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Milý čtenáři,
část redakce ke konci minulého roku podnikla divadelní výlety do
Berlína. Inspirovali jsme se zážitky z Německa a tematicky jsme se
snažili orientovat toto číslo na naše západní sousedy. Na následujících
stránkách si můžete přečíst článek o berlínské atmosféře či glosu
o berlínských cenách. Reflexi inscenace hry Sláva a pád krále Otakara
z vídeňského Volkstheatru. Eliška Raiterová vyzpovídala herečku Ivanu
Uhlířovou, která má zkušenosti s hraním v německy mluvících zemích.
S německým prostředím se pojí i Proces Franze Kafky, jehož nastudování
uvedl divadelní spolek Distheatranz.
Inspirace německým divadlem však nesouvisí pouze s našimi
nedávnými cestami do Berlína. Dlouhodobě jsme tvorbou našich sousedů
ovlivněni a obvykle vnímáme jejich divadlo jako záruku kvality. Téma
německého divadla je velmi rozsáhlé. Toho jsem si vědoma a nechci se
pouštět do úvah, jak si momentálně německé divadlo stojí. Jsou němečtí
režiséři neomylní? Anebo je německé divadlo v krizi? Drží si produkce
německy mluvících zemí stálý umělecký standard? Na tyto otázky
časopis Hybris jednoznačné odpovědi nepřináší. Nechte se ale výše
zmíněnými otázkami popíchnout k přemýšlení a následné diskusi.
Já sama bych vás chtěla ponouknout, abyste vyjížděli za hranice za
divadlem a střádali divácké zkušenosti mimo naše domácí scény.
Pro společnost, která divadlo tvoří a píše o něm, jsou tyto zkušenosti
nutné a žádoucí.
Šťastnou cestu a jenom krásné dny Vám přeje
šéfredaktorka Adéla Kalusová
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hrají: Pavel Čeněk Vaculík, David Krchňavý,
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Jessica Bechyňová, Lýdie Šafářová, Jakub Svojanovský
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fotografie: Natálie Ševčíková
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Čtveřici premiér inscenací letošního absolventského
ročníku Katedry činoherního divadla pražské DAMU uzavřel
23. ledna titul Bratři Karamazovi. Když se ohlédneme za činoherní nabídkou v Disku, není volba Dostojevského románu
nijak překvapivá. Studenti KČD se při dokončování svého
studia jen málokdy setkají s jiným než klasickým titulem a letos to platí dvojnásob, jelikož soubor Činohra 16:20 se tímto
směrem zřetelně profiluje. Jejich diskové inscenace jako by
snad přímo kopírovaly seznam povinné literatury k předmětu
Dějiny divadla. Antická tragédie, italská komedie po vzoru
commedie dell'arte, A. P. Čechov, a nakonec další velikán
ruské literatury – Fjodor Michajlovič Dostojevskij (ano, i ten
na podobný seznam patří, jelikož neexistuje autor, jehož romány by se divadelních adaptací dočkaly častěji než právě

má možnost snažit se pochopit postoje jednotlivých
postav, jak a proč se jejich vztahy zamotaly, a když dojde
k oné již očekávané otcovraždě, všechny rozvětvené motivy,
tematické linie a vlastnosti členů rodiny Karamazových
a okolo se motajících žen se zhustí do jedné situace s mírně
detektivní zápletkou.
Režisérka s dramaturgem Schormovu adaptaci prokrátili. Citlivé škrty přispěly k svižnosti děje, zejména po otcovraždě, kdy tvůrci částečně rezignovali na onen detektivní
aspekt odhalení pachatele otcovraždy. Namísto aby diváka
napínali, poměrně záhy prozradí průběh zločinu, a raději ho
nechávají nadále zkoumat motivace jednání a přemýšlení
vystupujících figur a proměnu vzájemných vztahů. Zkrátka
a dobře, spíše než „kdo“ tvůrce zajímá „proč“.
Inscenace má i díky scénografii Michala Spratka poněkud stísňující charakter. Prostor, po kterém se herci pohybují,
je ohraničen vysokou nepřívětivou konstrukcí s několika vstupy, které zároveň slouží jako zadní plán, v němž objevující se
postavy už jen tím, že se ukážou, beze slov komentují dění
v divákově blízkosti. Vlevo je žebřík k visuté platformě, která
slouží jako Smerďakovovo útočiště, na níž střídavě posedává a polehává. Scénografie pracuje i s několika přeskupitelnými objekty, které sice prostor nijak výrazně nepřetvářejí,
stále jsme ve stejně nehostinné hale, ale umožňují drobné
náznaky změny prostředí (např. výstup v soudní síni) nebo
dynamičtější jevištní akci. Jediné, co ruší výsledný dojem ze
scénografie, je dlouhá železná tyč, která visí ze stropu přibližně uprostřed levé zadní čtvrtiny hracího prostoru. Po většinu času hercům jen překáží, a když přece jen dojde na její
použití, tak jsem v něm neobjevila bohužel vůbec žádný význam. Ono pohazování s ní mi přišlo až úsměvně nesmyslné.

Hudební trio není sice
vizuálně tolik vtahováno
do hry, o to integrálnější
součástí inscenace je však
jejich muzika. Evokuje
ruský folklór a zároveň
pohřební písně, skrze něž
i do veselých tónů proniká
na jeviště pitvorný škleb.
ty Dostojevského). Katedra činohry se tak sveřepě drží úcty
k textu a jeho autorovi, většinou se upíná k velkým tématům,
komplikovaným hrdinům a zlomovým životním situacím.
Jakkoliv se to často zdá být až příliš velkým soustem pro
praxí ještě tolik neošlehané mladé tvůrce, tak u Bratrů Karamazových inscenátoři dokázali svůj výběr patřičně obhájit. Obsáhlý Dostojevského román během půldruhé hodiny
divákovi servírují v rychle se měnícím tempu se vší vážností
existenciálních témat, marností nad rozpadajícími se rodinnými i romantickými vztahy, ale i s drobným groteskním
nadhledem nad postavami.
Režisérka Aminata Keita s dramaturgem Jaroslavem Jurečkou vsadili na dramatizaci Evalda Schorma, který román
upravil pro svou nyní již legendární inscenaci v Divadle Na
zábradlí z roku 1979. Schormova adaptace slavila úspěch
i v provedení Dejvického divadla, které se dočkalo neméně
úspěšného zfilmování, a stejnou dramatizaci má pražský
divák možnost vidět i v Činoherním klubu v režii Martina
Čičváka. Schorm při skládání dramatického textu postupoval
metodou montáže, nejvýraznějším zásahem do románu je
předvedení mrtvého otce hned na začátku inscenace, čímž
je divák ihned vhozen do kolotoče výčitek, křivd, ale i smířlivějších emocí mezi otcem a jeho čtyřmi syny. Následně
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Pavel Čeněk Vaculík
svými takřka precizními
střihy v rytmu i náladě svého
stylizovaného herectví udává
večeru tempo.
Po levé straně, částečně skrytí za železnou konstrukcí, stojí
hudebníci, kteří doprovázejí dění na jevišti živou hudbou. Trio
ve složení kontrabas-klarinet-akordeon není sice vizuálně
tolik vtahováno do hry jako ve Višňovém sadu, o to integrálnější součástí inscenace je však jejich hudba. Evokuje ruský
folklór a zároveň pohřební písně, skrze něž i do veselých tónů
proniká na jeviště jistý pitvorný škleb.
V podobně groteskního duchu se nese i herectví představitele hlavního hrdiny, starého Karamazova. Pavel Čeněk
Vaculík svými takřka precizními střihy v rytmu i náladě svého
stylizovaného herectví udává večeru tempo. Jeho sebestředný starý opilec svým synům rozhodně neusnadňuje vymanit
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se z otcova vlivu ani po své smrti. Ať už své ratolesti kárá,
opovrhuje jimi, zahrnuje je výčitkami, sebelítostivě se lísá
nebo se jim snaží vlichotit, daří se Vaculíkovi zachytit a udr-

ctnosti, a ještě raději by ze spárů neřestí tahala Dmitrije.
Tato představa se jí líbí natolik, že kvůli ní ignoruje i své
upřímnější city k Ivanovi. Své „pozlátko“ si ale ve vypjatých
situacích nedokáže udržet věčně a Bechyňová poměrně
zdařile ukazuje onu zlomenou hrdost, kdy Kateřina Ivanovna
sama poznává, že není lepší než ostatní, ani nedotknutelná.
V černém kostýmu vystupující Grušenka Lýdie
Šafářové se vysokým společenským statusem nebo
morální ctí zatěžovat nemusí. Naopak si užívá svou volnost
a prostopášnost. Působí povrchně, její city se mění jak
dubnové počasí. Není ale moc jasné, čím své milovníky
upoutává, její drzosti chybí dráždivá svůdnost, ve svých milostných scénách je vůči partnerům snad až příliš naléhavá
a uštěpačná. A výstup, který by její postavě mohl vnuknout
kus tragiky (a sice její vyprávění o setkání s bývalým milencem, na nějž pět let čekala), je bohužel intenzivní pouze co
do hlasitosti, ale vnitřní intenzitu postrádá.
Pozoruhodná je postava Smerďakova v podání Viktora
Kuzníka. Není žádný retardovaný slizký ošklivec; jak moc to
má v hlavě pomotané, ví jen on sám. Působí spíše protřele,
ale ne hned nutně zákeřně, i když se mu ostatní často vysmívají, není odvržen. Našel si svůj vlastní způsob, jak se
životem protloukat, co si k srdci vzít a jaká slova na sebe
raději nenechat dopadat. Nečiší z něj nenávist ani zhrzenost,
naopak má touhu navázat přátelství nebo si získat vděk, když
už jeho napůl nevlastní rodina odmítá rodinné pouto s ním.
Jeho pozornost poutají zejména Ivanovy myšlenky, kterým
možná přisuzuje ještě větší váhu než Ivan sám, rozhodně
je Smerďakov domýšlí do důsledků. Ivan si svůj vliv na nevlastního bratra odmítá připustit, nebere ho vážně a tímto
přístupem nevědomky zapříčiní otcovu smrt.
Bratři Karamazovi nepřekvapí progresivní aktualizací
tématu na současné poměry, nekonvenčními režijními postupy nebo šokující scénografií. Naopak dokazují, že pečlivá interpretace textu a práce s herci má šanci zaujmout
i bez vnějškových překvapení, pokud se postavám věnuje
dostatek pozornosti a „pieta k autorovi“ neslouží jen jako alibismus, ale jako východisko k čitelnému přetlumočení díla.
I když je inscenace od úplné bezchybnosti přeci jen ještě
kousek vzdálená, zejména co se některých hereckých výkonů
týče, tvůrci naznačili, že jimi zvolená cesta může nést své
ovoce. Čtvrtá disková inscenace tohoto ročníku je vydařeným
završením jejich několikaletého studijního úsilí.

Namísto aby diváka
napínali, poměrně záhy
prozradí průběh zločinu,
a raději ho nechávají nadále
zkoumat motivace jednání
a přemýšlení vystupujících
figur a proměnu
vzájemných vztahů.
žet Karamazovovu pečlivou přetvářku, kterou Karamazov
celý život pěstoval. Maska velkého komedianta, který velikášstvím kryje svou ubohost, nespokojenost a snad i své neštěstí. Možná že má své syny přece jen rád, ale nedokáže být
upřímný k nim, natož sám k sobě. O to palčivější je pak jeho
slabost vůči Grušence, které se s veškerým sebezapřením
nedokáže ubránit, a možná ho i baví se tím týrat.
Ivan Michaela Goldschmida se schovává za svou rádoby
intelektuální racionalitu, ve které by si přál najít svou jistotu,
ale ve skutečnosti je stále na vahách, chybí mu rozhodnost
i sebedůvěra. A přezíravost, kterou častuje své okolí, působí
velmi vyprázdněně. Herecký projev Goldschmida v této roli
možná až příliš připomíná jeho předchozí tři postavy z diskového repertoáru.
Podobně ztraceně působí i Aljoša Kryštofa Dvořáčka.
Jeho cesta, jak vyřešit svůj život, je obrátit se k bohu.
Rozhodně v sobě ale nemá smíření a vnitřní klid, který
bychom od duchovního otce očekávali. Možná o sobě
nepochybuje přímo, ale jeho shovívavý úsměv nad okolními
hříšníky je v lecčem podobný Ivanově opovržení. Dmitrij je
s otcem v nejotevřenějším sporu, v jednu chvíli dokonce
i usilují o stejnou ženu. David Krchňavý ho zpodobňuje
jako rázného muže, kterému diplomacie nic neříká a nemá
sebemenší snahu otci v čemkoliv ustoupit nebo jej pochopit.
Věci řeší silou, a to i vztahy se ženami. Ne že by je snad bil,
ale neláme si hlavu nad jejich city nebo intrikami, volí vždy
nejpřímější cestu, ovšem ne za každou cenu tu nejupřímnější.
Dmitrij je v lecčem podobný svému otci, což ho samotného
rozčiluje, o to víc, že mu naopak chybí otcova hravost
a ono podivné kouzlo osobnosti spojené s nadhledem. Je
spíše těžkopádný, ale po otci zdědil volání divokého života
s mnoha ženami a spoustou alkoholu i hazardu, ve kterém
však neumí chodit s takovou lehkostí jako on.
Dvě ženské figury stojí v inscenaci v silném protikladu, což zdůrazňují i jejich kostýmy. Do zlata oděná Kateřina Ivanovna Jessicy Bechyňové by ráda platila za vzor
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Kuzník
za všechny
a všichni za
Goldoniho
autorka: Kateřina Vaněčková

Katedra činoherního divadla
autor: Carlo Goldoni
překlad: Rudolf Souček
režie: Vojtěch Nejedlý
dramaturgie: Josef Kačmarčík
scénografie: Iva Bartošová, Petr Vaněk
hudba: Anuša Petr, Tomáš Mašek, Veronika Holcová / Jana Nunčič
produkce: Andrea Michel, Tereza Rybová, David Karban
hrají: Jessica Bechyňová, Kryštof Dvořáček, Marek Frňka,
Michael Goldschmid, David Krchňavý, Barbora Křupková, Petr Kult,
Viktor Kuzník, Zuzana Novotná, Anna Randárová, Jakub Svojanovský,
Lýdie Šafářová, Pavel Čeněk Vaculík, Eliška Zbranková
premiéra15. listopadu 2019
psáno z repríz 30. ledna a 4. února 2020.
fotografie: Simona Suchá
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Do pověšeného prádla nad ulicí fouká svěží letní větřík,
zní jemné tóny kytary a harmoniky a za rohem někdo prodává cukety v cukru. Pět žen sedí před svými skromnými
příbytky z papundeklu a paličkují krajku. Nebyly by to ženy,
natož plnokrevné Italky, aby mezi sebou neprohodily nějaké
to přátelské slůvko. Stačí ovšem jedna neuváženost, malý
nevinný flirt s prodavačem a neštěstí na sebe nenechá dlouho čekat. Tak začíná třetí absolventská inscenace Katedry
činoherního divadla, která tentokrát po dvou vážnějších titulech uvedla líbivou komedii od Carla Goldoniho v novém
překladu Rudolfa Součka.
Uskupení Činohra 16:20 jsme už v minulých článcích
představovali. Je to soubor, který plně důvěřuje autorovi, neodporuje textu, ale snaží se naopak využít všech jeho možností. Zatímco u Oresta a Višňového sadu byl tento způsob
z velké části spíše na škodu, inscenace Poprask na laguně
dokázala svojí dynamikou a dobrým textem téměř zakrýt
všechny nedostatky, které toto uchopení má: neaktuálnost,

dell'arte, ve které se snaží opustit původní strukturu založenou na improvizaci a ustálených komediálních typech
postav. Po hercích vyžaduje znalost textu, improvizaci se
vyhýbá a zaměřuje se více na jednotlivé charaktery. Hra totiž
nabízí širokou škálu různých rolí lišících se věkově a typově,
přičemž žádnou nelze označit za nejdůležitější. Všechny hercům nabízejí podobný prostor. Toho využívá i absolventský
ročník Činohry a v inscenaci ukazuje svoji jinou, tentokrát
komediální stránku.
I přesto je jedna postava výraznější než ostatní. Nikoli
důležitostí, ale svojí předepsanou jazykovou stylizací. Námořník Fortunato trpí řečovou vadou, a právě na základě
neporozumění v komunikaci vznikají komické situace. V inscenaci získal tento nelehký a zároveň při zdařilém provedení
vděčný úkol Viktor Kuzník, který se s ním vypořádal velmi
dobře. Jeho výborně technicky zvládnutá postava dominovala celé inscenaci. Svého Fortunata uchopil s lehkostí,
chytře si pohrává s jeho vadou řeči a je schopen situace
velmi dobře vypointovat. Střídá civilní projev s přehráváním
a zároveň vhodně pasuje k ostatním předimenzovaným hereckým projevům.
Navíc mluvit tím způsobem, aby mu nebylo rozumět, ale
diváci na rozdíl od postav pochopili, co chce říct, je také důkazem jeho hereckých schopností. Jeho projev nesklouzává
do opilecké hatmatilky, zůstává na takové úrovni srozumitelnosti, které lze přivyknout, a po několika větách a široké
gestikulaci pochopit, co se snaží říct. O to víc pak vynikají
situace, v nichž některé postavy Fortunatovi nerozumí,
a naopak manželka Libera (Jessica Bechyňová) se nad jeho
mluvou ani nepozastaví. Také Fortunatův kostým je výborně
zpracovaný. Hustý mroží knír ve spojení s vytahaným námořnickým trikem a vysokými nepadnoucími holinami úspěšně
stírá veškerý Kuzníkův sexappeal a zůstává z něj jen jakýsi

Výchozí situací je
malicherná hádka, která
vzniká jen kvůli špičkování
pár nudících se žen před
příjezdem jejich mužů
z moře, a přitom přeroste
v nepřekonatelný problém
a zapříčiní rozpad
několika vztahů.
předvídatelnost a nevýrazné režisérské pojetí.

následkem toho nejeden herec trochu zamotává nebo mu
není úplně rozumět. Tempo lehce povadá při scéně s výslechy, postava inspektora je sice velmi výmluvná a Jakub
Svojanovský ví, o co přesně mu jde, ovšem zklidněním a zpomalením projevu herců se snižuje také dynamika. Naopak
příjemným zpestřením je živá kapela, která napomáhá svižnému tempu tím, že hudebníci mohou reagovat na vzniklé
situace přímo. Je jen škoda, že sedí na straně, divákům jsou
téměř skryti a více neparticipují v dění na jevišti. Mohli by
působit jako zcizující efekt a divákovi připomínat, stejně jako
přiznané prvky scénografie, že vše je jen hra.
Poprask na laguně v DISKu se řadí mezi komedie, které
postačí vidět jednou. Zejména kvůli tomu, že v sobě nenese
hlubší téma. Goldoni sám v textu využívá mezilidské vztahy
jako odrazový můstek pro vystavění prvoplánové komedie,
která má za cíl především pobavit. I v tomto zpracování se
tvůrci dál neposouvají, což jistě není špatný přístup, diváci
se pobaví (někteří), ale přesto by textu slušela aktualizace,
například větší důraz na téma feminismu, které samo někdy
probleskuje v dialozích mezi ženami a muži. Při opakovaném zhlédnutí už nepřichází euforie z dobré komedie jako
po zhlédnutí prvním, protože se jednoduché téma vyčerpá.
Kouzlo Poprasku zřejmě tedy tkví hlavně v textu samotném,
v nečekaných situacích a celém rozhřešení malicherného
sporu. Při druhém zhlédnutí a při znalosti textu se kouzlo
skoro vytrácí. Zůstává pouze postava Fortunata, která pobaví i podruhé. Předposlední inscenace absolventského
ročníku činoherní katedry je tedy odlehčenou zábavou, za
kterou se sice neskrývá žádný hluboký příběh dotýkající se
a rozkrývající několik témat, ale pro diváka neznalého textu
není promarněným časem. Ti ostatní se musí spokojit s dobrými hereckými výkony a textem převedeným na jeviště bez
výrazného tvůrčího vkladu nebo jasnějšího názoru.

Při opakovaném zhlédnutí
už nepřichází euforie
z dobré komedie jako po
zhlédnutí prvním, protože se
jednoduché téma vyčerpá.
v přehnaných gestikulacích a nepřirozené mimice brzy splynou v jeden. Ke komedii tohoto typu sice patří karikovanost
všech postav, široká gesta a jistá afektovanost, ale z celého
souboru pouze Viktor Kuzník dokázal svoji postavu pojmout
chytře a nikoli prvoplánově.
Soubor doplnili tři mladší studenti Katedry činoherního
divadla, kteří svým hereckým výrazem velmi dobře sekundují absolventskému ročníku. Nejlépe se své role zhostila
Barbora Křupková v roli nejmladší ze sester Checcy, hned od
počátku se jí podařilo nastavit pitoreskní grimasu zdětinštělé
puberťačky a výraz úspěšně udržela do konce.
Představení od první scény běží v rychlém, téměř šíleném tempu, čemuž odpovídá i rychlost mluvy, do které se

vesnický primitiv, kterému není ani rozumět.
Kdyby všichni herci dokázali najít podstatu charakteru
své postavy a uchopit ji stejně sofistikovaně a hravě jako
Kuzník, Poprask na laguně by se stal velmi dobrou podívanou. Nakročeno k tomu má i Jakub Svojanovský v roli inspektora Isidora, kterému se do své postavy podařilo dostat tenzi
a komiku slizkého seladona pošilhávajícího po každé ženské

Inscenace si od počátku drží, i díky velmi dobrým hereckým výkonům, rychlý temporytmus a divák v nastalé změti
lidí, barev, hlasů, vycpaných prsou a zadků brzy zapomene
na to, že chtěl v příběhu hledat nějaký skrytý, ušlechtilejší
význam. Ten totiž nenajde.
Inscenace v režii Vojtěcha Nejedlého divákům nabízí příběh o lidské ješitnosti a lásce. O tom, jak si všichni nadávají,
ale zároveň se milují. Výchozí situací je malicherná hádka,
která vzniká jen kvůli špičkování pár nudících se žen před
příjezdem jejich mužů z moře, a přitom přeroste v nepřekonatelný problém a zapříčiní rozpad několika vztahů. I když je
dějová linka několikanásobných hádek mezi ženami a muži
značně komplikovaná, pro diváka je svým neustálým a někdy
až téměř zbytečným a otravným opakováním základních tezí
srozumitelná. A ač už od počátku není těžké odhadnout, jak
to celé skončí, scény nabízejí pochopitelnou a jednoduchou
situační komiku.
Goldoni v této hře uplatňuje svoji reformu commedie
Reflexe z domova

sukni. Oba ve svých rolích působí velmi uvolněně a jistě.
Mezi herci celkově panuje dobrá souhra, jsou schopni
na sebe reagovat i při nečekaných situacích (zakopnutí herečky na strmých schodech nebo ulomení ploutve mečouna)
a krátce zaimprovizovat v rámci hry. I při tom množství textu,
který ze sebe na jevišti překotně chrlí, si neskáčou do řeči,
což působí dojmem, že se poslouchají, dobře vědí, co chtějí
divákovi sdělit, a pouze nepřeříkávají naučený text.
Ženská část souboru dostala náročný úkol ztvárnit hašteřivé horkokrevné Italky. Sice má každá postava svoji motivaci, ale jejich charaktery u monotónně ukřičených pasáží,

Kdyby všichni herci dokázali
najít podstatu charakteru své
postavy a uchopit ji stejně
sofistikovaně a hravě jako
Kuzník, Poprask na laguně
by se stal velmi dobrou
podívanou.
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Charizmatický
Josef K. a jeho
krabice
autorka: Adéla Kalusová

Katedra činoherního divadla
autor: Franz Kafka
dramatizace: Jan Grossman
režie: Vít Malota
dramaturgie: Kateřina Studená
scénografie: Zuzana Štěpančíková
hudba: Vratislav Zochr
produkce: Veronika Svobodová
hrají: Samuel Toman, Filip Jáša, Martina Jindrová,
Matylda Königová, Barbora Křupková, Petr Kult,
Renáta Matějíčková, Stavros Pozidis, Anežka Šťastná,
Petr Urban, Tomáš Weisser, Jakub Svojanovský
psáno z premiéry 1. 2. 2020
fotografie: Robert Malota
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Na studiové scéně Švandova divadla se 1. února uskutečnila premiéra inscenace Proces divadelního spolku Distheatranz. Inscenace se hrála už v prostorách DAMU jako
klauzurní závěrečná práce, ale začátkem února se počin
mladých divadelníků přesunul do Studia Švandova divadla,
kde bude nadále na repertoáru.
Režisér Vít Malota a dramaturgyně Kateřina Studená
použili pro nastudování dramatizaci Jana Grossmana a jednotlivé situace staví do prázdného prostoru Studia. Divák
tedy vnímá především přirozené dispozice studiové scény,
jejíž stěny jsou postaveny z oranžových cihel. Kamenné zdi
sice působí syrově, ale teplá barva cihel navozuje útulnou

atmosféru. Zvláštní kombinace syrovosti a tepla koresponduje s příběhem hlavního hrdiny Josefa K. v podání Samuela Tomana, který je bezdůvodně a bez vysvětlení obviněn
ze zločinu. Celý proces jeho stíhání je nanejvýš absurdní.
Situace Josefa K. je stejně nezdolatelná jako tvrdý kámen,
který nás kolem dokola obklopuje. Na holé scéně herci využívají pouze papírové krabice. Každá z postav má na své
krabici natištěnou číselnou řadu a postavy z nich postupně
vyndávají rekvizity pro rozehrávání situací. Jejich funkce však
není pouze praktická. Krabice odkazují na nesmyslnou byro-

nepotřebovaly žádnou výpomoc. Přitom inscenace je postavena především na hereckých výkonech. Herečtí kolegové
Samuela Tomana hrají více postav. Rozdílné charaktery se
jim povedlo díky gestům, fyzickému postavení či tónu hlasu zřetelně odlišit a vytvořit na malém prostoru komplexní
postavy. Leporelovité skládání scén v rychlém střihu zvládli
herci s lehkostí a přecházeli ze scény do scény, aniž by do
nových postav přenášeli rysy těch předešlých.
Velmi poutavý byl herecký výkon hlavního hrdiny. Změnou tělesného napětí ukázal Samuel Toman mnohovrstevnatost své postavy. Jeho Josef K. byl ohnivý, vzdorovitý, sklíčený, bezradný, sexy. Až do poslední chvíle čelil absurditě
svého procesu, který je opředen záhadou. Stejnou záhadu
v sobě nese Tomanova herecká aura. Mladistvě vzpurná se
zvláštním pichlavým klidem. Přímý nekompromisní pohled
s dotekem něhy, která ve chvílích zoufalství probleskávala
na povrch. Co však získalo mou pozornost především, je Tomanova přesná dikce a artikulace spojená s osobitou barvou
hlasu.
Malotův Proces je především o herecké souhře a dobře vystavěných situacích. Vztahy, dominance a submisivita
dané postavy je z jevištního postavení čitelná. Svižný temporytmus vychází z rychlého střídání obrazů. Jazyk postav
je sice místy komplikovaný a rychlý spád se tím tak brzdí,
k jeho udržení však režisér využívá příchody postav ze všech
zákoutí Studia. Je tak rozehraný opravdu celý prostor. Pocit únavy ke konci představení vyplývá spíše z příběhu než
z inscenace samé, z toho, že se Josef K. v žádné scéně
neposouvá blíže k rozřešení svého procesu. A přes herecké
nasazení Samuela Tomana začíná být bezvýchodnost situace jeho Josefa K. ke konci inscenace zdlouhavá.
Kafkův Proces je o jedinci, který bojuje proti nespravedlnosti systému a společnosti, která popírá individualitu

kracii, která popírá individualitu člověka a vnímá ho jako věc,
která musí být vyřízena, odložena, přesunuta. Natištěné číslo
připomíná čísla přidělená vězňům koncentračních táborů
a odkazuje na totalitní režim, jehož praktiky se hojně objevují
i ve společnosti Josefa K. Spojení praktičnosti s tématem
hodnotím jako jeden z výrazných kladných prvků inscenace
Prázdná scéna klade na herce větší nároky a zvyšuje
možnosti jejich ztracení v prostoru. Herci Distheatranzu
však naplnili prázdnotu energií a jejich herecké výkony

jedince. Téma, které bylo, je a bude asi stále aktuální. Příběh Kafkova Procesu rezonuje i ve společnostech, které se
s totalitou nepotkaly napřímo. O to více v té naší. Prakticky
nedávno vládla v naší zemi totalita, a aktuálnost Kafkova
příběhu je proto více než zarážející. Skupina Disthetranz si je
této kvality textu i tématu vědoma. Přestože nemám pocit, že
by mi tvůrčí tým sdělil více než samotný Kafka, a možná ani
víc sdělit nechtěl, to, co se na jevišti odehrává, mě baví. A nejen díky hereckému výkonu Samuela Tomana v hlavní roli.

Malotův Proces je především
o herecké souhře a dobře
vystavěných situacích.
Vztahy, dominance
a submisivita dané postavy
je z jevištního postavení
čitelná.
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Rozhovor s Ivanou Uhlířovou:

Za
kopcema
svět
autorka: Eliška Raiterová
fotografie: Oskar Helcel
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Ačkoli se tím zvlášť nechlubí, má herečka Ivana Uhlířová z posledních let bohaté zkušenosti s německojazyčným
divadelním prostředím. Účinkovala v inscenacích curyšského Schauspielhausu, na Wiener Festowochen, v německém
Theater Bremen a mnichovských Kammerspiele. Také proto se ukázala být v kontextu čísla pozastavujícího se nad
naší poslední zkušeností s německým divadlem příhodným
zvěstovatelem. Zatímco zachraňovala svou dceru Lotu před
nástrahami elevace Studia Řetízek, vysvětlovala mi, jaké
je přemýšlet na jevišti v němčině, proč nechce být v ďolíku
králem a kde je začátek chobotnice. Přitom se neustále
spiklenecky pousmívala: „No jsem zvědavá, jak to tam,
Eliško, napíšeš.“

se věnuje tomu, co dělat, když se stane chyba, jak s ní
naložit, jak se z ní dostat. Toto myšlení je důležité, nějaký
intelekt, který umožňuje v situaci být a přemýšlet. Je
pravda, že v německém prostředí často chybí. Mám ale
štěstí na hravé lidi, a když ještě mají precizní techniku
a disciplínu, ocitneš se pak na úplně jiné úrovni. Němci
jsou taky nesmírně organizovaní. Při jednom představení
se mi na jevišti při větě „Ihre Zähne sind makellos – její
zuby jsou bezvadné“ rozpadl zub. Tak jsem se zastavila
v akci a řekla jsem: „Pardon, mně se asi rozpadl zub.“ Za
půl hodiny jsem stála na tom stejném místě s novým
zubem. Sehnali zubařku během okamžiku, ještě se navíc
jmenovala Anja Geisler. Anja Geisler mi spravovala zuby
(smích). Mají zkrátka jiné prostředky, jsou lépe placení.
Tady je možná začátek té chobotnice, proč je úroveň jejich
fungování s naší nesrovnatelná. Nejsou vynervovaní, že
musí ještě běžet pracovat tam a tam. Mají na práci více
času a klidu.

Když se řekne „německé divadlo,“ co se ti vybaví jako
první?
Stoupne mi adrenalin, narovnám se. Svět německého divadla je jiný než divadla českého, větší. Když mluvíš
německy, tak hraješ v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku, a musíš být neustále připravená. Protože pokud
nejsi, za tebou stojí celý zástup lidí, kteří by za tvoji roli
upsali duši ďáblu. Německé divadlo je pro mě výzva,
Němci jsou dál scénograficky, herecky… ale samozřejmě člověk zjistí, když se v německém prostředí pohybuje,
že jejich dril, který my tak často obdivujeme, je mnohdy
prázdný. Minulý rok jsem měla možnost učit herecký ročník na Univerzitě Mozarteum v Salzburku. Herci přišli na
zkoušku naprosto vzorně připravení, vycepovaní. To bylo
na jednu stranu úžasné, ale zároveň pro mě bylo těžké
jejich perfekcionismus a strukturu nabourat a přimět je
přemýšlet v situaci. Nabádala jsem je, ať udělají pauzu,
ať v té pauze existují a teprve pak až promluví. Hodně
studentů to vůbec nedokázalo.

Urazila jsi k německému divadlu pozoruhodnou cestu, od
první zkušenosti v Schauspielhausu v Curychu v inscenaci
Kamily Polívkové přes Pařízkovu Kauzu Schwejk v Theater
Bremen k mnichovským Kammerspiele. Nejpozoruhodnější
se mi ale zdá, že jsi ambice hrát v Německu dřív neměla, netušila jsi o svém jevištním citu pro německý jazyk,
a všechno se seběhlo vlastně náhodou, zčistajasna. Jak
se taková věc stane?
Když jsem hrála v Divadle Komedie, byla Komedie
s Německem prostřednictvím Dušana Pařízka úzce propojená. Já jsem ale hrála převážně v inscenacích Davida
Jařaba a ty do Německa nejezdily. Mě kontakt s Německem jen zdálky fascinoval a cítila jsem, že bych tam jezdila ráda. Uvědomila jsem si, že nechci zůstat v ďolíku

Přísná disciplína má tedy i svou stinnou stránku. Něco
podobného jsem pociťovala, když jsem studovala půl roku
v Německu na giessenském divadelním Institutu. Právě
spontánní hravost a lehkost mi ve výuce chyběla. Všechno
se bralo hodně vážně, o všem se stále dokola diskutovalo
a málokdy se objevil impulz „pojďme něco zkusit, cokoli,“
který se mi zdá při zkoušení důležitý.
Ano, připravenost tam určitě převažuje. V Salzburku
se mi třeba jen u tří ze sedmi studentů podařilo
probudit svobodné existování v situaci. Zbytek ode mě
chtěl vystavět schéma a celou situaci nadiktovat. Na
uměleckých školách je to ale obecně složitější. Pro mě
je základem divadla situace, a i když se divadlo a jeho
prostředky mění, situace v něm musí být stále a herec
v ní musí umět přemýšlet. Jenže systém školy například
skoro nikdy nepracuje s chybou. Ve školách je obvykle
vůle situace „nacvičit,“ když to řeknu blbě, ale málokdo

jako král, když je za kopcema další svět. Ocitla jsem se
tenkrát v Curychu. V Schauspielhausu nabídli režii Dušanovi Pařízkovi, který ale toho času nemohl a přepustil
místo Kamile Polívkové. Ona obsadila mě. Myslela jsem,
že budu v inscenaci říkat jen pár vět, protože Kamila věděla, že neumím německy. Ale otevřu scénář a na konci
pětistránkový monolog. Dva dny jsem chodila v Curychu
podél řeky a odkládala učení, nechtělo se mi do něj. Jen
párkrát jsem si monolog přečetla. Pořád jsem tam chodila
do papírnictví, které mě, dítě socialismu, tehdy fascinovalo, a bydleli jsme v takových parádních loftových bytech…
celé to byl velký zážitek. Večer jsem se na monolog podívala a zjistila jsem, že si ho skoro celý pamatuju. Byla to
výzva, ale věděla jsem, že ji zvládnu. Kolikrát jsem něco
točila v angličtině a rvala jsem si vlasy. Tohle bylo jiné. Cítila jsem vůči němčině velký respekt, zároveň jsem měla
v sobě odvahu a trochu taky drzost. V den premiéry jsem
chodila po parkovišti u Schiffbau a říkala jsem si „ono to
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asi jde, hrát v němčině“. Z peněz, které jsem si vydělala
v Curychu, jsem si koupila jazykovou školu v Hamburku
a naučila se dát sloveso na konec věty za sto tisíc.

dvou letech přichází nový šéf atp. Je to velmi zdravé, protože se nebudují falešné kontakty. Také je ale tím těžší obstát.
Musíš neustále dokazovat, že jsi dobrá. Dvakrát víc, když jsi
cizinka. V tu chvíli do toho ještě vstupuje německý jazyk.

Předtím jsi tedy uměla jen základy němčiny?
Neuměla jsem nic! Učila jsem se na základce, ale pak
už nikdy. Je pravda, že mě tenkrát chtěla učitelka pořád
posílat na nějaké olympiády, ale já jsem nebyla ten typ,
nikdy jsem na žádnou nedošla. Moje babička byla Němka,
ale nesměla s námi mluvit, protože děda to nerad slyšel.
Žila v oblasti bývalých Sudet, Oberschlesien, dřív Německo, dnešní Polsko. Po válce část rodiny odešla do Mnichova, nějaká vzdálená příbuzná tam dodnes žije. Chtěla
jsem ji v průběhu zkoušení v Kammerspiele vyhledat, ale
nestihla jsem to, protože zkoušení bylo opravdu náročné.
Večer jsem vždy přišla domů a hledala ve slovníku slova,
kterým jsem na zkoušce nerozuměla. V divadle jsem pochopitelně předstírala, že vím. Nikdo ti neuleví proto, že
jsi odjinud. Stačíš? Dobrý. Nestačíš? Tak promiň… Z Mnichova mi volali dvakrát. Když hledali herečku do souboru,
jela jsem tam na Vorsprechen, jak Němci říkají (konkurs,
pozn. red.). Intendant Matthias Lilienthal si tehdy celou
dobu prohlížel svoje boty. Hm, říkala jsem si, toho asi moc
nezajímám. Když jsem pak přijela zpátky do Čech, šla jsem
rovnou do jednoho nejmenovaného velkého divadla, kde
jsem večer hrála, a byl to pro mě hrozný šok. Věděla jsem,
že se zblázním, jestli mě v Německu nevezmou. Neklaplo
to, vzali nakonec nějakou Srbku, prý jsem byla málo „východní“. Jenže pak přišel Schwejk a Theater Bremen; také
jsem v Německu potkala Kaie Ohrema, mého milého dvorního režiséra, se kterým jsme dělali v Čechách Deu Loher
Zemi beze slov. Dlouho jsem stála na rozmezí, jestli to tady
zabalit a žít v Německu. Věděla jsem ale, že bych musela

V jednom rozhovoru jsi řekla: „Kdybych měla němčinu definovat, tak jsou to volně padající ocelová lana. Tím, že těžiště
věty, sloveso, je na konci, poskytuje neuvěřitelnou přesnost
vyjádření. Čeština oproti tomu je jako vyjet si motoráčkem
někam do přírody – a tady máte prostě Ferrari.“ A taky: „Když
se řekne němčina, vidím starou zpustlou zahradu se starým,
tmavým kovovým plotem.“ To mě zaujalo, protože se ve svém
okolí často setkávám s negativními reakcemi na německý
jazyk a jeho řečovou podobu. Lidé říkají, že je tvrdá, ostrá,
nepříjemná, mají ji zafixovanou v souvislosti s Hitlerovými
fanatickými projevy atp. Ty ji ale vidíš velmi poeticky. Nacházíš kvalitu v něčem, čím jiní často opovrhují, to je krásné.
Samozřejmě, že je v našem povědomí tohle vnímání.
V mém mládí existoval časopis Quelle, kterým jsme listovali
a říkali si, co by kdo chtěl: hračky, oblečení… a na fotkách
pózovali úchylní Němci s ponožkama do půli lýtek. Spousta lidí němčinu nesnáší, ale já jsem ji uviděla úplně jinak.
Fascinuje mě, protože je neuvěřitelně přesná. Třeba slovo
Hassliebe – ze dvou slov umí udělat jedno, které má ambivalentní význam („nenávistná láska,“ z něm. Hass, nenávist,
Liebe, láska, pozn. red.). Když stojíš na jevišti a mluvíš, je
to jako kdybys vrhala šípy do diváků. Hlavní budova v Mnichově, Kammer Eins, není úplně malé divadlo, jeviště je
dost hluboké, ale jazyk mě jím nesl. S češtinou si musíš
dát mnohem víc práce, abys měla výraz.
Ve stejném rozhovoru jsi mluvila o tom, že „Němčina je
jevištní jazyk. Čeština, ať si říká kdo chce co chce, se
jí v tomhle absolutně nemůže rovnat. Jak má otevřené
vokály, tak vám ten fokus pořád uniká.“ Napadlo mě, že
tato indispozice češtině ale možná umožnila Krejčovy režie,
Hrubínovy a Topolovy hry, takové komorní intimní něžné věci,
měkké, skromné. Nenapadá mě nic obdobného, co by vzniklo
v Německu. Tady je možná zase jejich Achillova pata?
To je možné. Já teď mluvím za herce, který má prostředek, a tím prostředkem je jazyk. Pomáhal mi budovat
respekt. Charakter postavy se stavěl mnohem lépe než
v češtině. V Německu jsem teprve pochopila, proč mají národy s různými jazyky různou mentalitu. Mentalita vyrůstá
z jazyka. A bylo nesmírně vzrušující tohle pochopit nikoliv
teoreticky, ale prakticky, zažít to.

začít zase od začátku, pracovat v kavárnách, a toho jsem
si už v Čechách zažila dost. Později jsem si občas své rozhodnutí vyčítala, ale zkrátka jsem ho udělala. Musela bych
v Německu chodit na premiéry a získávat kontakty a zjistila
jsem, že tohle cílené sbližování moc neumím.
V souvislosti s Němci a jejich povahou se často hovoří o určitém chladu, rezervovanosti (můj turecký kamarád, něžný
člověk a milovník Kafky, který se mnou v Německu studoval,
vždy říkal, že mají Němci kaltes Herz, chladné srdce). Jaká
byla v tomto směru tvoje zkušenost, našla jsi v Německu
přátele?
Mám v Německu spoustu kamarádů, ale něco takového
tam skutečně je. Jsou jiní a je to logické. Neměli na západě
režim, který jsme měli my a který nás zásadně ovlivnil. Také
je možné, že je německá odtažitost daná právě větším prostředím. Způsobuje větší fluktuaci lidí a oni se kvůli tomu
na sebe tolik nevážou. Neustále se na pozicích střídají, po

Takže na jevišti přemýšlíš v němčině?
To musíš! Na jevišti se musíš rozhodovat v mikrosekundách a nemáš čas překládat si do češtiny. Kolega Thomas Schmauser mě takhle na jevišti zkoušel
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V rozhovoru pro Aktuálně před šesti lety: „Když mám slabé
chvilky, mám pocit, že mě osmdesát procent lidí v hledišti
nenávidí. Nemám ráda tváře diváků, protože mě uvádějí do
tohoto rozpoložení.“ Jsou to hodně silná slova. Platí stále,
nebo se něco změnilo?
To je celoživotní nastavení. Kdysi jsme si o nenávisti
k divákům povídali s Ornestem. Bez nich jsi nic, ale zároveň opravdu můžou svým nastavením zničit představení. Jak to říct, je to taková Hassliebe. Je to těžké, lidi si
občas myslí, že jsou místo v divadle u televize. V jednom
představení jsem například říkala, že mi zemřela máma
a že je sedm srnek na zahradě. A paní v hledišti dva
metry ode mě si vyndala krém a začala si mazat ruce…
Ale mě musí lidi taky nesnášet. Jsem specifický člověk
a musím jim lézt na nervy. Já bych se na sebe nechtěla
dívat (smích).

nachytat. Schválně v našem dialogu přeskakoval pasáže,
nebo se mě zeptal na něco mimo text. Suflér Joachim,
milý starší pán, za mnou vždy po představení přišel a ptal
se „Ivana, wie hast du es geschafft (jak jsi to zvládla,
pozn. red.)?“ Tak mu říkám: „Joachim, já mám příliš velké
ego, než abych mu dovolila udělat ze mě pitomce!“ Nějak
jsem celou dobu cítila, že je tam ta babička, němčina pro
mě má naturel, který vnímám právě díky ní. Byla jsem za
tuhle zkušenost Schmauserovi nakonec i vděčná.
Krajské listy Praha v roce 2016 napsaly, že jsi od dob Lídy
Baarové první herečka, která se proslavila v Německu. Jaký
je to pocit?
Ale já jsem se neproslavila! Ještě někde na internetu
stojí, že je mi padesát. Bude mi čtyřicet!!! Dostat velkou
roli a zkoušet v Kammerspiele samozřejmě považuji za
velký úspěch, ale takové úspěchy se u nás nepočítají.
Málokdo třeba ví, že skvělý výtvarník a scénárista Vojta
Mašek dostal v Bologni jednu z nejlepších cen za dětskou
knihu. U nás se pořád mluví jen o Magnesii Liteře. A je
dobře, že se o ní mluví, ale zároveň se pak můžeš uvařit
ve vlastní šťávě.
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V jaké fázi jsi teď? Chystáš se ještě do Německa, nebo zůstaneš v Čechách?
Teď budeme dělat ve Volksbühne koprodukci s Městskými divadly pražskými v režii Michala Háby. A taky chystáme další věc s Kaiem. Vždycky se něco objeví.
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Než vyrazíte na výlet do Berlína, zjistěte si, jestli máte
výběry z bankomatů v zahraničí zdarma. Berlínské podniky totiž z nějakého nepochopitelného důvodu ve většině
případů neakceptují karty a berou pouze hotovost. Štěstí
je, že karta zní anglicky - card a německy - die Karte velmi
podobně. Což vás neučiní šťastnými, když jste poslední cash
utratili za sice levný, ale o to víc nechutný currywurst a už
hodinu chodíte po berlínské odlehlé čtvrti s nadějí, že narazíte na podnik, kde budou brát karty. Víte ale, že co se týká
karet, nenarazíte na jazykovou bariéru. Koho by to napadlo?
Je 21. století. Jsme v Berlíně. Je 21. století. V Krakově se dá
všude platit kartou. No, ať už s kartou, nebo bez ní, váš účet
se asi trochu prohne. Což bolí, když jste studentka vysoké
školy, bydlící v Praze a žijící klasický studentský život, který
z vás přirozeně dělá milovnici studentských cen a všech
student-friendly podniků. Studentské ceny jsem v Berlíně tedy nepotkala. Nepočítám do toho vlastní rozhodnutí
navštívit hipsterský podnik Roamers, kde báječný brunch
s kávou stál tolik jako představení v Berliner Ensemble
plus dvě piva. Berlínský piva. Čtyři český. Ten brunch byl
ale opravdu výborný a takový insta #foodporn jídlo jsem
nikdy neměla. Podnik doporučuji a vyzdvihuji možnost platit kartou. Společně s mými přáteli a přáteli divadla jsem
vyrazila do Berlína především za divadlem. Vstupenky do
divadla byly paradoxně jednou z nejlevnějších položek celé
akce Berlín. Studentská vstupenka, kterou můžete zaplatit
kartou, stojí devět euro. Což je o víc než polovinu levnější
než vstupenka do poslední cenové kategorie na muzikál
Čarodějka v pražské Goja Music Hall. Čarodějku ale asi
není zcela vhodné srovnávat s Thalheimrovým Othellem.
Hádám totiž, že se pohybujeme ve zcela odlišných vodách,
i když přiznávám, že jsem Čarodějku neviděla. A neuvidím.
Ani nejlevnější cenová kategorie v Goje totiž nezapadá do

město. Nezbývá tedy než přesunout se do divadla metrem.
Celodenní jízdenka je skoro stejně drahá jako lístek na večerní představení. Z aktualizovaných informací se v novém
roce cena jízdného ještě zvedla a cena jízdenky s cenou
vstupenky do divadla je tedy zcela srovnatelná. Varuji, že
vaše nálada se může rapidně zhoršit ve chvíli, kdy zjistíte, že
celodenní neznamená například od 11 do 11 druhého dne.
Všechny celodenní jízdenky končí ve 3 hodiny ráno. A to vy
se zrovna vracíte domů ze sympatického podniku s názvem
Papa liebt dich. #berlinskepravdy Bojujete tedy s vysokými
cenami i s časem. Útočištěm se nám stalo kouzelné Berliner Ensemble. Nejenom, že si můžete dovolit vstupenky,
aniž byste museli prodat orgány, ale v divadelní kantýně
si můžete koupit preclík za jedno euro a padesát centů.
Preclík je dobrý a podporuje atmosféru německé kultury.
Stejně jako lederhose. I když ty se nosí v Rakousku a v Bavorsku. V divadelní kantýně se sice nedá platit kartou, zato
si můžete zcela volně rozebrat ve vstupní hale divadla hned
vedle pokladen pohlednice. Na pohlednicích jsou fotografie
z inscenací, které jsou na repertoáru divadla. Já jsem si jich
tedy pár volně rozebrala. Bylo jich víc než pár, a proto jsem
rozebírala nenápadně. Nápaditě teď zdobí zdi mého pokoje.
Nepůsobí to levně a bylo to úplně zadarmo.
Následuje divadelní zážitek k nezaplacení a večer pak
už pár předražených piv ve skvělých podnicích. Bavíte se
a děláte, že nevidíte, kolik to pivo stojí, a nad panákem se
dlouze rozmýšlíte. Vaše slabá vůle však převálcuje vaši peněženku a vy se uklidňujete heslem mojí matky: „Dovolená
je od slova dovolit si.“ V Berlíně si dovolíš a v Praze si pak
utáhneš opasek. Stojí to ale za to. Myslím to divadlo. Německý pivo se s českým nedá srovnat.
Varování na závěr. Pokud budete jízdenku na metro
platit kartou, což je možné, nenechávejte jí v automatu. Po

mého low cost konceptu existence. Zpátky na západ. Rada,
jak nejvíce ušetřit v hlavním městě, je pohybovat se pěšky.
Je to ale docela problematické, jelikož Berlín je rozlehlé

odebrání jízdenky z té přihrádky, kam vám vypadne, vysuňte
platební kartu z automatu a schovejte ji do peněženky. Ať
nedopadnete jako kamarád Marek.

autorka: Adéla Kalusová
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režie a scéna: David Dušan Pařízek
dramaturgie: Roland Koberg
kostýmy: Kamila Polívková
světla: Paul Grilj
písané z hosťovania Volkstheatru
24. 11. 2020 v Stavovskom divadle
fotografie: Daniel Kindler
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V rámci dvadsiateho štvrtého ročníka Pražského divadelného festivalu nemeckého jazyka zavítala do Stavovského
divadla inscenácia Štěstí a pád krále Otakara v réžii Davida
Dušana Pařízka. Český režisér, tvoriaci najmä v nemecky
hovoriacich krajinách, naštudoval počas minulej sezóny historickú hru Franza Grillparzera vo viedenskom Volkstheatri.
Dlho očakávané pražské uvedenie jeho počinu tvorcom zároveň poslúžilo ako derniéra vo veľkolepom štýle.
Pařízek očistil rakúsku klasiku od pátosu a národného
sentimentu silnou iróniou a všadeprítomnou ostrou satirou.
Ako zjednotiteľ česko-rakúskych území pricvála v úvode na
scénu Karel Dobrý na skutočnom bielom tátošovi. Jeho kráľ
Otakar, rakúsky panovník českého pôvodu, je samoľúby a ješitný egomaniak. Okolie komanduje s mimoriadnou chuťou,
až miernou agresivitou. Divák systematicky nadobúda pocit,
že ponižovaním miestnych poddaných a rakúskej šľachty si
konečne kompenzuje takzvaný minderwertigkeitskomplex —
každému utláčanému národu typický pocit menejcennosti.
Dvorania rakúskeho pôvodu naň pohliadajú ako na ukričaného „čecháčka” bez schopnosti kontrolovať sa. Neskôr sa
mu po cholerickom záchvate vyvolanom prehrou vo voľbe
panovníka novovznikajúcej habsburskej monarchie dostáva
reakcie v podobe textovej vsuvky mimo Grillparzerov text:
„Tohle je důvod, proč jsme Vás nezvolili císařem”.

historicko-politického odkazu. Inscenácia však viedenskému publiku naznačuje, a to nie príliš súcitným spôsobom,
že niet dôvodu biť sa do pŕs. Jednou z najvýraznejších motivických línií Pařízkovej interpretácie je švajčiarsky pôvod
zakladateľa habsburskej dynastie. Rudolf I. v podaní Lukasa
Holzhausena totiž vie vysloviť slovo Österreich len so značnými ťažkosťami a povedomie o tom, kdeže sa nachádza tá
Viedeň má len veľmi hmlisté.

Rudolf I. v podaní
Lukasa Holzhausena vie
vysloviť slovo Österreich
len so značnými ťažkosťami
a povedomie o tom, kdeže
sa nachádza tá Viedeň
má len veľmi hmlisté.
Pomyselný „klinec do rakvy rakúskej hrdosti” predstavuje parodický odkaz na bývalého starostu Viedne, ktorú
grandiózne rozohral Rainer Galke prostredníctvom role viedenského purkrábího Paltrama Vatza. Galkeho bravúrna posluhovačská kreácia vrcholí v momente, keď Otakarovi o vlások uniká cisársky titul. Na trón nastupuje Rudolf I. a Galke
završuje svoju postavu klimaxom pätolízačstva. Korunovaný
Rudolf usadá na breh rieky (na scéne je po celý čas prítomné vodou napustené koryto, aplikované do podlahy po celej
šírke javiska, najskôr predstavujúce Rýn, neskôr Dunaj) aby
si poobzeral nadobudnuté územia a popritom si symbolicky
umyl nohy. V tom zo seba Vatz strháva všetok odev a publiku
sa naskytá pohľad na falošný hyperbolizovaný falus hompáľajúci sa medzi jeho nohami. V opojení loajalitou nasle-

Nepôsobí v dobe
masových hnutí
za práva zvierat výber
takého vyjadrovacieho
prostriedku skôr
ako megalománia
samotných tvorcov?

duje panovníkov príklad skokom do koryta rieky a vyvádza
v ňom doslova ako prasa. Po výdatnom kúpeli sa uvelebí na
brehu Dunaja, sťa veľryba práve vyvrhnutá z morských vĺn,
a Rudolfovi habsburskému dôkladne poumýva nohy. Opodiaľ
stojí Otakar s mečom v ruke a neprítomným výrazom v tvári,
premýšľajúci vari sa mu to azda len nesníva.
Viedenský kráľovský dvor sa okrem iného hmýri najrôznejšími dialektmi: švajčiarským, nemeckým a samozrejme hneď niekoľkými lokálnymi rakúskymi dialektmi. Aby toho
nebolo dosť, Karel Dobrý si neodpustí improvizáciu v rodnom
jazyku českom. Pařízek tak systematicky rozbíja ilúziu etnicky a kultúrne zjednoteného rakúskeho národa.
Od scény odohrávajúcej sa na brehu Dunaja sa však situácie s veľkým dramatickým potenciálom začínajú pričasto
meniť na prosté závody komikov. Druhá tretina inscenácie
je jednoznačne najslabším článkom Pařízkovho diela. Pod
priehrštím gagov, satirických výstupov a hereckých extemporé ustupujú udalosti fabule do pozadia a dej stráca

Využitie majestátneho živého zvieraťa pôsobí vo výsledku trochu samoúčelne. Kráľ Otakar svojho miláčika
rozmaznáva kŕmením, strojí ho a hrebelcuje. Kôň tak v inscenácii plní prevažne okrasnú funkciu. Na druhej strane,
práve tento fakt je možné chápať ako akýsi výraz Otakarovej
megalománie. Markantný je tak opäť aj jeho vzťah k okoliu,
ku ktorému rozhodne neprejavuje rovnakú náklonnosť a starostlivosť. Z etického hľadiska však takto obstojí využitie živého zvieraťa na javisku ešte o čosi menej. Nepôsobí v dobe
masových hnutí za práva zvierat výber takého vyjadrovacieho
prostriedku skôr ako megalománia samotných tvorcov?
Česká národná hrdosť rozhodne nieje jediná, ktorá v inscenácii nemilosrdne utrpí. Ani na tej rakúskej, nemeckej ba
dokonca maďarskej nenechajú tvorcovia suchej nitky. Jednou z hlavných tém Grillparzerovej hry je formovanie a vznik
habsburskej monarchie, teda najcennejšieho rakúskeho
Reflexe ze světa
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koherentnosť. Z inscenácie sa (v týchto miestach) vytráca
napätie a gradácia.
Finále a záver však prinášajú opätovné zadosťučinenie. Kráľ Otakar je nútený potupne si vyprosiť od Rudolfa
I. postúpenie vlády nad Čechami a Moravou, ktoré boli
pričlenené k habsburskej monarchii. Potom ako mu tento
čin v očiach verejnosti prináša iba poníženie a opovrhnutie
sa chopí meča a s armádou tiahne na cisára očistiť svoje
meno. Utrpí krvavú porážku a hynie Rudolfovou rukou. Pařízkovsky abstraktná scénografia, zostavená z množstva
prostých nemaľovaných drevených dosiek, sa rúti k zemi
a triešti na drobné časti. V tragikomickej záverečnej scéne
je česko-moravské územie opäť bez vládcu a vo vysokých
kruhoch sa začína boj o moc. Sme svedkami nezmyselnej
spleti útočných hádok, kde sa ješitní a cholerickí muži snažia
za každú cenu presadiť svoje ego a napraviť pošramotenú
hrdosť. Hystericky na seba ukazujú prstom a jeden od druhého žiadajú podriadiť sa. Pripomínajúc skôr hromadu kohútov
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na jednom dvore než politických reprezentantov, zas a znova
drancujú a trhajú starý kontinent na kusy — jedným slovom
Európa! Rudolf habsburský nezabúda vyhlásiť, že tisíce obetí
teritoriálnych konfliktov padli v mene Božom! — a mocní európsky muži svorne tiahnu do boja nastoliť mier za pokriku
„Kristus! Kristus! Kristus!”. Rudolf následne prinúti smejúce
sa publikum k mlčaniu zákazom akokoľvek reagovať a v pološere a dunivom tichu uzatvára veľkolepú grotesku slovami:
„Slyšíte to ticho? Mír a pokoj byl znovu obnoven!”.
David Dušan Pařízek spolu so svojim inscenačným
tímom pretvoril oslavu prapôvodných ideálov habsburskej
dynastie v jej opačný protipól. Inscenácia nezriedka drasticky ironizuje Grillparzerovu ódu na absolutistickú moc a obnažuje korene súdobého európskeho (najmä však rakúskeho) konzervativizmu a nacionalizmu. V dobe utečeneckej
krízy, európskeho strachu o vlastnú integritu či novej vlny
extrémizmu sa tak ukazuje ako trefa do čierneho a zúfalo
potrebný budíček.
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Město
s nohou
na plynu
autorka: Barbora Sedláková
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Cesta do Berlína pro mě byla velká věc. Měla to být
má první návštěva všemi toliko opěvované metropole.
Termín našeho pobytu se navíc kryl s oslavami třiceti let
od zániku Berlínské zdi, která po necelých třiceti letech
existence padla 9. listopadu 1989. Hlavou se mi honila
všechna přídavná jména a charakteristiky, které moji přátelé
v souvislosti s Berlínem kdy použili – moderní, stylové a hipsterské město plné minimalistických kaváren, secondhandů
s těmi nejbizarnějšími kousky a širokou škálou barů, klubů
a hospod.

jevištěm přímo pod Bránou se na obrazovkách promítaly
archivní záběry z roku 1989 a velká koule, jež se vyjímala ve
středu jeviště, se videomappingem proměnila v zeměkouli.
Z reproduktorů hlasitě duněla píseň německého rappera
Trettmanna Stolpersteine (= kameny zmizelých, neboli dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku
před domy obětí holocaustu a nacistického režimu). Zem
pod nohama nám vibrovala. Postupně jsme zjistili, že davy
kolem tvoří kromě zvědavých cizinců zejména německy
mluvící rodiny s dětmi a důchodci. Nikdo z přítomných se
nezdál být multimediální pietní show pohoršen. V hlavě se
mi okamžitě vynořil obraz Staroměstského náměstí a oslav
třiceti let od sametové revoluce za zvuků rapu a hip hopu.
Taková představa mě pobavila. I po tak krátké době strávené
mezi Berlíňany jsem měla neodbytný pocit, že oproti nim
by pražské obyvatelstvo s podobnou podobou piety nesouhlasilo. Pražané se sice mohou pochlubit celou knihovnou
bájí, pověstí a mystérií, ovšem občas se zdá, že pokud jde
o zaplňování prázdných polic novými knihami, docházejí
nám nápady, nebo spíše ty neotřelé odmítáme přijmout.
Příkladem za všechny budiž obávaná mořská hrozba v podobě žluto-zeleno-fialové chobotnice. Jak půvabně by se
její chapadla vyjímala na fotografiích Prahy. Domnívám se,
že naši sousedé by podobný návrh dokázali proměnit v architektonickou realitu.

Za velkým jevištěm
přímo pod Bránou se na
obrazovkách promítaly
archivní záběry z roku
1989 a velká koule, jež se
vyjímala ve středu jeviště,
se videomapingem
proměnila v zeměkouli.
Ihned po příjezdu nás zlákala berlínská atmosféra a bez
jasného cíle jsme procházeli městem. Přestupovali jsme
z jedné linky metra na druhou a některé stanice nám okamžitě připomněly film My děti ze stanice ZOO. Bez ustání
jsme komentovali specifický a vpravdě hipsterský styl oblékání Berlíňanů a já se radovala z množství cyklistů, kteří
se nenechali odradit ani chladným mživým listopadovým
počasím. Očima jsem klouzala po budovách, které jsme
míjeli, a v centru města jsem stále častěji musela zaklonit
hlavu, aby mé zraky pojaly mohutná skleněná tělesa. Při

Přistihla jsem se, jak za
dalším rohem očekávám
úzkou uličku, v níž si
div nevyvrknu nohu
na kočičích hlavách.
Jenomže Berlín je hipster
s ohrnutými nohavicemi
a balenou cigaretou za
uchem, mladý, syrový
a surový.

pohledu na ně mě napadlo, kolik pověstí spojených s historií
města asi Berlíňané mají. Bavila mě představa bezhlavých
templářů prohánějících se po Skalitzer Straße, vodníků
trůnících pod Öberbaumbrücke, či chudého německého
houslisty sedícího v jednom z prosklených hranolů a hrajícího tklivou melodii. Těsně po setmění se nám podařilo
dojít k Památníku holocaustu architekta Petera Eisenmana
a pohltily nás tuny chladného betonu. Ačkoliv se zvenku zdá,
že kvádry tvořící památník jsou podobně vysoké, jakmile
mezi ně vstoupím, uvědomuji si, že zem pod nohama je
nakloněná směrem ke středu narýsovaného bludiště. A tak
se propadám a ztrácím mezi podivnými náhrobky, a občas
ke mně doléhají útržky hovoru turistů, kteří však zůstávají
mým zrakům skryti.
K večeru jsme se ocitli nedaleko Braniborské brány. Obklopovalo ji množství zátarasů a zástupy lidí, kteří se přišli
podívat na zvukovou zkoušku a přípravy oslav, jež měly vypuknout následujícího dne – devátého listopadu. Za velkým

Něco mi ale v ulicích Berlína po celou dobu chybělo
a asi bude chybět vždycky. Přistihla jsem se, jak za dalším
rohem očekávám úzkou uličku, v níž si div nevyvrknu nohu
na kočičích hlavách. Jenomže Berlín je hipster s ohrnutými
nohavicemi a balenou cigaretou za uchem, mladý, syrový
a surový. Srovnávat ho s dámou, jakou je Praha, která, oděná v těžkých sametových šatech, přežila staletí, se nezdá
spravedlivé ani k jednomu z měst. Já v sobě ale nejspíš
mám něco z té pražské tradičnosti a strachu z nového. Baví
mě škobrtání Starým Městem. Líbí se mi, jak mi při tom oči
těkají z jednoho historického slohu k druhému. Vzrušuje
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mě fakt, že téměř každá budova, lampa a socha má své tajemství, váže se k nim nějaká pověst nebo záhadný příběh.
Možná se pod nimi nachází poklad, stačí je jenom třikrát
bez dechu obejít. Zdá se mi, že na mně musí být vidět, že
se do berlínského prostředí nehodím.
Překvapilo mě, jak omšele a zašle Berlín i přes svou
novost působí. Není to ale špína nastřádaná časem, jako

v případě Prahy. Zdá se zkrátka, že Berlín se rozhodl užívat
si, dokud má ještě dost energie a dokud mu v tom nebrání
věk. Ze všeho těží maximum, a když už se slaví výročí, tak
se vším všudy. A daří se mu balancovat přesně na hranici
únosnosti. Cítím obdiv a možná až fascinaci takovým způsobem existence. Sama na něj ale asi nemám dost kuráže,
a proto se tu cítím trochu nepatřičně.

Tvorba Šárka Kadavá – Studentka bohemistiky a sémiotiky na Univerzitě
Karlově. Dříve chtěla být novinářkou a sbírat informace po světě, dnes by
byla radši, kdyby těch informací nebylo tolik, protože vnitřně touží vědět
úplně všechno a v tom velkém množství se občas ztrácí. Pokud se zrovna
nehledá mezi knižními regály nebo horskými vrcholy, sní o dobách, kdy
kniha nebyla jen konzumní položkou na trhu, a snaží se přijít na kloub
tomu, zda někteří lidé ovládají sedmou funkci jazyka.

kdo
miluje,
nesmí
do řeky
název kapitoly
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vracíš se
na staré popsané stránky
které tě usvědčují
z vlastní hlouposti
slova
která už nic neznamenají
se propíjí
skrz pevnou vazbu
a pronásledují tě až na polštář
kde za vzlyku deště
rozšiřují koryta řeky
do které můžeš vstoupit

zastrč mě
do zvukotěsného šuplíku
svého psacího stolu
jako už tolik básní
napsaných v afektu
bolestivých válek
rozumu a citu

tik tak

až mě znovu objevíš
po letech zjistíš

jako připomínka
ztraceného času
který jsi promiloval

hlučí v tiché eternitě
kterou se snažíš naplnit
aby ti v hlavě neznělo
tik tak

že jsem měla pravdu
tik tak
zní výčitky vycházejícího slunce
když tě po ránu nemůže pohladit po
kůži
a večer krví třísní nebe steskem po
tobě

více než jednou

mrtví
se ve své kráse
tyčí nad každým
kdo se očistcem
vydá po stopách
krvavých chodidel

tik tak
čas běží
a ty ho marníš tím
že žiješ

bůh dal lidem slovo
lid dal slovem světu řád
a nám už jediné nezbylo
abychom zodpověděli
proč chceme být spolu
takže se potápíme
v hlubinách chaosu
a mlčíme lásku

a my naivně věříme
že jsme ve své zkáze
stejně krásní

šepot kvetoucích stromů
rozechvívá břišní stěny
jedincům kteří se poddali
pučící jarní přírodě
byť ji ve své kráse
přes napuchlé oči
nikdy nespatří
Tvorba
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Tvorba
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