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Nejspíš předpokládáte, že se k vám v úvodních slovech dostane mé
hluboké zamyšlení nad situací, které jsme byli v posledních měsících
součástí. Že představím dopady divadelního půstu na psychické
rozpoložení, přehodnocení životní filozofie či doslova fyzické strádání.
Nebo jenom předpokládám, že vy předpokládáte? Nicméně nebudu se
pomocí slov vkrádat do vašich životů, které jsou momentálně napadeny
nebo osvobozeny rozvolňováním, a snažit se vám připomenout, že
divadlo bylo velmi ošklivě zasažené virem a jako léčba byla nasazena
absence diváků. Následoval by výčet synonym ke slovům devastující,
katastrofa, pláč. Bez ironie si všichni jistě uvědomujeme, že to pro divadlo
a divadelníky byl opravdu těžký čas, ať už se zdá být tento obrat jakkoliv
otřepaný. Při pročítání následujících stránek se utvrdíme v tom, že
divadlo je postavené na živém kontaktu diváka a herce či performera a na
přítomném okamžiku. Hledání alternativ této výjimečnosti, pro kterou,
troufám si říct, většina z nás divadlu podlehla, je komplikované. Možná
se vaše pocity shodují s některými pocity studentů divadelní kritiky?
Ať však zastáváte to či ono, já doufám, že z obsahu tohoto čísla vychází
především optimismus.
Koronavirový speciál časopisu Hybris nese téma „Ven z divadla“.
Toto téma představujeme v článcích, rozhovorech a úvahách v mnoha
podobách. Krize vyhnala divadelníky ven z divadla a my jsme zjistili, že
divadlo může žít na ulici, ve vnitrobloku, na silnici, v autě, v parku, kdekoli
venku. Divadelníci se ke svým divákům dostávali přes online prostor
a „potkávali se“ jinde než v obvyklém kamenném divadle. Toto tematické
ohraničení nás také přivedlo k oblasti paradivadelních aktivit.
Na závěr nezapomeňte, že nás čeká léto a venkovní divadelní scény.
Pokud uplynulé koronavirové měsíce přinesly půst, nechť ty letní
přinesou divadelní obžerství v podobě letních scén, festivalů a dalších
kulturních akcí. S optimismem hleďme do dalších měsíců.
Krásné divadelní „prázdniny“ Vám přeje

Adéla Kalusová
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Takmer okamžite po uzatvorení európskych divadiel, ku
ktorému dochádzalo postupne v rôznych časových etapách
zhruba od polovice marca, zasypalo medzinárodný internetový priestor nepreberné množstvo digitálnych obrazových záznamov divadelných inscenácií všetkých druhov.
Obyvatelia jednotlivých európskych regiónov, odstrihnutí
od akéhokoľvek spoločenského života alebo dokonca uväznení v domácich „karanténach“ (a to všetko po dobu dlhých
týždňov), tak mali možnosť kompenzovať si pravidelný prísun kultúrnych zážitkov sledovaním zverejnených záznamov
inscenácií tých najrenomovanejších divadelných tvorcov.

Divadlo ako také,
obzvlášť v európskom
kontexte, reprezentuje
a prehodnocuje hodnoty
našej civilizácie.
Od samotného počiatku pandémie bolo viac než zrejmé, najmä pokiaľ išlo o veľké inštitucionalizované divadelné
domy s medzinárodným renomé, že divadelná obec si plne
uvedomuje fakt nutnosti aj napriek všetkým prekážkam naďalej napĺňať svoju sociálnu funkciu a povinnosti vyplývajúce
z nej. Divadlo ako také, obzvlášť v európskom kontexte, reprezentuje a prehodnocuje hodnoty našej civilizácie. V zásade sa (bezpochyby však nie vždy) podieľa na kultivácii
človeka a jeho osobnosti prostredníctvom kritického prístupu k sebe samému. Všeobecné nálada a povedomie nesúce
sa naprieč umeleckými kruhmi západného sveta jasne postulovali: udržať kontinuitu napĺňania spoločenskej funkcie
divadla navzdory tomu, že sa tak nemôže diať tradičným,
jemu najvlastnejším spôsobom, a teda hic et nunc.
Národní divadlo Praha vypracovalo manifest Kultura je
národ, prostredníctvom ktorého sa hlási k svojej historickej
zodpovednosti za Čechov ako etnickú skupinu a započalo
s živými vysielaniami diskusií na rôzne spoločenské témy
na YouTube kanály Činohry ND. Za jeden z najzdarnejších
prípadov môžeme bezpochyby považovať ansámbel ikonického berlínskeho divadla Schaubühne am Lehniner Platz,
ktorý začal do jedného týždňa od zákazu prítomnosti občanov na kultúrnych podujatiach na území Spolkovej republiky
Nemecka s realizáciou prepracovaného a mnohotvárneho
online-programu.
Počas prvého mesiaca pandémie zverejňovalo divadlo
Schaubühne na svojej oficiálnej internetovej stránke pod vedením dlhoročného umeleckého šéfa Thomasa Ostermeiera
záznamy inscenácií šesť krát do týždňa s výnimkou nedele. Ja
osobne, na rozdiel od mnohých zarytých odporcov digitálneho zaznamenávania divadelného umenia, som tento spôsob
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kompenzácie vrúcne uvítal. Mám silné pochyby, že ešte niekedy budeme mať možnosť zoznámiť sa v tak krátkom čase s tak
obrovským množstvom produkcií umeleckej inštitúcie, ktorá
mnohokrát počas svojej existencie doslova písala divadelné
dejiny. V online programe bolo možné vypozorovať tri základné
dramaturgické línie. Prvú by sme mohli nazvať propagáciou
súčasného repertoáru, z ktorého sme mali možnosť zhliadnuť
napríklad adaptácia románu Virginie Woolfovej Orlando v réžii
Katie Mitchell či dramatizáciu diela rakúskej klasickej literatúry Netrpezlivosť srdca od Stefana Zweiga, v réžii Simona
McBurneyho. V rámci druhej línie boli pravidelne sprístupňované záznamy inscenácii, dnes už legendárnych režisérov,
Petra Steina a Klausa Michaela Grübera, ktorí v 70-tych a 80tych rokoch minulého storočia priviedli Schaubühne na vrchol
divadelnej tvorby nemecky hovoriacich krajín a následne ku
svetovej sláve. Najväčšmi stáli v tejto súvislosti za pozornosť
ikonické Antikenprojekten (Antické projekty), pozostávajúce
zo Steinovho cyklu Oresteia a Grüberových Bakchantiek. Tu
je potrebné si plne uvedomiť výnimočnosť možnosti zhliadnuť
divadelné diela podobného charakteru, ktoré sú z dnešného
uhlu pohľadu na vývoj európskeho divadla už historickým prameňom. Treťou líniou sa stal prierez režijnej tvorby Thomasa
Ostermeiera za posledných dvadsať rokov jeho pôsobenia na
tejto umeleckej scéne. Online-diváci mali možnosť pozrieť si
takmer všetky z jeho najúspešnejších, cenami ovenčených
produkcií. Po väčšine išlo o spracovanie klasických diel dramatickej literatúry — Ibsenova Hedda Gablerová, Büchnerov
Woyzeck, Shakespearov Hamlet a Richard III či adaptácia
Fassbindrovho filmového scenára Manželstvo Marie Braunovej. Mnohé z uvedených nahrávok, mnohokrát zachytávajúcich skutočne prelomové či inak významné inscenácie európskej divadelnej tvorby, sú po väčšine uložené v archívoch
svojich domovských umeleckých inštitúcií a na verejnosť sa

nebolo možné sa ubrániť dojmu, že z divadla — neopakovateľného a v dobe masových médií a digitálnej reprodukcie
skutočne špecifického fenoménu, vznikajúceho medzi dvoma
zúčastnenými stranami zdieľajúcimi rovnaký časopriestor —
sa stávala konzumná záležitosť na báze reprodukovateľnosti
produktu, charakteristického pre dnešnú technologizovanú
(post)modernú spoločnosť. Na povrch sa čoraz viac vynárali
otázky problematizujúce umeleckú hodnotu a samotnú podstatu (digitálne) reprodukovaného divadelného diela a jeho
elektronického šíreného v hromadnom merítku. Okrem najčastejšie skloňovanej absencie živosti a kontaktu v zmysle už
vyššie spomínaného hic et nunc, udrela takzvane „na správnu
strunu“ hlavne výtka vymedzujúca sa voči deformácii prirodzeného divadelného komunikačného kódu. Ten sa pri obrazovom zaznamenávaní divadelného aktu posúva do roviny
interpretovania interpretovaného.

Plodnými a pozoruhodnými príspevkami k tejto problematike, ktoré sa s bezprecedentnou (pre divadla dvojnásobne!) situáciou vyrovnávali po svojom, boli novovznikajúce
medzné performatívne útvary. Mníchovské divadlo Müncher

buď z už známych divadelných predlôh alebo nové autorské
texty, v interpretácii vzhľadom k aktuálnej situácii a vyjadrovacím možnostiam (nástrojom). Opísaný postup účtuje
s úskaliami digitálneho zaznamenávania divadelných útvarov
novým spôsobom, nakoľko je zo svojej podstaty zakotvený
v kyberpriestore. Absencia živého kontaktu či ťažko prekonateľný problém „oka kamery“ prítomného na scéne tak v tejto
súvislosti z časti postrádajú význam.
Mnohí divadelní priaznivci si v období pandémie znova
a skutočne plnohodnotne uvedomili jedinečné špecifiká našej umeleckej sféry a razantne odmietali v izolácii využívať
všetky alternatívne možnosti kultúrneho vyžitia, nakoľko im
pripadali nezmyselné. Našlo sa však aj nemálo takých (patrím
medzi nich napríklad aj ja), ktorí sa rozhodli plne zosožiť bohatú medzinárodnú paletu divadelných počinov (nezriedka
uvádzaných až neuveriteľne veľkoryso s anglickými či francúzskymi titulkami) k zhliadnutiu takých diel, ku ktorým by
za normálnych okolností nemali či už z finančných, jazykových či geografických dôvodov žiaden prístup. Od 11. mája je
v Českej republike v platnosti povolenie prítomnosti občanov
v divadlách a na kultúrnych akciách v obmedzenom režime
do 100 osôb, a aj to za sprísnených hygienických podmienok. Väčšine umeleckých súborov sa samozrejme ani napriek
týmto zmenám neoplatí opäť vrátiť na javiská. Rozvolňovanie
opatrení však stále napreduje a v poslednom májovom týždni
predsa len obnovilo niekoľko menších umeleckých scén ako
napríklad divadelný spolok JEDL či divadlo Ungelt svoju činnosť. Momentálne je ovzdušie plné intenzívneho očakávania
a hladu po výnimočnosti okamihu, kedy opätovne dôjde k znovuzjednoteniu divadelníkov a ich divákov, aby mohli spoločne
napĺňať pravú podstatu divadla. O všetkých jeho alternatívnych elektronických podobách však vzhľadom na neustále
napredujúci technický rozmach, čím ďalej tým viac nezadrža-

dostanú iba veľmi zriedka.

Kammerspiele organizovalo na spestrenie online-programu,
pozostávajúceho predovšetkým z divadelných záznamov,
každú stredu live-cam performance. Pri tejto príležitosti sa
protagonisti prihovárali divákom (každý z vlastného príbytku)
skrz konferenčný videohovor, kde odohrávali textové úryvky,

teľne zasahujúci aj do oblasti umení, rozhodne nepočujeme
posledný krát. Už teraz je zrejmé, že nepochybne pretrvajú,
budú naďalej vzbudzovať ostré polemiky a poskytovať nám
možnosti k prehodnocovaniu hraníc umeleckej tvorby a jej
modifikácií v spároch súčasného medializovaného sveta. •

Na povrch sa čoraz
viac vynárali otázky
problematizujúce
umeleckú hodnotu.

Mám silné pochybnosti,
že ešte niekedy budeme mať
možnosť zoznámiť sa v tak
krátkom čase s tak obrovským
množstvom produkcií umeleckej
inštitúcie, ktorá mnohokrát
počas svojej existencie doslova
písala divadelné dejiny.

Na prelome apríla a mája boli internetové platformy už
dávno preplnené prehršlom záznamov od „poloprofesionálnych“ pracovných videí (zachytávaných na jeden statický záber počas bežnej reprízy) až po špeciálne filmové verzie natáčané bez divákov, častokrát dokonca mimo pôvodné scénické
priestory konkrétneho divadla. To všetko mali ľudia možnosť
vychutnať si z pohodlia svojej obývačky a s ohľadom na československý trend zdržanlivosti voči akémukoľvek výraznejšiemu
míňaniu financií na kultúru dokonca ZADARMO. Miestami
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Reflexe z domova
Výjimečným projektem, který se snažil ve složitých podmínkách
karantény spojit umělce s diváky jinak než přes obrazovku, se stal Art
Parking. Sled kulturních akcí, který se může honosit titulem „jediný
multižánrový drive-in festival“.

Kultura
za
volantem

Být návštěvníkem kulturní události a přitom neopustit
„bezpečí“ svého vozu se může zdát jako bizarní. Za dobu
koronakrizového fungování navštívilo dvě pražská hlediště
-parkoviště celkem jedenáct tisíc lidí bažících po tomto neobvyklém zážitku. Ale i když má Art Parking pravděpodobně
světové prvenství ve spojení drive-in služeb a divadla, nápad
nabídnout zákazníkovi služby do pohodlí jeho auta je již skoro sto let starý.
Započala ho jedna americká restaurace už v roce 1921,
kde řidičům z okénka podávali vepřové sendviče, smažené
cibulové kroužky nebo mléčné koktejly. Služba se rychle
stala populární a dnes nám i v naší republice přijde naprosto běžná. Oproti tomu drive-in kina se v Evropě nikdy
příliš neujala. Je vtipným paradoxem, že většina Evropanů
zná tento typ kina z kultovních amerických filmů, než že by
znala americké filmy z návštěvy autokina. Důvodů je hned
několik. Jednak je v USA od počátku automobilového průmyslu v průměru mnohem více aut na osobu a jednak za tím
stojí fakt, že ve Spojených státech je relativně levná půda
v porovnání s Evropou, kde pozemky patří mezi nejdražší
a nejhodnotnější investice.
V souvislosti s Art Parkingem a okolnostmi jeho vzniku
stojí za zmínku myšlenkové pochody, které stály za nápadem
prvního drive-in kina vůbec. Na první dojem může být zarážející, že se byznys autokin rozjel za velké hospodářské krize.
Podnikatel Richard Hollingshead přemýšlel, čeho se lidé ani
za propadu ekonomiky nehodlají vzdát. Aut, filmů a jídla. Tak
všechny tři propojil v jediné a první drive-in kino otevřelo roku

A tím se inspirovali i čeští divadelníci a organizátoři kulturních akcí. Jak přiblížit umělce a diváky, aniž by vzájemně
ohrozili své zdraví? Po vlně online produkcí do obývacích pokojů přišel nápad nechat diváky přijet i se svým „obývákem“.
Tato forma diváctví má samozřejmě svá specifika. Zvuk se do
aut přenášel pomocí speciálních sluchátek nebo přenosných
reproduktorů, které posádky obdržely při vjezdu do areálu.
Tak se zvuk dostal zvenku dovnitř, ale jak mu zprostředkovat i opačnou cestu a dát průchod diváckým reakcím zpoza

Art Parking je
originálním a nefalšovaným
důkazem, co je umělecká
sféra schopna podstoupit
a vymyslet, uzavře-li
pandemie brány jejích
obvyklých působišť.
karoserií? Odpověď je nabíledni. Diváci své emoce předávali
troubením, blinkry a dokonce i ostřikovači. Možná poněkud
legrační představa, ale pospolitost a vzájemná komunikace
tak přece jen byla podstatně intenzivnější než skrze lajky
a komentáře na sociálních sítích.
Art Parking je originálním a nefalšovaným důkazem, co
je umělecká sféra schopna podstoupit a vymyslet, uzavře-li
pandemie brány jejích obvyklých působišť. Celá organizace zabrala pouhé tři týdny, během nichž organizátoři nejen
sehnali prostory, vymysleli, jak dostát bezpečnostním a hygienickým opatřením, postarali se o festival po produkční
stránce, ale představili i na nouzové podmínky velmi duchaplnou dramaturgickou koncepci. Autor projektu a drama-

Je vtipným paradoxem,
že většina Evropanů zná
tento typ kina z kultovních
amerických filmů, než že
by znala americké filmy
z návštěvy autokina.

turg festivalu Karel Kratochvíl jej uvedl následovně: „Páteční
dramaturgie bude zaměřená na odreagování po pracovním
týdnu nebo prostě jen dalším týdnu, který jste strávili zavření se svými nejbližšími, nechybí stand-up vystoupení
nebo večerní DJ. Sobotní program je určený především
pro rodiny s dětmi, včetně divadelních pohádek nebo
animovaných filmů, a nedělní Art Parking se zaměřuje na
duchovní tematiku, koncerty klasické nebo jazzové hudby.
Filmová dramaturgie nabídne v době omezeného cestování
do zahraničí snímky se zaměřením na zobrazení krás zemí
a míst blízkých i vzdálených.“ Pohled na proběhlé akce dává
tušit, že ne vždy se vytyčené cíle povedlo splnit. Obtíže se
totiž samozřejmě objevovaly i na straně pozvaných souborů
a umělců. V debatě v rámci programu Národního divadla
#kulturajenarod to Karel Kratochvíl omlouval vysvětlením,
že mnozí performeři se nemohli zúčastnit, jelikož si třeba
během koronavirové krize našli časově náročné zaměstnání
mimo kulturu, nebo třeba radikálně omezili kontakt s lidmi

autorka: Veronika Švecová
1933 v Texasu. Autokina navíc přitáhla i mnohem širší vrstvu
diváctva než klasické budovy. Návštěvníci si nemuseli lámat
hlavu s tím, co na sebe, hledat, kde ve městě po dobu trvání
filmu zaparkovat nebo shánět hlídání pro své ratolesti.
Svého vrcholu dosáhla tato zábava v 50. letech, kdy bylo
evidováno přes čtyři tisíce fungujících kino-parkovišť po celých Spojených státech. Od 70. let se naopak datuje prudký
pokles související zejména se zdražením pozemků a dalším
růstem měst, na jejichž periferii autokina stála. V současné
době je autokin celosvětově několik stovek a jsou už okrajovým fenoménem. Vzrůst návštěvnosti ale zaznamenala
právě během pandemie Covid-19, kdy na rozdíl od kinosálů
mohla dále fungovat.
Reflexe z domova
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ze starosti o své starší příbuzné, kterým zůstali nablízku.
Přesto se podařilo uskutečnit dvě desítky koncertních nebo
divadelních vystoupení. Na holešovické tržnici zahráli třeba Monika Načeva, Vypsaná Fixa, Kašpárek v rohlíku, PSH
nebo Pavel Šporcl, z divadelních souborů vystoupili Geisslers Hofcomoedianten, Divadlo Letí, Bratři v tricku, ale
i Divadlo pod Palmovkou či Národní divadlo. Na mnohé
úplně původně slibované akce ale nedošlo, stejně jako se
projekt nestihl rozjet v dalších městech. Na své si „přijeli“
řidiči z okolí Příbrami, avizovaná města Plzeň, Brno a Ostrava ostrouhala. Důvodem však nebyl organizátorský debakl
nebo divácký nezájem, vysvětlení je mnohem radostnější.
Klesají počty nakažených a běžné kulturní instituce už mohou, byť v omezené míře, opět otevřít. Lidé začínají opouštět své domovy, užívají si čerstvého vzduchu, navštěvují
letní zahrádky a restaurace. Úkol Art Parkingu - přemostit
svou činností nejtěžší čas pandemie - byl již splněn a jeho
organizátoři tak nadále nevidí důvod, proč by za divadlem,
hudbou či filmy museli lidé brát i svá pojízdná útočiště. Být
po čas představení či koncertu zapečetěný v autě rozhodně
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není ideální, ačkoliv to jako zážitek může být sebezajímavější. Auta jako prostředek izolace a ztížení mezilidské komunikace použila i divadelní skupina Gob Squad ve své
performance Calling Laika z roku 1998. Diváci performance sledovali rozesazení ve 30 autech, tvořících kruhovitou
arénu, nebyla to však jejich vozidla, auta zde sloužila jako
zvláštní forma hlediště, které pak diváci opět opustili po
svých. Jak název napovídá, tématem zde byla samota a odcizení na pozadí příběhu ruského psa, který byl vypuštěn
do vesmíru bez zpáteční letenky.
Spojení živého umění se zavíráním diváků do plechových domácích vězení z podstaty nedává v běžných podmínkách příliš smysl, a pokud není záměrně tematizováno, zůstává spíše na překážku. Divácký zájem se ale zvedl
obrovský, ukázalo se, že lidé jsou i během takto výjimečné
situace lační po kultuře, a mnoho fanoušků by v drive-in
zážitcích rádo pokračovalo. Zdá se, že Nákladové nádraží
Žižkov jim v tom vyjde vstříc a kino pro automobily bude
od poloviny června fungovat i nadále. Tentokrát však již
i s možností posezení vně železných autokarantén. •
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Rozhovor s Janou Machalíkovou

Dokud si
nenasadím
nos, jsem to
stále já
autorka: Eliška Raiterová
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Tematické vystoupení „ven z divadla“ mi umožnilo
prozkoumat oblast paradivadelních aktivit, které přitáhly
mou pozornost ještě před koronavirovou krizí. Krize pak
k průzkumu pobídla ještě víc, neboť se díky ní a transpozici do světa online otevřely některé brány doposud uzavřené „běžným, zdravým“ smrtelníkům. Mluvím o činnosti
Zdravotního klauna. V následujícím rozhovoru odpovídá
na otázky zdravotní klaun Jana Machalíková. Promlouvá
velmi otevřeně o svém alter egu sestře Sladěně a úskalích
její práce, o odvaze nabídnout své směšnosti, o odmítnutí,
fobii z klaunů a také o koronavirové krizi a jejích dopadech
na práci těch, jejichž výchozím materiálem i konečným
smyslem je lidská blízkost.

a někdy se někam nedostanu i několik měsíců. Občas
potkávám pacienty opakovaně, nebo jejich rodiče, kamarády, kteří mě znají z jiných oddělení. Některé děti se
do nemocnice vracejí a pamatují si nás a jiné zase putují po různých odděleních. Dokonce se mi stává, že mě
děti poznávají i mimo nemocnici. Například když lektoruji
dětské recitační přehlídky, anebo pracuji se školními skupinami v Národní galerii. Každý zdravotní klaun má vedle
základních návštěv ve dvojici na dětském oddělení možnost zapojit se i do jiných projektů. Ke každému projektu
se váže speciální vzdělávání, kurzy, přednášky, workshopy.
Já osobně jsem si vybrala klauniády na geriatriích, tedy
klauniády na odděleních pro seniory. Dále jsem v programu NOS!, což je zkratka úsloví „Na Operační Sál!“. Sladěna doprovází děti na operace a je s nimi v kontaktu často
celé ráno a dopoledne, než odjedou na sál. Jsem také součástí programu Dítě, to jsou klauniády pro dlouhodobě
hospitalizované děti. Chodí se za nimi častěji a navštěvuje
je vždy jeden klaun. Programů je ale v organizaci Zdravotní
klaun, o. p. s. celá řada a přibývají další.

Můžeš blíže představit vrchní sestru Sladěnu a její
pracovní rozvrh?
Sestra Sladěna si hraje na vrchní sestru. Je to karikatura ženy, jejíž heslo je „nevyžádaná rada vždycky potěší“.
Je schopná všechno ihned vyučovat, i když o věci zatím
pouze slyšela. Je dost hloupá, a to ji dostává do častých
problémů. Přesto je velmi sebevědomá a nebojí se zkoušet stále nová řešení komplikací, které sama způsobila.
Sladěna je klaunská postava, kterou jsem dlouho hledala
a nakonec ji objevila v sobě. Má všechno, co by mě mohlo
činit nesnesitelnou. Říká se, že tvého klauna znají tvoji
přátelé dříve, než si ho sám připustíš. K momentu, kdy si
dovolíš dát všechny svoje směšnosti ostatním k dispozici,
vede dlouhá cesta a někdy se neobejde bez slz. Když jsem
pustila Sladěnu ven, hodně se mi ulevilo, protože jsem jí
mohla přenechat některé otravné činnosti, jako třeba poučování. Občas ji vidím v jiných ženách. Nasávám z nich
inspiraci a už se vždycky těším, až si to Sladěna vyzkouší.
Pracovní rozvrh Sladěně zatím určuji já (zatím neřídí ona
mě, ale…). Její práce začíná poté, co se v šatně převléknu
do červených šatů a bílého pláště a nasadím si klobouk
a klaunský nos. Teprve nasazením nosu dostane Sladěna
prostor. Učinily jsme dohodu, že dokud si nos nenasadím,
jsem to stále já.
Jak je nastavený plán Zdravotního klauna, chodíš opakovaně na stejná oddělení a potkáváš pacienty vícekrát, nebo je
navštívíš jednorázově? Navštěvujete děti, seniory i dospělé,
a nejen v nemocnicích, ale také v dětských domovech, hospicech… S čím máš ty zkušenost, máš takto široký záběr,
nebo určitou specializaci?
Měsíc dopředu je sestaven rozvrh, který určuje, na
jaké oddělení kdo půjde. Na každé oddělení chodíme
jednou týdně, a to vždy ve stejný den a čas. Standardní
klauniáda probíhá ve dvojici a trvá tři hodiny. Je hodně
proměnlivé, na jaké oddělení se dostanu a se kterým kolegou. Někdy se stane, že jdu na jedno oddělení vícekrát
Rozhovor
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různě staří. Například je tam čtyřletý chlapec s rodiči, jeho
devítiletá sestra a šestnáctiletý kluk s kamarádem. Aby se
nakonec smál celý pokoj, je nutné zaměřit se na humor
pro šestnáctiletého chlapce a pro dospělé. Protože když
začnete s humorem pro čtyřleté dítě, vyhodnotí dospívající
chlapec váš humor jako infantilní a definitivně ho ztratíte.
Když se ale zasměje on a dospělí, získali jste i toho malého. Uvolní se, vidí, že na něj nikdo netlačí a často se začne
smát, protože se smějí ostatní. Potom do svého projevu
můžete přidat prvky, které malého kluka zaručeně pobaví.
Nejtěžší je dostat Sladěnu do takové situace, aby vše, co
dělá, bylo uvěřitelné a nevypadalo jako osvědčené vtipné
rutiny. Takže i rutiny, které plánuje klaun použít pro malé
dítě, musí tematicky zapadat do nastolené situace.

Jaký je rozdíl v práci s různými věkovými skupinami nebo
možná i s různými odděleními? Přistupujete jinak například
k pacientům na psychiatrii než na neurologii?
Hodně jiné jsou klauniády na geriatriích. Máme jiné
kostýmy a často i jiné klaunské postavy. Na dětské oddělení přicházíme jako lékařský personál a podle toho se
chováme, ale na geriatriích by bílé pláště klienty jen mátly.
Máme proto kostýmy, které připomínají spíš varieté. Jsou
barevné a většinou velmi společenské, aby bylo na co koukat. Klauniády jsou mnohem hudebnější, rytmičtější, poetičtější. Nebylo pro mě vůbec snadné najít Sladěnu, která
chce být slavná tanečnice, zpěvačka a víla. A tak tančí

Práci zdravotních klaunů velmi obdivuji a z médií je patrné,
že má velmi pozitivní zpětnou vazbu. Zároveň vnímám odmalička a dodnes, že když jsem smutná a cizí člověk se mě
snaží rozveselit, probouzí to ve mně ještě větší tíseň. Proto
pociťuji určitou skepsi a říkám si, že vlastně nevím, jestli
bych chtěla, aby mě zdravotní klaun navštívil. Je to pouze
zdání člověka, který se s klaunem v nemocnici v životě nesetkal, nebo někdy zažíváš odmítnutí?
Cizí člověk, který se mě snaží rozveselit, je opravdu
hrozná představa. Naše klaunské postavy mají velmi
chytrý koncept. Nepřicházejí do pokoje, aby rozveselovaly,
ale na vizitu. Netlačíme tedy na smích a nejsme žoviální
„šášové“. Komika vyplývá z toho, že doktoři a sestryzdravotní klauni se snaží vyšetřovat a dělat běžné úkony,
které dítě zná od nemocničního personálu, ale dostávají
se do stále větších problémů. Dítě tak má pocit, že jsou
úplně neschopní, a směje se jejich hlouposti. Cítí nad
nimi převahu, připadá si chytřejší. Lékařský personál,

a zpívá plná energie, ale muži se její romantiky bojí, a tak
jí často zkušené seniorky dávají rady. O různých přístupech na dětských odděleních bych mohla říct hodně. Vždy
záleží na konkrétní situaci. Na některých odděleních musíme být například zakrytí ochrannými pomůckami tak, že
z nás kouká jen nos. To pak prověří pohybové schopnosti
každého, protože najednou je důležitá řeč těla a nic jiného než fyzický humor nemůže fungovat. Psychiatrie jsou
specifická oddělení z toho důvodu, že jsou na nich děti
často dlouho a opakovaně. Všechno už viděly a je těžké je
něčím překvapit. Nejvíce se vyplatí být naprosto přítomný
a uvěřitelný ve své klaunské postavě. Děti na psychiatrii
nesnáší nahrané vtipy, ale dokážou se upřímně bavit situačním humorem a improvizací vycházející z klaunské
postavy. Různé věkové skupiny jsou vlastně samostatné
téma. V rámci klaunského vzdělávání se učíme, čemu se
směje jaká věková kategorie, a v praxi to tak skutečně
funguje. Jenže na nemocničním pokoji jsou děti i dospělí

kterého se děti nejvíc bojí, má najednou nižší status, je
zesměšněn – samozřejmě ne ten opravdový, kterého si
všichni váží, zesměšnění na sebe vezmeme my. Bývá to
úlevný smích, když se můžete zasmát někomu, kdo vás
straší a teď se sám znemožní. Největší odměnou je pro
mě hláška, která na adresu Sladěny zaznívá v záchvatech
smíchu: „Mami, ta sestra je tak blbá!“ Medvědí službu nám
ale prokazují rodiče, kteří volají „Hele, šášové, oni tě přišli
rozesmát, to je legrace!“ To vnímáme jako velký tlak na
dítě. Můžeme se z toho dostat tím, že začneme ty „šáši“
hledat. Zůstáváme v roli doktora nebo sestry, kteří se také
chtějí zasmát, ale nemohou šáši najít. Co se týče odmítnutí, žádný klaun si ho nesmí brát osobně. Na každém
člověku zpravidla poznáme, jestli nás opravdu nechce,
nebo jen neví. Navíc dostáváme informace od personálu,
kam nemáme chodit. Ale často sama vyhodnotím, že se
někdo opravdu nebaví, a pak je to naopak. Jednou jsme
začali klaunovat na ambulanci mezi dospělými a zpovzdálí

nás pozoroval pán, který měl hodně nepříjemný výraz. Raději jsem se na tu stranu ani nedívala, aby mě klauniáda
nepřestala bavit, protože ostatní se bavili. Ten pán pak
čekal venku, a když jsem odcházela, zastavil mě a řekl mi:
„Já vás sledoval a měl jsem podezření, že jste jen nějací
kašpaři, ale přesvědčili jste mě. Musíte být velice vzdělaní
a inteligentní, bylo to vidět. Moc jsem se pobavil, díky.“
Takže mám stále zapnuté radary, abych vycítila, kde mě
nechtějí, ale radary nefungují na sto procent. Někde mě
chtějí, ale není to vidět.
Ocitáš se někdy v situaci, kdy už nejde dál udržet klaunská
role a musíš z ní vystoupit? Jak případně pracuješ s krizovým momentem, kdy se někdo rozpláče atp.?
Krizový moment nastává v situaci, kdy je klaun ohrožen. Potom sundáme nos a s dítětem si vše vysvětlíme.
Zažila jsem takovou situaci jednou s velmi agresivní
holčičkou, která se násilně dožadovala mé pozornosti.
Chodila se mnou do každého pokoje a už nebylo možné
klaunovat pro ostatní děti. Bylo to na klauniádě, která trvala 5 hodin, a já jsem si potřebovala na chvíli odpočinout.
Pila jsem čaj na sesterně, ale i tam mě našla. Měla jsem
sundaný nos a ona volala „Jsi podvodnice, nejsi klaun.“
Tak jsem si s ní vážně promluvila o tom, že nejsem klaun,
že ten nos je přeci gumový, a ona přeci ví, že je to hra. Zadívala se na mě a řekla: „Já to vím, ale víš ty, že to já vím?“
Řekla jsem jí, že jsem ani chvíli nepochybovala o tom, že
je chytrá. A pak jsem jí řekla, co potřebuji, abych mohla klaunovat pro ostatní děti. Mluvila jsem s ní bez nosu
a ona mě pak přestala mlátit. Někdy hrozí sundání nosu
na psychiatrii, když mají chlapci tendenci vyvinutou Sladěnu osahávat, ale to mě většinou zachrání kolega. Pláč
je samostatnou kategorií. Neznamená krizový moment,
je součástí naší práce. Rozeznáváme různé druhy pláče
a každý vyžaduje jinou reakci. Někdy prostřednictvím
pláče promlouvají emoce, někdy je plačící dítě v afektu,
jindy je to nástroj manipulace. Někdy pramení z úzkosti,
někdy z dojetí a někdy je úlevný. Klaun mění úhly pohledu
na věc, vidí situace jinak, než je zažité, a tak taky pracuje
s pláčem. Ovšem nikdy nikoho nelitujeme. Lítost dostává
pacienta do role oběti a v takové roli ztrácí člověk nadhled
a schopnost zasmát se.
Co když má některý pacient fobii z klaunů? (Dočetla jsem
se, že existuje už i termín: coulrofobie, z řeckého koulron –
chůdy, na kterých dřív chodili klauni v cirkuse.) Vypozorovala jsem z tvých videí, že sestra Sladěna umí být občas
trochu hororová, divák neví, co od ní očekávat, zareaguje
výbušně, sebestředně…
Tato fóbie se hodně pojí s klaunským líčením. My nepoužíváme žádné masky ani výrazné líčení. Jsme civilní,
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* Bonusová otázka: Tvé klaunské alterego Sladěna je vrchní
sestra. Jde tedy o roli na třetí? Jana hraje Sladěnu, která
hraje vrchní sestru. Jaká je Sladěna, když neordinuje?
Sladěna je bohužel stále stejná, i když neordinuje,
a já si musím dávat pozor, aby se mnou doma nebydlela
příliš. Občas mi ale chybí. Je to víc než role, je to postava, které se směji, kterou se mi podařilo oživit a někdy si
představuji, co by na mém místě udělala ona. A jako každá
postava i Sladěna má své role. Ale to už jde samo, to není
role na třetí. •

abychom byli uvěřitelní. S fóbií jsem se setkala jen teoreticky, například když nás maminka nechtěla pustit k dítěti,
protože mělo strach z klaunů. Ale když viděla, jak se smějí děti v jiných pokojích, tak nás pustila a žádné známky
fobie jsme nepozorovali. Myslím, že zdání fobie může
vzniknout i kvůli špatné zkušenosti s nějakým děsivým
klaunem z filmů nebo cirkusů, ale my jsme jako lékařský
personál. Na psychiatrii často někdo křičí, že má fóbii
z klaunů, a my to respektujeme. Jenže on nás pak všude
pronásleduje a celou dobu se směje. A při tom opakuje, že
má fóbii. Ale vždycky respektujeme přání pacientů, klepeme a ptáme se, zda můžeme dál. A máš pravdu, Sladěna
je sobecká, výbušná, sebestředná a ráda všechny ovládá,
a právě proto je tak uvěřitelná a právě proto ji děti milují.
Protože se chová stejně spontánně jako ony a má stejné
neřesti. A tak se najednou obrací role, děti se stávají těmi,
kteří mohou Sladěnu poučovat a mohou se jí smát. Když
je Sladěna v klaunské dvojici dvojkou, obdivuje jedničku
(šéfa) a pomáhá mu tak, že všechno komplikuje, děti mají
pocit, že ony nikdy nic nezkazily. A když je Sladěna vrchní
sestra a chce všechno řídit, poznávají v ní děti nejrůznější
směšné autority v životě, které se na ně vytahují. Ale tady
mají nad velkou dospělou autoritou obrovskou převahu,
protože Sladěna je karikatura a vždycky se znemožní.
Jak zasáhla zdravotní klauny současná koronavirová krize?
Přešli jste do světa online, nahráváte videa, pořádáte živé
přenosy… Jak vnímáš tuto změnu formy komunikace? Dokázala ses s dočasným přechodem do elektronického světa
sžít, nebo s tím bojuješ?
Situace, která nastala, nám znemožnila chodit do
nemocnic, klaunovat a živě komunikovat s personálem,
který také bavíme. Všechno bylo ze dne na den jinak. Snažíme se neztratit kontakt, a tak děláme, co se dá. Ale přímý
kontakt nemůže nic nahradit. Když nahrávám videa, chybí mi k improvizaci reakce těch, pro které klaunuji. Jsem
závislá na klaunské přítomnosti tady a teď a na podnětech, které klauniádu rozvíjí. Vlastě se pak z mé klauniády stává vtipný výstup, ale klaunská improvizace je něco
ještě trochu jiného. Měla jsem jednu klauniádu online,
tzv. Virtuální klauniádu. Doprovázela jsem dvě holčičky
na operaci a všichni se bavili, ale obrazovka stále představovala velkou bariéru. Přes monitor nedokážu vyčíst
všechny podněty a rychle reagovat, a tak se snažím najít
jiné prostředky aktivizace dítěte, ale je to velká neznámá.
V naší organizaci děláme, co můžeme, abychom bavili
a dále udržovali kontakt s těmi, kteří se na nás těší. Ale
všichni si na našich srazech online vždycky povzdychneme, jak moc nám klauniády chybí. Už abychom mohli dělat
naši práci živě!

Rozhovor

Zdravotní klaun, o. p. s., je dobročinná organizace
s národní a mezinárodní působností, která již od
roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným
dětem i geriatrickým pacientům. Přispívá tím ke
zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně
vyškolených Zdravotních klaunů. V současné době
navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 62
nemocnic, 7 domovů pro seniory a 2 hospice.
Zdravotní klaun je partnerem Red Noses International (www.rednoses.eu) a členem European Federation of Hospital Clown Organizations
(www.efhco.eu/home).
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Soubor Cirk La Putyka březnové bezpečnostní nařízení vlády zastihlo den před reprízou inscenace Memories of
Fools, která měla na začátku března v pražském prostoru
Jatka78 svoji českou premiéru. Během měsíce se zároveň
plánováno několik posledních uvedení. Soubor byl postaven
před otázku, zda představení rušit, nebo zvolit jinou možnou
alternativu. Vznikl proto nápad inscenaci přenést online na
sociální sítě, který se následující den uskutečnil.
Inscenace Memories of Fools v režii Rostislava Nováka
ml. vypráví příběh chlapce, který se chce stát astronautem,
a pro diváka je barvitým leporelem mnoha novocirkusových
disciplín – žonglování, cyr wheel, závěsná akrobacie, teeterboard a další. Zároveň se zamýšlí nad důležitými filozofickými otázkami o naší paměti a vzpomínkách za doprovodu
podmanivé hudby. Inscenace měla premiéru v berlínském
divadle Chamäleon Theatre, které také mnohokrát za půl
roku a během 150 repríz úspěšně zaplnila. Českou březnovou reprízu absolvovala sice před prázdným hledištěm, bez
reakcí diváků či konečného potlesku, ale online ji vidělo přes
50 000 lidí, i když byl záznam dostupný pouze do nočních
hodin stejného dne. Program před představením a při nutné
dvacetiminutové technologické přestávce si vzal na starosti
režisér Rosťa Novák ml., který virtuální diváky nechal nahlédnout do šaten herců, zázemí divadla a na jeviště a po skončení představení zodpověděl mnoho diváckých otázek, které se
průběžně objevovaly na chatu mezi mnoha pozdravy a díky.
Protože většina performerů, herců, tanečníků, techniků

a generací nebo inscenaci Hit, Tell the Difference s rwandskými umělci.
Virtuální aktivity Cirku La Putyka ale nezůstaly jen
u pravidelného zveřejňování záznamů inscenací. Brzy se na
stránkách začínaly objevovat další projekty, které nabízely
široké spektrum aktivit pro veřejnost podle různých preferencí. V rámci projektu Backstage vznikaly různé rozhovory,
tiskovky, náhledy do historie souboru a každou neděli začal
vycházet hravý Homework, ve kterém cirkusoví performeři
prezentovali své schopnosti ve svém domácím prostředí.
Vznikl také projekt #kulturunezastavis nebo se v Lucerně
a na sociálních sítích odvysílala premiéra dokumentu režiséra Erika Knoppa Na krev o zakladatelích souboru Cirk La
Putyka.
Ze všech domácích videí sálala ryze pozitivní energie
a citelná snaha proniknout skrz obrazovky za svými příznivci,
která byla přitažlivá pro spoustu nových diváků. Jenom na
platformě Facebooku se videa dostávají k tisícům zhlédnutí,
což by se v kamenném divadle podařilo velmi těžko.
Když se kultura během několik hodin tehdy musela přesměrovat na jinou platformu, než byla zvyklá, divadlo ztratilo
svého „tradičního“ diváka, který by si zaplatil za vstupenku a večer se dostavil do hlediště. Muselo si poradit jinak
a celou svoji pozornost obrátit na dosud lehce opomíjené
sociální sítě, protože divadlo není přenositelné natolik, aby
neutrpělo. Cirk La Putyka byl mezi prvními, kteří se v době
koronavirové dokázali rychle adaptovat, semknout kulturní
svět a za těch několik týdnů vytvořit úplně nový divadelní,
ale virtuální.
Nezávislá holešovická divadelní scéna Jatka78 obnovila svoji sezónu 27. května kabaretem s názvem POTaLESK
aneb 100 lidí 100 chutí v režii Rosti Nováka a Víta Neznala. Letní scéna Jatek78 bude v provozu v červnu a červen-

Ze všech domácích videí
sálala ryze pozitivní energie
a citelná snaha proniknout
skrz obrazovky za svými
příznivci.

ci a uvede například premiéru inscenace Cirku La Putyka
s názvem Kaleidoscope v režii Maksima Komara.
„Díky“ koronavirové krizi jsme si vyzkoušeli, že kultura je
důležitou součástí našich životů, je silná a dokáže překonat
i takové nástrahy, jako je rozpojení toho nejzákladnějšího divadelního principu herec – divák, a dokáže zůstat „alive“, jak
úspěšně dokázal Cirk La Putyka. Na konci května je na transparentním účtu, ze kterého se čerpají peníze na podporu
nejen Cirk La Putyky, přes milion korun a částka stále roste.
Když se chce, divadlo se dostane do všech místností, do
všech rodin a ke všem lidem, kteří o něj mají zájem. Tento
rok se potvrdilo i to, co před pár desítkami let poznamenal
Miroslav Rutte: „Divadlo je především arénou ducha.“ Ale
doufejme, že nás podobných „zkoušek“ nebude čekat víc. •

a dalších, jež působí v souboru Cirk La Putyka, je finančně
z velké části závislá na příjmu ze vstupenek, jak zmiňuje
Rosťa Novák ml. ve videopozvánce k přenosu, byla zřízena
kampaň na darujme.cz, kde mohli diváci a příznivci divadla
přispívat libovolnou částkou a během jednoho večera se vybralo přes 560 000 Kč.
Pár dní po úspěšném streamu vznikla nová platforma
online přenosů živých vystoupení, záznamů a představení
Cirk La Putyka (A)live. Tím také započala tradice středečního
vysílání záznamů inscenací ve znamení podpory pro umělce,
herce, akrobaty, techniky a tvůrce, kteří nemohli kvůli koronavirové krizi pokračovat na svých projektech. Diváci mohli
vidět například Divadelními novinami oceněný příběh o andělech Up End Down Symphony, jehož záznam byl původně
vytvořen pro uvedení na plátně, ve své době největší projekt
Family propojující přes dvacet umělců různých národností
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Po nařízení krizového stavu se během pár dní otočil svět
vzhůru nohama a umělci byli, stejně jako ostatní, nuceni zmizet z povědomí společnosti a dočasně přestat „existovat“.
Tato situace by však mohla znamenat pro výhradně nezávislý
sektor nemálo komplikací v dalším fungování uměleckých
souborů. Heslo #kulturunezastavis vzniklo jako reakce na
zavření divadelních sálů a zákaz všech kulturních akcí v době
koronavirové. Hastagem #kulturunezastavis demonstroval
pražský soubor Cirk La Putyka možnost rozvíjet divadelní
umění za takto omezených a pro chod divadla (téměř) nemožných podmínek.

Ven
z divadla
#kulturu
nezastavis
autorka: Magdalena Malinová

název kapitoly
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světa. Od oficiálních honosných premiér jsme se přesunuli
ven z divadla. Spatřili vynalézavost umělců, v Praze jsme
měli možnost spatřit projíždějící low loader s akrobaty na
trampolíně anebo večer komponovaný z koncertů a různých akrobatických výstupů zvaný „Záchranný vor kultury“
na Vltavě.
Jelikož nám dnešní technologie umožnily přenést dokonale nasnímané záznamy, v období karantény nám divadla
zpřístupnila ke zhlédnutí vysoký počet kultovních inscenací
i ze zahraničí. Zážitek z pohodlí domova nám však nikdy nezabere celou komplikovanou strukturu divadelní události, už
jen z důvodu filmového střihu a absence divákovy volby, na
co v představení preferuje zaměřit svoji pozornost. Nemluvě
o širokém spektru divadla (site specific, imerzivní divadlo),
které díky výrazné divácké participaci téměř zaznamenat
nelze. Umělci mají nyní příležitost testovat hranice filmových
záznamů, které ale živý kontakt s lidmi a sdílení uměleckého
zážitku ve stejném časoprostoru nenahradí. Jsou odkázáni
k návratu ke kořenům, kdy nebylo třeba zlaté kapličky ani
statisíců korun na megalomanské výpravy. Jevištěm se stávají ulice, dvorky, balkóny, parky, parkoviště, přilehlá okolí
nemocnic nebo domovů důchodců. Objevuje se možnost
zaměřit se v duchu Grotowského Chudého divadla na minimalistické podmínky a tvořit prakticky z nuly.
Proč bychom nemohli společně zapomenutá místa, jako
jsou právě vnitrobloky nebo sídlištní parky, nadále kultur-

Když nemůže divák za kulturou,
musí kultura za divákem.
Divadlo je jako jediné z umění neodmyslitelně závislé na
přítomném okamžiku stejně jako na fyzickém spolubytí diváků a performerů. Peter Brook v knize Prázdný prostor konstatoval, že situace, ve které někdo přechází jeviště a druhý
se na něj dívá, může být považována za divadelní akt. Divák
při vstupu do divadla automaticky přistupuje na pravidlo,
že v divadle existuje jiná dimenze reality mimo časoprostor
každodenního života. Divadlo je jedinečným uměním, je
médiem s okamžitou zpětnou vazbou. Jedno bez druhého
prostě nemůže existovat. Umělci svého diváka potřebují,
jsou na něm závislí emočně i fyzicky. Tyto myšlenky přiměly
umělce k rozhodnutí, že když nemůže divák za kulturou, musí
kultura za divákem.
V souladu se všemi bezpečnostními opatřeními vlády
se diváci dočkali nevšedních happeningů, které dokázaly, že
kultura nerezignuje ani za takto těžkých podmínek. Projekt
#kulturunezastavis obohatil diváky širokým záběrem pro-

Kultura nerezignuje ani
za takto těžkých podmínek.
ně ožívat a vybudovat tak dávno zapomenutou komunitu
v místech našich obydlí? Z historie se nám můžou vybavit

dukcí – od drobných koncertů pod okny ve vnitroblocích, dětských domovech, nemocnicích nebo stanových městečkách
pro bezdomovce až po symbolické výjezdy z Prahy do čtyř
stran nebo výlet na poštovnu na Sněžce. Umělci důsledně
dodržovali rozestupy, zakrytí dýchacích cest a vybízeli diváky
ke sledování představení z balkónů či oken svých domovů.
Specifickým symbolem pro umělecké počiny všech umělců,
kteří se pod záštitu onoho manifestu přidali, jsou masky. Na
mnoha fotografiích bylo možné spatřit krásné celoobličejové
výtvory, které v sobě skrývají podstatnou zprávu. Představení
se snažila vyvarovat sebeprezentace, předvádění osobností
a známých tváří. Bez identifikace tváře se tak divák mohl více
zaměřit na podstatu a čistotu onoho uměleckého zážitku.
Během posledních dvou měsíců se díky této iniciativě
odehrálo již 90 kulturních zážitků a zapojilo se více než 100
umělců a uměleckých produkcí, a to nejen v Praze. Umělci
pořádali drobné „přepadovky“, aby se společnost rozptýlila
a mohla alespoň myšlenkami utéct daleko od zavirovaného

španělské Corrales – divadla realizovaná právě ve dvorech
městských domů. Současnou inspiraci v takovémto počínání
můžeme vysledovat u National theatre of Scotland, které se
prezentuje jako divadlo beze stěn, jež využívá celé skotské
krajiny. Umělci hrají na trajektu a v místní hospodě. V lesích
a věžových blocích. V ponorkách a bazénech. Na největších
pódiích a v nejmenších komunitních halách. Divadlo tak
usiluje o propojení celé skotské umělecké komunity, snaží
se provázat divadelníky ve všech fázích jejich kariéry, a tím
tak reflektovat rozmanitost současných uměleckých trendů.
Stálo by za úvahu, zda by se umělecké soubory ve městech s rozvinutým kulturním životem nemohly dopracovat
k výraznější umělecké i realizační/ekonomické spolupráci,
aby tak docílily většího uměleckého dopadu na společenskou strukturu. Projekt #kulturunezastavis může být do
budoucnosti příkladem obdivuhodného zapálení, ochoty
spolupracovat a sjednotit kulturní život, který by se nadále
mohl pohotověji vyvíjet. •
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Někteří studenti DAMU hrdě hlásí, že je jejich fakulta
sektou. Po několika prvních měsících studia strávených na
chodbách, v učebnách a zejména ve zdejší kavárně má člověk pocit, že ho sem neustále přitahuje něco silnějšího, než
je on sám. Celý svět najednou obíhá kolem na první pohled
nenápadné budovy v Karlově ulici. Divadlo se zdá být jedinou
smysluplnou životní náplní. Každý rozhovor se přes veškerou
snahu vždy nakonec navrátí na jeviště nebo k sémiotice. Láska má ovšem, jak známo, nejblíže k nenávisti, a tak co chvíli
může některého ze studentů přepadnout čistokrevná chandra, za jakou by se nemusel stydět ani génius Dostojevský.
Přesto studenti stále znovu procházejí vrátnicí a snaží se
v malých černých učebnách nebo podkrovních místnostech
měnit svět k lepšímu.

Recidiva
DAMU
autorka: Barbora Sedláková
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představení se proměnilo v předmět zkoumání, v experiment. Kolik inspirace pro budoucí tvorbu se dá z nastalé
situace načerpat. Kolik debat na téma Bez lidského spolusdílení divadlo skutečně nelze provozovat aneb Co dělá divadlo
divadlem bude možné připravit, až tohle všechno skončí.
Specifickým dobrodružstvím každodenního života studenta Divadelní akademie se stala výuka online. Nejprve zatracovaná a nervy drásající, později však inovativní a hravá.
Stačilo pár chytře mířených kliknutí a student či vyučující
mohl nejen rozostřit své pozadí, ale dokonce se přihlásit na
hodinu z pohádkové krajiny se zářícím měsícem v úplňku,
z hranatého březového háje v Minecraftu nebo rovnou z růžovo-fialové galaxie. Někdo by se mohl domnívat, že taková
zábava za chvíli omrzí, opak byl ale pravdou. Nadšení rostlo s každým dalším změněným pozadím a leckdo obměnil
svou lokaci několikrát během výuky. A to zde výčet pozitiv
teprve začíná. Účastník hovoru může vypnout svůj mikrofon,
dokonce kameru, během semináře se protáhnout, aby mu
nezatuhly svaly, netěší-li ho příliš pohled na některého ze
spoluvolajících, zmenší okénko s jeho obličejem a na jeho
místo vloží někoho sympatičtějšího. Navíc bezprostředně po
skončení výuky může ulehnout na vlastní lože, aniž by se
muset probíjet davy turistů po cestě domů.

Planeta DAMU
se přestala otáčet.
Osudným týdnem v polovině března 2020 se ovšem život v sektě zastavil. Planeta DAMU se přestala otáčet. Stoly
Kafe Damu se obalily shrbenými stíny se sklenicemi vína či
půllitry piva v ochablých, žilnatých rukách. Několik jedinců se
snažilo povznést náladu poznámkou, že na toaletách se znovu objevilo mýdlo, jejich hlasy se ale ztratily v mlze nejistot
a obav. Nikdo přesně nevěděl, kam se po uzavření milované
lóže uchýlí. S tvořivostí sobě vlastní někteří v posledních
záchvěvech naděje navrhovali společný odjezd do přírody
v boccacciovském stylu, natočení dokumentu o studentech
DAMU v časech koronavirové krize či napsání absurdní divadelní hry, jež by zaznamenávala beznaděj čišící z každé
studentské tváře. Společnou snahou bylo sepsáno několik
prvních obrazů a byly načrtnuty charaktery jednotlivých postav. Pak probíhalo loučení a objímání. Kdo tehdy věděl, na

Sledování „mrtvých“
virtuálních divadelních
představení se proměnilo
v předmět zkoumání,
v experiment.
Snad to způsobil některý z těchto kladů, snad jejich kombinace, že někteří studenti pozvolna pociťovali, jak se jejich
celoživotní zápal plíživě vytrácí. V horizontu několika týdnů se
počet zhlédnutých záznamů snížil z původních deseti týdně na
pouhé tři. Zlenivělé mozkové závity pouze s obtížemi přijímaly
informace poskytované během úmorných devadesátiminutových seminářů. Ti odvážnější dokonce vzali do ruky nedivadelní
literaturu a zvědavě začali listovat. Nemluvě o těch, kteří objevili krásy filmu a nechali se strhnout tříhodinovými dokumenty
nebo kriminálními případy podle skutečných událostí. Začalo
se cvičit a vařit podle videí na YouTube, znovu a znovu přeorganizovávat šatní skříně a šuplíky u psacího stolu, studovat
horoskopy a vyplňovat nejrůznější osobnostní testy, poslouchat francouzský rap, One Direction, Jiřího Korna a vánoční
koledy. Láhev rumu, která se krčila zapomenuta za krabicemi
ovesných vloček, bylo každé ráno těžší a těžší ignorovat. Jak
nesnadné bylo si přiznat, kolik dalších aktivit může člověku
přinášet radost. Jako zástupy Alenek vstupoval každý do své
říše divů a propadal se hlouběji do temnot normálního života.

jak dlouho se rozcházíme a zda se ještě kdy uvidíme… Jedno
oko nezůstalo suché.
Nastalo období temna. Studentské koleje zely prázdnotou, zatímco někteří rodiče po tak dlouhé době téměř nepoznávali své potomky. Ještě nedávno tak semknutá skupina
se nyní roztříštila a její jednotlivé částice se rozutekly po celé
republice, některé ji dokonce opustily úplně. Postupně ale
začaly přicházet i dobré zprávy. Některá divadla poskytnou
záznamy svých inscenací internetovým portálům. Sice malá,
ale přeci jen útěcha. Nastala vlna dlouhých večerů strávených před obrazovkou počítačů. Žízeň nebo snad hlad po
jakémkoliv divadlo připomínajícím aktu hasily miliony pixelů
Společenstva vlastníků, Slávy a pádu krále Otakara nebo,
příznačně, Černé díry. Mračna se roztáhla a mezerami mezi
jednotlivými oblaky dokonce čas od času prosvítaly sluneční paprsky. Vše se obracelo k lepšímu. Pár prvních týdnů
utíkalo rychle, sledování „mrtvých“ virtuálních divadelních
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Nikdo ovšem nemohl tušit, jak hluboko se dá padat, jak
moc se dá zapomenout. Pouhá myšlenka na vypracování
některého ze školou zadaných úkolů přiváděla do paralyzující agónie a při virtuálních setkáváních se za stoly krčily
postavy jen vzdáleně podobné spolužákům. Nikdo přesně

rozeklaným jedovatým jazykem našeptávají, že ze současné
situace neexistuje východisko a že možná nemá cenu se
snažit. Touhy po nekonečně dlouho trvající izolaci střídaly
stesky po časech minulých, kdy se lidé setkávali ve foyer
divadla, aby pohovořili, popili a popřípadě drobně rozebrali
právě viděné.
Návrat do školy působil jako fata morgána, probuzení
z podivuhodného, bizarního snu plného nepochopitelných
zvratů. Tolik hodin a dní strávených ve vlastní hlavě nemohlo ovšem nezanechat následky. I přes nepochybnou dávku
vzrušení svítilo v některých myslích výstražné světlo jako
připomínka krásných chvil prožitých v klidu a samotě s hrníčkem čaje a brilantním britským seriálem. Vzpomínka na
dobu, kdy denní přísun divadla nepřesáhl dvě hodiny. Nepochybně doba neobvyklá v životě člena lóže DAMU, někteří
z nás by se ale přesto hrdě postavili a s rukou na srdci vyřkli:
Víc takových chvil! Jak se totiž ukázalo, po tak intenzivních
a dlouhodobých dávkách drogy DAMU je nesmírně obtížné
pokusit se, alespoň na tři měsíce, přestat. •

Návrat do školy působil
jako fata morgána,
probuzení z podivuhodného,
bizarního snu plného
nepochopitelných zvratů.
nevěděl, jak s novým životním pocitem nakládat. Na komunikačních internetových platformách se hromadně a bez
východiska řešilo, s čím vším se mysl studenta DAMU dnes
musí potýkat – každý týden plná e-mailová schránka úkolů, vyhaslý tvůrčí zápal a neustálá přítomnost hlasů, které
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Rozhovor s Martinou Schlegelovou

Obroda
točny
autorka: Adéla Kalusová
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Byl v jednání nějaký omezený chod Otáčivého hlediště?
Nebo se rovnou zahájí rekonstrukce? Jak bude celý proces
oprav probíhat?
Pokud by nebyla nutná rekonstrukce, asi by se o omezeném provozu uvažovalo, ale myslím, že v době, kdy se
mohlo začít něco takového reálně plánovat, už bylo jasné,
že točna se letos neroztočí vůbec. Oprava točny bude probíhat letos a v prvních měsících roku 2021. Stejně tak se
snad podaří, aby NPÚ ve stejné době rekonstruoval objekt
Belárie, takže pokud vše půjde, jak má, sezónu 2021 by
už ani jedna rekonstrukce neměla narušit.

Doba karantény mě přesunula na pár týdnů z hlavního města
do rodných Českých Budějovic.
Opatření spojené s koronavirovou krizí nepřineslo však pouze zdánlivý klid na oblasti, ale i zvláštní bezčasí bez divadla.
Čeká nás však léto, se kterým přichází i vidina letních scén.
Nikoliv však v Českém Krumlově. Zrušení sezóny na Otáčivém hledišti nepřekvapilo pouze nás Jihočechy, ale zaskočilo
i diváky, kteří se na „naše otáčko“ sjíždějí z celé republiky.
Umělecká šéfka činohry Jihočeského divadla Martina Schlegelová odpovídala nejen na otázky spojené s rozhodnutím
zrušit program českokrumlovské letní scény. Prvotní smutná
zpráva se ale nyní, díky jejím odpovědím, zdá být jako možnost točnu obrodit.

To je velmi dobrá zpráva do budoucna! Otáčivé hlediště je
totiž divácky velmi populární scéna. Každoročně se daří
sedadla na točně plně obsadit. To také ale znamená, že
Otáčivé hlediště tvoří důležitý zdroj příjmů. Zrušení všech
představení před Otáčivým hledištěm jistě ovlivní finanční
plán Jihočeského divadla. Jak zásadně?
Zrušená sezóna na OH znamená propad tržeb asi
o 40 milionů korun. To samozřejmě tvoří významnou část
rozpočtu divadla (např. příspěvek zřizovatele je asi 110
milionů ročně). Já momentálně ještě nevím přesně, jaký
to bude mít dopad na rozpočet mého souboru, protože se
zatím neví, jak hluboká bude celková ekonomická krize,
jaká budou epidemiologická opatření, kolik se nám podaří
čerpat z různých záchranných balíčků apod. Ale už v tomto okamžiku probíhají preventivní úsporná opatření - jeden
projekt přesouváme do příští sezóny, snažíme se plánovat
inscenace komornější, které zvládneme se základním souborem, aniž bychom museli brát hosty.

Zpráva z přibližně poloviny března, uveřejněná na webových stránkách Otáčivého hlediště, byla s ohledem na letní
sezónu velmi optimistická. Vedení jistě věřilo, že se v létě
v Českém Krumlově bude hrát. Ani ne tři týdny nato byl program letní scény definitivně zrušen. Proč bylo nutné učinit
tak velké rozhodnutí s poměrně velikým předstihem před
začátkem letní sezóny?
Otáčivé hlediště je už po své životnosti a v posledních
letech se objevují technické problémy s jeho provozem.
Proto na jaře probíhala sonda, která měla zjistit, jaký je
jeho aktuální technický stav. Když dostalo vedení divadla
a město České Budějovice výsledky této sondy, vyplynulo
z nich, že točna bude muset co nejdřív projít náročnou
opravou, která ohrozí (zkrátí) minimálně jednu sezónu.
Vzhledem k tomu, že sezóna 2020 byla stejně postižena
pandemií, rozhodlo se město jako majitel točny letošní
sezónu zrušit a místo hraní provést nutnou rekonstrukci.
Nemělo by smysl tohle rozhodnutí odkládat, protože bylo
nutné co nejdřív započít s přípravou rekonstrukce, aby se

času v přírodě a času s rodinou). Takže pro mě to byl maximálně inspirativní čas. Na druhou stranu si samozřejmě
uvědomuju, že to, co jsem prožila, je veliký luxus, protože
spousta jiných lidí musela bojovat o zdraví, s vyčerpáním,
se samotou, s různými příčinami strachu. Beru to tedy
jako nečekaný dar, ze kterého se pokusím odnést si do
života co nejvíc.

A co ty? Byl pro tebe tento zvláštní čas ve spojení s tvou
prací pouze časem smutku, zmaru a bídy (v nadneseném slova smyslu)? Nebo jsi našla i něco pozitivního,
inspirativního?
Já osobně jsem ten čas prožila velmi dobře a mohla
bych snad říct plodně. Zastavila jsem se a spoustu věcí
nahlédla z odstupu, některé chyby už doufám nebudu
opakovat. A pokud budu, budu si to myslím mnohem víc
uvědomovat. A to je dobré. Uvědomila jsem si, že jsem
přehlcená - událostmi, divadlem, emocemi jiných lidí, věcmi. Že potřebuju v životě mnohem méně a jen v několika
málo případech o trochu více (to se prakticky týká jen

To ráda slyším. Doufám, že podobnou zkušenost má co
nejvíce lidí. A jaké jsou nadcházející divadelní vyhlídky?
Myslíš, že divadla budou mít tendence v následující sezóně
stav, kterým jsme si prošli a byl pro nás zcela novým „zážitkem“, reflektovat?
Určité změny budou samozřejmě souviset s provozními a finančními problémy. Některé projekty se možná
zruší, někde budou chtít hrát hlavně komedie apod. Ale
věřím, že umělci na to zareagují i vnitřně - tenhle prožitek
se do nás nějak otiskl, něco to s námi udělalo - myslím
obecně s lidstvem. A umělci to v nějaké podobě budou
reflektovat, to je jasné. To je koneckonců naše práce. •

Nastane tedy bez točny prázdninový půst, nebo má Jihočeské divadlo v úmyslu jiné divadelní letní akce?

stihla všechna výběrová řízení, povolení apod.

Ano, má. Činohra, opera a Malé divadlo budou hostovat na různých místech Jihočeského kraje (např. na zámku
Blatná a Nové Hrady, v Písku, ve Strakonicích). Odehrajeme také několik představení v budově Jihočeského divadla, kde obnovujeme provoz už 8. června. Tam bude také
vystupovat i náš baletní soubor.

Byly ještě nějaké další konkrétní důvody, které vedly k rozhodnutí zrušit všechna plánovaná představení pro sezónu
2020 před Otáčivým hledištěm?
Byl to zejména špatný technický stav vyžadující rekonstrukci a dále samozřejmě nejasné podmínky provozu točny (tedy kdy by se mohlo začít hrát, pro kolik diváků, zda by mohli přijet zahraniční umělci a zahraniční
diváci apod.)

Teď trochu globálnější perspektiva. Myslíš, že tato zkušenost, kdy byl lidem odebrán aktivní kulturní život, změní
jejich pohled na divadlo?
Myslím, že soudní lidé si uvědomují, jak je v krizové situaci kultura důležitá. Karanténu mnozí přežili jen díky filmům, knížkám a hudbě. U nás jsme alespoň mohli chodit
do přírody, ale v mnoha zemích byli lidé skutečně uzavřeni
doma a kultura byla skutečně často to jediné, co je drželo
nad vodou. Jiná věc je, že bych nechtěla odhadovat, kolik
lidí je soudných a kolik nesoudných. Část veřejné debaty
se totiž nesla v duchu, ať jdou všichni ti umělci konečně

Jaké dílčí orgány ovlivnily konečné rozhodnutí? A jak velké
pravomoce v této nouzové situaci přebral zřizovatel divadla,
tedy město České Budějovice?
Pokud vím, návrh na toto řešení podalo vedení Jihočeského divadla a jeho zřizovatel (město) mu vyšel vstříc
a návrh schválil.

Rozhovor

pořádně pracovat (tedy ideálně někam za pokladnu supermarketu). Divadlo je pak úplně specifický druh umění. Ze
své podstaty se na pandemii adaptuje skoro nejobtížněji.
Ano, je-li kvalitně natočené, může být i v on-line podobě
uměleckým zážitkem, ale je otázka, nakolik je to pak vlastně ještě divadlo, a nakolik to začíná být specifický filmový
(nebo televizní) žánr.
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Z deníku
zhrzeného
kritika
autorka: Věra Halamásková

Dávno zemřelý déšť na dlažebních kostkách nastavuje
svou zkalenou hladinu slunci a chvěje se rozlomením šesté
pečetě.
Králové země i velmoži a vojevůdci, boháči a mocní - jak
otrok, tak svobodný, všichni prchají do hor, aby se ukryli
v jeskyních a skalách, a volají k horám a skalám: „Padněte
na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu,
a před hněvem Beránkovým!“ Neboť přišel veliký den jeho
hněvu; kdo bude moci obstát?
Já jsem se uchýlila ke krbu a při četbě Moru Alberta Camuse
pociťuji podivný splín hraničící s nepatřičnou radostí a hořkým zadostiučiněním. Rozhodla jsem se, že jako trosečník
budu psát výpovědi z izolace a poté je vypustím na širé moře.

Topím se ve tmě a přitom je za okny jasný den. Neznám
nic temnějšího než právě svět zalitý paprsky poledního
slunce. V tom nastalém jasu vidím bolest a bezútěšnost
táhnoucí se za radostmi života jako kouli vlečenou nohou
odsouzencovou.
Popel mentolových cigaret se něžně snáší do plastového
koše na plastový odpad. Uvelebuje se na malachitových střepech lahve od laciného šampaňského. Účastníci této scény
pociťují nesmírnou míru zprzněného předurčení.
Uvědomuji si, že můj momentální stav bytí coby aspirujícího teoretika-kritika je vcelku zbytečný, žalostný a poněkud marnivý. Intelektuální luxus egyptologa žijícího na
severním pólu.

Milý deníčku…
…pro koho to však kdy mohlo fungovat? Zpověď papíru
o záležitostech minulých pro poučení či pobavení v dobách
budoucích. Jak patetické! Časové rozštěpení osobnosti mapované inkoustovými skvrnami.

Založím teatrologické uskupení filosoficky oponující
mantře Komunikace komunikací o komunikaci, ačkoli s ním
bude sdílet jeho zápal a iniciály KKK - Klub katatonických
kritiků. Budeme se scházet na ušmudlané lavičce v parku
a s lahví frankovky polemizovat nad podstatou chrousta.

Podivná studie času: V návaznosti na předchozí myšlenku se mi zdá, že žádná přítomnost vlastně neexistuje. A to
neříkám jen kvůli koronavirovému bezčasí, které nás postihlo. Ubírají se mé myšlenky nesprávným směrem, když říkám,
že přítomnost fyziologicky neexistuje? Mezi podnětem okolí
a jeho zpracování mozkem je mikroskopická časová propast,
trhlina způsobená nedokonalostí lidského organismu. Přítomnost je vlastně jen vzpomínkou na minulost. Kvůli zachování zdravého rozumu se tento chronický myšlenkový
neduh snažím potlačovat. Ale copak to jde, když se věnuji
divadlu, které bez konceptu přítomnosti nedokáže existovat?

Zprotivil se mi obrat „pod rouškou tmy“.
Můj degenerující mozek se snaží najít podněty k aktivitě
tam, kde by je normálně nehledal. Při výběru zrcadla do koupelny jsem si posteskla, že všechna zrcadla jsou v principu
již použitá, a opět mne zahalil háv trudnomyslnosti.
Neodvažuji se pomyslet na dobu, až pandemické šílenství pomine. Navykla jsem si na samotu, čtyři stěny
mého pokoje mne konejší, sbírka naivistických básní mírní můj bol. Návrat do civilizace nepřináší úlevu, ale svírá

Milý deníčku, děsím se televizních zpráv. Krev mi tepe
ve spáncích a slasti spánku se mi nedostává.

mé asociální útroby v pařátech. Zvedá se mi žaludek, když
pomyslím, že bych měla znovu vstoupit na akademickou
půdu a být produktivní, natož pak kreativní! Ach, deníčku,
budeš mi chybět… •

A tu nespomáhala žádná péče,
ni opozdilá prozřetelnost lidská –
před morem černým žádný neuteče.
Tak různé řeči zněly k mému uchu,
vzdechy a zubů skřípot v hrozné zlobě,
skřek drsný, rukou tlesk, až děsno sluchu.
Vzdechy, nářky, pláče, tmou jako v hrobě
se ozývaly v bezehvězdném vzduchu,
až pláčem vlhly moje oči obě.
Já, s hrůzou, z níž i rek by se potácel,
zřela, jak v louži krve marně kopou
nahá těla, v očích děs jim burácel.
Již drahnou chvíli se mé sváteční pero nedotklo papíru.
název kapitoly
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Rozhovor s Kateřinou Jungovou
Jak může divadlo zasáhnout do života člověka bez domova? Čím se liší
práce profesionálního divadelního souboru a spolku žen bez domova?
V rozhovoru s režisérkou a terapeutkou Kateřinou Jungovou se podíváme
„ven z divadla“, do ulic, směrem k sociálnímu přesahu. Představíme
projekty, které lidem bez domova nabízejí práci i možnost otevřeně mluvit
o svých zkušenostech.

„Ženy
hrály své
vlastní
příběhy.“
autorka: Klára Hauserová
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Kateřina Jungová vystudovala Katedru činoherního divadla
a Katedru autorské tvorby a pedagogiky na DAMU. V roce
2015 vytvořila společně s organizací Jako doma dokumentární divadelní představení ONY, jehož původní téma
„domácí násilí“ se během tvůrčího procesu transformovalo
na obecnější zobrazení vztahu protagonistek ke svému nejbližšímu okolí.
V roce 2014 založila s návrhářkou Lucií Kutálkovou nízkoprahovou dílnu pro ženy v sociální tísni Metráž, která vyrábí
zejména módní doplňky a šaty.

bez domova v rámci nízkoprahu v Naději1. V Naději jsem
pak už několik let sama vedla dramaterapeutickou skupiny
pro mladé klienty. A také jsem v té době absolvovala terapeutický výcvik. Mé práce si pak všimli v organizaci Jako
doma, která pomáhá ženám bez domova, a oslovili mě,
zda bych s jejich klientkami nechtěla vytvořit představení
o domácím násilí, jež mnoho z nich prožilo. Nabídku jsem
přijala, i když mi bylo jasné, že to nebude vůbec jednoduchý proces. Navíc jsem v té době už měla dvě děti, tak
jsem si taky říkala, jak to skloubím s péčí o ně… Abychom
nemířily přímo do oblasti největšího zranění, téma jsem
trochu posunula – staly se jím nejbližší vztahy (rodičovství, partnerství a přátelství). Také proto, aby si ženy, které
se na představení ONY rozhodly participovat, mohly více
kontrolovat, kam až chtějí zajít, a odkrýt třeba i zdroje pozitivních zkušeností.

Dobrý den, předně bych vám chtěla poděkovat za ochotu
poskytnout časopisu Hybris rozhovor. Tento časopis je dílem studentů DAMU, kterou jste také studovala. Jak vzpomínáte na studentská léta?
Na DAMU jsem studovala vlastně dvakrát, poprvé na
Katedře činohry a podruhé na Katedře autorské tvorby
a pedagogiky. Budu mluvit hlavně o té první zkušenosti,
právě proto, že byla první. Určitě to pro mě byla doba důležitá, i když to taky zároveň byla velká výzva a bylo to náročné a intenzivní období. Během studia jsem řešila spoustu
osobních témat, hledala jsem se a hledala jsem i čím chci
být a za jakých podmínek. Prožívala jsem v té době první
opravdu vážný vztah. Užívala jsem si taky pronikání do
divadelní komunity, seznamovala se s lidmi z celé DAMU.
To všechno se dělo na pozadí 90. let, tedy doby krátce
po Sametové revoluci. Trochu divoce jsem si užívala svou
ranou dospělost, ale i studium a svobodu, která se v té
době protínala také s jejím celospolečenským nabytím
díky pádu komunismu. Jen jsem na DAMU v rámci studia na Katedře činohry trochu postrádala víc otevřenosti
a návaznost na profesní dění ve světě, zvlášť když to bylo
konečně po tolika desetiletích možné.

Vzhledem k tomu, že představení ONY vycházelo z autentických zkušeností žen bez domova a dotýká se poměrně
citlivého tématu, tvůrčí proces s sebou určitě nesl značná specifika. Z vaší režisérské i terapeutické zkušenosti,
v čem se liší spolupráce s profesionálními herci a herečkami bez domova? Co vás během tvůrčího procesu nejvíce
překvapilo?
Asi hrozně moc záleží na žánru, který máte na mysli. Já se věnuju autorskému divadlu, i projekt ONY byl
autorské povahy. Ženy hrály své vlastní příběhy. Autorská práce je ve svých zdrojích jiná než práce činoherní,
i když z mého hlediska obě nakonec herecky směřují ke
stejnému cíli – být na jevišti autentický. Ale obecně bych
řekla, že profesionální herec má trochu jiný záměr, s nímž
k hraní přistupuje. Má za sebou studium, seznámení se
s technikou, s každou další rolí získává zkušenosti, hledá
a prohlubuje svoje schopnosti, dovednosti. Nic z toho herečky z Jako doma samozřejmě neměly. Přesto se těmi
herečkami opravdu trochu stát musely. Pracovaly jsme
společně na technice, měly jsme pohybové, hlasové, hudebně rytmické rozcvičky. Musely jsme během zkoušení
společně vytvářet jevištní situace, jednání, hledat motivace, tím jsme se samozřejmě jádra herecké práce dotýkaly.
Únavné pro ně bylo opakování situací, jejich zpřesňování
a fixování. Tím, že jsme pracovaly s opravdu silným osobním materiálem, byl proces i psychicky náročný. Hlídala
jsem, aby ženy, které se na představení budou podílet, byly
v dobré nebo stabilizované psychické kondici a aby se do
představení dostalo jen to, co ony opravdu dokážou v dané
době veřejně prezentovat, co akutně neprožívají, od čeho

DAMU jste tedy studovala v 90. letech, v době, kdy začalo
být bezdomovectví aktuálním problémem. Ovlivnilo to nějak
vaši pozdější tvorbu? Z jaké iniciativy vzniklo představení
žen bez domova ONY?
Ano, už během studiu na DAMU jsem se začala zajímat o divadlo se sociálním přesahem. Chtěla jsem, aby
moje práce měla opravdu smysl, aby někomu pomáhala.
Proto vznikly projekty BRAVO, KOSMOS (pro dospívající
z dětských domovů) nebo teatroterapeutický projekt integrující lidi s mentálním nebo fyzickým postižením a profesní skupiny MÍT TĚLO, BÝT TĚLEM s představením TĚLOVNÍK OBECNÝ – CORPUS VULGARIS. Začala jsem se
taky zajímat o Divadlo utlačovaných Augusta Boala, absolvovala jsem několik mezinárodních workshopů. Už po prvním z nich jsem musela získané zkušenosti a dovednosti
uplatnit v praxi. Spolu s několika kolegyněmi jsme začaly
s principy Divadla utlačovaných pracovat s mladými lidmi

1 NADĚJE vznikla jako jedna z prvních neziskových organizací po roce 1989
u nás. Jedná se o českou organizaci působící takřka na celém území republiky.
Poskytuje pomoc lidem v nouzi v pěti oblastech: lidé ve stáří, lidé bez domova,
lidé s handicapem, ohrožené rodiny a ohrožené děti a mládež. Pozn. redakce.
https://www.nadeje.cz/ustredi_nadeje
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mají aspoň částečný odstup. V tom nám také pomáhala
práce s výtvarnými objekty a stylizace, kterou považuju na
divadelní práci za zásadní. I přesto nás realita někdy dostihla v plné síle. Jednou například přišla jedna z hereček
na zkoušku s tržnou ránou na hlavě, kterou jí způsobil její
partner, a my místo zkoušení řešily, jak jí najít chráněné
místo v azylovém domě.
Nejvíc mě právě překvapilo, jak opravdu kruté zkušenosti může někdo v životě zažít. Kam až násilí může
zajít, jak velké krutosti je někdo schopen. To bylo pro mě
opravdu šokující. Viděla jsem mnoho filmů a divadelních
představení, které o nejrůznějších krutostech vypovídaly.
Je ale úplně jiné, když tváří v tvář stojíte člověku, který
takovou krutost prožil na vlastní kůži.

omluvily do 18:30 předešlého dne. Povinností je také
účast na celotýmových supervizích, které nám pomáhají
mapovat společný pracovní proces a udržet naše pracovní
i osobní vztahy v kolektivu v dobré kondici. S dodržováním
pravidel také souvisí odměňování žen – v případě, že nemají neomluvené či pozdně omluvené absence a vyrobí
alespoň 10 ks výrobků za měsíc, mají nárok na finanční
bonus. Tím oceňujeme jejich pracovní spolehlivost. Je
zajímavé sledovat, jak ženy dokážou samy pravidla nést
a udržet. Je to dobře vidět ve chvíli, když k nám přijde
někdo nový a s pravidly se třeba trochu potýká. Většina
žen pravidla udrží a podpoří tak v jejich dodržování i nově
příchozího, takže chod Metráže plynule pokračuje dál.
Jako většinu sociálních podniků, i vás zasáhla současná koronavizová krize. Jak jste vnímala tuto situaci z profesního
i osobního hlediska?
Ze začátku jsem měla opravdu obavy o zdraví nás
všech i o naše zdravotnictví. I většina žen u nás v dílně
má zdravotní problémy (nemocné srdce, cévy, cukrovku,
prodělaly tuberkulózu…), měla jsem strach i o ně. Taky
mám mnoho kamarádů a známých z řad designérů, kteří
mají svoje značky a obchody, působilo na mě tísnivě, když
jsem viděla, jak jsou jejich obchody zavřené a oni jsou ve
stresu. Ale samozřejmě jsem viděla i pozitiva. Byla jsem
víc doma s dětmi, chodili jsme na dlouhé procházky do
přírody, dokonce mě bavilo i to domácí vzdělávání (i když
nebylo jednoduché ho skloubit s prací). Byli jsme jako rodina víc spolu. Zpomalili jsme. Přeju si, abychom z téhle
zkušenosti jako společnost dokázali vytěžit určité změny.
Abychom třeba dokázali eliminovat shon. A ještě důležitější by bylo, kdyby to vedlo ke změnám, které podpoří
sociální spravedlnost a sníží moc peněz. Myslím, že by

Vaším dalším projektem, který pomáhá ženám bez domova, je nízkoprahová dílna Metráž, kterou jste založila v roce
2015 spolu s designérkou Lucií Kutlákovou. Jak vznikla?
Vznik Metráže se váže právě k mé práci v Naději s mladými lidmi bez domova. Okamžitě jsem si všimla, že mezi
klienty nízkoprahu převládají kluci a že holky jsou citelně
v menšině. Když jsem s nimi pak pracovala a trochu víc
si s nimi povídala, uvědomila jsem si, že kluci holky víc
nebo míň zneužívají, že využívají svojí síly a převahy. Chtěla jsem tyhle mladé ženy nějak podpořit. Věděla jsem, že
přes terapii to moc nepůjde, protože většina z nich neměla
vůbec žádné zázemí (pracovní, osobní, hmotné, citové)
a taky bylo hodně z nich závislých na drogách. Tak jsem
si říkala, že bychom mohly něco společně vyrábět, že by
měly práci, získaly pracovní návyky, naučily se něco nového a ještě si něco vydělaly. A protože většina z nich se živě
zajímala o módu a já ostatně také, napadlo mě, že by to
mělo být něco takového. V té době jsem se bavila se svojí
dlouholetou kamarádkou, módní designérkou a majitelkou
značky LEEDA Luckou Kutálkovou, všechno se to propojilo
a my jsme společně v lednu 2015 Metráž rozjely.

Kontakty na organizace
Jako doma
http://jakodoma.org/
Kuchařky bez domova
http://jakodoma.org/kucharky-bez-domova-2/
Sociální bistro Střecha
https://www.bistrostrecha.cz/
Přestupní stanice
https://prestupnistanice.cz/
Místní místním
https://mistnimistnim.cz

nám to všem prospělo.
Kde všude se pomáhá a jak můžeme pomoct i my?
V rozhovoru byla několikrát řeč o organizaci Jako doma,
která se snaží pomáhat ženám bez domova. Organizace byla
založena roku 2012 a prvotním impulzem bylo „upozornit na
genderový rozměr bezdomovectví, [vzhledem k tomu, že]
ženy jsou více než muži ohroženy chudobou a tedy i ztrátou
domova, ženské bezdomovectví je prozatím málo viditelný
a tematizovaný fenomén.“ V roce 2017 byla založena jídelna
Kuchařek bez domova, kde „ženy bez domova vaří a prodávají zdravé, finančně dostupné veganské jídlo“.
Podobným podnikem je Sociální bistro Střecha, které
rovněž nabízí cenově dostupné veganské jídlo a zároveň
poskytuje pracovní příležitosti pro lidi bez domova.
Sociální sekáč Přestupní stanice se kromě inkluze sociálně znevýhodněných lidí do pracovního procesu zaměřuje
i na slow-fashion a environmentální udržitelnost.

Jaká pravidla musí zaměstnankyně Metráže dodržovat?
Postupně jsme se opravdu k pravidlům dopracovali.
Na začátku jich moc nebylo, nechali jsme ženy přicházet a pracovat, jak chtěly. Nutnost pravidel se objevila
v momentě, kdy jsme potřebovali zaplatit nájem, mít na
skladě výrobky… zkrátka, když jsme začali fungovat jako
sociální podnik. Dnes je to tak, že ženám dáváme možnost
přivýdělku, nejsou v klasickém zaměstnaneckém poměru. Z toho také vyplývá, že si mohou samy určit, jak velký
rozsah bude jejich spolupráce s Metráží mít. Pravidelně
jednou týdně ve čtvrtek děláme rozvrh dílny na následující
týden. Ženy si samy určí, kdy přijdou. Chceme po nich
však, aby dodržely pracovní dobu, kterou si takto samy
zvolí. Pokud ji přesto nemohou dodržet, je třeba, aby se
Rozhovor

Poslední organizací, která dle mého názoru stojí za
zmínku, je síť podniků otevřených lidem v nouzi, kterou zajišťuje Místní místním. Základní činností je v rámci podniků
zapojených do projektu nabízet určité služby zdarma lidem
bez domova, lidem v nouzi a komukoliv, kdo potřebuje, dále
otevírat problematiku lidí bez domova/lidí v nouzi a pořádání
tematických akcí a přednášek. •
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Přehled pražských letních scén

Léto
s divadlem.
Mimo
divadlo.
autorka: Lucie Flemrová

„Sezona končí, ale divadlo se teprve začíná probouzet
k životu.“ Zní to buď jako začátek nějaké negativní recenze,
nebo jako replika vytržená z nějakého absurdního dramatu.
A ejhle! Je to realita. Situace, v níž se ocitla kultura v posledních měsících, je sice výjimečná a pro mnoho lidí i velice
nepříjemná, ale jako taková přináší zároveň nové možnosti.
O umělecké činnosti během nouzového stavu se dočtete
v dalších článcích posledního Hybrisu této sezony, tady se
naopak zaměříme na to, co nás čeká teď, během takzvaných
divadelních prázdnin.
Pražská scéna poskytuje svým divákům širokou nabídku letních divadelních produkcí již několik let. Vedle stálých
letních stageí začaly navíc vznikat nové open-air prostory,
které lákají své stálé i potenciální nové diváky na unikátní
koprodukční projekty, sezonní premiéry i na jedinečnou atmosféru. A právě ta atmosféra je asi hlavním důvodem, proč
jsem se rozhodla přinést na stránky Hybrisu přehled pražských letních divadelních aktivit. Letní scény jsou pro některá divadla běžnou záležitostí, pro jiná jsou však způsobem,
jak se vyrovnat s materiálními i nehmotnými ztrátami způsobenými pandemií. Je to příležitost vyrovnat deficit, který
vznikl náhlou absencí diváků v hledištích. Způsob, jak si vynahradit měsíce nejistoty. Jak znovu najít kontakt s diváky,
který je základem divadla jako takového. A Vás se tímto krátkým shrnutím snažím vyzvat k tomu, abyste se do hledání
toho ztraceného kontaktu zapojili a užili si divadlo jako něco
znovunalezeného, snadno ohrozitelného a vzácného.

také mohou těšit na Simonu Stašovou, která bude hlavním
hostem oslav divadla coby osobnost úzce spjatá s jeho
začátky. V následujících letech plánuje divadlo pokračovat v letní aktivitě a po vzoru svého úspěšného původního
muzikálu Touha jménem Einodis připravovat nové původní
inscenace s ambicí je posléze přizpůsobit pro prostory stálé
scény v Malé Štupartské ulici.
Více na: www.divadloungelt.cz/repertoar/letni-scena
Studio Dva: Letní scéna Vyšehrad
10. června – 31. srpna; vyšehradské hradby
Již sedmnáctý ročník Metropolitního léta hereckých osobností proběhne na pražském Vyšehradě a zároveň na Letní scéně Vítězná v Huntířově a na Letní scéně Tvrz Divice.
Kromě loni odpremiérovaného muzikálu Starci na chmelu
láká divadlo na dvě premiéry letošní sezony, komedii Petera Quiltera Duety v režii Jakuba Nvoty a Gogolova Revizora
v režii Evy Holubové, v titulní roli s Kryštofem Hádkem. Další
letní projekty – Léto slovenských hvězd a Léto ochotnických
divadel – Studio Dva pro letošní rok z důvodu pandemie odkládá, avšak vedle divadla nabídne na Vyšehradě i hudební
program pod názvem Hudební setkání pod širým nebem.
Více na: www.studiodva.cz/o-divadle/letni-scena
Letní scéna Harfa
1. července – 1. září; střecha Galerie Harfa
Osmý ročník Letní scény na střeše Galerie Harfa opět sází
na divácky známé tváře, jako jsou Leoš Noha, Lucie Zedníčková či Jiří Langmajer, kteří se tentokrát představí v komedii
Marca Camolettiho A do pyžam! Kromě desítek představení
nabitých populárními herci bude připraven i program pro děti
v podobě inscenace Divadla pohádek Maxipes Fík. V případě nepříznivého počasí se program přesune do blízkého

Divadlo Kalich: Hvězdné léto pod Žižkovskou věží
1. července – 2. září; Mahlerovy sady, Praha 3
Svůj letní program oznámilo jako první Divadlo Kalich, které
po roce opět uvádí festival Hvězdné léto pod Žižkovskou věží.
V amfiteátru v Mahlerových sadech s kapacitou až 600 osob
se během prázdnin kromě souboru Divadla Kalich divákům
představí i herci Divadla Palace, Divadla Verze nebo Činoherního studia Bouře. Mezi hlavní body programu patří premiéra inscenace hry TIK TIK francouzského autora Laurenta
Baffie v režii Jakuba Nvoty s Terezou Kostkovou v hlavní roli.
Kromě divadla bude možné zavítat na Žižkov i na koncert –
zahrají zde například Tomáš Klus, 4TET nebo Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers.
Více na: www.divadlokalich.cz/hvezdneleto

Divadla Gong.
Více na: www.letniscenaharfa.cz
Letní shakespearovské slavnosti
21. července – 28. srpna; Pražský hrad, HAMU
Pravidelně největší letní divadelní událost se v omezených
podmínkách koná i letos. Premiéra romance Bouře v režii tandemu SKUTR se přesouvá na příští rok a z důvodu
vládních opatření nezavítají do Prahy herci z Bratislavy či
zahraniční členové Prague Shakespeare Company. Diváci
se nicméně stále mohou těšit na oblíbené inscenace od loňské Zimní pohádky až po věčně vyprodané Veselé paničky
windsorské.
Více na: www.shakespeare.cz

Letní scéna Divadla Ungelt
30. června – 30. srpna; Nový svět, Pražský hrad
Již po šestnácté bude v provozu i Letní scéna Divadla Ungelt
v malebném prostředí Nového světa na Pražském hradě. Ku
příležitosti oslav 25. narozenin Divadla Ungelt zde bude uveden kompletní repertoár divadla včetně dramatizace románu
Betty McDonald Kdokoli může dělat cokoli, jejíž premiéra
proběhla před dvěma lety přímo na Letní scéně. Diváci se
název kapitoly
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Letní scéna Štvanice
18. června – 18. srpna; ostrov Štvanice
Novinkou na letní divadelní mapě Prahy je Letní scéna na
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Meda
od 4. července do začátku září, Muzeum Kampa
Obnovená premiéra inscenace o životě Medy Mládkové se
v pozměněném obsazení vrací do Muzea Kampa. Místo Taťány Dykové budou letos diváci v titulní roli vídat Terezu Rambu
nebo Pavlu Beretovou v prostředí úzce spojeném s životem
hlavní protagonistky.
Více na: www.predstavenimeda.cz •

Štvanici. Divadlo VILA Štvanice připravuje pestrý program
sestavený z inscenací domácích souborů Tygr v tísni, Geisslers Hofcomoedianten a Divadlo Letí i z repertoárů dalších pražských nezávislých scén. Letní scéna zahrnuje tři
stage – Pod mostem, Pod kaštany a U zahrady – a kromě
divadla nabídne i doprovodný hudební program v dramaturgii kmenového hudebníka Jena Hovorky. Vrcholem letního
programu bude tradiční festival Antická Štvanice, kde bude
letos uvedena Senecova tragédie Šílený Herkules v režii Tomáše Loužného.
Více na: www.vilastvanice.cz
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Letní scéna Jatka78
od 30. května do konce července; Holešovická tržnice
Po třech letech se do Holešovické tržnice vrací i Letní scéna
Jatka78. Její provoz byl zahájen již 27. 5. z Holešovic živě
streamovaným Kabaretem POT a LESK a pokračovat bude
až do konce července. Součástí zahajovacího streamu byla
i ukázka z připravované inscenace Cirku La Putyka Kaleidoscope, která spojuje velké osobnosti cirkusové company
a mladé perspektivní akrobaty a která bude zároveň hlavním
bodem programu letní scény. Mezi hosty Letní scény na Jatkách budou patřit mimo jiné i soubory Vosto5, Bratři v tricku,
Squadra Sua nebo My kluci, co spolu chodíme.
Více na: www.jatka78.cz/en/article/letni-scena

Pedagogické vedení:
Daniela Jobertová
Radmila Hrdinová
Jazykové korektury:
Anna Jechová
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Pomezí
Takřka tradicí se v minulých letech staly letní imerzivní
projekty souboru Pomezí. Po celé léto bude v Praze možné
absolvovat audiowalk Nad městem, při němž se divák pomocí mobilní aplikace pohybuje od autobusového stanoviště
Palmovka dále po pražské Libni a dostává tak možnost nahlédnout na město z jiné perspektivy. V srpnu pak proběhne

Fotografie:
Oskar Helcel
Poděkování:
Martina Schlegelová
Kateřina Jungová
Jana Machalíková

několik repríz úspěšné inscenace Dům v jabloních uváděné
ve Winternitzově vile na Malvazinkách. K programu Pomezí budou patřit i reprízy a derniéra inscenace Lístky, prosím, uváděné v pavlačovém domě na adrese Za Poříčskou
bránou 7.
Více na: www.pomezi.com
Meet Factory: Psí dny
21. června – 15. srpna; Barrandovské terasy
Inscenace Psí dny uváděná pod hlavičkou Meet Factory
v režii Natálie Deákové se po sérii premiérových představeních v roce 2018 přesunula o rok později z holešovické lodi
Altenburg 1964 do prostoru bazénu pod Barrandovskými
terasami. I letos se zde celkem šestkrát diváci setkají s Jamiem a Julií, kteří se vydávají hledat sami sebe na horký
řecký ostrov.
Více na: www.meetfactory.cz/cs/program/detail/
psi-dny-1
název kapitoly
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