Milý čtenáři,
na konci března, kdy jsme začínali pracovat na 35. čísle Hybrisu,
proběhla českým kulturním prostorem diskuze k tématu feminismu.
Diskuze, která vyvstala s článkem Biancy Bellové Proč nejsem
feministkou publikovaným na serveru iLiteratura.cz a následnou reakcí
Proč jsem feministkou Terezy Stejskalové na A2larmu, se dotkla také
kuloárů DAMU, a především po výroku nejmenované studentky herectví
„režie je stejně pořád hlavně mužská záležitost“ opět na okamžik rozvířila
debatu o genderovém rozvržení profesí v divadle. Právě činoherní režie
se ukázala z tohoto hlediska jako nejcitlivější oblast, jíž muži dominují
skutečně nepopiratelně (stačí se podívat na režiséry inscenací v ND, kde
činí poměr mužů ku ženám 10:2). Velké procento studentek činoherní
režie na DAMU se cítí muži válcováno a automaticky odsouváno na
dramaturgickou kolej. Pod vlivem těchto úvah nám pod rukama vzniklo
číslo zamýšlející se nad výraznou mužskou energií v umění, zkoumající
její různé podoby a ambivalence.
Přinášíme tedy v Hybrisu č. 35 tři rozhovory se třemi svým způsobem
nekompromisními režiséry pohybujícími se kratší či delší dobu na
české divadelní scéně: Jakubem Čermákem, Vladimírem Morávkem
a Janem Klatou. Všem třem jsme kladli podobné otázky a snažili se
jimi z různých úhlů proniknout do jejich divadelního vnímání. Oslovili
jsme také magisterského studenta režie na FAMU Adama Kratochvíla,
z kteréžto spolupráce vzešel temně zneklidňující článek meditující nad
fenoménem vrahů žen reflektovaném v současném umění. V neposlední
řadě pak poskytujeme prostor dvěma mladým autorům. Marek Blažíček
představuje dvě romanticko-cynické povídky Bez hlavy a Teorie vážnosti
a Martin Tilšar „lechtivou“ aktovku Sýkorka, která se umístila druhá
v letošní soutěži DAMU o nejlepší krátkou divadelní hru.
Přejeme ti, milý čtenáři, příjemné rozjímání nad širokým pojmem
mužského rukopisu v umění a krásný začátek léta s Pražským
Quadrienalle.
šéfredaktorka Eliška Raiterová
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Reflexe z domova Co je to vlastně medulla? Kromě alba Björk z roku
2004 a starověkých zlatých dolů, jejichž pozůstatky dodnes leží ve
španělské provincii León (přesně Las Médulas), bývá tímto termínem
v medicínské terminologii označována dřeň. Kostní, ledvinová… Slovo je
latinského původu, odvozené z medius, neboli střed, prostředek. O čem
může pojednávat inscenace s tímto záhadným názvem? Přistup blíž, milý
čtenáři, a ponoř se do světa Medully, království biliónů mikroorganismů.

MEDULLA,
CO DISKEM
PROPLULA
autorka: Eliška Raiterová
Katedra alternativního a loutkového divadla (Alterna)
koncept, režie, dramaturgie, scénografie: Viktorie Vášová, Boris Jedinák,
Alžběta Vitvarová, Františka Malasková
produkce: Vea Schneiderová, Martina Náhlíková, Adam Bureš
hrají: Martin Belianský, Anita Gregorec, Sebastian Jacques,
Edita Valášková
premiéra: 15. února 2019
psáno z reprízy 25. února 2019
fotografie: Julien Magnan, Martin Salajka, Zdeněk Cimburek
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Na povrchu i uvnitř lidského těla žije dohromady zhruba100 biliónů mikroorganismů. Většinu z nich tvoří bakterie,
které obývají naše střeva (přibližně jich je kilo a půl), velké
množství je ale také na kůži, v ústech nebo průduškách. Spektrum bakterií, virů, kvasinek, prvoků a dalších mikroobludek
doprovázejících naše každodenní úkony je velmi široké a proměňuje se mimo jiné v závislosti na prostředí. Známá je například bacteroides plebeius, jejímž typem vybaveným geny pro
enzymy k trávení cukrů porfyranů disponují pouze Japonci,
kterým pomáhá trávit mořské řasy obsažené v lahodných
pokrmech sushi. Mikroorganismická krajina každého z nás je
unikátní a neopakovatelná a bohatství našich každodenních
společníků nezměrné, aniž bychom si to běžně uvědomovali.
Co když ale tito společníci ovlivňují naše chování? Z jak

Inscenaci tvoří i další pozoruhodné momenty, například
hra s mikroskopem napojeným na promítací plátno, evokující
tajuplné záběry planet bloudících Vesmírem, nebo pohybová
sekvence, při které jsou herci spojení tenkými hůlkami, jež
vzájemně drží pouze jejich těla, a pohybují se společně po
prostoru jako molekuly. Celé je to velmi hravé, příjemné
a srozumitelné. Přesto se nemohu ubránit pocitu, že ve mně
z inscenace již pár minut po odchodu z hlediště mnoho
nezůstane. Téma mikroorganismů a jejich vlivu na lidské
chování je poutavé a v DISKu novátorské, ale existuje způsob,
jakým by se mohlo dál rozvíjet a vztáhnout se ke mně jako
k divákovi? Neboť několik takto rozehraných situací s mluveným komentářem je sice kompaktních, ale představuje pro
mě spíše jakési konstatování. Autoři mi nabídnou zajímavé

velké části jsem já vlastně vůbec já? Tyto otázky si položil
kolektiv čtyř autorů z KALDu (Viktorie Vášová, Boris Jedinák,
Alžběta Vitvarová a Františka Malasková) a na jejich základě
rozehrává v DISKu půvabnou minimalistickou koláž, která
nepracuje s jednou fixní předlohou, nýbrž s útržky vědecky
orientovaných časopisových článků. O slovo v ní nakonec
ale ani nejde, Medulla promlouvá spíše prostřednictvím
obrazů a je v tom velmi rafinovaná, jemná a hravá. Otázkou
ovšem zůstává, nakolik je vybrané téma nosné a jestli dokáže
v podobě, v jaké je představené, unést DISKovou inscenaci.
V jednoduše rozvrženém prostoru, kterému dominuje
velká houpačka spuštěná z provaziště, rozvíjejí čtyři aktéři
několik na sebe navazujících situací. Spíše než role představují čtyři typové charaktery, jež bychom mohli označit
jako Labužník-Intelektuál (Sebastian Jacques), Obsesivní
Hypochondr (Martin Belianský), Sebe-prosazující Suverénka
(Anita Gregorec) a Zvědavá Mimoňka (Edita Valášková).
Jejich herecká akce je velmi úsporná a slovem doprovázená
pouze minimálně, převažuje v ní pohyb. Ten představuje
silnou stránku inscenace, neboť jsou všichni aktéři (a nejvíce
z nich Martin Belianský) pohybově velmi zdatní.
Například v okamžiku, kdy se tři herci snaží zmocnit
dortu, na němž se rozhodl pochutnat si Labužník-Intelektuál,
začnou své zprvu nenápadné plíživé pohyby postupně zrychlovat, až jimi dospějí do závratného tempa evokujícího přetáčené kamerové záběry. Jejich akce sestávající z jednoduché
opakované sekvence pak skutečně působí jako zrychlené
video. Tato komická situace završená následnou rvačkou
tří aktérů a smířlivým vzájemným krmením je mistrovsky
vypointovaná a velmi zábavná. Její konec doprovází čtený
komentář (připomínající laskavé mluvené slovo ze slavného francouzského seriálu Byl jednou jeden život), který nám
vnukává záludnou a nezodpověditelnou otázku – dostanu-li
chuť na dort, kdo ji vlastně dostal, pokud čtvrtinu mého těla
tvoří cizí mikroorganismy?

téma, ale už ne hlubší ponor do něj, neotevřou možnost, jak
o něm přemýšlet dál. Přála jsem si, aby s ním ještě pokročili
a dozvěděla jsem se, jakým způsobem mohou například
cizí organismy ovlivňovat moje emoce, do jakých obludných
rozměrů může hostování nežádoucích společníků vést…

Reflexe z domova

Prodaná nevěsta a Press
Paradox nastavily laťku
hodně vysoko a po jejich
vzoru očekávám od diskové
inscenace svéráznější názor
a pobídnutí k přemýšlení
o něm. Je možné toho docílit
v případě tématu, jakým je
mikrobiologie?
Dvě premiéry loňského roku, Prodaná nevěsta a Press
Paradox, nastavily laťku hodně vysoko a po jejich vzoru očekávám od diskové inscenace svéráznější názor a pobídnutí
k přemýšlení o něm. Sama nevím, zda je možné toho docílit
v případě tématu, jakým je mikrobiologie? Ne náhodou Medulla svou povahou připomíná loňskou inscenaci stejného
autorského dua Vášová-Jedinák 49 barů. Oba tvary jsou
podobně delikátní a ve své delikátnosti pro mě představují
jakousi slepou uličku, do které DISK zbloudil. Bloudění v nich
je napínavé, temporytmus Medully udržuje diváka celou dobu
v pozoru a chytře si s ním pohrává, krásná je také vizuální
stránka, scéna i kostýmy v teplých tlumených barvách. Jen
bych si přála, abych nenarazila na konec tak brzy a mohla
s Medullou dojít ještě dál. •
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PROČ
A O ČEM?
autorka: Tereza Šafářová

Katedra činoherního divadla
autor: Anton Pavlovič Čechov
překlad: Leoš Suchařípa
režie: Aminata Keita
dramaturgie: Jaroslav Jurečka
scénografie: Michal Spratek
kostýmy: Linda Holubová
hudba: Pavel Husa, Štěpán Krtička, Anuša Petr
produkce: Anna-Marie Lichtenbergová, Josef Tajovský, Adina Hanáková
hrají: Eliška Zbranková, Lýdie Šafářová, Zuzana Černá,
Jakub Svojanovský, Kryštof Dvořáček, Viktor Kuzník, David Krchňavý,
Jessica Bechyňová, Zuzana Novotná, Dalimil Klapka, Čeněk Vaculík,
Michael Goldschmid, Petr Kult
kapela: Anna Randárová (zpěv), Anuša Petr (viola),
Pavel Husa (kontrabas), Štěpán Krtička (bicí, perkuse)
psáno z premiéry dne 18. 3. 2019
představení Jak se vám líbí zhlédnuto v repríze dne 11. 4. 2019
fotografie: Michal Hančovský

Na Višňový sad v divadle DISK jsem byla velmi zvědavá,
jelikož mě zajímalo, z jakého důvodu si lidé mé generace (režisérka Aminata Keita a dramaturg Jaroslav Jurečka) právě
tuto slavnou Čechovovu tragikomedii zvolí k inscenování. Jak
se k ní vztahují a o čem ji dnes chtějí hrát? Jasnou odpověď
jsem ale z představení nevyčetla. Byly to spíše jakési opatrné
náznaky, přebité značně pietním přístupem k autorovi. Textu
chyběl jasnější výklad, který by zodpověděl otázku, proč mladí
tvůrci chtěli zinscenovat právě drama o statkářce Raněvské,
která se navrací na zadlužené panství a čelí zde jak své promarněné minulosti, tak tragikomické přítomnosti. Inscenace
nejvíce ztroskotává právě na příliš pietním přístupu tvůrců
k Čechovovi, který tkví v prakticky nezkráceném textu předlohy,
kostýmech evokujících dobovost, ale především v absenci
výraznějších intepretací postav. Vše jako by se odehrávalo
kdesi za pomyslnou zdí oddělující herce od diváků, která jim
znemožňuje jakkoliv se vztáhnout k dění na jevišti.

Po návštěvě Višňového sadu v DISKu jsem se rozhodla
zajít na jednu z inscenací, kterou tento herecký ročník pod
vedením zmíněného tandemu uvádí v Kolowratském paláci, kde už přes rok fungují jako Činohra 16–20. Zajímalo
mě totiž, jak si nastupující absolventi KČD společně vedou
v inscenacích mimo prostor školy. V podání části hereckého
ročníku jsem v půdních prostorách paláce nakonec zhlédla
Shakespearovu komedii Jak se vám líbí. Od Višňového sadu
se pro mě zážitek z tohoto představení razantně lišil v jedné věci. V Kolowratu jsem totiž byla svědkem velmi dobré
herecké souhry a z představení bylo jasně čitelné, o čem
právě tohoto Shakespeara tvůrci hrají. Viděla jsem hravé,
energické studentské divadlo o lásce něžné, jindy zase neopětované a v něčem tragické. Herci city postav vykreslovali
někdy s křehkostí, jindy je naopak až sarkasticky glosovali,
a vytvářeli tak nad nimi humorný nadhled. Rozvernost, energii
a komickou nadsázku poté jevištnímu dění dodával i živý
hudební doprovod Jaroslava Jurečky na akordeon. Nejde
označit konkrétní herce, kteří by vynikali nad ostatními, jelikož
na scéně působili jako jeden dobře sehraný celek.
Ve Višňovém sadu ale jako by herci své postavy budovali
odděleně od ostatních, následkem čehož vztahy mezi nimi
nefungují. V tomto případě tedy obstojí spíše jednotlivé
herecké výkony, které se však nespojují do funkčního celku.
I přesto velmi oceňuji Elišku Zbrankovou, jež dokáže ve svém
věku zahrát Raněvskou bez přehnaného patosu v hlase a velkých gest. I ve vypjatých scénách, v nichž se Raněvská hroutí
z prodeje višňového sadu, nepůsobí její počínání přehnaně,
a neztrácí tak na uvěřitelnosti. Pozoruhodný herecký výkon
předvádí i Čeněk Vaculík v roli Jaši. Ten je v jeho podání
zručným manipulátorem, jenž se značně stydí za svůj nízký
původ, a často dává až krutě sarkasticky najevo své pohrdání
lidmi, kteří mu nejsou v ničem prospěšní. Úctu nechová
k nikomu, ať už jsou to ženy, nebo jeho nadřízení. Dokáže mít
úctu pouze falešnou, jež mu dopomůže k osobním ziskům.
Vaculík v Jašovi zdařile vytvořil obraz odpudivého, necitlivého
prospěcháře, který si jde tvrdě za svým.

Z jakého důvodu si mladí lidé
zvolí právě tuto tragikomedii
k inscenování?
Jakýsi náznak tématu inscenace jemně probleskuje pouze
skrze věkový kontrast mezi postavou starého rodinného sluhy
Firse, kterého představuje pětaosmdesátiletý herec a dabér
Dalimil Klapka, a ostatními postavami, jež hrají mladí herci. Firs
zde reprezentuje „starý svět“, jenž je protikladem světa od něj
vzdáleného několik generací, který zastupují ostatní postavy.
I přesto ale všechny postavy spojuje jedna zásadní věc – žijí ve
světě plném chaosu, který se snaží nějak uchopit a zorientovat
se v něm, což se jim často nedaří a cítí se ve vztahu k němu
bezmocní. Problémem však je, že je tato zajímavá mezigenerační spojnice v inscenaci zdůrazněna jen prostřednictvím
obsazení Dalimila Klapky, a dále už není nijak výrazně rozvíjena.
V kontrastu s košatými promluvami postav vytvořil Michal Spratek pro inscenaci minimalistickou scénu laděnou
do příjemné bleděmodré, bílé a světle béžové barvy. Na jevišti
se nachází jen několik kusů nábytku, nad nimiž je rozvěšeno
množství lampiček. Snovost scény ale zbytečně narušuje
mnohdy ryze realistické a zbytečně doslovné využití jednotlivých kusů nábytku. S lampičkami se zase pracuje pouze tak,
že se během výstupů pozvolně rozsvěcejí a posléze pomalu
pohasínají, čímž podporují intimitu sdělení postav.
Volbu minimalistické scény si lze vysvětlit i tím, že v kontrastu s ní vynikají herecké akce, ale především slova, která
herci pronášejí. V inscenacích režijně-dramaturgického tandemu Keity a Jurečky lze obecně vypozorovat značný důraz
na herecký projev a slovo, kterému vizuál ustupuje do pozadí.
V tomto případě téměř prázdná scéna ale vede k tomu, že se
do popředí ještě více dostává ona absence jasnější výpovědní
hodnoty replik.
Reflexe z domova

Inscenace ztroskotává
především na příliš pietním
přístupu tvůrců k autorovi.
Představitelé většiny rolí (s výjimkou Dalimila Klapky,
v jehož projevu se mísí psychologické prožívání s humorným
glosováním počínání ostatních postav) primárně zdůrazňují
tragickou rovinu Čechovových postav. Jako by se obávali
většího humorného nadhledu nad nimi. Jsou tu opět jen
jakési náznaky pohrávání si komikou, výrazněji čitelné pouze
na začátku třetího dějství během plesu u Raněvské. Na jevišti
se za zvuků naživo hrající židovské kapely odehrává jakýsi
divoký taneční rej, z jehož rytmu každou chvíli „vypadnou“
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některé z postav. Například Simeonov-Piščik (David Krchňavý) zběsile hledá svou portmonku, Raněvská s ním poté
v dynamickém tempu tančí valčík, aby ho po chvíli opustila
a zoufale vyhlížela svého bratra Gajeva (Jakub Svojanovský),
který jí má podat zprávy o dražbě višňového sadu. Varja (Zuzana Černá) a věčný student Péťa Trofimov (Viktor Kuzník)
si zase s jistou krutostí v hlase navzájem předhazují životní
prohry toho druhého. Najednou před vámi víří čechovovské

V anotaci inscenace si tvůrci kladou otázku: „Kam dovede
Čechov inscenátory, když mu věří a nechtějí bojovat proti
němu, ale s ním?“ Souhlasím s tím, že není nutné jít proti
autorovi, ale zároveň si myslím, že je potřeba bojovat nejen
s ním, ale jít i „nad něj“. Je nutný jasnější interpretační vklad
inscenátorů, který drama zasadí do kontextu současnosti,
a přiblíží ho tak dnešním divákům. Během sledování Višňového sadu v DISKu jsem však byla primárně svědkem přenesení Čechovova textu na jeviště, kdy mě žádný z divadelních
prostředků jeho ztvárnění nepřivedl k tomu, abych se k němu
z pozice současného diváka dokázala jakkoliv vztáhnout. •

Herci své postavy
budují odděleně od těch
ostatních, následkem
čehož vztahy mezi nimi
nefungují.
postavy v celé své tragikomičnosti, která sem proniká právě
skrze groteskní nadsázku, čitelnou v hereckém projevu, ale
také prostřednictvím dynamické, energické hudby. Škoda,
že se živá kapela v inscenaci jinak využívá pouze minimálně.
První dvě dějství doprovází jen kontrabasista, který chvílemi
na nástroj vyluzuje různé velmi tiché tóny, jejichž funkce je
v rámci celku více než nejasná. Nikterak totiž nekorespondují
s akcí herců, nejdou ani proti ní a atmosféru také nepodporují.
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Reflexe z domova Začátkem letošního roku se v DISKu uskutečnila
premiéra poslední absolventské inscenace Činohry s názvem
Pan Biedermann a žháři. Režisérka Barbora Mašková si jako předlohu
vybrala tragikomedii Maxe Frische popisující příběh spořádaného
zástupce střední společenské třídy Bohumila Biedermanna, kterému
se do dokonalého života pomalu vplíží nevinně se tvářící zlo a usídlí
se na půdě. A co na to velitel hasičské jednotky Babička nebo
Ferda Mravenec, dokážou katastrofě zabránit?

VÍTEJTE
U BIEDERMANNOVÝCH, VE
SVĚTĚ ILUZÍ
autorka: Kateřina Vaněčková
autor: Max Frisch překlad: Eva Bezděková
režie: Barbora Mašková
dramaturgie: Ondřej Novák, Barbora Šupová
scénografie: Majka Semotánová
kostýmy: Polina Akhmetzhanova
produkce: Jan Honeiser, Tomáš Sosna, Judita Brodská
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Švýcarský dramatik Max Frisch napsal tuto satiru na
stav současného světa nejprve jako rozhlasovou hru, která
měla premiéru v roce 1953. Reagoval na nástup komunismu v tehdejším Československu, a protože se téma setkalo
s velkým úspěchem, hra byla později převedena do jevištní
podoby. Tvůrčí tým Barbory Maškové se ji rozhodl s několika
menšími úpravami situovat do současné České republiky,
aby znovu otevřel motiv obelhávání sama sebe, zbabělosti
a uměle vytvořené dokonalé reality.

ukázkovým příkladem současných povrchních lidí, kterým
velmi záleží na tom, jak je vidí ostatní. Potřebují jim proto dokázat svou benevolenci a srdečnost vůči ostatním za každou
cenu a mnohdy kvůli tomu zacházejí do krajností. Zároveň
žijí v iluzi dokonalého světa, ve kterém je jistě nikdo nechce
podvést a určitě se jim nemůže nic stát.
S povrchností rodiny pana Biedermanna také souvisí další aktuální, i když v inscenaci jen velmi letmo naznačené téma
xenofobie, čitelné ve vztahu k služebné. Paní Biedermannové
se v připsané situaci nelíbí šátek, ve kterém služebná nosí
vlasy, a požádá ji, aby si ho sundala. Co by si pomysleli
ostatní, kdyby ji viděli? Ke konci inscenace se pak ukazuje,
že jediná rozumná osoba v domě je právě služebná, která
si hrozbu uvědomuje a rozhodne se odejít. Téma xenofobie
je zde rozvíjeno jen povrchně, jako by k němu tvůrci dospěli
primárně kvůli tmavší pleti herečky, která hraje služebnou,
a podpořili ho pouze pokrývkou hlavy připomínající turban.
Pan Biedermann je v podání Adama Langera na první pohled sympatickým mladým mužem, který dbá o svůj
vzhled a rád si dopřeje trochu luxusu v podobě vířivky nebo
sklenky šampaňského, ale zase ne nadmíru, aby si snad
někdo nemyslel, že žije příliš okázale. Před lidmi vystupuje
jako dobrosrdečný, pracovitý a pokorný muž se srovnanými
prioritami, ukázkový manžel s naprosto dokonale vedeným
životem, ve kterém má vše pod kontrolou a není v něm čas
na jakékoli zlozvyky. Avšak když je doma, kde ho nikdo nevidí,
stává se naprosto obyčejným mužem. Po práci chce odpočívat bez vyrušování, dopřát si jedno či dvě cigárka nebo se
dívat na televizi. Když mu žháři svojí přítomností narušují
životní stabilitu, stává se bezradným až neurotickým. Z vyrovnaného muže se v průběhu inscenace stává troska, které
se bortí životní jistoty i všechny iluze o dokonalém světě.
Jeho manželka Babetta (Michala Gatialová) zpočátku
působí stroze a nepříjemně především kvůli radikálním názorům na ochranu majetku proti požáru. Na rozdíl od svého
manžela se zdá pevně rozhodnutá nedopřát si malá potěšení,
jakým je například jedna cigareta, ale nakonec i ona ze sebe
pomalu setře onu přísnou masku, pod kterou se objevuje
slabá a velmi živočišná žena, jež snadno podlehne obyčejným
svodům podvodníků. Možná i proto, že ten uhlazený život
s panem Biedermannem je až příliš sterilní, stejně jako jejich
studený šedo-bílý luxusní dům.
Na inscenaci oceňuji herecké výkony protagonistů a jejich stylizaci. Setkáváme se především s groteskní nadsázkou, jež podporuje absurdnost mnoha scén. Žháři používají
několik psychologických metod, aby pana Biedermanna
přesvědčili o jejich bezúhonnosti. Lichotí mu, využívají média,
aby vytvořili atmosféru strachu, podporují jeho postavení ve
společnosti nebo mu říkají čistou pravdu, které pan Biedermann odmítá věřit. Sám Eisering otevřeně v originále říká:
„Žert je třetí nejlepší způsob maskování. Druhý nejlepší:

Absurdní situace
vznikají právě tam, kde
se žháři s úsměvem
svěřují majiteli domu
s plány na zapálení jeho
vlastního obydlí, a on
je chce vnímat jen jako
nemístné vtipy, kterými
se navzájem škádlí.
Pan Biedermann (Adam Langer) s manželkou (Michala
Gatialová) žijí spokojený život jednadvacátého století. Bydlí
v luxusním domku, mohou si dovolit služebnou (Sára Affašová) a ke štěstí jim snad nic nechybí. Přesto jejich téměř
bezstarostný život kalí strach z útoků žhářů, které se v poslední době rozmáhají ve městě a okolí. Biedermannovi ale
věří, že oni by žháře jistě poznali, nevpustí si do domu jen tak
někoho! Navíc úpěnlivě dbají na bezpečnost a rozhodně nic
nenechávají náhodě. V domě se nikdy nesmí kouřit ani zapalovat svíčka, vždy jsou připraveny hasicí přístroje, pro jistotu
se ani nevaří (od čeho je donášková služba?), a samozřejmě
se kvůli bezpečnosti nepřijímají žádné návštěvy. Přesto Biedermannovi nakonec všechna svá absurdní pravidla poruší,
když na dveře zaklepe svérázný Pepi (Pepa Honzík).
K rozhodnutí vpustit si do domu Pepiho a posléze tolerovat i jeho přítele Eiseringa (Petr Jeřábek) vede primárně
ješitnost dvou hlavních postav, manželů Biedermanových,
ale i povrchnost a snaha ukázat se v tom nejlepším možném
světle. Odmítají si připustit fakt, že by lidé, kteří se k nim
nastěhovali, byli opravdu schopni porušit základní pravidla
lidskosti a navzdory majitelově srdečnosti, otevřenosti a důvěřivosti vykonat tak chladnokrevný čin – podpálit mu dům.
A navíc, co by tomu řekli sousedé, kdyby někoho vyhnali
na ulici? Absurdní situace vznikají právě tam, kde se žháři
s úsměvem majiteli domu svěřují s plány na zapálení jeho
vlastního obydlí, a on je chce vnímat jen jako nemístné vtipy,
kterými se navzájem škádlí.
Největší aktuálnost inscenace vidím právě v charakterech ústředního páru. Pan Biedermann s jeho paní jsou
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sentimentalita. To, co vypráví náš Pepi: dětství u uhlířů v lese,
v sirotčinci, cirkus a tak. Ale nejlepší a nejbezpečnějších
způsob – po mém soudu – je pořád ještě holá a nahá pravda.
Je to komické. Té nevěří nikdo.“

Dynamický temporytmus inscenace, vytvořený souhrou
herců, kteří na sebe dobře reagují, klesá pouze ve výstupech,
v nichž se objevuje hasičský chór. V předloze je popsán jako
blíže nespecifikovaná skupina požárníků v helmách s jedním vedoucím. Jejich hlavní funkcí je varovat před požáry,
slouží jako bdící stráž. Zástupci chóru se několikrát přímo
setkávají s ostatními postavami, například pana Biedermanna varují před hosty, které má doma. Inscenátoři se rozhodli
těmto pěti postavám vtisknout ještě další význam, ale velmi
obtížně pochopitelný v rámci inscenace. V hasičském sboru
se zde setkáváme s ikonickými postavami české literatury:
Babičkou Boženy Němcové, Ferdou Mravencem, vojákem
Švejkem, Mirkem Dušínem z Foglarových Rychlých šípů nebo
blanickým rytířem (či svatým Václavem?). Tedy se symboly
moudrosti, pracovitosti, vynalézavosti, čestnosti a chrabrosti
v té nejryzejší podobě. Možná tvoří jakýsi protipól hlavních
postav, které přesně tyto vlastnosti postrádají, ale v rámci
celku je jejich úloha velmi nejasná.
Ze všech absolventských inscenací letošního roku vnímám Pana Biedermanna a žháře jako nejzdařilejší nejen kvůli
hereckým výkonům a zvolené stylizaci. Oceňuji také aktuální
téma, které můžeme vztáhnout nejen na dnešní politickou
situaci, ale také na další přítomné motivy jako xenofobie nebo
uměle vytvořený dokonalý svět. Slabinu nacházím v chóru,
který narušuje strukturu a rytmus příběhu a působí jako
nefunkční element v jinak kompaktním celku. •

Dynamický temporytmus
inscenace, vytvořený
souhrou herců, kteří na
sebe dobře reagují, klesá
pouze ve výstupech, v nichž
se objevuje hasičský chór.
Stylizaci herectví také najdeme například ve scéně s projekcí na zadní stěně místnosti, ve které Pepi (Pepa Honzík) se
záměrně přehnanými gesty a lítostivým hlasem vypráví svůj
příběh o strastiplném dětství. Projekce zobrazující dlouhé
nekončící silnice uprostřed prérií, zvolená hudba i stylizace
herectví nápadně připomínají úvodní scénu z amerického
seriálu Odpadlík, který se natáčel v devadesátých letech
a popisoval životní příběh muže, který se dostal na okraj
společnosti. A právě zde může divák zaznamenat jasnou
paralelu s životem Pepiho. Pepa Honzík ještě navíc protahuje
jednotlivé tóny v mluvě, aby zněly ještě více pateticky a podpořily jeho vyprávění o smutném životě. Tím psychicky vydírá
Babette Biedermannovou, aby ho nevyhnala ven do deště.
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MODROVOUS
STAVÍ DŮM
autor: Adam Kratochvíl
fotografie: Oskar Helcel
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1.
Loni na podzim se v českých kinech objevil sériový vrah
Jack. O více než měsíc později vystupuje na zastávce Veletržní Jindřich Modrovous a zabydluje se ve Studiu hrdinů. Tito
dva muži toho mají, kromě ženských obětí, mnoho společného. Dělí je médium, které je uvedlo v život, umělecký záměr
a sdělení, které z jejich příběhu plyne. Na scéně stojí bizarní
fialový domek o jednom patře. V tento okamžik mi ještě nepřichází na mysl domek jiný, zkonstruovaný v ateliérech dánské
filmové společnosti Zentropa. Silné analogie mezi těmito
postavami a příběhy mi docházejí až v sugestivním okamžiku, kdy je Cyril Dobrý coby Jindřich Modrovous odnesen ve
zručné bondáži ze scény. Zklamání z Trierova Jacka, o kterém
budu za okamžik hovořit, se mi prolnulo s bravurně drásavou
melancholií inscenace dramatu Modrovous – naděje žen
Dey Loher, v režii Michala Pěchoučka a Jana Horáka. Od té
chvíle jsem uvažoval v prostoru paralelních spojení těchto
dvou děl, a stanovil si základní otázku: proč je filmový Jack
spíše ubohý a divadelní Modrovous tolik sugestivní.

film, na plakátech jsou jednotlivé postavy (včetně samotného
režiséra) svázané v nepřirozeně zkroucených figurách (před
pěti lety to byly zase portréty postav prožívajících orgasmus).
Trier je také spokojen, že propagaci doplňuje útěk zhruba
sta diváků z projekce v Cannes, komentuje to tak, že kdyby
byl mladší, je film ještě drsnější a ze sálu by odešlo dvě stě
lidí. Vizuál propagace doplňuje velkolepý obraz inspirovaný
francouzským malířem Eugènem Delacroix – Dante a Vergilius v pekle. Na prámu v rozbouřených vodách stojí Matt
Dillon coby Jack a vedle něj nedávno zesnulý Bruno Ganz
jako Vergilius (ve filmu Verge). Po tomto plakátu, který jako
billboard zdobí i zeď letenského domu a zve do kina Oko, jsou
budoucí diváci Jacka, jak by se řeklo lidově, dobře načatí.

Deviantní legenda
Ted Bundy, Rostovský řezník
Andrej Čikatilo nebo Jiří
Straka alias Spartakiádní
vrah. Francouzský lidový
příběh o Modrovousovi je
více než tři sta let starý.
Nejmrazivější obrysy ale
dostal právě ve 20. století.

2.
Dánského génia v oblasti filmového jazyka, Larse von
Triera, netřeba představovat. Pro někoho zůstane navždy
slavným spíše svým faux pas na tiskové konferenci v Cannes
2011, kdy se nešikovně zamotal do vlastní mizerné anekdoty o svém nejasném židovském původu a nacismu. Tento
kabaretní výstup mu uštědřil nálepku persona non grata na
pěkných sedm let, než se do Cannes vrátil jako omšelý děd
v havajské košili se svým již několikátým opusem magnem
Jack staví dům (2018). Trier uměl očekávání v publiku vždy
vystupňovat. Již od rané fáze své tvorby pracoval se silnou vizualitou, ovlivněnou především bezmeznou láskou k estetice
Andreje Tarkovského, kterému věnoval i své „Scény z manželského života“ pro 21. století, nazvané Antikrist (2009).
V devadesátých letech pak se svým kolegou Thomasem
Vinterbergem zkomponovali manifest Dogma 95, který měl
být protestem vůči tehdejší mainstreamové produkci, a vznikla tak úžasně hrubá díla jako Vinterbergova Rodinná oslava
(1998) nebo Trierovi Idioti (1998). Tyto snímky byly drzým
výsměchem celé moderní kinematografii. Trier se však postupem času dostal k přesnému opaku této tvorby, zachoval
si jisté střihové nebo snímací postupy, nicméně mohutnost
obrazů, které tyto filmy obsahují, působí ve srovnání s jeho
VHS experimenty jako práce jiného autora. Je však jisté,
že Trier stále stoupal vzhůru. Jenže každý výtah má svou
strojovnu, pod kterou se kabina zastaví, a dál jet nemůže.
Po dvoudílné sexuální epopeji Nymfomanka (2013),
která byla již na hranici divácké snesitelnosti, přichází Lars
s příběhem o masovém vrahu Jackovi, což nikoho nepřekvapuje. Propagace probíhá stále ve stejném duchu – Trier
řekne v rozhovoru, že se bude jednat o jeho nejbrutálnější

3.
Samotný filmový zážitek je velmi odlišný. Po sto padesáti
dvou minutách se nám klube na jazyku základní filosofická
otázka: „Proč?“ Nemůžeme popřít, že Trier umí své filmy
dokonale obsadit, že umí perfektně vystavět situace, které
jsou dramaturgicky vybroušené, vypointované. Tyto aspekty
nás také celou dobu drží nad zakalenou vodou řeky Styx, ve
které se topí jeden dobrý nápad za druhým. Příběh je rámován základní situací: vrah Jack přichází do pekla, provází ho
Vergilius, kterému vypráví o svých vraždách, vedou spolu
reflektivní dialog. Pokud zrovna nesledujeme vybraný Jackův
případ, je nám uštědřena přednáška doprovázená obrazovým
materiálem, kde jsou napěchovány Trierovy intelektuální
odkazy od výtvarného umění až po psychologii. Řečeno velmi
banálně, taková struktura začne nudit, zejména kvůli tomu,
že nechápeme, co se nám to všechno snaží Trier prostřednictvím Jacka říct. Sdělení je zaneseno vizuálem, nekonečným
dialogem, drastickými scénami, které zde jsou jen pro svou
drastičnost (Trierovi nestačil ustřižený klitoris v Antikristovi,
musel tedy zpracovat uříznuté ňadro a zastřelit pár dětí).
Nejjasnější tematickou nití je zde element Jackova povolání architekta. Snaží se postavit svůj ideální dům, ale pokaždé, když ho dostaví, tak jej zbourá, protože s ním není spokojen. Zároveň o svých vraždách hovoří jako o uměleckých
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dílech. Přirovnává je například ke starobylým katedrálám, kde
byla ta nejcennější díla skryta v temnotě před očima věřících.
Jack je pokusem o obraz zoufalého umělce, který sahá na
dno. Projevuje se jeho zvrácenost, v tomto stavu je pak stejně
zoufalý, a je nám jasné, že Jack není ničím jiným než Trierovou osobní sublimací. Ideální dům je na závěr zbudován
z mrtvých těl, která měl Jack pečlivě uložena v pronajatém

z nichž tři usmrtil. Třicet let před ním se do kriminalistické
historie zapsal jistý Václav Mrázek jako nejhorší sériový
vrah v Čechách. Jak sám uvedl, jeho největší touhou bylo
překvapit ženu výstřelem. Prvorepublikovým násilnostem
vévodí Otýlie Vranská, prostitutka, jež byla rozřezána do dvou
cestovních kufrů a odeslána do Bratislavy vlakem z Prahy.
Z dob dávných nesmíme opomenout přízrak z White Chapel,
praděda moderních vrahů, tzv. Jacka Rozparovače, který
v roce 1888 usmrtil velmi sadistickým způsobem zhruba
10 obětí. Takto bychom mohli pokračovat donekonečna.
Nezmiňuji to zde kvůli tomu, abych stvrdil prostou informaci,
že se vždy vraždilo a vraždit bude, a že zejména ženy byly
a jsou bohužel nejčastějšími oběťmi. Píšu to zejména kvůli
tomu, abychom si uvědomili, že francouzský lidový příběh
o Modrovousovi (La Barbe bleue) je více než tři sta let starý,
a že to mrazivé na něm dostalo nejpřesnější obrysy právě
především ve 20. století, v tzv. moderní době. Je paradoxní,
že právě vývoj společnosti došel do stádia, kdy být vyšinutý,
vychýlený je stále více pravděpodobné, protože se potýkáme

Ve velké osudovosti, která
však není zatížena patosem,
se snoubí sadomasochistická
erotičnost a smrt. Nejde jen
o provedení, ale o médium
divadla jako takového.
velkém mrazáku. Dochází nám, že celý film sám je jak sešitý
z mrtvol, a že nám Trier před očima postavil domeček, uvnitř
něhož nenalézáme nic. Závěr v digitálním pekle nás už ani
tak nefascinuje, a když Jack očekávaně utone ve vroucí
lávě, je nám v zásadě jedno, že byl potrestán, a nezanechá
v nás žádný dojem. Odcházejíce z kinosálu se snažíme hned
reflektovat, co že jsme to právě zhlédli, ale mně se v myšlenkách na Triera jako autora vybaví situace z české komedie
Kulový blesk, kdy stárnoucí operní pěvec zavírá víko klavíru
a znaveně pronáší větu: „Už to nejde.“
Francouzskou legendu o Modrovousovi jsem jistě někdy
slyšel. Na inscenaci Modrovous – naděje žen jsem šel se
zcela jiným druhem očekávání (než na Triera). Tušil jsem, že
Modrovous bude opět nevšedním zážitkem, a to mi stačilo.
Text samotný jsem neznal, ale jeho obsah mě dostatečně
přivábil, stejně jako herecké obsazení. Paralelu s Jackem
stavícím dům jsem si neuvědomil, jak již zmiňuji výše, až do
konce představení. Ještě stále jsem v sobě choval od října
hořkou pachuť zklamání z onoho snímku. Když jsem se dočetl, že šlechtic zvaný Modrovous měl na svém hradě tajnou
komnatu, kde uchovával na hácích těla zavražděných žen,
objevil se na mé mentální scéně Jackův mrazák.
Dea Loher, německá dramatička, napsala svou hru Blaubart – Hoffnung der Frauen v roce 1997. Jedná se o text již
více než dvacet let starý, je však velmi zřejmé, že za tu dobu
nezestárl a je dramatem velmi nadčasovým. Byly doby výrazné pro vražedné mánie, jako například sedmdesátá a osmdesátá léta ve Spojených státech. Jmenujme deviantní legendu
Teda Bundyho, který usmrtil v letech 1973–1978 okolo třiceti
ženských obětí (později byl popraven na elektrickém křesle).
Na druhé straně železné opony ve stejné době vraždil kanibal
Andrej Čikatilo známý jako Rostovský řezník. V české kotlině
to byl zase frustrovaný mladík Jiří Straka alias Spartakiádní
vrah, který si v roce 1985 dovolil na celkem jedenáct žen,

Pokud nepřistoupíme na
Trierovu hru, zůstane před
námi jen ohoblovaný plochý
obsah. Jackovou (rozuměj
Trierovou) stěžejní obětí
je sám divák.
s rozličnými traumaty, tlaky a frustracemi, které jsou nedílnou
součástí života v moderním světě. Deprese ze stavu společnosti, ve které žijeme, a naše pozice v ní nás pak dožene třeba
k tomu, že najedeme nákladním autem do zastávky plné lidí.
Velmi zásadním prvkem je ve hře Dey Loher pozice obětí.
Ty si totiž za svou smrt mohou částečně samy, někdy se na
ní explicitně podílí. Tato skutečnost je v inscenaci k závěru
dotažena do absurdní situace, když do sebe nechá opilá,
lehce vulgární dáma Modrovouse střílet pistolí, kterou mu
sama podala ze své kabelky. On ji však hned nezabije, je
trýzněna prostřílenými částmi těla.
4.
Vrah samotný a motiv vraždy se v kontextu podílu oběti
na své smrti mění na záležitost trojrozměrnou. Je to asi
ta nejzásadnější věc, která chybí Trierovu Jackovi. Prostá
vražda podmíněná vnitřními démony vraha není nic, co by
nás jako diváky zasáhlo. Jenže vražda, na které se nějakým
způsobem podílí oběť, se nás emocionálně dotkne mnohem
více. Naznačuje nám, že neexistují pouze dva póly, ale také
něco mezi nimi, co působí jejich vzájemnou destrukci. Zní
to velice prostě, ale takový nový úhel nás vždy posouvá dále.
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V případě vražedných motivů Jacka jde také o jedno velmi
trapné odhalení, totiž že ženy, které jsou jím zavražděny,
zemřely kvůli tomu, že jsou hloupé, afektované a otravné
– k takovému závěru dojde Vergilius se svým svěřencem
při cestě do pekla. Toť jest ovšem závěr starého misogyna
Triera, a je závěrem výsostně plochým a ničemným. Takový
fakt nelze považovat za vinu obětí na své smrti. Důmyslnější
Modrovous má opět navrch.

vlastní hloupostí, nehledě na to, že takové vyústění situace
očekáváme. Vergilius sám jistě odchází s tím, že k něčemu
takovému dojde. Divák se také přistihne u toho, že mu na
hlavní postavě zábavného vraha nezáleží.
Potrestání Modrovouse je o poznání mrazivější. Rozdíl je
v tom, že Modrovouse skutečně stihne trest prostřednictvím
Slepé ženy (ona je nástrojem jeho trestu). Co více, síla znaku,
který je pro to užitý, divákům pohne duší. Modrovous je totiž
svázán, stejně jako jedna z jeho obětí, do velmi nekomfortní
bondážní pozice, ve které se nemůžete pohnout a provaz
svíráte v zubech jako oprať. Ve velké osudovosti, která však
není zatížena patosem, se snoubí sadomasochistická erotičnost a smrt. Není to ale jen o provedení, jde o médium
divadla jako takového, ohraná skutečnost, že se celá věc
děje teď a tady, před vašima očima; nejste šáleni dokonalými
triky podlých filmařů, ocitáte se v okamžiku, kdy vás polévá
studený pot a dostáváte se k úvaze, zda to dotyčného herce/
herečku opravdu bolí. Emoce, kterou zde naživo získáváme, je
nesrovnatelná s emocí, která za námi putuje prostřednictvím
filmového plátna. Takto je to s více situacemi a motivy, které
obě díla spojují: okamžiky smrti, chvíle, kdy tušíme, že dojde
k vraždě druhé postavy, napětí mezi protagonistou-vrahem,
jeho okolím a oběťmi, čas naplněný dialogy existenciálními
nebo komickými. Vždy totiž dojdeme k tomu, že nás mnohem
více zasáhne divadelní situace než Trierova filmová doslovnost, která zakouší naši diváckou otrlost. Je oproti imaginaci
podněcujícím divadelním principům něčím laciným. (Obecně
nás sužuje dnes už otravná filmová realističnost všeho.)
Pokud nepřistoupíme na Trierovu hru, zůstane před námi
jen ohoblovaný plochý obsah. Jackovou (rozuměj Trierovou)
stěžejní obětí je sám divák. Modrovous má své oběti pouze
mezi postavami, divák je provázen fialovým domem, sleduje
jednotlivé příběhy. Na konci vychází ven, zcela pohroužen
do toho, co viděl, a ještě dlouho v něm přízrak Modrovouse
a fialového domu zůstává. Když říká Vergilius Jackovi: „Your
house is a fine little house, Jack,“ jako by potvrdil Trierovi
totéž o jeho filmu. Trier před námi za téměř tři hodiny postaví
jen malý domek, ten, kdo před námi za devadesát pět minut
postaví opravdový dům, je Modrovous. •

Když říká Vergilius
Jackovi: „Your house is
a fine little house, Jack,“
jako by potvrdil Trierovi
totéž o jeho filmu. Trier
před námi za téměř tři
hodiny postaví jen malý
domek, ten, kdo před námi
za devadesát pět minut
postaví opravdový dům,
je Modrovous.
Druhou výraznou analogií je postava nadreálného průvodce. V případě Modrovouse Slepá žena, v případě Jacka
Vergilius. Vedou společně důležité konverzace, s tím rozdílem, že Vergilius a Jack vedou hovory důležité pro autora
a Slepá s Modrovousem pro diváka. Podstatným je motiv
trestu vedeného postavou průvodce, ten je v obou případech
diametrálně odlišný: Jack je Vergiliem proveden skrze peklo,
kterému není věnováno příliš času. Obě postavy peklem
krátce prolezou, jako když je člověk se zájezdem v galerii
Uffizi nebo Louvre, náhle zjistí, že sraz všech je už za deset minut, a on teprve viděl první patro. Jack je doveden
k propasti vroucí lávy, nachází se zde rozpadlý most, který
dříve vedl k východu z pekla (rozuměj cesta k vykoupení),
Vergilius Jackovi vše patřičně popíše a pak ho opustí. Jack
se pochopitelně snaží přelézt po obvodu skalní stěny pryč
z pekla, ale neudrží se a spadne dolů. Trestá tedy sám sebe
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Povídky Marek Blažíček: Narozen na konci roku 1995. Student,
šéfredaktor, redaktor, editor, kurátor, pisálek, humorista,
scénárista... V listopadu 2018 spatřila světlo světa jeho prozaická
prvotina, sbírka povídek s názvem U piva se nemluví. Tu jeden
čtenář zhodnotil jako „koprovku mezi knihami, kterou buď milujete,
nebo nenávidíte“. Při neexistujících chvílích volna se rád věnuje
literatuře, popkultuře, nebo vysedávání po hospodách.
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Teorie vážnosti

Bez hlavy

Krepáky myšlenek se mi hystericky muchlají. Blízký lidi se
začínají čím dál tím víc vzdalovat.
„No jo, ještě se polituj, ještě,“ říká mi xicht, který na mě
kouká ze zrcadla.
Uvědom si, že vlastně nikoho nemáš...
„Uvědom si hlavně, že mluvíš sám se sebou, ty vole! Zřejmě
se ti začala rozjíždět paranoia a pomalu, ale jistě taky schizofrenie,“ povídá xicht.
Odmítám se s ním bavit a vyrážím ven. Otevírám dveře, ale
ještě se alespoň koutkem oka musím mrknout, co dělá ten
v zrcadle.
Furt blbě čumí, dobrý, můžu jít.
Scházíme se se známýma v nedalekém baru. Plkáme. Meleme, meleme, meleme, dokud nejsme sami dost semletí.
Zbytky racionality směrují moje tělo domů. Po cestě tam
si ale uvědomuji, že mám hlad. Vzhledem k tomu, že je po
druhý v noci, nemám úplně největší výběr, ale svatá trojice
KFC, McDonald, Burger King poblíž mého doupěte to jistí.
Nakonec volím poslední zmíněnou možnost a pár minut nato
vcházím do království burgerů. Za pultem spatřuji sympatickou slečnu, vlastně učiněného anděla. Úsměvem oceňuje
všechny duchaplné poznámky, které pohotově, a přitom
zcela mimoděk trousím během svojí objednávky.
„Můžu vám dát dýško?“ nasazuji světácký výraz při placení.
Anděl mě něžně hladí očima: „Bohužel... při platbě kartou
to nejde.“
„Aha, a můžu vás aspoň pozvat na rande?“ vypadne ze mě.
„To myslíte vážně?“
Je vidět, jak vytřeští oči, červené žilky v nich se napnou
a vytvoří podivnou mozaiku.
Nevím, co dělat, tak se přiblble usměju.
Debilita mého výrazu jí evidentně dodá sílu, jelikož se nadechne a zavolá: „Další, prosím!“
Jsem odstrčen partičkou hladových cizinců, která stála ve
frontě za mnou.
Aha, takže asi nemůžu.
Potácím se směrem domů. Krok sun krok, skoro sesun...
Pouliční lampy se mi chechtají do tváře a tancují po ní svůj
tanec potupy. Vychutnávám si opovržení okolního světa,
které romantičtí hrdinové jako já musí vytrpět, když se mi
připlete pod nohy rovná zem. Házím tlamu a napospas gravitaci zanechávám i svoji noční svačinku. Pytlík s burgerem
mlaskne o zem.
Ještě že tu není ten ze zrcadla.

„Co teď vlastně děláš?“ ptá se Alice.
Připomíná kudlanku. Nejde jen o její sepjaté ruce, které
v podniku jako tenhle působí tak zvláštně. Mezi rysy podobnosti, od očí až po kusadla, vidím jen jeden rozdíl: Alice
samečka sice sežere, ale pravděpodobně předtím nedojde
k páření.
„Co teď děláš?“ opakuje, když na otázku nereaguji.
„No… Dřív jsem psal pro…“ koktám.
„Co děláš teď?“
„Teď…“ opakuji hlasem, o kterém se domnívám, že zní zádumčivě a důležitě.
„Proč huhláš? Jsi bez práce, co?“
„Říkal bych tomu žít na volné noze.“
Samičky často požírají svého druha už během kopulace.
Samečci jsou však schopni rozmnožovat se i bez hlavy. Jsou
schopni bez ní i konverzovat? Asi ano, nebo mi snad palici
na krku drží poslední zbytky svalstva?
„Tys asi vlastně nikdy nepracoval, co?“
„Ale pracoval! V knihkupectví!“
„Aha, a tomu říkáš práce?“ zasazuje dravá hmyzatka definitivní úder. Existence bez hlavy je vlastně osvobozující. Ani
to hnusný kafe nemusím dopíjet…
„Co děláš ty?“ prohodím v posmrtné křeči.
„Jako co dělám nejradši?“
„Třeba…“
„Nejradši si to dělám. Nejlepší je to kartáčkem na zuby, tim
elektrickym, víš?“ řekne Alice procítěně.
V tu chvíli periferním viděním zaznamenávám, že se doprostřed lokálu vysral pes. Tento akt je z jeho strany evidentní
demonstrací proti nevšímavosti okolí.
Pozval bych ho na panáka. Jenže nevím, co pije.
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Rozhovor Jan Klata se narodil v roce 1973 ve Varšavě, kde začal v 90.
letech studovat divadelní režii. Po dvou letech odešel studia dokončit
na akademii do Krakova, aby se zde mohl učit pod vedením Krystiana
Lupy. Mezi lety 2013 a 2017 byl ředitelem Stareho Teatru v Krakově.
V současné době režíruje po celé Evropě. V Praze hostoval v Divadle pod
Palmovkou, kde připravil inscenace Něco za něco (premiéra 27. 1. 2018)
a Faust (premiéra 2. 3. 2019). V posledních dvou měsících pracoval
na inscenaci Fyzikové ve Slovenském národním divadle v Bratislavě
(premiéra 1. 6. 2019) a právě tam ho odchytil náš externí spolupracovník
Matej Synak, student dramaturgie na VŠMU. V útulné kavárně v centru
města tak vznikl následující rozhovor, díky kterému se můžeme
konfrontovat mimo jiné s Klatovými názory na kritiky nebo politickou
angažovanost v divadle.

„NIE SOM
VYNÁLEZCA
COCA-COLY”
Autorka: Matej Synak
fotografie: Miloš Skácel
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Na úvod jednoducho a krátko, aká bola vaša cesta
k divadlu?
Otec mojej mamy bol požiarnik. Občasne musel v rámci svojej profesie navštevovať tie najrozmanitejšie miesta, aby tam
mohol v prípade požiaru zasiahnuť. Jedným z týchto miest
bolo aj divadlo. Keď tam mal ísť, zobral so sebou aj moju
mamu, vtedy ešte dieťa, šesť, sedem ročné, a ona tým bola
načisto fascinovaná. Absolútne ju dostalo zákulisie a tí ľudia
behajúci v tých zvláštnych kostýmoch sem a tam. Divadlo
ju posadlo na celý život a tak sa stala jednou z najväčších
odborníčok na detské divadlo v Poľsku. Veľmi ju zaujala
technika drámy, proces vývoja mladých ľudských bytostí
v lepšie ľudské bytosti za pomoci hrania na javisku. A tak to
začalo aj pre mňa. V mojom detstve mama brávala môjho
mladšieho brata a mňa so sebou. Môj brat bol veľmi, veľmi

oveľa starší, nemali rovnaký „kultúrny kód”, preto pre mňa
otázka typu „byť či nebyť“ bola nadviazanie kontaktu s ľuďmi
s rovnakým vizuálnym jazykom a tými, ktorých preferencie
ako referencie v kultúre boli rovnaké ako moje. Inak by sa bolo
divadlo stratilo so svojimi starými myšlienkami. Na divadle
je skvelé, že dokáže absorbovať všetky formy vizuálneho
umenia, performatívneho, filmového, či hudobného, dokáže absorbovať všetko. A toto sú veci, ktoré udržujú divadlo
pri živote. Hľadanie tejto novej identity, nových spôsobov
herectva, scénografie, rytmov inscenácii, tém.
Čo pre vás je divadlo a čo ním naopak nie je? Na čo
nesmie tvorca zabudnúť pri vytváraní inscenácie?
Povedal by som, že rytmus je tá najdôležitejšia vec v divadle. Ak nemáte správny rytmus scény alebo inscenácie, ste
stratený a ste už príliš ďaleko na to, aby ste sa mohli vrátiť

talentovaný a stal sa pomerne známym detským hercom,
pracoval s Kieślowskim v Dekalógu jedna, kde mal hlavnú
rolu, pracoval s Andrzejom Wajdom, taktiež so Stevenom
Spielbergom a tak som hneď zistil, že sa s ním nemôžem
porovnávať, preto som svoje miesto našiel pri pohľade na
réžiu. Na strednej škole som chodil do rôznych divadiel,
menších, väčších, oficiálnych, štátom platených, no nič som
tam nevedel nájsť pre seba. Moji kamaráti to videli rovnako
ako ja, okrem jedného či dvoch režisérov tam nebolo čokoľvek
pútavé. Rozhodol som sa preto prihlásiť na Divadelnú akadémiu vo Varšave, zmeniť ten status quo. Bol som sklamaný
a znechutený z toho, čo som videl na škole vo Varšave, tak
som sa odhodlal zmeniť svoj život od základov a odísť zo
svojho rodného mesta do Krakowa, kvôli Krystianovi Lupovi
a ďalším pedagógom tam. A bolo to najlepšie rozhodnutie
môjho profesného života, odporučil by som každému, aby
utiekol od zlých učiteľov k tým dobrým. A tak to teda začalo.
Vy, vaša poetika a tvorba je inšpiráciou pre mnohých
divadelníkov aj študentov. Kde alebo v kom ste nachádzali inšpiráciu vy vo vašich študentských časoch?
Ako je to dnes?
Keď som študoval, inšpirácie pre mňa neprichádzali
z divadla. Prichádzali z video klipov, koncertov, vizuálneho
umenia. Ja, moji kamaráti, celá nová generácia, boli sme
prvou generáciou, ktorá dospela v nezávislom Poľsku po
hnutí Solidarita v roku 1989 a tom, ako demokracia vyhrala.
Nadobudli sme pocit, že divadlo zostalo v komunistickom režime a neboli v ňom žiadne čerstvé nápady, postupy, hlavne
v estetike. Počúvali sme hudbu a pozerali filmy, preto by som
povedal, že pre mňa boli viac učiteľmi Sun Ra a Fela Kuti, ako
ktorýkoľvek poľský režisér. Samozrejme, mám veľký rešpekt
voči Krystianovi Lupovi, skvelému profesorovi, od ktorého
som sa mohol mnohému naučiť. My sme však hľadali nové
výrazové prostriedky, hľadali sme ich mimo divadla, aby
sme ich tam mohli priniesť, rovnako ako vrátiť diváka do
hľadiska. Nič nás nespájalo s ľuďmi v divadle. Boli oveľa,

späť. Ľudí to prestane zaujímať. Hercov to prestane zaujímať.
Všetkým bude ukradnuté, čo sa deje na javisku. Čo je dobrá
vec, v divadle existuje nespočetné množstvo rytmov a preto
to nie je len prvá-druhá-tretia-štvrtá. Je veľmi veľké množstvo
rytmov, s ktorými môžete pracovať a tak užívať rôzne z nich.
Nenazval by som to však muzikálnosť. Povedal by som, že
herectvo a to, čo sa deje na javisku má svoj kľúč a ten vždy
treba nájsť. Je iný pre Durrenmatta a pre Euripida. Nemám
ten správny kľúč, nemám zlatú formulku, ako spraviť čokoľvek na javisku. Je to o rytme a to platí vo všetkom, čo robíte.
Rovnako je to aj v športe, živote.
Divadlo má obrovskú silu v svojej výpovedi. Ako vnímate
politickú, či spoločenskú angažovanosť divadla? Ako
s ňou pracovať? Aká býva reakcia druhej strany?
Nechcem byť kontroverzný len preto, aby som bol kontroverzný. To ma vôbec nezaujíma. Nepáči sa mi taký spôsob
uvažovania, pretože je to príliš jednoduchý nástroj na dvíhanie ega, aby som prišiel pourážať každého kamkoľvek
prídem a, samozrejme, bude to fungovať, budem útočiť
na všetkých a vznikne škandál. Škandál je však to jediné,
čo zostane. Nič sa nezmení. Tento prístup nevyrieši žiaden problém. Neprinúti to ľudí sa zamyslieť, iba ich to
utvrdí v tom, čo si aj doteraz mysleli. Preto je to zbytočné.
Samozrejme, dá sa to ešte spraviť chytro a taký človek
môže docieliť to, aby o ňom ostatní rozprávali. Myslím si
však, že existujú lepšie spôsoby, ako si dvíhať svoje ego
rozhodnutím stať sa divadelným režisérom. Považujem divadlo ako nástroj zmeny, zmeny v spoločnosti k lepšiemu,
nie k horšiemu. Divadlo od svojich koreňov je nástroj pre
vyrovnávanie sa s témami rezonujúcimi v spoločnosti a bolo
vytvorené a podporované múdrymi pánmi v Grécku, aby
sa práve cez neho mohli veci meniť k lepšiemu. Nebolo to
tak, ako dnes politici zvyknú hovoriť, že divadlo vzniklo, aby
posilnilo duch tej danej komunity a ich hrdosť a jednotu.
Hlúposť, nič nevedia o starovekom divadle, ak hovoria takéto cliché. Ak by sme sa pozreli na Euripida a ďalších, boli
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pri svojej tvorbe veľmi obozretní, zároveň však smelí a nie
oportunistickí, za svoje myšlienky boli ochotní zaplatiť. Euripides bol nútený po Trójskych ženách odísť do exilu a nikdy
sa nevrátiť. Preto som v istom smere, možno pre niektorých
náročne uchopiteľnom a podvratnom, pomerne lojálny voči
koreňom divadla. Som lojálny voči Shakespearovi, Gogoľovi,
Strindbergovi, či Ibsenovi. Snažím sa popasovať s realitou,
analyzovať jej časti s dobrou vôľou na zmenu a s nádejou na
vytvorenie vzťahu s hľadiskom. Hľadisko je výborná vec na
divadle, pretože v porovnaní s kinom môže dodať energiu
a zmeniť všetko, a to úplne od základov, väčšinou k lepšiemu,
občas k horšiemu. Celý proces spätnej väzby medzi hercom
a hľadiskom je pre mňa fascinujúci.
Prezradíte nám, či máte nejakú „tajnú receptúru“ na
vytváraní inscenácie? Myslíte pri tvorbe na inteligenciu

Časopis Hybris je časopis katedry divadelnej kritiky
na DAMU v Prahe, rád by som sa preto ešte zameral
na tento aspekt divadla. Aké by ste dali odporúčanie
študentom ako byť dobrým kritikom? Aký by mal byť
vzťah tvorcu a kritika?
Je dôležité, aby ste boli pozorní a prípadne videli inscenáciu
viackrát. Pre umelca je kritik veľmi dôležitou súčasťou života.
Kritik však musí byť dostatočne kompetentný viezť dialóg.
Keď sa pozriem na situáciu v Poľsku, skoro všetci kritici,
ktorých som si vážil a mal rád, už nie sú kritikmi. Podobne je
to aj v západnej Európe, je to veľmi frustrujúca práca a potom
pri možnosti stať sa dramaturgom, či inak kreatívne sa zapájajúcim členom divadla, tvorcom, prejdú „na druhú stranu“.
Možno iba treba byť mladý a drzý idealista, aby niekto mohol
pracovať ako kritik. Keď to však niekto robí dvadsať, tridsať,

diváka, alebo mu treba skôr „podať barličku“?
Dôležité je nájsť správnych spolupracovníkov. Tiež však myslieť na viac vrstiev jednej inscenácie. Každý by mal rozumieť
základnej vrstve mojej inscenácie. Potom prichádzajú tie
ďalšie, napríklad táto pieseň je odtiaľ a odtiaľ, toto je cover
tejto dôležitej piesne a podobne. Ken Russel bol režisérom
filmu The Devils, ktorého zvučka bola použitá v inscenácii
Něco za něco. Samotný film by som odporučil každému.
Aj napriek tomu však, keď niekto tento film nevidel, by mu
samotná scéna mala dávať zmysel. Tak ako v hudbe. Je tam
ozvena, ktorej pôvod je prvotný zvuk a potom sa iba odráža
ďalej a ďalej a tak môže v priestore rásť. A meniť perspektívu,
s ktorou sa na veci pozeráme. Nikdy ma nezaujímalo vytváranie príliš sofistikovaných a elitárskych inscenácii tak pre
sto divákov, nejaký exkluzívny klub. V istom zmysle teda ide
v mojom prípade o populárne divadlo. Nie vo všetkých úrovniach, zároveň však už pri nájdení tej najzákladnejšej linky
prinášajúcej zážitok či potešenie. Tiež to však nie divadlo ako
relax pred večerou, to sú iné typy divadla, ktoré ja nerobím.
Na vyčistenie mysle sú Beethovenove kvartetá oveľa lepšie.
Rozdiel totiž medzi klasickou hudbou a divadlom je ten, že
divadlo má kontext. Sociálny, spoločenský kontext. A to mu
dáva veľkú slobodu. Nedá sa hovoriť o jednom Hamletovi.
Hamlet môže mať milióny rôznych prístupov a každý v nich
bude správny. Ak by sa mal robiť 100 percentný, inscenácia
by mala 5 hodín. A to aj samotná premiéra mala oveľa menej,
Shakespeare spravil škrty, aby sa diváci stihli v povolený čas
vrátiť domov. Hovoriť preto o tom, že niekto nie je lojálny
voči dramatikovi je základné nedorozumenie postavené na
tvrdení, že divadlo by mala byť ilustrácia literatúry. V závislosti od možností celkového prístupu k inscenácii, hercov,
kostýmov, scénografie, hudby a ich kontextu môže vzniknúť
vždy iný Macbeth. A to je to, čo robí divadlo živým. Divadlo
nie je múzeum. V tomto kontexte som 100 percent za vyprovokovanie diváka k myšlienkam, nie však iba k provokácii
samotnej. Medzi tým je veľký rozdiel.

štyridsať rokov, môže sa stať v svojom spôsobe uvažovanie
paródiou samého seba. A to samozrejme hrozí aj umelcovi.
Som vďačný za to, že mám možnosť pracovať s tými najrozmanitejšími hercami rôzneho veku a rôznych štýlov z rôznych
krajín a tí mi vždy zabránia v tom, aby som sa opakoval. Nie
som vynálezca Coca-coly. Skvelý recept, kamkoľvek pôjdem
dostanem tú istú Coca-colu, ten istý štýl, tá istá chuť. A tu
je ten rozdiel. Ak niekto pracuje tridsať, štyridsať rokov ako
kritik, často sa začína opakovať a limituje tak svoj spôsob
uvažovania.
Zaujíma vás kritika na vaše inscenácie, čítate ju?
Reflexie kvalitných kritikov čítam rád, či už sú priaznivé, alebo
aj veľmi kritické. Rád s nimi vediem dialóg a ich zhodnotenie
je pre mňa inšpiráciou. Prácou tých ostatných sa neobťažujem. Je to ako v živote. Nechcete sa rozprávať s každým, koho
stretnete na ulici. Ak vám niekto príde zaujímavý, rovnako ako
jeho myšlienky a pohľad na život, ktorý zdieľate spolu bez
predsudkov, situácia sa mení, ako keď to neprichádza. Mám
rád parfumy. Na internete veľké množstvo ľudí, ktorí, hoci za
to nie sú platení, starostlivo a s citom píšu o parfumoch. Sú
pozorní, občas veľmi kritickí, všetko to však robia zo svojej
lásky k veci samotnej, niečomu, čo majú radi a na základe
svojich skúseností to opisujú ďalej. Niekedy by som si želal,
aby sa stali divadelnými kritikmi. To by bolo krásne. •
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Rozhovor Jakub Čermák absolvoval bakalářské studium režie na FAMU,
odjel na stáž do Düsseldorfu a po návratu pokračoval režií na DAMU.
V roce 2004 založil společně s Martinem Falářem soubor Depresivní
děti touží po penězích, který dodnes vede. V roce 2014 stál u vzniku
nezávislého divadla Venuše ve Švehlovce, v němž zastává roli dramaturga
hlavního programu. Společně jsme se bavili nejen o jeho pohledu na
divadlo, diváka a práci s neherci, ale také o stále aktuálním tématu: Jak
kritiku vnímají tvůrci?

„NĚKDO MĚ
OZNAČIL ZA
MARKÝZA
DE SADE
ČESKÉHO
DIVADLA”
Autorka: Sarah Slavíčková
fotografie: Oskar Helcel
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Co je pro vás divadlo? Nebo naopak, co pro vás není
divadlem?
S tímhle rozdělením se potkávám relativně často a mám
za to, že někdy ty věci, které my, Depresivní děti toužící po
penězích, považujeme za divadlo, jiní divadlem nenazývají.
Upřímně řečeno jsem do určité míry takové kategorizování
přestal řešit. Divadlo už dávno není pouze to, že si člověk
někam sedne a dívá se. I když sám občas takovou formu
rád konzumuju i vytvářím, myslím, že dnešní možnosti
divadla jsou daleko větší. V kategoriích divadlo-nedivadlo
jsem si zakázal uvažovat.
Vy byste sám o sobě tedy stoprocentně řekl, že divadlo
děláte?
Myslím, že divadlo dělám a je spíš na nějakých teoreticích,
aby pojmenovali, o jakou formu přesně jde. Momentálně

Téměř vždycky, když na jdu na Depresivní děti, se
děsím, co mě čeká. Skoro v každé inscenaci totiž
s divákem hodně pracujete. Kladete přímé otázky,
zvete ho na jeviště, manipulujete s ním a podobně.
Například v inscenaci 120 dnů Sodomy se jednoho
z recipientů v rámci hry vyptáváte na velice intimní
a řekla bych i nepříjemné otázky.
Máme a měli jsme mnoho inscenací, ve kterých byl divák
přímo v hlavní roli. Například ve zmíněném Zrcadle, které
jsme kdysi s Martinem Falářem dělali pro Next Wave.
Tam bylo 40 diváků a 40 perfomerů. Perfomeři zrcadlili
všechno, co dělali diváci. Potom se role prohodily. Takže
záleželo skutečně na lidech, jakou zkušenost si vytvoří.
Někdo to nedal a díval se celou dobu do země. Někdo
naopak inscenaci vnímal jako záminku, díky které může

hrajeme Zánik domu Usherů a to je třeba kombinace filmu
a divadla. Přesto je asi primární zážitek divadelní. Když
jsme před lety dělali Zrcadlo, tak někdo řešil, jestli se jedná
o divadlo nebo o hru s divákem. Tohle jsou přesně kategorie, o kterých jsem mluvil. Zbytečně nás svazují a zabraňují
mnohým zážitkům a možnostem. Myslím, že divadlo může
být všechno, a to je výzva, která mě baví.
Jakou roli přisuzujete divákovi? Do jaké míry na něj
myslíte při vytváření inscenace?
Aspekt diváka je pro mě hodně důležitý a myslím na něj
vždycky. Diváka vnímám primárně skrz sebe sama, ani
jinou možnost ostatně nemám. Často si kladu otázky: baví
mě to, zajímá mě to, je to v něčem vzrušující? Taky mám
pocit, že ve Venuši si můžu dovolit hodně anebo všechno
a jinde třeba ne. Při zkoušení inscenace Úplné zatmění
jsem se hodně držel, abych příliš neulítl. Snažil jsem se
naplnit očekávání a myslet na lidi, kteří přijdou konkrétně
do La Fabriky. Mám za to, že mým úkolem není lidi naštvat,
nebo ne jenom naštvat. Taky ne je zcela uspokojit, ale třeba
překvapit. I tak je pro někoho inscenace v La Fabrice hodně
odvážná a provokativní, i když já jí považuju za krásnou, ale
docela krotkou. A to naprosto záměrně.
Každý režisér na diváka myslí. Nechce udělat dílo, kterému
nikdo nerozumí. Ale není to o podbízivosti. Je to o tom, jestli
představení lidi nějakým způsobem porozumí a půjdou
s ním. Divadlo je primárně o komunikaci a já nechci mluvit
do zdi nebo do zrcadla. A už vůbec se nechci ve svých
inscenacích ukájet. Přál bych si, aby publikum mohlo reagovat. Bez diváka by to nemělo smysl. Já ho můžu úmyslně
provokovat, můžu ho štvát, uvažovat nad tím, co pro něj
bude moc a tam přitlačit na pilu a doufat, že z toho vznikne
něco zajímavého. Ale divák tam vždycky je. Nerad bych
byl jako Ludvík II. Bavorský, který nechával hrát divadlo
jen pro sebe. Doufám, že do té fáze se nedostanu, i když
by mě zajímalo, jaké by to bylo udělat velkou činohru jen
pro jednoho diváka.

provokovat a experimentovat. Myslím, že takový divák měl
prožitek větší. Do určité míry si diváci zážitek spoluvytváří
také v Bordelu´l Amour. Mám rád, když se lidé necítí do
interakce nuceni. Inscenace 120 dnů Sodomy je jeden
z mála případů, kdy někoho z diváků na jeviště tak trochu
dotlačíme. Divák samozřejmě může odmítnout, ale je tam
sociální tlak z hlediště. Například u zmíněného Bordelu je
tlak něco, u čeho jsme byli strašně opatrní. Při zkoušení
jsme hodně řešili vzájemný kontakt. Přemýšleli jsme, jak
inscenaci postavit, aby se diváci cítili dobře, šli s námi, objevovali své hranice a byli ochotni je překročit z vlastní vůle.
Kolik prostoru necháváte herci pro spoluvytváření
inscenace? Jste spíše režisér-autokrat?
Vlastně ani nevím, jak velký prostor nechávám hercům. To
je otázka, kterou si sám kladu, protože nemám tolik zkušeností s prací jiných režisérů. Někdy mám pocit, že jsem dost
diktátor a věci určuji. Na druhou stranu se vždycky snažím
naslouchat, protože spousta herců přijde s myšlenkami
a nápady, které by mě nikdy nenapadly. No a já bych byl
prostě iracionální a hloupý, kdybych toho nevyužil. Rád
a hodně dávám připomínky po reprízách a snažím se hlídat,
abychom nepřišli o ten vysoustružený tvar, o který jsme
předtím usilovali. Nicméně se mi taky stalo, že jsem nad
nějakými věcmi ztratil kontrolu. Herci nedokázali hrát tak,
jak jsem chtěl nebo naopak nechtěli hrát tak, jak jsem chtěl.
To je něco, co se samozřejmě taky učím. Spolupracovníci
nejsou loutky a vnáší do představení vlastní aspekt, což je
ve většině případů obohacující. Mám obrovskou výhodu, že
jsem v pozici, kdy můžu říct „tohle ano, tohle ne“. Zároveň
také čas od času někde hraju, a to je pro režiséra cenná
zkušenost.
Váš soubor je složen z herců i neherců. Proč jste si
vybral neherce?
Na nehercích mě baví, že do inscenací, kde je jim to dovoleno, vnáší mimodivadelní hodnotu. Během zkoušení
přinášejí do procesu svoje znalosti a zkušenosti. Obzvlášť
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do projektů, které se dotýkají dokumentárního divadla
nebo které vznikají částečně improvizací. Školení herci
by některé role samozřejmě zahráli líp, ale na podobné
nápady by třeba nepřišli. Když se jedná o nějakou přesnější
hereckou práci nebo psychologii, tak je vystudovaný herec
samozřejmě vybavenější.
Musel jste se v rámci režijní práce potýkat s nějakým
omezováním?
Vždycky se člověk potýká s nějakým omezováním. Zejména
tedy s omezováním sebe sama, s vlastní neschopností,
hloupostí, nedostatkem talentu. Tím se brzdí nejvíc. Na
začátku zkoušení máme všichni v hlavě nějakou podobu
inscenace. Je velmi neurčitá, a proto je samozřejmě tak
dokonalá. Stejně tak máme v hlavě představu o ideálních
podmínkách, kdy můžeme zkoušet bez omezení, lidé jsou

tak hrozného neděje. Mluví se sice vulgárně, ale to od 90.
let a coolness dramatiky není zas takové překvápko. Mám
pocit, že některé další „sprosťárny“ vznikají organicky a teď
se stává, že se do inscenací dostávají skoro proti mé vůli.
Nedávno se mi při zkoušení Maryši (Venuše ve Švehlovce)
stalo, že herečky začaly během jedné už hodně vyhrocené
a násilné scény řešit, jestli by se Maryša neměla pomočit
strachy. Z toho nápadu byly hrozně nadšené. Křičel jsem
na ně, jestli mě chtějí už definitivně zničit? Že jestli to
udělají, nálepky čuněte už se nikdy nezbavím. Samozřejmě
mi nešlo o to, co lidi řeknou, ale neměl jsem pocit, že by
to tam fungovalo. I když… možná jsem jenom vyměknul.
Teď jedna otázka vztahující se k našemu oboru. Zajímá
Vás psaná kritika? Čtete ji? Nebo například upřednostňujete formu diskuzí?

odpočatí, na vše jsou peníze. Na druhou stranu mám ale
omezení rád, protože mě často přivedla k nějakému výtvarnému nebo scénickému řešení, které bylo dobré, a které by
mě jinak nenapadlo. Samozřejmě se těším na dobu, kdy
budu mít velké rozpočty a nebudu muset vše počítat… Rozhodně jsou ale omezení dobrým tréninkem pro tvořivost.
Jaká inscenace byla veřejností vnímána jako
nejprovokativnější?
Vlastně nevím. Stává se, že mi někdo říká, že chci provokovat nebo šokovat. A to já jsem nikdy nechtěl. Myslím,
že šokovat se ani už nedá. Vždycky sice můžete překvapit
někoho, kdo do divadla moc nechodí nebo o něm nic moc
neví, ale člověk, který má přehled, ví, že se v divadle stalo
všechno. A staly se věci, na které nikdy nebudu mít odvahu
nebo je nebudu chtít udělat, protože v nich neuvidím smysl.
Cením si toho, když mám kolem sebe herce, a obecně
spolupracovníky, kteří jsou odvážní, kteří něco zkoumají
a hledají. Někdo mi říkal, teď nevím, jestli to někde slyšel
nebo četl, že jsem byl označen za Markýze de Sade českého divadla. Byl jsem hodně překvapený, protože si myslím,
že na mých představeních se trpí míň než na představení
v jiných divadlech.
Když jsme dělali Kabaret Sade, který byl dost interaktivní a který byl mimo jiné o tom, jestli se podaří ten večer
překročit hranice performativity, čekali jsme, jestli někdo
z diváků vypije moč. Říkali jsme si, že herci podobné věci
udělali v historii už několikrát. Věděli jsme, že my moč
můžeme vypít, můžeme se pobodat, souložit nebo kálet.
To všechno se už ale stalo a vždycky zmíněné činnosti
vykonávali performeři nebo herci. Byl čas otočit role. Inscenaci jsme hráli hodněkrát a nikdy se nestalo, že by moč
někdo z diváků nevypil. A to mě překvapilo! Měli jsme
připravený konec, pro případ, že ji nikdo nevypije, a byli
jsme nakonec trošku smutní. Nikdy jsme si tento konec
nezahráli. Například 120 dnů Sodomy považuji do určité
míry za takové něžné představení. Vlastně se v něm nic

S diskuzemi nemáme zas tak velkou zkušenost. Zorganizovali jsem je jen párkrát. Na některých projektech jsme
si udělali generálku, kam jsme pozvali testovací publikum.
A dostali jsme cenné postřehy. Psanou reflexi nečtu programově. Není to tím, že bych si oboru nevážil, ale nedokážu
se s kritikou většinou psychicky vyrovnat. Je to pro mě
hrozně těžký. Někdy se bojím, že bych na některé články
reagoval, a do toho se raději nechci pouštět. Mám pocit, že
bych nedokázal nebýt neosobní. Na něčem pracujete dva
měsíce, respektive s přípravou samozřejmě daleko déle,
dáváte do toho to nejlepší, a pak někdo přijde a řekne, že je
to na pendrek. Když se něco takového stane a mám pocit,
že je to tvrzení nespravedlivé, špatně se s tím vyrovnávám.
Jeden kritik mi zničil vztah k jednomu představení, kvůli
druhému jsem přestal kritiky číst obecně. Takže když něco
vyjde, zpravidla se ptám kolegů, jestli je recenze negativní
nebo pozitivní. Pokud pozitivní, tak si z nich nechám přečíst jednu větu, abych se potěšil. Pokud negativní, tak se
je snažím vytěsnit. Jsem zbabělec. Párkrát se mi stalo, že
jsem v článcích našel něco, co by mi teoreticky pomohlo.
Moc často se to ale nestávalo. Samozřejmě se taky stalo, že někdo definoval problém, o kterém jsem věděl, ale
nedokázal jsem si s ním poradit, nebo definoval problém,
který jsem nakonec uznal. Takové články mi přišly cenné
a přišlo mi, že by takhle kritika mohla z hlediska tvůrců
fungovat. Po dlouhé době jsem ale teď nějaké recenze
četl. Hovořily o Úplném zatmění a hrozně mě překvapilo,
jak byly všechny pozitivní. Tak jsem si dal takovou masáž
ega. Ale jinak se psané kritice vyhýbám. Nedokážu s ní
prostě úplně pracovat. Je to pro mě moc citlivá záležitost.
Znáte režiséry Vladimíra Morávka a Jana Klatu?
Jestli ano, co si myslíte o jejich tvorbě?
Zatím jsem neviděl Klatovo Něco za něco, ale nedávno
jsem byl na jeho Faustovi. Zcela si mě získal. Ani nemám
teď chuť Fausta dělat, mám pocit, že bych ho nikdy neudělal tak dobře a osobitě. Vladimíra Morávka znám daleko
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líp. Pamatuju si, jak jsem viděl Morávkovy čechovovské
inscenace a nějaké opery. A ten Čechov mě bavil strašně!
Hrozně by mě zajímalo, jak bych je vnímal dnes. Ale byly
to inscenace, které na mě rozhodně zapůsobily. Tenkrát
jsme v Depresivních dětech režírovali společně s Martinem Falářem jako duo. Myslím, že na nás jeho Čechov
zanechal silnou stopu, a ovlivnil nás. Morávek je pro mě
zkrátka pořád guru! •

Rozhovor
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Rozhovor Vladimír Morávek se narodil 9. 4. 1965 v Moravském
Krumlově, ale brzy nato se s rodinou přestěhoval do Bruntálu, kde
vystudoval gymnázium. Po jeho dokončení se přihlásil na brněnskou
JAMU, kam byl, i přes svou do té doby nepatrnou zkušenost s divadlem,
přijat a následně zde vystudoval režii. Po absolutoriu nastoupil do
Divadla na provázku, kde bylo jeho hlavním úkolem vzkřísit amatérský
soubor přidružený k tomuto divadlu – tzv. Dětské studio DHNP. Mezi
lety 1996–2005 zastával funkci uměleckého šéfa v Klicperově divadle
v Hradci Králové, které se během jeho éry stalo čtyřikrát Divadlem roku.
Poté se navrátil do brněnské „Husy“, v níž do konce roku 2017 působil
jako umělecký šéf. Spolu jsme si povídali o jeho vztahu k divadlu,
hercům, divákům, ale i divadelním kritikům…

„ASI
JAKO KDYŽ
SE NARODÍ
VLK A UMÍ
MLUVIT”
Autorka: Tereza Šafářová
fotografie: Oskar Helcel
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Co je pro vás divadlo a co už za něj naopak nepovažujete?
V mém vidění světa je divadlo především to, co přináší katarzi.
Je třeba nějakého občana přivést k tomu, aby se zbavil úzkosti a strachu, a je úplně jedno, jakými prostředky toho docílíte.
Třeba zdravotní klauni jsou pro mě divadlo jak víno. Někdo
zraněný a vyděšený se bojí, je v jakémsi pro něho nebezpečném prostoru, načež přijde roztomilý pitoma a nebojí se,
a onen vyděšený se náhle nebojí s ním. Myslím, že v současné
době mnoho divadelních aktů nepřemýšlí o katarzi. Pro mě
je ale ještě společně s radostí vždy hlavním smyslem toho,
proč trávím čas divadlem.
Jakou roli přisuzujete během zkoušení hercům a jakou
funkci by měl podle vás plnit režisér?
To je hezká otázka. O mně se říká, že hercům diktuji, ale když
například Soňa Červená s Pavlou Tomicovou alternovaly titul-

bude pro hradeckého diváka nesnesitelné. Proto jsem tenkrát
chtěl první výkop udělat v Besedě, která měla experiment
v genech. Klíčové pak myslím bylo, že v Buldočině hrála Pavla
Tomicová, kterou jsem krátce předtím potkal v DRAKu, kde
mě uhranula. Byla okouzlující, zábavná, vždy znovu a znovu
urvaná ze řetězu. V Buldočině vedla loutku Kašpárka, a když
někdo dobře dělá Kašpárka, to se vždy spolehlivě zaplní
hlediště. Podle mě tedy za úspěch u hradeckých diváků
může Tomicová, samozřejmě v zádech s Pitínským, všemi
kolegy po jejím boku a touha Hradce být evropsky krásným,
šťastným územím.
Musel jste se někdy v rámci své režijní práce potýkat
s nějakým omezením? Nemuselo jít nutně o omezení ideologické, ale třeba i omezení sám v sobě, nebo
v druhých?

ní roli v Návštěvě staré dámy (pozn. red.: inscenace uváděná
mezi lety 2004–2005 v hradeckém Klicperově divadle), tak se
jejich role moc nepodobaly nejen v tom, co si která v danou
chvíli myslela, ale ani v tom, kde stála. Osvětlovači se vztekali,
že se to nedá nasvítit, ale já je prosil, aby to vždycky ze dne
na den přesvítili – ty dvě dámy že jsou absolutně svobodné.
Myslím, že můj talent je toho kterého herce tak rozjařit, že
on pak dělá v rámci zkoušky, co se mu chce, přičemž já jen
hlasitě přitakávám jako hokejový fanoušek: „Víc a víc a otevři
to, neboj se a přihrávej!“ Já byl jako dítě vášnivý čtenář, což
mi vlastně zůstalo. Jen nečtu knihy, čtu osudy, čtu výrazy očí
herců. Tančíme spolu na zkouškách celé hodiny.
Ráda bych ještě chvíli zůstala u vás a herců. Během
vašeho působení v hradeckém Klicperově divadle se vám
povedlo sestavit velmi silný herecký soubor, z něhož se
mnozí posléze proslavili i mimo divadlo. V divadle DRAK
jste například objevil již zmíněnou Pavlu Tomicovou,
z Brna přivedl Jana Budaře a další. To musí být zvláštní
druh talentu…
Ve svém soukromém životě umím daleko hůř zařídit, abych
večeřel s lidmi, které mám rád. Tu a tam se účastním i hodně
blbých večeří. V divadle to ale nejspíš umím. Je to dar, který
úplně neovládám – intuice, tajemství. Asi jako když se narodí
vlk a umí mluvit.
A co vy a divák? Zde se opět nabízí zajímavá paralela
s vaším působením v Klicperově divadle. Když jste tam
v polovině 90. let nastupoval, musel jste se setkat s publikem značně konzervativním, většinově „odchovaným“
divadlem Vítězného února, kde velkou část repertoáru
tvořily značně pietní inscenace klasických titulů. Vy jste
ale hned jako první zinscenoval Pitínského Buldočinu ve
Studiu Beseda, následovala razantní úprava Preissové
Její pastorkyně a další. Máte nějakou teorii, proč se hradečtí naučili chodit i na tyto experimentální inscenace?
Když jsem v polovině 90. let přišel do Klicperova divadla
a měl jsem tzv. ukázat, jak to myslím já, bál jsem se, že to

Se svým prvním omezením jsem se setkal hned na škole,
ještě, než jsem v září 1989 nastoupil na Provázek. Například
paní profesorka Janovská nedoporučovala svým žákům, aby
se mnou mluvili, že jim budu blbnout hlavy. Ale já měl svý sny
o moderním divadle a pořád je s nimi chtěl probírat – relativitu
existence a zdání, poctivost slova, prodejnost iluze, tu a tam
se museli přede mnou zamknout na hajzlu. Potom mě vzali na
Provázek, ale ani ne tak proto, že by mě potřebovali, ale proto,
že jim ta moje umanutá touha po divadle, které mění vše, byla
sympatická. Takže jsem tam nakonec nastoupil, prd tam měl
co dělat, a potajmu přemluvil dva herce a jednoho Vondráka,
abychom v rekvizitárně nazkoušeli Ortenovo Skutečně jsem
nechtěl ublížit nikomu. V té chvíli tam skutečně byli jen ti dva
herci, Jiří Vondrák svlečený do naha a slovo. Když se na to
přišel podívat Peter Scherhaufer, chvíli mlčel a pak řekl: „To se
zas narodil dobrý magor. Budeš mít na starost Dětské studio.“
A tak to mám vlastně pořád dokola v divadle. Já vždycky ještě,
než někam přijdu, tak přijde zpráva o tom, že přijdu, a všichni
trochu zpanikaří. Pro jistotu „zamknou dveře“ a zkontrolují,
zda jsou všude hasicí přístroje. Já vejdu, snažím se říct „dobrý
den“, ale jak jsem v křeči pro změnu zas já – ze všech těch
hasičáků po stěnách – není mi rozumět, někdo se začne
domnívat, že jsem řekl „kurva rododendron“, urazí ho to a už
to valí. Jsou dost často zamčené dveře v místnostech,
kam vcházím.
Nyní se ale přesuňme mimo proces divadelní tvorby.
Jak nahlížíte na reflexi českého divadla? Zajímá vás
spíše psaná kritika, nebo upřednostňujete ústní reflexi
například formou různých diskuzí?
Vždycky to čtu a vždycky mě to trápí. Já, protože už jsem docela hodně zažil, tak jsem byl svědkem různých definicí toho,
co byla a je česká kritika, a vlastně se mi zdá, že ta stávající
je trochu blbá. Aby někdo někomu sděloval myšlenku tím, že
popíše papír: „Jak jsem uviděl cosi a co to se mnou udělalo“,
to už se dnes nedá zažít často. Píše se, kdo v tom hrál a kdo
z lidí, co to podepsal, je pitomec. Jinak si ale myslím, že
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ošklivit si kritiku je jako ošklivit si lanovku na Sněžce. Je tam
kvůli tomu, aby si člověk častěji mohl užít vzrušující jízdu.
Nakonec bych se vás ráda optala, zda znáte tvorbu dvou
dalších dotazovaných z našich rozhovorů – Jana Klaty
a Jakuba Čermáka? Jaký na ni máte názor?
Klata je mi sympatický tím, jak je odvážný, nekompromisní
a závidím mu, jak ho mají rádi. A u Jakuba mi je jednoduše
sympatické, že má talent. Potkali jsme se poprvé v Hradci na

nějakém prenatálním ročníku hradeckého festivalu, kde mi
udělal zanícený výklad o tom, co Hradec je a co teprve bude.
Měl ve všem pravdu, jak se později ukázalo. V březnu jsem
byl na jeho mlčící Maryše (pozn. red.: inscenace Čermákova
souboru Depresivní děti touží po penězích Maryša (mlčí)
uváděná od března tohoto roku ve Venuši ve Švehlovce).
Potěšila mě. Divadelní situace jako elementární okolnost
divadla. Ne slovo, ale situace. •

KLACEK
facebook.com/klacci
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Rozhovor / Inzerce

Hra Martin Tilšar, šestadvacetiletý absolvent ČVUT, v současné době
student DAMU, rodák z Brna, což není nevýhoda; básník a klavírista.
Milovník sedmého pádu, hudby, volného času, lásky a vůbec všeho
nedosažitelného a nedotknutelného.

SÝKORKA
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Postavy: KRASKA, KRYŠTOF, MICHAL, ANNA

KRYŠTOF: (trhnutím otevře dveře a vejde, nese v komínku dvě čistá složená prostěradla, povlečení na peřiny i polštáře, pozpěvuje si, neví, že v místnosti není sám,
přejde pokojem a povlečení hodí na postel)
MICHAL: (zamručí z postele)
KRYŠTOF: Michale??
MICHAL: (rozespale) Ty vole. Co je?

jsme nalití?
KRYŠTOF: Co já vím, asi jo.
MICHAL: Aha. Tak to jo.
KRYŠTOF: (stáhne prostěradlo z volné poloviny postele
a začne povlékat)
MICHAL: Hele, kašli na to, já jsem hotovej. Mám děsnou
kocovinu.
KRYŠTOF: To vidím.
(pauza)
MICHAL: (stále sedí na posteli) Hele, ale to je divný.
KRYŠTOF: Co jako?
MICHAL: Ty si zveš holky na dopoledne?
KRYŠTOF: A na kdy jindy, když odpoledne jste tady?
MICHAL: Tak počkej, jako já chodím až večer.
KRYŠTOF: No, ty jo, ale Anna chodí už ve dvě.

KRYŠTOF: (rozpačitě) Co tady děláš? Já myslel,
že seš v práci.
MICHAL: Nejsem. (posadí se) Ty vole. (drží se za hlavu)
Připomeň mi, že už nikdy nemám pít.
KRYŠTOF: (pohlédne na hodinky) Nó, dobře, dobře.
Proč nejsi v práci?
MICHAL: Dneska se netočí.
KRYŠTOF: Sakra. Aha. Sakra. To jsem nevěděl, já…
MICHAL: (všimne si čistého povlečení) Co to je?
KRYŠTOF: Nó, víš, já myslel, že tu nikdo nebude a za
chvíli přijde –
MICHAL: (vyděsí se) Nina!?
KRYŠTOF: (vyděsí se) Co? Ne, nebo teda doufám,
že ne!
MICHAL: Ne, co by tu dělala, vlastně! Tak kdo? Anna je
v práci, přece.
KRYŠTOF: Jde o mě – mně přijde jedna holka. Myslíš,
že bys mohl vypadnout?
MICHAL: Co?
KRYŠTOF: No, přece víš, že to tak dělám. U mě je jen
jedna postel.
MICHAL: To je fór, ne?
KRYŠTOF: Ne, hele, mohl bys vypadnout?
MICHAL: (ne zcela jistě) To je naše ložnice.
KRYŠTOF: Já vím, ale u mě je jen jedna postel. Posloucháš mě vůbec?
MICHAL: No a co?
KRYŠTOF: Já, když souložím, potřebuju prostor.
MICHAL: Ty vole.
KRYŠTOF: (začne strhávat povlečení z volné peřiny,
pak z polštářů)
MICHAL: Takže ty nám sem chodíš píchat ty svoje holky,
když s Annou nejsme doma?
KRYŠTOF: Jasně. Přece jsem ti o tom říkal, ne?
Dovolils mi to.
MICHAL: (překvapeně) Kdy? To si nepamatuju. Nebyli

MICHAL: Hm, ta by tě hnala z bytu, kdyby věděla, co tu
děláš.
KRYŠTOF: Právě proto jsem asi koupil tohle povlečení, ne? (zarazí se, okolo MICHALA je už všechno nově
povlečené)
MICHAL: (padne zpět do postele) Ty vole. Mně je zle.
KRYŠTOF: Jasně, ale nemohl bys přece jen odejít?
Za chvíli je tady.
MICHAL: Kdo?
KRYŠTOF: Ty vole! Vstaň! Dělej!
MICHAL: Počkej. Počkej.
KRYŠTOF: (netrpělivě) Čekám, čekám. (pauza, zvedne
čisté prostěradlo a stojí s ním nad MICHALEM) Hele, tak
co? Mám ti pomoct s oblíkáním, nebo…?
MICHAL: Ne. Spíš zastav tu ložnici – ať už se netočí,
nebo se pobliju.
KRYŠTOF: Opovaž se! Druhý povlečení nemám. Takhle
se ožrat. Je ti sedmnáct, nebo co?
MICHAL: Ne. Včera jsme slavili.
KRYŠTOF: To je zajímavý.
MICHAL: Není!
KRYŠTOF: Zajímavý je, že jste včera slavili a přitom
Anna odešla normálně v půl šestý. Vzbudila mě, když
zavírala dveře.
MICHAL: Anna nepila.
KRYŠTOF: To je zajímavý.
MICHAL: Není. Anna vůbec nemůže pít. Je těhotná. Ty
vole, budu mít dítě, chápeš to?
KRYŠTOF: (spustí ruce s prostěradlem podél těla) No,
tak – tak to gratuluju.
MICHAL: (ztěžka zvedne pravou ruku, KRYŠTOF s ní
zatřepe a ruka spadne zpět) Dík.
KRYŠTOF: Ale stejně. (zvedne znovu bezvládnou ruku
a tahá za ni MICHALA z postele) Tím spíš bys mi měl
dopřát! Padej.
MICHAL: Pomalu, pomalu. (znovu sedí) Dítě. Ty vole.

Ložnice, uprostřed stojí velká manželská postel, je na
ní hodně polštářů, dvě peřiny. Pod jednou z nich se
rýsuje tělo. U té strany postele se také na podlaze válí
džíny převrácené naruby, zmačkaná bílá košile, ponožky, trenýrky a boty. Chvíli se nic neděje.
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MICHAL: O tom jsem teda nepřemýšlel. Ty vole. To bych
asi neměl, co? (přemýšlí) Sakra, to bych byl jak otec.
KRYŠTOF: No, to bys právě nebyl moc jako otec.
MICHAL: Aha, a kdo mi radil, abych si našel bokovku,
když nám to s Annou neklapalo, co?
KRYŠTOF: No – to – dobře, ale teď je jiná situace. Tak
aspoň vstaň z tý blbý postele!
MICHAL: (vstane, ale zamotá se do napůl oblečených
kalhot a upadne) Ty vole.
KRYŠTOF: (rychle strhává povlečení, pak prostěradlo)
Fuj, to je smrad. Otevři okno.
MICHAL: (z podlahy) Spolehni se. (neschopný vstát,
navléká si džíny na podlaze, KRYŠTOF na něj postupně
nevědomky hází svlečené povlečení)
KRYŠTOF: (už má skoro hotovo, zazvoní mu v kapse
mobil, zarazí se, vyndá ho, usměje se na displej a zvedne ho) Ahoj, Sýkorko! (MICHAL na podlaze vyprskne
smíchy) Copak potřebuješ? Cože? (poslouchá, vytrácí
se mu blažený výraz) Cože?! Jasně. Rozumím. (zavěsí
a pomalu dopadne do nastlané postele) Do prdele.
MICHAL: (vymotá se z povlečení, doplazí se k posteli
a posadí se vedle KRYŠTOFA) Cos to po mně vlastně
chtěl?
KRYŠTOF: (nepřítomně) Cože? Fuj, dýchej na druhou
stranu, prosím tě.
MICHAL: Promiň. Něcos chtěl – tam. (ukáže na místo,
kde ležel)
KRYŠTOF: Už nevím.
MICHAL: Co je ti?
KRYŠTOF: Ale nic.
MICHAL: Fuj, to je smrad. Otevřu okno, nevadí?
KRYŠTOF: Hm.
MICHAL: (podívá se na svůj mobil) Hele, v kolik přijde ta
tvoje holka?
KRYŠTOF: Kdo?
MICHAL: (zatahá za povlak na polštář, který KRYŠTOF
stále drží v rukou)
KRYŠTOF: (vyděsí se) Sakra! Sakra, no jo. Fofrem, musíš vypadnout. (zaváhá) I když…
MICHAL: Co? Tebe ta Sýkorka nějak zmohla.
KRYŠTOF: Jo. Kdybys jen věděl.
MICHAL: (komplikovaně si obouvá boty) No?
KRYŠTOF: Sýkorka je v tom.
MICHAL: (krátce se směje, pak se opanuje) Ty vole.
S tebou? No, tak to je průser. Ty vole. (pauza) Gratuluju.
KRYŠTOF: Co mám dělat?
MICHAL: To nevím. Ale já s tebou rozhodně nic slavit
nebudu. Já už totiž vůbec nebudu slavit. Nikdy v životě.
KRYŠTOF: Nechápu.
MICHAL: Buď rád.
KRYŠTOF: No. To asi jo. (pohlédne na hodinky) A teď

Zaplaťpánbůh. S Ančou už to bylo k nevydržení. Všechny
její kamarádky do toho vlítly hned, některý dokonce ani
nebyly vnadný – teda vdaný. Jen my až teď. Totiž, ne, že
bych se nesnažil, ale…
KRYŠTOF: (začne zvedat a podávat MICHALOVI oblečení) Já vím, spím hned vedle.
MICHAL: Jo, jo. (KRYŠTOF mu podá ponožky, se zájmem) Co to je?
KRYŠTOF: Na nohy. Nohy i prdel z postele, pak obojí do
kalhot, do bot a pěkně ven na vzduch, uvidíš, jak se ti
uleví. (pohled na hodinky) Sakra!
MICHAL: (nekonečně pomalu si obléká košili, KRYŠTOF
alespoň natřepává polštářky, které už povlékl) A kdo
vlastně přijde? Vlaštovka nebo Žluva?
KRYŠTOF: Ani jedna. Dělej!
MICHAL: (počítá na prstech) Rajka? Straka? Sojka?
KRYŠTOF: Ne.
MICHAL: Snad ne zase ta stará Vrána?
KRYŠTOF: Ne, tahle je nová, potkal jsem ji včera. (dojde
mu trpělivost a zapíná MICHALOVI knoflíčky u rukávů)
MICHAL: Včera a hned dneska ji opícháš? Ty vole.
KRYŠTOF: Ale ne, já už ji píchal včera na záchodcích.
Fantastický! Dneska to chcem udělat tak nějak pořádně,
chápeš?
(pauza, rukávy jsou zapnuty, MICHAL se k ničemu dalšímu nemá)
MICHAL: Ne. Víš, co nechápu? Proč ty vůbec těm
holkám dáváš ptačí přezdívky? Tomu říkám pracovní
deformace. Říkám snad já Nině nebo Anně Klapka, nebo
Kamera?
KRYŠTOF: Ochrana osobních údajů, to ti nic neříká?
To je teď moderní. Počkej! (vytrhne mu z rukou džíny,
převrátí je naruby a znovu je mu je podá) Takhle se do
toho leze.
MICHAL: Aha. (zarazí se) Hele, ale tohle musí skončit,
jasný?
KRYŠTOF: Naopak – tohle musíš dodělat – pěkně natáhnout až nahoru. Fofrem!
MICHAL: Ne, já myslím tohle (ukáže na povlečení
v KRYŠTOFOVÝCH rukou). Nemůžeš si sem dál vodit
holky. Anna teď bude doma s děckem. A vůbec – měl
bys ty svoje avantýry trochu omezit. Je ti sedmnáct?
KRYŠTOF: Že to slyším zrovna od tebe.
MICHAL: Co jako?
KRYŠTOF: A co Nina?
MICHAL: No! Nina je jen jedna, ne? A navíc, s tou se
scházíme zásadně u ní! Nikdy tu nebyla.
KRYŠTOF: Ale dobře, ale co s ní teď bude?
MICHAL: (zavrtí se) Co by?
KRYŠTOF: Chceš říct, že budeš vychovávat svoje dítě
s milenkou za zády?!
Hra
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KRASKA: (zůstane v prádle, pěkně se na něj usměje)
(otevírání vzdálených dveří, hluk z vedlejší místnosti)
KRYŠTOF: Sakra! (lomcuje s pouty) Sundej to, dělej!
KRASKA: (panika, tiše) Kdo to, kruci, je? Seš ženatej,
že jo?!
KRYŠTOF: (šeptá, rozzlobeně) Ale nejsem, pořád! To
je můj spolubydlící, asi si něco zapomněl, je to děsnej
blbec, buď zticha, prosím tě.
KRASKA: (rychle si lehne do postele a přikryje se peřinou) Co budem dělat?
KRYŠTOF: Nic, snad brzo vypadne.
(zaklepání)
MICHAL: Kryštofe? Seš tam?
KRASKA: (jako když ji bodne, prudce se posadí, rozhlédne se, pak si lehne a schová se celá pod peřinu)
KRYŠTOF: (váhavě) No…
MICHAL: A seš tam sám?
KRYŠTOF: (podívá se na peřinu vedle sebe) Ne!
MICHAL: Hele, je mi to blbý, jo, ale někde jsem tam
nechal peněženku. Objednal jsem si dole snídani, a nemám, jak zaplatit.
KRYŠTOF: Ty vole!
MICHAL: Přines mi ji sem ke dveřím, ať neprolomím tu
tvoji ochranu osobních údajů nebo co.
KRYŠTOF: (lomcuje s pouty) Počkej, já – teď asi
nemůžu.
MICHAL: Dělej! Dole si mění směny a potřebujou to
zaplatit hned!
KRYŠTOF: Jo, moment. (KRASCE, tiše) Dělej, kde seš?
Kde jsou ty klíče od pout?
KRASKA: (mlčí pod peřinou)
KRYŠTOF: Co je?! Co děláš?
MICHAL: Ta peněženka musí být na stolku, podívej se
po ní.
KRYŠTOF: (koukne na stolek) Jo, jasně že je tady! Ale
víš – já teď – my teď fakt nemůžem!
MICHAL: Tak já si pro ni dojdu, počkej.
KRYŠTOF: Ne!
MICHAL: (vejde, je zády k posteli, bokem se sune do pokoje) Promiň, kamaráde, ale Štěpán končí směnu a nechce, aby mu zůstala v kase díra po tý mý objednávce.
(přejde skoro celý pokoj, když si všimne hromady KRASČINÉHO oblečení, zastaví se, otočí se na KRYŠTOFA,
nevidí, že je upoután, ale zarazí ho, že je strnulý a sám,
němohra:
MICHAL: (zvědavě) Co je?
KRYŠTOF: Ále…
MICHAL: Kde ji máš?
KRYŠTOF: Tady.
MICHAL: Ty věci jsou její?
KRYŠTOF: No – jo.

ještě ta Kraska do toho.
MICHAL: Kráska? Ty seš fakt strašný zvíře.
KRYŠTOF: Ale ne, ta ze včerejška, Cissa Hypoleuca,
Kraska zlatobřichá. Za pět minut je tady. Vypadni, řekl
jsem jí, že bydlím sám.
MICHAL: No jo, já už jdu. Ale dávej si pozor – v týhle
posteli se poslední dobou dějou zázraky! Aby ta tvoje
zlatobřichá nebyla taky plnobřichá! (směje se a odchází)
KRYŠTOF: (povleče poslední polštář, pak sedí na
posteli)
(zvonek)
KRYŠTOF: (odejde a vrací se s KRASKOU) Pojď dál.
(zavře dveře)
KRASKA: Jé, ty máš manželskou postel? To je supr. Já
taky nemůžu spát na úzký posteli.
KRYŠTOF: No. (sedne si na postel)
KRASKA: (jde k němu, obejme ho) Tak co? Co budeme dělat? Včeras mi slíbil, že mi ukážeš sbírku svejch
motýlů.
KRYŠTOF: (nervózně) Jo, no, to víš, ale to bylo včera.
Dneska – já bych…
KRASKA: (úsměv) Ale to je v pohodě, já sem tě
pochopila. Proto sem se vlastně rozhodla přijít. Ty nevíš,
jaký to dneska je. Chlapi už vůbec nemaj v balení styl.
A já sem vždycky strašně chtěla, aby přišel někdo, kdo
by na mě vytáh tuhletu starou školu, páč mně se to zdá
romantický. A já strašně miluju romantický věci – a romantický lidi. (během řeči ho hladí a líbá)
KRYŠTOF: Jo, no… Víš, ale (odtáhne se a vstane) –
KRASKA: Jestli seš ženatej, mně to nevadí, fakt. (točí si
na prst pramen vlasů) Stejně nehledám nic dlouhýho.
KRYŠTOF: Ne, to nejsem. Mám jen velkou postel
– a tak.
KRASKA: (vyskočí a zatlačí KRYŠTOFA na postel) Tak
to bysme v ní měli dělat velký věci!
KRYŠTOF: (po tváři mu přeletí mrak) No, to radši ani ne.
Spíš jen tak něco malýho.
KRASKA: (lehne si na něj, dívá se mu do očí) Uvolni se
trochu. Jestli seš nějak unavenej, nebo tak, nemusíš
nic dělat, já všechno zařídim. (jednou rukou sáhne do
kabelky, vytáhne růžová chlupatá pouta a než se KRYŠTOF naděje, má levou ruku připoutanou k čelu postele)
Vidíš? (zasměje se) Teď už ani nic moc dělat nemůžeš.
(vstane a pomalu se vysvléká)
KRYŠTOF: (chvíli bojuje s pouty, pak se vzdá) Měj rozum! Sundej to.
KRASKA: Proč? Takhle je to mnohem víc sexy, ne?
Viděla sem to v jednom filmu a vždycky sem to chtěla
hrozně zkusit, ale žádnýmu se do toho nikdy nechtělo.
KRYŠTOF: Jo, to se nedivím. (pauza) Ty – máš od toho
klíče, že jo?
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KRASKA: (prudce se otočí na MICHALA a MICHAL na
ni) Cože? Cože?! Slíbils, že se rozvedeš! (pláče) Říkals,
že vám to neklape a že –
MICHAL: (KRYŠTOFOVI) Tak seš blbej, nebo co? Hele,
moc mě nerozčiluj, nebo –
(hluk v předsíni)
ANNA: (za scénou) Jsem doma!
(šok pro všechny, pauza, pak vejde ANNA)
ANNA: Michale – ty jsi doma? (všimne si KRASKY
a KRYŠTOFA) Kryštofe?!!
KRYŠTOF: Ne! Ne! To ne!
ANNA: Kdo to, sakra, je?
MICHAL: (naznačuje KRASCE, aby byla zticha) To je –
já nevím.
ANNA: Kryštofe?
MICHAL: (lekne se) Ne, počkej – to je – to je Kryštofova
nová holka.
KRYŠTOF: Není!! To ne! (lomcuje s pouty, nemůže se
hnout) Sakra!!
ANNA: Kryštofe? Co to vyvádíš? A co tady, Michale,
děláš ty?
MICHAL: Já jsem – já jsem se na ně nedíval! To ne.
Nechal jsem si tady peněženku, vidíš? (ukazuje) Proč ty
nejsi v práci?
ANNA: Poslali mě domů, bylo mi zle, zvracela jsem.
Ale co je sakra tohle? Kde máme povlečení? Kdo to je?
A proč je Kryštof spoutanej?
(pauza, nikomu se nechce odpovídat)
ANNA: Michale?
MICHAL: Tó je – to je Nina, víš. Jmenuje se Nina. Je to
Kryštofova nová holka a já – zřejmě spolu spali v naší
posteli, miláčku.
KRYŠTOF: Ne! To – já snad – to je – to je jinak!
ANNA: Jak?
MICHAL: (naznačí KRYŠTOFOVI, že mu dá pěstí) Je to
tak, jak říkám.
ANNA: Moment – jak to, že ji znáš?
(pauza, všichni se otočí na MICHALA)
MICHAL: (pomalu, nejistě) Neznám. To on ji zná!
KRYŠTOF: Neznám, to není žádná moje nové holka,
proboha!
ANNA: Tak proč jsi s ní spoutaný v naší posteli?
MICHAL: (uklidní se, má navrch) No, jasně, ty dobytku
– proč?
KRYŠTOF: To je všechno omyl, já –
ANNA: Počkej, Kryštofe. Michale, vážně, odkud tu holku
znáš?
MICHAL: Já říkám, že ji neznám.
ANNA: Slečno? Odkud znáte Michala?
KRASKA: Ty seš Michal, Kryštofe?
KRYŠTOF: Bože, sundejte mi někdo ty pitomý pouta!

MICHAL: (zvedne ze země top a hodnotí výstřih, KRYŠTOFOVI) Dobrý…! (pak se zarazí, prohlédne si ho znovu
z obou stran, přemýšlí, nakonec k němu přivoní, zamračí
se, přemýšlí, dojde pomalu k posteli, zaváhá, a nakonec
stáhne peřinu)) Nino!?!
KRASKA: (provinile) A-no?
MICHAL: Co tady, sakra, děláš?!
KRASKA: (posadí se) A co tady, sakra, děláš ty?!
MICHAL: Já tady, sakra, bydlím. Kryštofe!?
KRYŠTOF: A-no?
MICHAL: Co to má být? Tohle je ta Kraska? To je ta, co
tak skvěle píchá na záchodcích, co?
KRYŠTOF: Jasně. Ale odkud ji znáš ty? Dělat to na záchodcích přece není zrovna tvůj styl…?
MICHAL: No, tohle je přece Nina. (ukazuje na sebe)
Nina!
KRYŠTOF: (snaží se dostat z pout) Nina? Nina?! To je –
ty nejseš – takže ty seš ta jeho Nina, Nino?
KRASKA: No, ale kdo si sakra ty? A proč se znáte a vůbec, kde to sem? Tohle je nějaká vaše nebo moje noční
můra, nebo co?
KRYŠTOF: (naštvaně) Kde máš ty blbý klíče?!
MICHAL: (zadrží ji) Jen počkej. (jde a stoupne si nad
KRYŠTOFA) Takže ty mi chceš tvrdit, žes jako nevěděl,
co je zač, jo?
KRYŠTOF: A jak bych to mohl asi vědět? Copaks mi ji
někdy ukázal? Myslíš, že se každý holky ptám: nepícháš
náhodou s mým nejlepším kámošem?
KRASKA: Počkej – takže tohle je, Michale, ten Kryštof,
co s tebou chodil do školy? No, to je teda gól. To je gól!
MICHAL: Jen klid, s tebou si to vyřídím vzápětí –
KRYŠTOF: Hlavně pamatuj, že jsme kámoši, jo? Já to
nevěděl, jasný? Nejsem kretén, ne? Myslíš, že bych s ní
něco měl, kdybych věděl, co je zač? Že je tvoje? A stejně
– já ji vlastně ani moc nechtěl.
KRASKA: Tak počkej. To zas počkej! A kdo mě včera
večír přemlouval, co? Kdo mi šeptal něžnosti do ucha
a balil mě na pěnkavy, konipásky a podobný ptákoviny?
KRYŠTOF: Hele, seš blbá? Tohle nám moc nepomáhá!
MICHAL: A ty, Nino? To se jako vyspíš s každým, kdo se
namane? To pro tebe náš vztah nic neznamená?
KRASKA: Recitoval mi verše, zlehka mi hladil šíji a byla
jsem opilá – to nemůžeš brát vážně.
MICHAL: (otočí se ke KRYŠTOFOVI a napřahuje se
k ráně pěstí)
KRYŠTOF: Jakej váš vztah, jakej vztah – vždyť je
ženatej!
MICHAL: Marná snaha, hochu.
KRASKA: Já vím.
MICHAL: Cha!
KRYŠTOF: Jeho žena čeká dítě, proboha!
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ANNA: Michale, neštvi mě, řekls, že je to Nina – jak to,
že ji znáš jménem?
MICHAL: Viděl jsem ji už před tím, už mi ji předtím
představoval.
ANNA: (otočí se na KRYŠTOFA, MICHAL mu za jejími
zády němě něco signalizuje) Takže tohle je ta Sojka?
KRYŠTOF: Ne, není!
ANNA: Tak jaks ji mohl znát, předtím přece chodil se
Sojkou!
MICHAL: Ten? Ten předtím chodil s –
KRYŠTOF: Ty pouta!! Sundejte mi ty pouta!
ANNA: Odkud ji znáš, dělej! Věděls její jméno, aniž by ho
řekla. Tak co je zač?
KRASKA: Nerozčilujte se, paní, když jste těhotná. Kamarádka o to takhle jednou přišla.
ANNA: (rozčílí se) Aha! A jak ví, že jsem těhotná? Tos
přece věděl jenom ty!
MICHAL: No – prostě – ona – řekl jsem to ráno Kryštofovi! Asi jí to řekl on.
ANNA: Kryštofe, ty si při „tom“ s holkama povídáš o těhotenství svých kamarádek?
KRYŠTOF: Ne!
ANNA: (MICHALOVI) Takže? Víš, že poznám, když mi
lžeš!
MICHAL: (pauza, pomalu) No, znám ji z dřívějška, no.
KRASKA: (dostane strach) Ale neznáš! Teda neznáte!
Nezná mě, paní. Já jsem – tady od Kryštofa, přece.
KRYŠTOF: Nejsi! Buď zticha a odemkni mě, nebo se
fakt neznám!
ANNA: Znáš ji z dřívějška? Odkud?
MICHAL: Z práce.
ANNA: Nerozčiluj mě!
KRASKA: Můžu vás jen poprosit?
ANNA: Mě?
KRASKA: No, kdybyste si popošla – stojíte mi na oblečení a tohle bylo fakt drahý, díky.
ANNA: (sehne se a chce po ní její oblečení hodit, zarazí
se a čichne k topu) Já tu vůni znám. Moment. Už několikrát jsi přišel a bylo to z tebe hrozně cítit. Takže to je
ona, že jo? Ta holka, se kterou seš mi nevěrnej. (otočí se
na KRASKU a prohlédne si ji) Ven! (hodí po ní oblečení)
Okamžitě ven.
MICHAL: Ale miláčku –
ANNA: Ty taky! Táhněte spolu.
KRYŠTOF: Ať mě nejdřív odemknou. Já všechno
vysvětlím.
ANNA: Ty mlč! V mojí posteli a s touhle – touhle…
KRASKA: (rychle se oblékne, pak vytáhne z kabelky
klíče od pout a odemkne KRYŠTOFA) Víte, já –
ANNA: (chce se na ni vrhnout) Vypadněte, oba! Hned!
(zuje se a hodí postupně po MICHALOVI oba své

střevíce)
(odejde MICHAL a KRASKA, ANNA si udýchaná sedne
na postel)
KRYŠTOF: (mne si zápěstí) Nesmíš se ukvapovat. Je
to všechno moje vina. (pauza) Víš, když před rokem
Michal přišel, že vám to moc neklape – uklidni se, my
si říkáme všechno. A navíc ani nemusel chodit, protože,
no, spím hned vedle – byl jsem to já, kdo mu poradil.
Řekl jsem mu jen, co pomáhá mně, prostě, inspirovat
se jinde. A on, jak je blbej, tak místo aby si stáhl nějaký
porno nebo tak, porozhlédl se venku a začal si s touhle.
Ale Michal miluje jenom tebe. Musíš mi věřit. (ANNA si
unaveně lehne na postel a položí si ruku na břicho) Navíc má jenom tuhle, to jsem si jistej… A to, že tu byla se
mnou, za to se vážně omlouvám. To byl fakt omyl. A klid
– měním to povlečení vždycky, přísahám.
ANNA: (pomalu) Já o tom vím.
KRYŠTOF: (překvapeně) Ale jak? Vždycky jsem tak
opatrný.
ANNA: (laskavě) To ty polštáře – nikdy je nepovlečeš
dobře.
KRYŠTOF: Hm. Tak to promiň. Mám u sebe malou
postel. Kraska, teda Nina, měla pravdu, neměla by ses
teď rozčilovat. Já už se taky nebudu rozčilovat, těch
šoků už na mě dneska bylo nějak moc. (pauza) Teď
mi ale, Sýkorko, řekni, co budeme dělat s tím naším
dítětem?
(zatmívá se, opona)
KONEC
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