oblastech hraje
racionální uvažování. Minimálně takto to vnímají někteří
profesoři na Nové Sorboně, kteří se proti tomu rozhodli vymezit; nabízejí tedy semináře zaměřené naopak na
problematiku těla a jeho prožívání či na zkoumání jiných
kultur. V rámci divadelních studií je tak běžně možné navštěvovat semináře vlámského tance, performance či afrického divadla, které nahlas deklarují svou opozici vůči
francouzskému universalismu dramatického textu a čistě racionalistickému přístupu.
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K nepopsatelnosti obrazu

To, co svět jazyka přesahuje a dělá obraz obrazem, nazývá Roland Barthes ve své eseji Třetí smysl 2 sens obtus, tedy tupý smysl. Barthes tuto další úroveň smyslu
popisuje sice u fotograﬁe, ale my se ji pokusíme využít
k přesnějšímu rozlišení ikonosféry a logosféry.
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Označení tupý je myšleno jak v geometrickém smyslu
(jako odlišení oproti přesně vymezitelnému pravému),
tak coby omezení intelektuální činnosti. Tento smysl totiž patří do úrovně, která leží mimo racio i artikulovatelný jazyk. Ostatní úrovně smyslu uměleckého díla - informační a symbolická - jsou součástí sens obvie (smyslu
vstřícného). Zatímco ty jsou podle Barthese do díla záměrně vložené autorem, a tedy i zpětně (alespoň potenciálně) dekódovatelné, sens obtus oproti tomu leží mimo
oblast autorova vědomého záměru. Jeho existence často
není ani objektivně doložitelná, přestože může výrazně
ovlivňovat vyznění celého uměleckého díla.
Podívejme se třeba na Barthesem zmiňovanou 3 fotograﬁi malého chlapce, kterému kdosi drží u hlavy revolver.
Ač jde pouze o portrét dětí z italské čtvrti v New Yorku,
výrazná tvář chlapce a nepopsatelně podivná souvislost mezi jeho lesklýma očima, úsměvem se zkaženými zuby, revolverem a rozesmátými tvářemi ostatních
dětí budí téměř nadpozemsky děsivý dojem. Není jasné, proč tak působí a co přesně znamenají chlapcovy
zuby v kontextu ostatních prvků; všechna racionální vysvětlení se zde v porovnání se znepokojivostí scény zdají být nedostatečná.
Podle Barthese sens obtus vzniká z jemného vztahu mezi
některými prvky díla, které nějakým způsobem vzbudí
naši pozornost, ale původ jejich působivosti nedokážeme verbalizovat.
Nemožnost jejich pojmenování vzniká z toho, že jde
o náhodné označující bez jasně deﬁnovatelného označovaného, které dohromady komponují jakýsi neúplný znak. Spíše než hledání označovaného (tedy „co“
se reprezentuje) se tak zde nabízí právě soustředění na samotnou podobu označujícího („jak“ je to
3
4

reprezentováno), což obecněji vede ke „čtení“ spíše tázáním než dešifrováním.
Působením tupého smyslu se rozrušuje konzistentní a dekódovatelný smysl díla nabízený úrovní informační a symbolickou. Přesněji řečeno tento původní smysl díla se neztrácí, ale místy se do něj prolne i něco rušivého. Sens obtus
totiž vystupuje mimo „kulturu vědění a znalostí“; je v něm
cosi karnevalového, co obrací naruby smysl, nebo možná
přesněji řečeno - co ho rozžívá o další rovinu. Jde o jakýsi palimpsest, v němž se jednotlivé vrstvy překrývají
a díky vrstvě sens obtus je zde přítomno cosi, co nám
zabraňuje dílo beze zbytku „vyložit“. Je v něm i něco
výsměšného, protože coby znak v důsledku své necelistvé skladby nikdy nedosáhne na své označované.
Uchopení označovaného by nás totiž mohlo bezpečně
vrátit do „klidné krajiny pojmenování“.
A právě o toto opuštění klidné krajiny pojmenování, kterou známe a jíž rozumíme, nám jde. Tvrdí-li Sontagová,
že „interpretace je smrt umění“,4 má na mysli právě to,
že se analytickým rozborem pokoušíme v uměleckém díle
ubít nepojmenovatelné; a přitom právě to, co se vymyká
našemu chápání, by nás mohlo vyburcovat ze zažitého
způsobu vnímání věcí.
Pojmenováním to „živé“ totiž zaﬁxujeme do nehybné formy, a to podobným způsobem, jako když přišpendlíme
motýla, abychom mohli prozkoumat jeho krásu.

Cizí tělo slova
V tomto smyslu také profesor Rykner podotýká, že „řeč
je odříznutím už sama o sobě“.

BARTHES, Roland. Světlá komora. Poznámka k fotograﬁi. Praha: Agite/Fra, 2005, ISBN 80-86603-28-8.
SONTAG, Suzanne. Against Interpretation and Other Essays. Dostupný z: http://www.uiowa.edu/~c08g001d/Sontag_AgainstInterp.pdf.

Ve chvíli, kdy něco vyslovíme, tak o to svým způsobem
přicházíme. Dochází k tomu proto, že jsme nuceni svůj
vnitřní stav jeho zformováním exteriorizovat.

naším vědomím, ale které existuje zcela mimo naše
tělo vlastní.

Tato představa podle něj vychází z Peircova rozdělení
znaků na ikon, index a symbol. Zatímco ikon i index
jsou s tím, co označují, jistým způsobem spojeny, mezi
znakem-symbolem a tím, co označuje, dochází k tzv.
„sémiotickému řezu“. Vezmeme-li si třeba známý příklad ohně, vidíme, že jeho ikonický znak (např. značka)
s ním bude spojen vnější podobností a jeho indexovým
znakem bude třeba kouř z ohně vycházející; avšak jeho
symbol, v našem případě slovo „oheň“, s ním bude
spojen pouze na základě myšlenkového konstruktu
a sdílené konvence. Slovo je tedy - coby znak-symbol - zcela odděleno od reality, kterou označuje (samozřejmě pomineme-li zvukomalebnost jazyka).

Střet slova a obrazu

Tuto vlastnost jazyka můžeme, podle mé zkušenosti, v zesílené formě pocítit například při komunikaci
v cizí řeči. Obvykle jsme v ní například schopni mnohem snadněji vyjadřovat city, protože jednotlivé výrazy, dosud neprorostlé zkušeností pro nás mají výrazně
snížený emocionální náboj, a tím pádem i menší váhu.
Jsou pro nás neosobními hieroglyfy, které s jistou rozpačitostí zkoumavě převracíme v dlani.
To souvisí právě s tím, že zatímco v rodném jazyce okamžitě vidíme a prožíváme smysl řečenéno, v cizím jazyce
se prvotně soustředíme na formu. Podobné zkoumání jazyka nás ale logicky odděluje od přímého vnímání obsahu samotného sdělení.
Díky extrémnější zkušenosti s cizím jazykem se nám
zpětně odhaluje podstata jazyka jako takového. Ukazuje
se nám jako jakési „cizí tělo“, které je zkonstruováno
5
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Právě koncept jazyka jako cizího těla byl určující pro seminář Status a povaha textu na současné scéně.
Profesor Danan do velké míry vycházel z eseje divadelního
kritika a teoretika Bernarda Dorta Emancipovaná reprezentace, která na Nové Sorboně představuje jeden z klíčových studijních materiálů.
V ní se přehodnocuje tradiční francouzský vztah textu
a scény, který byl dosud charakterizován spíše jako souboj o dominanci jednoho z prvků. Autor nyní přesouvá pozornost na samotný průběh jejich vzájemné konfrontace
odehrávající se přímo před očima diváka: „text, prostor,
hra [...] se emancipují“5 a hrají každý svou vlastní partituru. Tyto prvky zde ﬁgurují ve svém nejobecnějším smyslu
jako emancipované elementy, které si ponechávají svou
původní strukturu danou jejich „mateřským uměním“,
tedy v případě textu například literaturou. Podle Dorta
se díky tomu mezi nimi uskutečňuje jakýsi boj o smysl,
jehož jediným rozhodčím je divák. Nejde tu o jejich vzájemné spojení či setkávání, ale o autonomní existenci, která dává vzniknout divadelní skutečnosti jako „významové
polyfonii“ otevřené směrem k divákovi. Záměrem tak není
vytvořit kompaktní a harmonický celek, ale prostor pro divákem reﬂektovanou konfrontaci mezi jednotlivými prvky.
Jako názorný příklad zde může posloužit třeba představení „nové vlny“ vlámského divadla La chambre
d´Isabella (Isabellin pokoj) v režii Jana Lauwerse.
Zatímco stará a slepá Isabella vypráví o minulosti,

DORT, Bernard. La représentation emancipée. In: La représentation emancipée. Coll. „Le temps du théâtre“. Arles: Actes sud, 1998,
s. 173-184, ISBN2-86869-263-X.
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kterou prožila (či přesněji řečeno o té, kterou si vyfabulovala), kolem ní volně zpívá a tančí skupina performerů. Jejich tanec nemá s Isabelliným vyprávěním
často žádnou patrnou souvislost - slova a pohyb proudí na scéně vedle sebe jako dvě různá média. Každé
z nich komunikuje jiným způsobem o jiných věcech,
ale zároveň takto vytvářejí společný nesourodý a vrstevnatě živý svět.
V návaznosti na Dorta současní francouzští teoretici v čele
s Jean-Pierrem Sarrazacem vytvořili koncept textu jako
scénického materiálu. Nejde už o scénickou interpretaci v běžném slova smyslu, ale o jeho tělo střetávající se
s těly ostatními.
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Stejně jako ostatní scénické materiály (např. tělo herce či světlo) je i mluvený text využit jako znak ve své

dimenzi „označujícího“, na něž je zaměřena naše pozornost. Materiály-texty se tak emancipují od své pozice
„pouhých“ nositelů významu. Přitahují pozornost i ke
své vlastní kompozici a stávají se tedy i tím, co je označováno. (Samozřejmě nejsou tím jediným označovaným,
protože zde - lidově řečeno - stále zůstává i to „co“ se
říká.) Jejich materiální povahu vnímáme právě podobným způsobem, jako kdyby šlo o cizí jazyk, v němž forma brání vidět smysl na první pohled.
Materiál tak přestává sloužit jako surovina pouze jinému
účelu, tedy v tomto případě reprezentaci, ale poukazuje
i sám na sebe. Jak vysvětlují autoři Slovníku moderního
a současného dramatu: „oproti průhlednosti materiálu-objektu, který ,vypráví, můžeme postavit neprůhlednost materiálu-textu, který odolává pokusům přidělit mu smysl, interpretovat ho“.6

glosa

Jen si to představte. Vejdete do sálu, najdete své místo, usadíte se. Zhasne se a představení začíná. Doposud nic
zvláštního. Jenže pak se z reproduktoru ozve extatický hlas: „Ano a na scénu přichází náš zástupce, zástupce té
nejmladší herecké generace - bude to na Radoka? Uvidíme! Zatím má za sebou slibnou sezónu, snad se neozve nedávné zranění. Ale teď jde o všechno! Jednej hochu! JEDNEJ! Á, vidíme mírné komplikace! Holt nezná text, to se
stává. Dobře z toho vybruslil! No to je gól! Hlavně aby nedošel dech. Hlavně neusnout na vavřínech. A už se blíží
cílová rovinka! Jednej! Snaž se! Makej! A je tu konec představení, dámy a pánové, a je to možná mírné zklamání, možná jsme čekali lepší umístění. Ale dal do toho všechno, sledujte to vyčerpání. Je to přeci jen závodník budoucnosti a velké turnaje ho teprve čekají, takže nezoufejme, přátelé, nezoufejme a držme palce i napříště!“ Jen si
to představte. Jaké by to bylo, kdyby si kritici vyměnili místo se sportovními komentátory? Pitomé? Asi jo, ale nesvědčilo by občas sportovním komentátorům trochu více soudnosti a odstupu a naopak kritikům trochu víc vlastního emocionálního zapojení? Nemohli by kritici prostě o trochu víc fandit?
Adéla Vondráková

Samotná možnost soustředění se na materialitu vyžaduje jistou neprůhlednost materiálu, který náš pohled
zadrží na svém vlastním povrchu a nepropustí ho přímo dovnitř k „ukrytému“ smyslu.
Proto se termín materiál-text vztahuje jen k jistému druhu textů. Jsou to ty, které svou fragmentárností, dekonstruovaností či jiným způsobem vybízejí režiséra, aby je
„sešil“ či jinak „materiálně zpracoval“. Text zde tedy nepředstavuje materiál pro inscenaci už jako takový, ale
až podle toho, zda odpovídá výše zmíněným charakteristikám. Stává se materiálem-textem v závislosti na
zacházení inscenátorů a na tom, zda i ve výsledku jistou tematizací sebe sama vybízí diváka, aby zreﬂektoval jeho speciﬁckou strukturu.

Koncept Dananova semináře pracuje s tímto „přibližováním se“ tomu, co se snažíme zachytit právě tím, že
nabízí konfrontaci autonomních výrazových prostředků, z nichž každý přispívá svou částí. Oproti (ve Francii)
obvyklé snaze reprezentovat text na scéně, tak nechává
slova jako fragmenty vystupovat vedle scénického obrazu, kde na sebe vzájemně narážejí.
Svět, který dokážeme pojmenovat se tak před námi na
scéně střetává se světem obrazu, který se - jak podotýká
profesor Rykner - možnosti pojmenování a úplného pochopení vymyká. A divák tak zakouší, jak podnětný může
být střet jeho známé krajiny s tou, které nerozumí.

Koncept materiálu-textu tedy přitahuje pozornost k jazyku jako k cizímu tělu poukazujícímu k průrvě, která ho
odděluje od skutečnosti, o níž vypovídá. Osvobozen od
úkolu pouze reprezentovat realitu, začíná jazyk tematizovat i sám sebe, následkem čehož také cosi říká o myšlení těch, kteří ho konstruují.
Vrátíme-li se k příběhu zamilovaného spisovatele, jeho
neúspěch spočíval v první řadě v tom, že se pokusil slovy vytvořit dokonale věrný obraz něčeho, co se rozvinulo mimo logos; jednoduše řečeno, nepracoval s materiálem zvoleného vyjadřovacího prostředku odpovídajícím
způsobem. Za druhé ale i v tom, že i bez ohledu na „nedostatečnost“ slov, by samozřejmě stejně nebyl schopen
uchopit pravou podobu své milé, ale pouze to, jak ji vnímá on sám. Podobně by totiž ani malíř, i kdyby mu ona
žena seděla modelem, nedokázal vystihnout její pravou
podobu, ale pouze svůj dojem, který by z portrétované
ženy zachycoval jen přibližnou část.

6

reﬂexe

SARRAZAC, Jean Pierre a kol. Lexique du drame moderne et contemporain, Paris, Circé, 2005, s.110, ISBN 928-2-84242-172-4.
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Z hlubin
Divusu
se začíná
ozývat
osmělený
hlas
Lukáš Brychta

V roce 2012 patnáct studentů prošlo přijímacím
řízením a nastoupilo do tří oborů nově akreditovaného
bakalářského programu Divadelní tvorba v netradičních
prostorech. Tento text popisuje charakter a průběh
programu a uměleckých výstupů, které se v jeho rámci
vytvářejí. Ohlíží se také za předcházejícím pilotním
programem, který mu sloužil za určitý inkubátor a snaží
se je dát do vzájemných souvislostí. Zároveň lze toto
zamyšlení chápat jako do jisté míry bilanční, a tím
pádem může sloužit jako zdroj poučení i inspirace pro
dobíhající bakalářský cyklus či jakékoli další realizace
tohoto programu.
Kořeny toho všeho.
Vlastnímu bakalářskému studiu předcházely dva roky
pilotního programu, kdy se nově vzniklé předměty, ale
především celá idea programu měla ozkoušet na stávajících studentech DAMU, kteří se k tomuto podniku
dobrovolně přihlásili. Vznikla tak platforma - mimochodem tak často zmiňovaná v dlouhodobých záměrech
školy, ale málokdy opravdu realizovaná - pro setkávání
a společnou tvorbu studentů napříč katedrami a ročníky. Iniciátor projektu Tomáš Žižka přizval pedagogy
z nejrůznějších prostředí, aby se dala divadelní tvorba studovat i provozovat více mezioborově i vzhledem k humanitním disciplínám a v kontextu širších
souvislostí.
V celém konceptu je patrná neochota spokojit se s chápáním divadla jako výlučného uměleckého média, jež
si chrání své tradice a postupy. Naopak se programově
hlásí k divadelní tvorbě chápané jako synergické spojování přístupů performance art, kolaborativního a komunitního umění, site speciﬁc a dalších „live art“ tendencí. Snahou některých účastníků bylo zaměřit se více
na sociologické, politické či konceptuální kvality práce
a méně si všímat kvalit estetických. Reprezentantem tohoto způsobu uvažování je i kniha vydaná ku příležitosti
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zahájení oboru.1 Tu tvoří texty představující nově vytvořené a akreditované předměty, jež odlišují právě tento
program od ostatních na DAMU. Na konkrétní podobu
vzniklého studia se dá nahlédnout právě skrze tyto texty, respektive skrze osobnosti pedagogů, kteří je napsali a kteří fakticky tvořili pilotní program.
Garanti oboru profesoři Miloslav Klíma a Karel Makonj se
ve svých statích věnovali „svým“ oborům, tedy dramaturgii a režii, které ale podrobili revizi vzhledem k rozšířenému chápání divadla a netradičním prostorům.
Martin Kukučka pak na příkladech vlastní tvorby (v rámci tandemu SKUTR) ukazuje aplikování tohoto přístupu,
i když ještě vcelku blízké standardně chápanému divadlu.2 Vyskytuje se zde více pohledů vycházejících z výtvarného umění. Radoslava Schmelzová uvádí knihu přehledem vývoje živého umění od gesamtkunstwerku Richarda
Wagnera po site speciﬁc akce české provenience nedávných let. Tomáš Žižka a Denisa Václavová věnovali pozornost českému evergreenu alternativního divadla - site speciﬁc, brněnský performer a profesor na FaVU Tomáš Ruller
konceptuálně laděným příspěvkem shrnuje různé přístupy performance art k živé akci i kontexty tvorby v tradičně netradičních podmínkách.
Vedle těchto očekávatelných přístupů se ale objevují i úvahy jiného druhu. Kurátorství se klade do souvislostí s dramaturgií a umělecká tvorba se popisuje jako politický, ale
především sociální akt (Michal Koleček). Jako příznačný
formát současné alternativní kultury se ukazují nejrůznější festivaly a komunity, které se snaží osídlit a pobudit
k životu netradiční - a často i opuštěné - prostory (Pavel
Štorek). S tím souvisí obecnější otázka industriálních

1

prostor, které pozbyly svou původní funkci a čekají na
svou transformaci, na nalezení nového účelu a místa v urbánním i kulturním prostředí (Benjamin Fragner). Kromě
architektonického pohledu je možné prostor nazírat například také prizmatem sociálním či vizuálně antropologickým (Rudolf Šmíd). Knihu uzavírá úvaha Václava Cílka
o čtení místa, prostoru a jeho souvislostí napříč nejrůznějšími přístupy i hledisky.
Kromě právě nastíněného širokého rozpětí studijního programu (skrze jednotlivé příspěvky v knize) byla záměrem
i co největší samostatnost studentů při vlastní tvorbě.
Za tímto účelem se propojovalo studium dramaturgie,
režie, scénograﬁe, performerství i produkce. Cílem bylo
snížit izolovanost v jednotlivých oborech. Spolu s tím se
posilovala i schopnost studentů zastat případně každou
z těchto rolí při přípravě projektů. Vedle toho se postupovalo formou tvůrčí práce ve skupinách, kde nejsou
předem stanovené striktní role a funkce, ale kdy se celý
proces vzniku díla chápe spíše jako kolektivní tvorba.
Co se opravdu vyzkoušelo
Podíváme-li se nyní na několik příkladů projektů, které během pilotního programu vznikly,3 je vidět, nakolik se nabízené „netradičnosti“ skutečně využilo. První
rok vznikaly projekty různého zaměření a charakteru,
druhý rok pak byl z hlediska výstupů sjednocen společným tématem.
Mnohost přístupů prvního roku se dá ukázat na následující škále (zcela subjektivně vybraných) akcí či projektů. Jako reakce na tragédii uhoření sedmi bezdomovců

SCHMELZOVÁ, Radoslava (ed.). Divadlo v netradičním prostoru, performance a site speciﬁc: Současné tendence. Praha: NAMU,
2010, ISBN 978-80-7331-184-1.
2
SKUTRy v polovině programu vystřídali Sodja a Howard Lotkerovi, kteří praxi posunuli blíže performance a nedramatickému divadlu.
3
Shrnutí všech projektů vzniklých při příležitosti pilotního programu i projektů přidružených se nachází v knize: SCHMELZOVÁ, Radoslava (ed.). Umění místa: Katalog studentských projektů 2010-2012. Praha: NAMU, 2012, ISBN 978-80-7331-226-8.

a dvou psů v opuštěné budově na Florenci4 vznikl pietní
happening inspirovaný připodobněním z Tao-te-ťingu, že
„lidé jsou pro nebesa jako slamění psi“. V posázavských
lesích se odehrála performance, kdy návštěvníci procházeli určitou trasu se zastávkami, na kterých měli možnost
sledovat různé akce, jejichž cílem bylo zvýraznit krajinná
speciﬁka daného místa i celého prostředí. Masivní co do
rozpočtu, počtu zapojených lidí i návštěvníků byla snaha o oživení opuštěné textilní továrny Kolora v podkrkonošských Semilech kladoucí si za cíl nabídnout možnost
pro další využití upadajícího areálu. Podařilo se zapojit
značný počet místních obyvatel, kteří se aktivně podíleli
na tvorbě představení-instalace; ta prováděla diváky skrze několik pater budovy a nabízela obrazy či akce inspirované historií a pamětí budovy.
Jako sjednocující téma pro druhý rok bylo stanoveno prostředí čtvrti Předlic v Ústí nad Labem. Tato vyloučená lokalita, charakteristická rozsáhlou romskou enklávou a dosluhujícími industriálními komplexy, pro které se hledá nové
využití, se zdála jako ideální pro uplatnění všech speciﬁk
nového programu. Naplno se zde uplatnilo méně tradiční propojení umění s mimouměleckými nástroji ohledávání
místa jako sociologií, antropologií a industriální transformací. Na základě terénního výzkumu vyvstala témata, která se
následně zpracovávala do podoby veřejných výstupů. Ty se
poté prezentovaly během týdenního festivalu Kam Ústíme?
I zde se ovšem způsoby ztvárnění značně lišily. Níže opět
nabídnu několik příkladů.
Výtvarná performance tvořená vozíkem taženým středem
opuštěné ulice Na Nivách. Na něm sedí dvě schoulené postavy a VJingem oživují rozpadající se fasády kdysi výstavních domů. K tomu zní audiokniha Pád domu Usherů. Za
vozíkem pozvolna postupuje procesí diváků a odkazuje tak
k paradoxu jediné ulice ve čtvrti, která svým nádherným
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stromořadím vybízí k procházkám, ale zároveň zde hrozí
nebezpečí pádu části domu na chodník. Performance vycházela z architektonického rozboru ulice a jednotlivých
domů (ve vztahu k promítaným obrazům) i ze sociologicko-urbánních východisek, na jejichž základě vznikla její forma: procesí. Snažila se připomenout historii místa a během
svého průběhu ji postavit do takových souvislostí, které by
co nejvíce zvýraznily současný stav.
Jiný příklad by mohla být mediální mystiﬁkace, která využila zakódovaný název Stínadla v názvu města (úSTÍNADLAbem) i faktu, že Jaroslav Foglar několik let v Předlicích
žil. Diváci se mohli účastnit terénního výzkumu v oblasti
Předlic, konkrétně sběru důkazů, který měl prokázat, že
právě toto prostředí bylo inspirací pro vznik Stínadel. Tím
chtěli autoři poukázat na současný stav prostoru a nechat diváky zažít pocit stísněnosti, který pohyb po romském ghettu obnáší. Ze stejného kryptogramu i tématu
vycházela městská hra, v jejímž rámci účastníci procházeli různými zákoutími čtvrti (čímž fungovala jako jakýsi netradiční průvodce) a i skrze ni mohli komunikovat
s jejími obyvateli. Tvůrci prováděli vlastní terénní výzkum,
kdy se setkávali s místními obyvateli, mapovali různá zákoutí čtvrti, pátrali v její historii a snažili se shromáždit
co nejvíce průkazného materiálu pro své foglarovské tvrzení. Taktéž vycházeli ze sociologicko-urbánního rozboru a na jeho základě vybírali místa a úkoly, se kterými se
měli účastníci během hry setkat. Uměleckým dílem se zde
stával zážitek z daného místa i komunikace, která vznikala na základě setkání; ať již s místem samotným, nebo
s lidmi, kteří se v něm pohybovali.
Přímo se sociální tématikou vyloučené romské skupiny
pracoval jiný projekt. Jeho autoři pořádali dílny pro místní
děti, vedli rozhovory s obyvateli přilehlé zahrádkářské kolonie (již se město rozhodlo asanovat) a na tomto základě

S kontroverzními souvislostmi tušených developerských záměrů.
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připravili společně s dětmi divadelní performance, během
níž byli aktivně zapojováni i diváci.5 Představení je provázelo skrze opuštěnou část zahrádkářské kolonie, kde byly
umístěny různé instalace tvořené z na místě nalezených
materiálů a probíhaly zde krátké výstupy. Ty buď přibližovaly aktuální názory obyvatel i městských zastupitelů
na osud kolonie, nebo zpracovávaly akce či příhody, které se zde dějí místním (převážně) dětem.
Lehké uvedení do uvažování nad „uměním místa“

56

Jak jsme viděli na uvedených příkladech, takovou koncepcí studia, ale především takovými výstupy se dokončil odklon od literatury (a psaného slova vůbec), která slouží coby
předloha pro tvorbu inscenace.6 Divadelní tvorba, kterou lze
studovat na DAMU, se tímto otevřela i jiným inspiračním
zdrojům a impulsům pro výstavbu představení. Dokonce
zde vzniká další linie v přístupu k tvorbě divadelního díla.
Postavíme-li vedle sebe činohru jako přístup, jenž většinou čerpá ze struktury dramatické literatury a svou
existencí jí interpretuje, a řekněme postdramatické divadlo, které vychází spíše z vnitřních vizí autora dané
inscenace a jeho struktura stojí na základě hudební či
výtvarné kompozice,7 tak zde sílí další, třetí tendence,
která se orientuje na konkrétní místo a čas a z něj formuje své téma i formu.8
Příznačné je také upouštění od tvorby inscenace chápané jako ideální podoby představení, které je určeno
k opakovanému uvádění. Tvůrci se naopak orientují na
vznik projektů (jak je ostatně vidět i ze slovníku, který
byl až doposud v článku používán). Ty jsou vázané na
5

konkrétní prostředí i konkrétní tvůrčí tým se všemi jeho
speciﬁky (jeden z páteřních předmětů programu se nazývá Herec jako site speciﬁc) a většinou jsou uváděné pouze
po značně limitovanou dobu a v těsné návaznosti na okolnosti, se kterými a pro které vznikly. Svým charakterem nereprízovatelnosti se blíží současné praxi v akčním umění.
Dalším charakteristickým rysem je důraz kladený na uplatňování postupů nejen humanitních věd v umělecké tvorbě.9 Dramaturgická práce často souvisí s postupy antropologické analýzy či sociologického terénního výzkumu.10
Důležitou roli hraje mapování místa, rozkrytí jeho paměti,
tedy jeho historických, kulturních, sociálních, ekonomických, politických i dalších rovin a kontextů (alespoň v rozsahu potřeb připravovaného projektu). Příkladem by mohla být Kolora 01, tedy výše přiblížený projekt v Semilech,
který zapojoval místní uměleckou i občanskou komunitu
(účastnilo se několik semilských umělců, místní taneční
spolek, místní skautský oddíl), vedly se rozhovory s bývalými zaměstnanci továrny (a na jejich základě pak vznikala některá díla), zkoumala se historie areálu (za druhé
světové války sloužil jako vojenský špitál a skladiště vojenského materiálu - i na toto téma vzniklo jedna performance); cílem bylo nastolit otázku budoucího využívání celého
prostoru (návštěvníci mohli v závěrečné místnosti-baru zanechávat své návrhy a pořadatelé se na ně tázali). Neméně
důležitá je předchozí analýza možného dopadu plánované akce pro zamýšlené prostředí; tvůrci totiž vystupují
z bezpečného uměleckého (a tedy umělého) prostoru divadelní budovy do komplexity živého a žitého prostředí.
To vše souvisí se schopností tvůrce uvažovat konceptuálně (ostatně i koncepčně) v průběhu přípravy díla.

O tomto projektu vznikla i případová studie: ŠMÍD, Rudolf. Široká smyčka. Praha: NAMU, 2012. (Kniha je bohužel dostupná pouze
na internetu: http://www.umenimista.cz/wp-content/uploads/2013/05/siroka-smycka.pdf)
6
Ostatně tento odklon je zakódovaný ve významu slova alternativní z názvu zaštiťující katedry.
7
Což ovšem neznamená, že nemůže využívat různé typy textů.
8
Tento náčrt pochází z přednášky Sodji Lotker.
9
Jako příklad mohou sloužit téměř všechny uvedené vzniklé projekty.
10
Projekty Široká smyčka či úSTÍNADLAbem jsou toho dobrými doklady, druhý jmenovaný dokonce zapojoval do této metodiky
přímo diváky a dělal z nich tak spolutvůrce projektu.

Výzvy bakalářského běhu programu
Následný bakalářský program poté navazoval na pilotního předchůdce, částečně se obměnili pedagogové; především však bylo nutné vyrovnat se s několika obtížemi.
Jedná se o bakalářské studium, tedy takové, které by
mělo být do studovaného zaměření jakýmsi úvodem, které si nesmí dovolit předpokládat výraznou předchozí zkušenost. To ovšem pro program, jenž je jakousi nadstavbou
na běžnější divadelní praxi a spojuje několik uměleckých
i humanitních přístupů (a tím pádem potřebuje určitou
znalost jejich „základů“, aby z nich mohl synteticky vycházet), není právě nejvhodnější. V pilotním programu
fungovalo rozvíjení či doplňování již existujících znalostí,
ale týdenní rozvrh bakalářského cyklu musí svou kapacitu dělit mezi výuku základů a jejich rozvíjení do netradičních souvislostí a aplikací, nehledě na povinné předměty dané bakalářskými studijními plány katedry a fakulty.

ale sami sobě autory i interprety a z pochopitelných důvodů nechtějí být v roli „materiálu“ pro někoho jiného.
Scénografové jsou také do určité míry soběstační, mohou
svá díla prezentovat skrze výtvarné médium či sami performovat. To na jednu stranu mohou i režiséři-dramaturgové, ale v takovém případě nemohou naplno uplatnit
svou oborovost. Musejí tak hledat vlastní roli v takto přehodnoceném tvůrčím prostředí více než ostatní.
Východiskem se ukázalo netrvat na striktním vymezení
těchto „rolí“ uvnitř tvůrčího týmu, ale naopak podporovat co největší míru všestrannosti. Jinak řečeno, bylo třeba začít důsledně chápat tyto obory jako funkce, které
se mohou dle potřeby a možností přelívat z osoby na
osobu a nejsou na nikom pevně ﬁxované. Řešení se tak
nachází v týmových projektech, kdy se role i autorství
stále více rozpouští v kolektivní práci (což je také sílící
tendence ve výtvarném či sociálním umění).
Tři semestry programu a jejich výsledky

S tím souvisí i složení nastoupeného ročníku. Vedle studentů nastoupivších ihned po maturitě se zde objevují
i starší lidé s více zkušenostmi a třeba i několika vystudovanými vysokými školami. V takovou chvíli je značně těžké
vytvořit pro všechny zúčastněné inspirativní lekce, které
budou rozvíjet individuální zájmy i předpoklady - zvláště
při výuce formou pravidelných (ale i blokových) seminářů.
Posledním velkým úskalím je rozdělení programu na tři
obory (scénograﬁe, režie-dramaturgie, performerství). Na
jednu stranu by studium v programu mělo každého studenta vzdělávat ve všech oborech, ale na druhou stranu by každý obor měl mít svá oborová zaměření. Všichni
studenti jsou vedeni k vlastní tvůrčí práci, ať už sólové či skupinové, ale podíváme-li se na takové rozdělení
z pohledu běžné divadelní praxe, ukazuje se největší problém u režie-dramaturgie. Režisér-dramaturg potřebuje ke
své tvůrčí činnosti herce, kteří se ale v programu nevyskytují. Místo nich se zde nachází performeři, kteří jsou

Pro bakalářský běh programu se vytvořily ateliéry v horním podlaží prostor nakladatelství a galerie Divus (zde
se odehrával i druhý rok pilotního programu), které se
nachází v budově bývalých Elektrických podniků, tedy
mezi stanicí Vltavská a Strossmayerovým náměstím;
první rok studia byl s tímto prostorem silně spjatý.
Funkcionalistická budova z poloviny třicátých let (chráněná jako kulturní památka) nabízí množství témat ke
zpracování. Obsahuje nevyužívaný páternoster, potrubní poštu, v suterénu jsou opuštěné podnikové lázně…
Klauzury prvního semestru se zaměřily na zkoumání prostoru budovy, ale jednalo se o pouhé skici, krátké prezentace (jak se dá ovšem u prvního semestru očekávat).
Zároveň celý semestr probíhal v duchu ohledávání možností a přístupů k divadlu. Dva dny z týdne byly věnované blokové výuce, při které se střídalo množství pedagogů zastupujících rozdílné přístupy k divadlu či živému
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umění. Většinu předmětů studoval celý ročník společně.
Všichni tak získávali podobné zkušenosti a znalosti, ale
ne všichni byli spokojeni s tím, že většina těchto předmětů byla zaměřena na performance a na rozvíjení možností práce s vlastním tělem. Takový přístup ovšem logicky vyplývá z výše uvedeného postulátu nutnosti tvůrců
být - alespoň potenciálně - sám sobě interpretem. Vedle
toho měl každý student za úkol vypořádat se s výtvarným zadáním: vypracovat storyboard na zadané téma.
Tento semestr by se tak mohl charakterizovat jako úvodní a orientační, ale na druhou stranu i přesycený množstvím podnětů a požadavků na studenty. Navazující semestr byl soustředěnější a viděno zpětně, dominovala
mu dvě témata.
Prvním se staly podchody u stanice Vltavská a Hlávkova
mostu. Zde naplno propukla skupinová práce při tvorbě
site speciﬁc představení O(D)SÍDLENÍ.11 Vytvořily se tři
týmy, každý zpracoval jiný úsek soustavy podchodů a jejich práce se poté spojila do prezentovatelného celku. Jak
uvidíme dále, každá skupina si se zadáním pochopitelně
poradila jiným způsobem; i u takto striktně zadaného
úkolu se tedy projevily rozdílné přístupy k divadelní tvorbě rozvíjené již během pilotního programu.
Jedna skupina se snažila vnést do prostoru podchodů
standardnější divadelní a herecký přístup, který ale kombinovala se zapojením bezdomovecké komunity sídlící
pod jedním z nájezdů na most. Na základě životního příběhu jednoho z nich, který i osobně účinkoval, se pokusila odvyprávět jeho životní osud.
Jiná vyšla více z konceptuálního a minimálního umění.
Téma podchodů vztáhla ke kontrastu mezi původním utopismem architektonického řešení a reálnou situací. Celý

11

dopravní uzel je totiž plný různých soch, malých okrasných „zahrádek“ a jiných prvků snažících se místo zútulnit, ale ve skutečnosti se jedná o nehostinný, oprýskaný
prostor plný neustále proudících aut. Tuto absurditu se
skupina snažila zdůraznit tím, že se pokusila naplnit původní záměr využití prostoru. Vznikly tak pohyblivé obrazy dívky houpající se na zavěšené houpačce nad čtyřproudou silnicí, kondičního běhání po travnatém ostrůvku mezi
dvěma proudy silnice či grilování klobásek mezi svodidly
jednoho z nadjezdů.
Poslední skupina více zachovala ducha abstraktního site
speciﬁc přístupu. Pracovala s akustickými, světelnými, pohledovými i dalšími speciﬁky podchodu a hravým způsobem na ně upozorňovala. Diváci tak mohli například pozorovat „z hlubin podchodu“ choreograﬁi (připravenou
tvůrci) procházejících bot na chodníku.
Druhým velkým tématem byl začátek ročního projektu
KNOWtilus. Ten probíhal ve spolupráci s VŠE, konkrétně
se studenty Arts managementu a Multimédií v ekonomické praxi. Cílem bylo zkoumat možnosti propojení vědy
a umění, konkrétně jakým způsobem může umění prezentovat současné poznatky vědy a naopak, čím může aktuální výzkum inspirovat uměleckou tvorbu. Spolu s tím
šlo i o vzájemné propojení studentů dvou na první pohled protikladných škol při společné práci; pro arts management mělo jít o možnost si prakticky vyzkoušet produkční práci a studenti DAMU mohli konfrontovat svůj
způsob práce i pohled na umění s lidmi, kteří k němu přistupují spíše utilitárně.
V průběhu semestru se uskutečnilo několik výjezdů, jak
do českých měst (Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem), s jejichž školami či divadly bylo poté možno spolupracovat
při vytváření závěrečného projektu, tak do několika měst

Projekt vznikal pod vedením Howarda Lotkera a Philippa Schenkera.

německých (Lipsko, Dessau, Berlín) či do Lince. Vrcholem
pak byla návštěva benátského Biennale. Během těchto
výjezdů se mohli jednotliví účastníci seznamovat s odvětvími současné vědy i se způsobem, jakým se prezentuje či využívá v umění. Vedle českých tvůrců, jako
jsou Pavel Kopřiva a jeho portréty slavných osobností vytvořené z nanovláken, se objevily počítačově ovládané robotické končetiny (v Otto Bock Science Center
v Berlíně) či například skandinávský pavilon na biennále prezentující ﬁnskou umělkyni Terike Haapoja. Její
práce sestává mimo jiné ze stromů napojených na senzory, které dokážou zvukově zprostředkovat změnu, jež
se odehrává v jejich lymfatických systémech a která je
reakcí listů na lidský dech zachycený jejich povrchem.
Vzniká tak prazvláštní dialog mezi návštěvníkem a samotným stromem.
Ke konci druhého semestru se formovaly tvůrčí týmy,
které měly v tom následujícím vytvářet vlastní sub-projekty.
Projekt KNOWtilus aneb Z periférie do centra
Hlavní osu třetího semestru tvořily přípravy projektů pro
KNOWtilus. Nakonec vzniklo pět týmů a každý z nich si
vybral jedno z navštívených českých měst pro realizaci
svého projektu. Té ovšem předcházelo množství prezentací těchto projektů,12 které do určité míry tvořily vlastní fázi tvůrčího procesu. Ne všichni studenti ale byli
připraveni prezentacím takto rozumět, a tak se stávalo, že jimi byly považovány spíše za rušivé a odvádějící
pozornost od hlavní tvorby, než aby pomáhaly lépe formulovat témata jednotlivých projektů. Naopak velkým
kladem bylo, že podmínky tohoto projektu umožňovaly vznik - alespoň na poměry klauzur - komplexnějšího
díla, než je běžně možné.
12
13

Všechny projekty KNOWtilu se realizovaly více méně
podobným způsobem: středobodem každého z nich se
stala instalace tvořená různými technickými prostředky, kterou doprovázela větší či menší živá akce nebo
performance. Pravdou je, že k tomuto řešení nejspíše
vedlo stanovené téma KNOWtilu („ponor do vědy skrze
umění“) společně s faktem, že na každý tým vycházeli v průměru dva studenti z DAMU a zbytek tvořili studenti VŠE. Nebylo tak mnoho lidí ochotných přímo vystupovat před diváky.
Srovnáme-li nyní vzniklé projekty s těmi, které vznikly
v průběhu pilotního programu, je zřejmé, že se ztratila
jejich rozmanitost především po formální stránce. Méně
se hledal adekvátní způsob ztvárnění zvolených témat.
Podrobím-li této kritice třeba projekt Bunkr 4813 (více
o něm níže) zaměřující se na téma virtualizace běžného
života, mohl se celý například odehrávat ve virtuální rovině, přístupné skrze „chytré“ telefony. Taková forma by již
svou podstatou pojmenovala jádro projektu. Takhle - a jistě i kvůli strachu z neatraktivnosti či nesrozumitelnosti
právě nabídnutého řešení - se tvůrci uchýlili k instalaci,
která byla svým způsobem efektivní i efektní, ale také ne
zcela důsledná co do zvolené formy. Domnívám se, že budoucí tvorba by mohla více pracovat s konceptuálním (či
dramaturgicko-režijním) uchopováním jednotlivých témat.
Pro lepší představu bych rád jednotlivé projekty krátce
představil:
V poli (M(u)KHA): Pardubická instalace/performance v objektu Gočárových Automatických mlýnů umožňovala návštěvníkovi drobné interakce (vyvolávání fotek stříkáním
vývojky, prohlížení připraveného archivu), prováděla ho
částí objektu, kde byly jak instalace, tak performance vážící se k tématu zaniklé Tesly a jejích výrobků.

Například na festivalech Divadlo evropských regionů či 4+4 dny v pohybu.
Jehož jsem byl členem.
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Do nitra nitrace (EXPLO): Druhý pardubický projekt zpracovával téma Explosie, ﬁrmy věnující se výrobě výbušnin
a sídlící v Pardubicích. Její výrobny zabírají velkou část
lužního lesa a v celém areálu platí velmi přísné pracovní podmínky. Toto speciﬁcké prostředí se tvůrci pokusili ztvárnit skrze instalaci doprovázenou drobnými akcemi v Galerii GAMA.
Bunkr 48: Plzeňský projekt zpracovávající téma blízké budoucnosti a možného vývoje technologií vedoucích k virtualizaci života se nacházel v budově bývalého nádraží
Plzeň - Jižní předměstí (dnes kulturní centrum Moving
station) a návštěvník skrze drobnou performance-environment ve vstupní hale sestoupil do spodního podlaží, které bylo celé proměněné v komplexní instalaci evokující bunkr.
Pilsen - Plisen: Druhá plzeňská skupina se zaměřila na
přesmyčku Pilsen - Plisen a širší chápání slova kultura.
Vytvořila tak mapu Plzně poskládanou z různých druhů
plísní a svou instalaci doprovodila performance odkazující k výzkumům v toxických prostředích.
TRANS|FORMACE (20 000 objektů): Skupina pracující
v Ústí nad Labem se zaměřila více na galerijní způsob
práce a v Galerii Emila Filly uspořádala výstavu děl přizvaných umělců i svých objektů využívající současné technické prostředky. Značná část exponátů byla interaktivní,
diváci si je mohli zkoušet proměňovat či je svými akcemi
teprve vytvářet. Vedle toho zde studenti uspořádali tanečně-performační představení propojené s Kinectem (který umožňuje vytvářet projekci reagující na pohyb těla).
Celý projekt vyvrcholil v pražském Studiu Hrdinů, kde se
do formátu jednoho večera měly vměstnat všechny dílčí
projekty najednou. Takový požadavek otevřel otázku přenášení speciﬁckých, do dané lokality zakotvených děl do
jiného prostředí. Tvůrci se s ním vyrovnali ještě větším příklonem k instalaci. Každý tým dle svých možností vybral

některé části či principy z předchozích realizací a přenesl
je do Studia Hrdinů. Vznikla tak překvapivě homogenní
instalace prostupující celý prostor Studia od vstupního
foyer až po toalety. Její nevýhodou byla místy přehuštěnost vjemů a neukotvenost jednotlivých prvků v původním prostředí a z toho plynoucí ne vždy dobrá srozumitelnost. Na druhou stranu celá instalace ve svém úhrnu získala vlastní téma přeplněnosti a všudypřítomnosti techniky a fungovala tak jako jakýsi ukazatel míry přetechnizování současného světa.
Tímto výstupem se ukončila roční práce na jednom tématu. Dá se tedy říci, že studenti programu mají za sebou
první zkušenost s vlastní tvorbou většího rozsahu, která
není nijak konkrétně institucionálně zajištěná. Ocitli se
v situaci, která téměř věrně napodobuje případnou budoucí praxi, i když vše proběhlo v kontextu školy. Dostali
pomyslný (ale i reálný) grant na tvorbu spolu se zadáním obsahujícím určité parametry a bylo na nich, jakým
způsobem se o realizaci celého projektu postarají. Nikdo
jim nezajišťoval prostor, nevozil materiál, nevyráběl kulisy či kostýmy, nestaral se o propagaci. Vše bylo v jejich
vlastní režii a tato zkušenost (v polovině druhého ročníku bakalářského studia!) by mohla být dobrým krokem
pro zbývající tři semestry, případně nějaké další pokračování tohoto oboru.

Lukáš Brychta
(Autor absolvoval v plném rozsahu pilotní program
a současně je i studentem bakalářského studia Divadelní
tvorby v netradičních prostorech)
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Zkušenost je cesta klikatá,
nad rozum ceněná,
paradoxem však rozum sám
si ji zas pokládá
vést opačně. Jak spletitá
je kázeň člověka,
nutící volit pro sebe
svá předurčená zla.
Emily Dickinson

Mara
Argo
Boku

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

zóna
teritorium
rezervace
místo
hřiště
domov
rovina
prostor
pláň
pásmo
lán
dál
říše
pole
kraj
okruh
sféra
linie
doména
horizont
metr čtverečný
pruh
oblast
část
čtvrť

UŠI SLYŠÍ
1. zóna
/monumentálně velký, opuštěný prostor, hala továrny
anebo zbořený kostel- jak kdo chce;
hraje Debbusy Interludia/
Mara: /tančí chvíli, pak se naráz zastaví/
Teď!
Teď!
Teď je to
ono.

Hej!
Slyšíš?
Slyšíš?!
Poslyš teď!
Tuhle část mám nejraději.
Já to vidím.
Jako živý.
Teď
teď a
teď zase
Slyšíš?
Asi ne.
Nikdo tu nebývá.
Je tu klid.
Jen já
ta hudba
a teď
i
ty.
A pak ještě
ten
co hraje.
Ten to ví
že sem
nikdo nechodí.
Nehraje pro někoho
jen
pro sebe.
Tak kde jsi?
Slyšíš?
Argo: /pomalu přichází/
Říkala jsi
něco?
Mara:
Vlastně
ne
jen

že
jsem
ráda
že jsme
tady
spolu.
Za to jsem šťastná.
Za nás.
Za oba.
Slyšíš?
Argo
Jo
já
taky.
Mara: Ty mně
neposloucháš.
To nevadí.
Mně to nevadí.
Vážně.
Když
je tu ta hudba
tak mi nevadí nic.
Argo: Právě.
No.
Ta hudba.
Pojď pryč.
Mara: Proč?
Ještě ne
prosím.
Chci to
slyšet
celé.
Argo
Pojď
pryč.
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Mara: A kam chceš
jít?
Argo: Nikam
prostě tak
jen tak
pryč.
Nechci tu
být.
Mara: Nemůžeme jít
až-
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Argo: Víš
dobře
že to nemám
rád.
Že mě
to
nebaví.
Nerad to poslouchám.
Chci jít
pryč.
Pojď.
Mara: Dobře.
Tak.
A kam?
Argo: Proč se pořád
na něco
ptáš!
Říkala
jsi
že
jsi
ráda
že
jsme.

Tak.
Teď jsme tady
a teď
zas jinde.
Spolu.
Pojď už!
/odejde; hudba utichá/
Mara: No jo.
Ta hudba!
Není nad ní.
Chtěla bych
vědět
kdo hraje.
Sakra.
Kde jsi?
Kam jsi
zase šel?
Počkej!
Hej
Slyšíš?
Slyšíš mně?
/odběhne/
2. teritorium
/oba se oběví znovu; on rychle, ona nestačí; hudba nehraje/
Mara: Argo!
Udělej něco
zábavného.
Argo: Já nejsem
zábavný.
To přeci
víš.
Mara: Proč
jsi tu se mnou?

Argo: Protože
nechci být
s nikým
jiným.
Mara: Vůbec
nikdy?
Argo: A ty
tebe to přeci
taky
někdy
nebaví.
Hele
já teď
půjdu jinam
a ty
taky.
Uklidníme se
načerpáme
nové síly
jo?
Sejdeme se
potom
jo?
Slyšíš?
Mara: Jo
jo
jo
když
to
chceš.
Argo: Bude to
nejlepší.
Tak
čau.
/odejde a jen tak se nevrátí/

Mara: Jo
čau.
Čau.
Počkej
kam mám
jako jít?
Tady?
Já tady nikoho neznám.
Hej!
Slyšíš?
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/Boku je na scéně. Přijde tiše a náhle; ona zmatená/
3. rezervace
Boku: Dobrý večer.
Mara: Dobrý?
Co
tu
děláš?
Sem přeci nikdo
nechodí.
Boku: Omyl
slečno.
Já
sem
chodím.
Minimálně
tak často
jako
vy.
Mara: Jak?
Boku: Hezky tančíte
myslím.

65

tvorba

Mara: Ty ses?
Jak?
Já tě neviděla.
Tady nikdy
nikoho.
Boku: Hezky tančíte
myslím.
Mara: Raději.
Už půjdu.
Na shledanou.
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Boku: Počkejte
přeci jste
chtěla
poznat
mne.
Mara: Tebe?
Já.
Proč?
Boku: Říkala jste to
chci vědět
kdo
to hraje.
To já
slečno.
Ráda posloucháte.
To byl Debussy
víte?
Mara: Aha
Debussy.
No jo
vím.
Ale
že hraješ

ty.
Já řekla
jsem to
ale
nepředstavila jsem si
že by se to mohlo
splnit.
Víš když padá hvězda
a ty si
vždycky
něco přeješ
ale
nedoufáš
v to
nikdy.
Boku: Vy máte
strach
ale mne
se přeci nemusíte
bát.
Já sem chodím
že tu nikdo není.
Rád poslouchám
ticho.
A někdy už to ticho nevydržím.
Tak hraju.
Vy nejste
odsud?
Mara: Ne
já
jsem
sem
utekla
a
sem
unikám
před svým útěkem.

Boku: Nejsem si
jistý
že rozumím.
Mara: Nevadí.
Nevadí
proč
bys mi
měl rozumět.
4. místo
Boku: Bojíte se?
Mara: Ano.

Boku: On
by vás hledal.
Mara: On
se o mne
nestará.
Boku: Tak proč
neodejdete?
Mara: Třeba nemám
kam jít.
Třeba bych
tím úplně
ztratila
sama sebe.

Boku: Čeho nejvíc?
Mara: Sebe sama.
Boku: A mne
už ne?
Mara: Nikdy jsem se tě
nebála.
Boku: Tak vy utíkáte
sama
před sebou?
To daleko
nedojdete.
Mara: Máš pravdu
nejdál
sem.
Ani
nemůžu
utéct
napořád.
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Boku: Nemáte se
kam
vrátit.
Mara: Jo.
Hele,
neptáš se
nějak moc?
Boku: Asi.
Snažím se
pomoct.
Mara: Mně nemůžeš
pomoct.
Boku: Proč?
Mara:
Protože
bez něj
nejsem.
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Píseň Mary
Kam půjdeš
půjdu
kde zůstaneš
tam budu
kde zemřeš
tam zemřu
a klesnu do hrobu
jen smrt mne s tebou rozdělí.

vy věříte
na pohádky.
Mara: Ale věřila jsem.
Odešla jsem
na cizí místo
a všechno dřívější
jsem pohřbila.
Vzdala jsem se
naplněného života.

5. hřiště
Boku: Rodina?
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Boku: Tak vy jste
odešla
kvůli
němu?
A od koho?

Mara: jo.
Boku: Práce?
Mara: jo.

Mara: Zase se ptáš?
Boku: A není cesta zpátky?
Boku: Tolik vám to vadí?
Mara: ne.
Mara: Neměla jsem se
ptát spíš já?

Boku: A ani
vpřed?

Boku: Jestli chcete.
Mara: Posloucháš ticho
hraješ Debbusyho
a číháš
na opuštěný
holky
na samotě.
Máš doma
sbírku
červených čepečků?
Boku: Nezdá se
že

Mara: Nemůžu se
hýbat
jinde než tady.
Ale.
Čas se
zastavil.
Nikoho neznám.
Chtěla jsem a chci to.
Boku: A není ta cena příliš vysoká?
Mara: A kdo to
určuje?

Jaká cena je
příliš vysoká?
6. domov
Mara: To ráno
když
jsem utíkala
šla jsem
do koupelny.
Nikdo už nebyl doma
všichni odešli.
Vešla jsem
a zastavila se
protože
jsem se
polekala.
Nade mnou viselo
dvacet páru punčoch
mé sestry.
Visely si tam
a donutily mne si myslet
že je sestra vyrobila
z tolika dlouhých nohou
krásných žen.
Jenže to nebyly nohy
ale jen
kusy silonu.
To jsem věděla jistě
má sestra
není schopna
zaříznout ani chléb
natožpak
cizí ženy.
Přesto však
ve mne zůstal
strach
z dětství
a musela jsem je

alespoň pro tu chvíli
odsunout stranou.
A když jsem odcházela
otočila jsem se
alespoň naposledy
abych se ujistila
že pozůstatky krásy
mojí sestry jsou na svém místě
a že neodešly
jak to mívají nohy ve zvyku.
A ony se komíhaly
v průvanu
vlastně mi mávaly
a to se mi líbilo
že když není ruky v našem bytě
co by mi mohla zamávat
na rozloučenou
jsou tu alespoň nohy
krásné nohy mojí sestry
které se se mnou
loučí.
Tehdy
jsem
opravdu odjela.
A pak
když
jsem se
dostala sem vyšla
jsem
poprvé
ven.
Stála jsem
a
všichni se dali do pohybu.
Stála jsem
uprostřed a všechno
se hýbalo.
jenže já
jsem se zrovna zastavila.
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Všichni se dali do pohybu
a já jsem stála a pozorovala ten pohyb.
Děsilo mě to
proto jsem se zastavila.
Všichni se hýbali.
Se mnou to pohnulo
proto jsem zůstala stát.
Proto jsem zůstala.
Já oni,
prostor v pohybu
pohyb v prostoru.
Všude a všichni a všechno.
Najednou se začala
měnit slova a významy.
No a pak
už jsem to
nebyla ani já.
Ani
já v já
nebylo mnou.
A bolelo to
jako dům
ve kterém
už nechci bydlet.
7. rovina
Mara: Tak už mi rozumíš?
Boku: Čím dál tím víc.
Mara: Jak se vlastně jmenuješ?
Boku: Jsem Boku.
Mara: Já Mara.
Ráda jsem
tě poznala
Boku.

Boku: Odcházíte?
Počkejte ještě.
Píseň Boku
Skrz čtyři stěny
jsem uzavřený.
Můj pokoj nemá kliku
jen rohy
zuřících býků.
Koridou každý den
jsem obklopen.
Odvaha rázná uteku
krokem do prázdna.
Mara: A jé.
Boku: Nejste překvapená.
Mara: Ne
myslela jsem si to.
8. prostor
Mara: Proč?
Boku: Já
žil
jen s matkou.
A matka
žila
jen se sebou.
Nejvíc mě
zaznamenala
až když
jsem chtěl
žít
sám.
Odejít.
Prý jsem jako otec.
Totiž ji činilo

pyšnou
když mi říkali
že jsem
jako ona
ale jemu se
podobat to
byla urážka.
Být jako matka je pochvalou a
podobat se otci je špatné?
Když jsem odcházel já
brečela tak dlouho
dokud
jsem si
nevybalil věci
z kufru.
Můj otec
mi o ní řekl
že žít s ní
by nevydržel
ani půl dne.
Pak už
jsem ho
nikdy neviděl.
Tedy ne
že on by
vůbec stál
za zmínku
ale přesto
se zdá
že mne
v životě
naučil víc
než ona.
Krev není voda.
Zůstala mi po
něm jen
jizva na noze.
Ale musel jsem
pryč.

Tak jsem taky
utekl.
Sem.
A zůstal tady.
Často se mě ptají jaká
byla cesta?
Jaká cesta odpovídám.
No cesta
jak se ti jelo říkají
Ale vždyť já nikam nejedu.
Aha já jsem myslel
že jsi na cestě - omlouvají se.
Asi vypadám
jako jeden z těch
kosmopolitů
kteří nemají
stálé místo.
Věčný cestovatel.
Možná si myslí
že mým
domovem je
celý svět.
Jenže
já
domov mám.
Na jednom
hezkém
konkrétním místě.
Jen se mi
právě teď
domů nechce
jenom se
musím znova
začít těšit
domů.
A tak jsem tady
a
chodím
poslouchat
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ticho
a
naplňuji
své dny
životem
až probublávají
a přetékají
přes okraj.
Mara: Já se ženu
za něčím
a ty před
tím utíkáš.
A co nás spasí?
9. pláň
Boku: Myslím
na vás.
Mara: Vždyť sedím
vedle.

Mara: Nechtěj to.
Boku: Nejste s ním šťastná.
Se mnou
budete.
Mara: Nemůžu bez něj žít.
Boku: To si jen
myslíte.
Mýlíte se.
Mara: Tak dost
už.
Prosím.
To
ty se mýlíš.
Promiň.
Boku: Ne
já
chci být s vámi.
Pomůžu vám.

Boku: Patříme k sobě.
Mara: Ne
já patřím
k Argovi.

Mara: Už jsem ti
říkala
že mně
pomoct nemůžeš.
To musím sama.

Boku: Můžete
mne
mít ráda?

10. pásmo

Mara: Nikdy ne tak
jak by sis přál.
Boku: Nechte mne
stát se
součástí.
Napište mě tam.

Mara: Někdy si myslím
že jsem se
narodila
do špatné doby
ale nejsem si
jistá
jestli
vůbec

mám právo
o tom přemýšlet.
Horší je
říct to.
Víš
jak si představuji
peklo?
Jako místo
kde musíš říct
všechny
své myšlenky
tak
aby to
každý
slyšel.
Nahlas.
Boku: Já bych si to
poslechl rád.
Mara: No jo
ty.
Už toho
nechej.
Boku: Jste můj domov.
Mara: Ne
to je tvá
matka.
Musíš se
vrátit.
Musíš se
vrátit
dřív
než ti někdo ublíží.
Boku: Ještě je čas
můžu vám

pomoct.
Můžu vás zachránit.
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Mara: To já ti ublížím.
Boku: Pojď te se mnou.
Mara: Kam?
/ Boku jí nabídne ruku; Mara přijme; vrací se Argo /
11. lán
Argo: Já jsem
myslel
že vydržíš
alespoň
chvíli sama.
Zase chyba
co?
Jasně.
Tak se
zas měj.
Mara: Počkej
tak to není.
Počkej slyšíš?
Argo!
Poslouchej mě.
Prosím.
Hej
no tak.
Tak
to není.
Neodcházej
prosím.
Já nemám
kam jít.
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Argo: Zase to tvoje
já
jsi sobecká.
Mara: Máš pravdu
jsem sobecká.
Nechoď
prosím.
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Kruh nesnesitelného.
Strach
ze sebe sama.
Strach
který má v sobě každý.
Nedostatek.
Už dávno nepláču.
Neumím žít.

Argo: Chceš abych
byl šťastný
viď ?

Boku: Musí se žít!

Mara: To ano.

/ Mara se zabije /

Argo: Tak mě
nech jít.
Neotravuj mě
svou přítomností.
Nezdržuj mne.

Boku: Ne!
Nedá se to zvrátit.
Prázdno.
A tma.
Ticho
už žádné
srdce netepe
oči nevidí
uši neslyší.
Hudba na zmar.
Jen
ticho
Ticho!

/ Argo odejde; Mara padá /
12. dál
Mara: Při pláči
potřeba
vlastního
vzduchu.
Dech.
Bolest
bez něj.
A pořád
dokola.
Bolest
neschopnost se
nadechnout.
Pak už
neschopnost plakat.

Mara: Je to vězení.

/ Přichází Argo/
Argo: Maro?
Maro?
Hej, slyšíš mne?
Jsi tu ještě?
Boku: Ne, není tu.
Argo: Kde je?

Boku: Ona je mrtvá.
Velkou láskou
zemřela.
Argo: Ale tohle jsem nechtěl.
/Debbusy/
TMA
SPRÁVNÝM SMĚREM
13. říše
/Místa podle Argova popisu/
Argo: Naši mrtví se vrátí
zpět
a budeme běhat po lese
jako za časů starých a dávných.
Radostně.
Vrátí se zpět
a s nimi se vrátí
i
dobrá nálada.
Budeme sedávat u ohňů
a vyprávět legendy
z dob
kdy byli naši
mrtví
živí.
Musíme jít
musíme utíkat
musíme pryč.
Nasedáme a jedeme daleko
do lesů a na širé pláně.
Dál daleká.
Jedeme a jsme nervózní
zdali to stihneme.

Tíha očekávání
nám bere pevnou zemi pod nohama.
Naše žaludky jsou na vodě.
Pojednou jsme se stali námořníky
vítr nás žene kupředu
a my se díváme
sami sobě
do očí
ve kterých je vepsaná
stále ta samá otázka.
O touze.
Ó nechť naše víra
zůstane tak silnou
jako byla na počátcích.
Kéž bychom věřili ve stejnou věc i na konci putování.
Smrt má cenu jen v mladém věku
jen dokud zemřeš mladý
zemřeš jako hrdina.
řekl a my jsme mu skutečně důvěřovali
to proto nás
opustilo tolik z našich druhů.
Ale teď známe i jiné způsoby nesmrtelnosti
a hlavně
známe jak vrátit ty
kdož nejsou mezi námi.
To všechno mi letí v hlavě cestou.
Ostatní usnuli
a já sleduji šedavý pruh přede mnou.
Šedavý pruh za mnou.
Cestou to všechno začíná.
Putování na křižovatku počátků
ale tentokrát
si vybereme správně
zase všichni dohromady.
Right way.
Odvážíme sami sebe
abychom se vrátili ke kořenům
a letěli lesem v touze dostihnout včerejšek.
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Utéct vlastním stínům
nejlépe je překročit.
14. pole
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Pak zastavíme
všichni procitli
jsme tu
jsme tam
kde jsme měli být
jsme na místě
ale ještě ne v cíli.
Poběžíme.
Připravit.
Ke startu.
Pozor!
Teď.
Lístek na jazyku.
Těžiště v pohybu.
A naši mrtví už uhání s námi
a nejsou již mrtví
ale živí tak jako před rokem
anebo před dvěma.
Utíkáme kolem auta a víme
že se nesmíme zastavit
že musíme běžet
dokud nepadneme
protože jen tak
nás naše
špatné sny nemůžou dohonit.
Jen tak bude noc opravdu černá
a žádná noční můra nám nezkříží putování
A někdy je v útěku
víc než jen strach.
Ale nemůžeme se míjet navěky.
Síla jednou dojde a to pak
ležíme v mokré trávě a převalujeme se blíž k ohni.
Usínáme neklidným spánkem.
Černí od popela,

naše kůže je ožehnutá teplem plamenů,
jsme novodobí indiáni.
Svítání s sebou přináší bílé světlo
které bolí naše zřítelnice
a propaluje nám díru do hlavy.
Hlubší než tu
jež jsme si tam sami vypájeli.
Po procitnutí sedíme naproti sobě
a zase se díváme
jeden druhému do očí.
Nyní tam nemáme
vtisknuté otázky
nýbrž odpovědi.
O bolestech.
V našich očích jsou bezedné díry
které zmizí
jen co se vrátíme do města.
Až propadneme šedi velkoměsta rány se zacelí
a my poneseme barvu městských chameleonů.
S projíždějící tramvají se obarvíme na červeno
anebo přijmeme barevné spektrum
reklamy na hypotéky
co nikdy nedostaneme.
Come on dying
15. kraj
V tuhle chvíli sedíme v trávě
a stromy jsou tu skutečné
mohou si růst
jak jen se jim zlíbí. Nemusí
bojovat s diktátem asfaltů ani brněním pletiva.
Ptáci zpívají opravdově
jsou živí
nejsou tu
žádné plyšové náhražky
se zabudovaným reproduktorem.
Začíná pršet.
Stojím v dešti

jenž je skutečný.
Chutná jako voda
je očistný
hladí tváře a zaceluje rány.
Smývá mour a vůni ohně.
Čas na cestu zpátky.
Ale nazpátek už musí každý po svých.
Běž a hledej si východ
kudy se vrátit
k městským lidem
co nikdy neviděli
opravdový les
skutečné květiny
ani pravou lásku.
Vrať se do města
kde prý máš domov.
Svůj koutek s psacím stolem ze dřeva
a květinou
v obalu z hlíny.

ode zdi
ke zdi
křeče
Můj domácí mazlíček
kouše
a bolí
slowly cry
ohrožený druh
bizoni
taky
téměř vymřeli
Můj
vyhynulý
mazlíček.
Aware.
Vidina?
17. sféra
/objeví se Mara/

16. okruh
Mara: Pamatuješ?
Já putuji lesem
klaním se velikánům
plynu s větrem
cítím zemi
dotýkám se barev.
Jenomže
wrong way
otočka
dlouhá cesta.
Labyrint.
Najednou vzpomínám.
Procitám.
Obracím se a rozhlížím.
Nikde nikdo
ale něco se mi hýbe v břiše
šelma co chce ven a nevidí na cestu
zvíře v kleci mých orgánů

Argo: Vzpomínka co nemizí.
Něco se vrylo do paměti
a nelze to z ní dostat.
Mara: Bolí to jako písnička ze starých časů
anebo vůně z dětství.
Neboj
zapomeneš
a jednou se tomu společně
zasmějeme.
Argo: Smrt v přímém přenosu
a láska
pro tebe
nic konkrétního
co?
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Mara: Hluboká pravda a krása v kráse.
Argo: Prázdno
temno
zapadám
do toho.
Je to jako bahno.
Brodím se.
Všechno se na mě lepí.
Nechala jsi mne tady.
Mara: Nejsi sám.
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Argo: Doufal jsem
že se rozpustím.
Utopím ve vzduchu.
Chybíš mi.
Chybí mi potkání uprostřed.
Stůl
dvě židle
při
nespavosti
září lednice
jako světlo
na konci tunelu
jako oltář.
Ó blízká noci!
Teď už nespím
jen já.
Chybíš mi.
Svatost.
Pokání.
Omlouvám se.
Zemřela jsi kvůli mně?
Mara: Umřela jsem pro tebe!
Důkaz lásky.
Tys mne neslyšel?

Argo: Slyšel
jenže neposlouchal.
Všechno je má vina.
Žluč se mi valí tělem.
Kéž bych mohl za tebou.
Neumím sám umřít.
Bolí to?
Řekni
řekni
řekni
mi to
prosím
povídej.
Mara: Bolí to jako
vytrhnout zub.
Tlak
bolest
a úleva.
I když si to možná
pletu
s dobou
před smrtí.
Není se proč bát.
Argo: Bojím se stopy
co po mně zůstane
Jsem to já?
A je tam všechno?
Pozná se
kdo vlastně umřel?
18. linie
Argo: Proč jsi tady?
Vrátila jsi se?
Mara: Jsem jedna z tvých mrtvých.
Chtěl jsi být se mnou.

Neměla jsem
být překvapením.
Argo: Hledal jsem cestu
a teď nevím
kudy a kam.
Ztratil jsem se.
Zůstaň
odvedeš mne jinam?
Mara: Máš svou přímku.
Já svou.
Protneme se v nekonečnu.
Argo: Netrefím tam.
Mara: Drž se svého instinktu
dokud nějaký máš.
Rozhlížej se kolem sebe.
Měj oči otevřené
cesta se vždycky najde.

Mířím tím směrem.
Míjím cedule se zákazy.
Znak civilizace.
Zákaz kouření.
Zákaz rozdělávání ohně.
Zákaz nocování.
Zákaz požívání alkoholu.
Zákaz skládky.
Zákaz volného pobíhání psů.
Zákaz jízdy na kole.
Vypadá to spíš na peklo.
Shnilý.
Co ještě můžu?
Odsud taky utéct pryč.
From inside away..
Jen kam.
Mít domov je lepší než splněné sny.
Klíče do zámku.
Musím domů.
Utíkám před vlastním únikem.
Tohle nikam nevede
Nejsou žádná dvířka pod podlahou ani ve zdi.

/zmizí/
19. doména
Argo: Dobře.
Vydávám se tedy na cestu.
Vidím světlo a spoustu barev.
Říkám si
nebe je jen v mé hlavě.
Ráj?
Pak hudba.
Ale ne.
Hudby já se bojím.
Nerad.
Bolí uši.
Tahle je jiná.
Cinkot.
Xylofon na cestu.
A píšťalka.

Jenže stojím v lese.
Mokro
Keře
Stromy
Mech
Houby
Kapradí
A sem tam nějaká ta srnka.
Mám spoustu otázek
pro něž není odpověď
ptám se sám sebe
a sám sobě mlčím.
A pak pořád putuji
jdu rovně
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čekám
co přijde.
Pak se vynoří srub
chata ze dřeva
uprostřed lesa.
Přicházím.
Haló!
Je tu někdo?
Křičím
a doufám
jenomže ticho
ani ozvěna se mi nevrací.
Jdu blíž
je odemčeno
dokonce
pootevřeno.
Venku zapadá slunce
v lese jsem ztratil den.
Jako by mi vypadl z kapsy.
Otevírám a znova se ptám
Haló
je tady někdo.
Světlo z protějšího okna mě oslepuje.
Pak
obrys
ﬁgura na pozadí.
Z hromady prachu se něco zhmotňuje.
Mám strach?
Ale ne
to je přeci
houslista z obrazu od Chagalla.
Ten se zelenou tváří.
Je to Boku.
/ vynoří se Boku/
A za oknem padá sníh.
Sníh v létě
je to pravda?
Co tu děláš?
říkám.

Jsi jako svědomí.
Ale já tě nepotřebuji.
Boku: Potřebuješ mne víc
než si myslíš.
Argo: Jsi tak domýšlivý.
Tak ctnostný.
Nežiješ v mé hlavě.
Nevíš
co je ve mně.
Podle tebe je všechno špatně.
Cokoliv
co jsem udělal.
Ale.
Neznáš to.
Drobná bolest každý den.
Nedokáži se postavit skutečnému problému
nedokáži se postavit skutečné smrti.
Masochismus je jen přivykání na smrt.
Bolest je mi připomínkou existence.
Trpím tedy jsem.
Je to zvyk
který jsem převzal
přečetl v závěti
v koutku mé hlavy.
A zdědil.
Chyby
co po čase nejsou vidět.
Zvyk zaslepuje.
Dárek Mary.
Jak to děláš?
Postavil jsi to tu
jako pomstu?
A jak to že v létě sněží?
Boku: A co jestli jsi to postavil ty?
Začni si zase odpovídat na otázky.
Kola roztáčíš ty.

Nejen nebe je v tvé hlavě.
Zkus to.
Pošli mne pryč.
/ Boku zmizí/
Argo: Nechci být s ním.
Trhá mne to zevnitř
Cupuje na kousky jako papír
a na všem je její obraz.
A on zmizel.
Osaměl jsem
Funguje to.
Ale jak to?
Tma je všude kolem.
Nevím kolik je hodin.
Zase jsem se ztratil.
Jsem pořád ve srubu
a asi bude noc.
Pak se dívám na své ruce
a nevidím je.
Zato vidím
světla ve tmě.
Lidské oči?
Zrcadlo visí na stěně
ale nepoznávám tu tvář.
Nejsem to já a přeci tu stojím sám.
Oči jsou blízko sebe a pohled hladový.
Obrazu proti mně mizí lidské rysy.
Kůže mění strukturu.
Je to maska.
To přeci musí jít strhnout.
Zarůstá.
Tvář pod srstí zůstala neporušená.
Tkáň s mou vlastní rovnicí.
Mám se
nemám se.
Nepoznávám se.
Vlčí kůže.
Ale vzpomínám na pohádku

co mi Mara vyprávěla.
20. horizont
Ten večer si Argo vlezl do své vlčí kůže a zlobil
a zlobil až ho Mara okřikla „Ty divočino” a Argo
jí řekl „já tě sním”. Tak ho poslala bez večeře spát.
Tu noc vyrostl v Argově pokoji les rostl a
rostl až strop zmizel pod listím a stěny se otevřely
do světa. Kolem se valil oceán a na něm
plula loďka pro Arga. On ale nenastoupil. Utekl do
lesa a běžel a běžel. Po celý den a noc.
Týden po týdnu a skoro rok až do divočiny.
Mám čtyři tlapy.
Poběží se mi dobře.
Cítím
co jsem nikdy necítil.
Nové instinkty.
Na předměstí
zírají z oken kočky
už
není kde bys činil dobré.
A jestli zemřu?
Na tom nezáleží.
Na ničem mi nezáleží.
Běžím za vlčím vytím.
Hudba mých bratří.
Jsem klidný.
Lykantropie.
Vnitřní mír.
Vidím měsíc
a stopy ve sněhu.
Dobré ráno světe.
TMA
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21. metr čtverečný
/Pokoj a město/
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Boku: Ráno se probudím
bok mám od krve.
Bok Boku je od krve
ale na kůži ani šrám
první mne napadají stigmata
jenže pak si vzpomenu ta
holka.
Moje tanečnice.
Mara.
Sakra.
Pak ležím a nemůžu otevřít oči.
Jsem jako slepý.
Poslouchám zvuky lidí
kterými jsem obklopen.
Holka na podpatcích vaří kafe
tlustej chlap funí a vstává z postele
někdo bouchnul dveřmi
a z kytky spadl list.
Šla by z toho složit hudba harfa
lesní roh
tympány
a triangl
přidám housle
kontrabas a violy
a bude z toho symfonie.
Nořím se do hudby jako do hluboké vody.
Potápím se bez masky a bez kyslíku.
Tlak v uších.
Jenomže pak se něco pokazí
všechno mi zní falešně a pokrouceně.
Lapám po dechu
kašlu
a dusím se.

Stejnak si to zapíšu a za chvíli rozepisuji party.
Skládám v hlavě obrazy a z nich píšu.
A když otočím stránku
nevím už co bylo na předchozí.
Čtu to znova a nemůžu se dobrat smyslu
tolik odcizené že jsem to snad ani nepsal já.
Nelze se ztotožnit.
Nelze si vzpomenout.
Musím vstát
spouštím nohy z postele a zvedám se.
Všechno se mi míhá před očima.
Okna se houpou jako modré lodě
stěny vlají do světa.
Jak bych byl opilý
a každičký centimetr tohoto místa je mi cizí.
Zvuky ostatních dohrávají poslední větu
pak minutu a poslední tóny.
Zakončené úderem pravého poledne.
Dlouhé ráno.
Plížení po pokoji.
Klopýtám a
chytám se stolu
Na něm
je můj
deník
listuji stránkami
do doby před pár měsíci.
„A zase přišla ta slečna
dívám se na ni když hraji
ona mě nevidí
jsem v nejvyšším poschodí
a hlavní schodiště dávno spadlo.
Boční je až příliš dobře schované
já jsem o něm taky dlouho nevěděl.
Ta slečna tančí a já se na ni dívám.
Nechci ji vyděsit
proto se pořád schovávám.
Aby se nebála.
Od doby

kdy se tam objevila
hraji jen pro ni.”
Pro koho budu hrát teď?
Chce se mi zvracet.
Rozčarování.
Jsem rozložený
na velké ploše jak součástky motoru od auta.
A varhany
hledání místa ve světě
skládání slov do vět
perníková srdce
panáček z hadrů
a panenka
krutě rozhodila rukama
zastřený hlas a výkřik.
Nikdy jsem neviděl smrt
a teď zblízka.
Nezachránil jsem ji.
Nedokázal jsem pomoct
ale držel jsem ji za ruku
do posledního výdechu.
Tohle nezachytí žádná hudba.
Jedinečný zvuk a nejde interpretovat.
Pojď a zahraj bolest
co mnou projela.
Polámaná
tanečnice
padá
dál
22. pruh
Vezmu pouzdro a jdu hrát
ven
vlastně
sedím v tunelu
co se v polovině stáčí vlevo
když jdete odshora a vpravo
když odspoda.

Takže nikdy nevidíte na konec.
Já jsem za zatáčkou
jsem neviditelným společníkem
protože moje hudba doprovází chodce už z dálky
ale oni nevidí kdo jim hraje.
A při prvním kroku do tunelu dorazí můj tón.
Těm kolemjdoucím se to líbí
jdou dovnitř
a zaplatí mi za své překvapení.
Někdy se u mne někdo zastaví
a poslouchá déle
jenže to já nemám rád.
Mám být neviditelný a oni na mne zírají.
To pak musím pryč
anebo vydržet ten pohled
pokud nemám vyděláno dost.
Dnes se mi
tváře na ulici rozplývají
Pořád vidím ji před sebou.
Cestou
potkávám holky se stejnými vlasy
stejnou sukní
stejným pohledem
pokaždé to ve mně píchne
jehlička naděje
a vzpomínka zabolí tak
že se to nedá vydržet.
Řeka
musím projít přes vodu
k pouti
otevřený most
Pouť k pouti
Mekka lunaparku
Uvnitř je jen
hudba k otupení smyslů
anestezie.
Nikdo tu není
ruské kolo se otáčí naprázdno
stojím před ním a dívám se vzhůru
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sedačky protínají stříbrné mraky
a zalévají se sluncem
jako šálek čajem.
Den je jako namalovaný.
Jak může po takové hrůze
ještě existovat krása?
A radost?
Jak to
že se ani se smrtí nezastaví čas?
Je teplo
ale ve mně to otřásá zimou.
Na celé pouti nikdo není.
Dnes není čas na zábavu?
Hudba
co rozlepuje hlavu
hraje naprázdno.
Stroj na cukrovou vatu běží.
Nikdo ho nehlídá
a vata přetéká.
Vypadá to jako z pohádky.
Cukr je odnášen větrem
a tak se stromy kolem obalují růžovou polevou.
Při troše štěstí se brzy změní cihly na perník
a sklo na cukrkandl.
Musím se tomu smát
tenhle příběh mi přece četla matka.
Je to její milovaná knížka.
23. oblast
Vzpomínky
co potlačuji vyplouvají na hladinu.
Má matka a její výchova.
Byla tím tolik posedlá
že mne nikdy nenechala žít samostatně.
Vyrůstal jsem proto
abych se líbil otci
co ji opustil.
Vlastně jsem začal hrát až tady.

Doma to nešlo
tam mě hudba
držela pod krkem a pozvolna dusila.
Musel jsem cvičit a hrát
abych byl jako on.
Poslouchat jen tu správnou hudbu.
Kýč se nesměl dostat do mého zorného pole.
Kruh bez konce.
A nebylo jak z toho ven.
A otec o tom ani nevěděl.
Nevídal jsem ho často a on
jako by mě neviděl.
Mnohdy jsem ani nevystoupil z jeho auta
když mě hlídal.
Nemluvili jsme spolu
a každý jen na vlastní pěst.
Oběma svým rodičům jsem říkal křestním jménem.
No a tak
myslím na stromy a na vytrhávání kořenů
taky na to
že někdo kořeny rád vytrhává
a nikdy nezapouští.
Ublíží všem okolo
ale ne sobě.
Náplast.
Myslím i na to
že se musí žít.
Musí se žít
aby se pak mohlo poklidně umírat.
Jdu ty kořeny zpátky zapustit.
I když je to těžké
ale ty jizvy přeci jednoho posílí.
Ústí tunelu
mne pohltí jako had s rozevřenou tlamou.
Uroboros.
Jenomže tentokrát nikdo nepřišel
sedím sám ve tmě
chytám se stébla světla
čekám a nic

kde jsou?
Copak dnes není čas na nic příjemného?
ani hudba ani pouť?
kape voda
a zima.
Je mi ticho.
Dohrál jsem
a zabalil to.
Nikdo mne neposlouchá.
Jdu vzhůru
a teprve teď mne napadá
že to já jsem ji zabil.
Je to moje vina.
Kéž bych tam nechodil.
Jenom kvůli mně umřela
Chtěl bych
zabořit nos do její kůže
anebo do vlasů.
Vůně z vlasů
ovocný šampon
bylo to poslední
co jsem cítil.
Mám pocit jako by mi myšlenky řvaly.
Myšlenková policie?
Už chápu jak to Mara myslela.
Taky doufám
že to nikdo neuslyší.
A had mne vyplivnul.
Myslel jsem
že to tu znám dobře.
Byla to šedá a liduprázdná čtvrť.
Jenže tohle jsem nečekal.
Všude spousta lidí.
Ale oni nespěchají.
Oni jsou.
Jsou tu jako doma.
Auta se zastavila
žádné nejede
sáňky

na ulicích
křesla a pohovky
lidé spolu mluví
a zastavují se
Dva muži hrají šachy
na bedně od banánů
Voní tu kafe
a teplo.
Zakopl jsem o pantoﬂe
a na klice visí halenka
houpe se
když jdu kolem.
Zamířil jsem do parku
zajímá mě
jestli ta bytová revoluce propukla i tam.
Cestou vidím holku s koupací čepicí
co leží ve vaně.
Ta čepice je rudá a děvče drží cigaretu.
Stará paní luští křížovky
pod pouliční lampou
a jedna rodina večeří uprostřed křižovatky.
Z talířů se kouří a děti jsou rozesmáté.
Jídlo jim padá na zem
kde je hltají pouliční psi.
Všechny baví sedět doma.
Z veřejného rozhlasu zní jazz
a v parku se tančí jako kdysi.
Chybí jen orchestr a dobové kostýmy.
Co se to děje?
ptám se starého pána s golfovou holí.
Apokalypsa naruby.
napovídá mi a pak odpálí vlašský ořech.
Takhle ale válka nevypadá
ani Armagedon.
Tak sem se všichni schovali.
Je čas na zábavu.
Vrátila se i zvířata
mezi auty se pasou jeleni a srnky.
Smečky psů jsou krotké jako cirkusoví pudlíci
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a na přechodu zajíc přeskakuje černé pruhy.
Holuby nám sedají na ramena
a veverky žerou z ruky.
Kde je hlad a utrpení?
Kde je konec?
24. část
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Usadil jsem se zde.
Čekáme na sedm jezdců.
Vyhlížíme koně.
Jsem připraven nést odpovědnost za svá provinění.
Kde tedy je ta
myšlenková policie.
V záři zapadajícího slunce
pozoruji stín stromu na domě.
Myslím na všechno možné
ale pořád se mi objevuje
dokonalý kontrapunkt
pro ﬂétnu a smyčce.
opera pro málo hlasů
dvě role a
dvojhlas.
Střet.
uprostřed toho všeho
slavná smrt
náraz
a navzdory tomu
naráz
navrať mne k životu.
Chyby
v očích
světla ze semaforů
svítí ze setrvačnosti.
Ostatní světla pohasla
Blikají neony
Září lampiony
a kužely baterek putujících lidí.

Hledá se ve tmě
tápeme podél zdí
Nikdo nechce být doma sám
Sedí se v kružnicích bez středu
a drží za ruce.
Všichni bez rozdílu.
Zajímá mne
zdali ráno musí do práce?
Jdu a na cestu jsem si vybral
červený lampion s dračím obličejem.
Chci najít své místo
kde se stočím do klubíčka a usnu.
Jsem osamělý v ulicích plných lidí.
Země se zlehka třese
je to jenom zvuk
a pocit ve špičkách prstů.
Nikdo si toho nevšímá
a ani já ne
jdu dál
pak v koutku
vidím
další
co je jí tolik podobná.
Taky sama mezi všemi.
Má strach
a já jí říkám
neboj
zahraju ti ukolébavku.
Pak pomalu hraju
jako jsem hrál Maře.
Ona je potichu
přestává se třást
se zavřenýma očima se
dokonce usmívá.
Opravdu usnula.
U nohou jí leží kočka
svítí do tmy očima
a tiše přede.

tvorba

25. čtvrť
A dál je to jako dneska
po ulicích ostrovy budoucnosti
squatujeme celé město.
Tohle je příprava na konec
a ten ční v nedohlednu.
Nikdo neví
co přijde.
Hudba hraje
jeleni se pasou
a neony blikají
dál.
Furt jen furt.
Furt jen furt.
/Boku vyleze na nejbližší auto a hraje/
TMA a neony

Anna-Marie Maxera
Narodila se v Praze zkraje ledna roku 1991 jako symbol
vracejících se emigrantů. (Otec, signatář Charty 77, žije od
roku 1978 v rakouském exilu.) Dětství prožila na Žižkově
a dospívání v Karlíně, což jí dalo iluzi svobody. (Dodnes na
iluze naráží.) Při gymnáziu pracovala jako uvaděčka v divadlech Minor, ABC a Komedie. Po maturitě se stala nejmladší inspicientkou v Praze (Divadlo Komedie). Zároveň
pokračovala ve studiích oborem Sociální práce. Z obojího
utekla minutu před hrozícím sebezničením. Dál studovala chorvatštinu na FF UK a posléze kulturní dramaturgii
v Opavě, kde hrozba sebedestrukce zesílila natolik, že se
Anna rozhodla už nikdy nevyjet za hranice svého rodného
města a zůstat tak v lahodně bezpečném klidu domoviny.
Pravidelně spolupracuje s FAMU jako ne-herečka Revolvery nejsou, co bývaly/2009; Tambylles/2012;
Inseminátor/2012. (Film Tambylles byl uveden na festivalech Cannes a MFF Karlovy Vary.)
Píše vlastní dramatické texty - Tři/2011, Substantiva/2012,
Další/2012, Konečná/2012. (Hra Tři měla scénickou premiéru v Eliadově knihovně Divadla Na zábradlí 20. 5.
2012. v režii Lucie Ferenzové. Text Další, který byl uveden 19. 5. 2013 tamtéž ve vlastní režii, je jedním z letošních ﬁnálových textů Ceny Alfreda Radoka.)
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