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Editorial
Za redakci
Magda Zicháčková & Zuzana N. Burianová

DAMU, pokusit se o nový design webových stránek, vyrobit na facebooku kalendář zajímavých kulturních akcí,
o každé absolventské inscenaci psát vždy dvě recenze,
zlepšit komunikaci s našimi čtenáři, vytvořit prostor pro
sebevyjádření, více propagovat soutěž nových dramatických textů, poskytovat zpětnou vazbu studentům i pedagogům a podobně. Co všechno se nám podařilo prosadit, není na první pohled zřejmé tak, jako kdybychom
opravdu dokázali změnit celou podobu časopisu, i když
k tomu jsme neměli skutečně daleko… Nicméně nějaké
základní body jsme přeci jen zvládli a nyní je na nastupujícím vedení redakce, zda bude pokračovat v našich
šlépějích, nebo zda se bude snažit vybudovat v rámci
Hybris něco dalšího a lepšího.
Měli jsme skutečně mnoho předsevzetí, zažili mnoho
práce, mnoho obhajování vlastních názorů a tím pádem
i mnoho hádek, ale díky tomu si společně odnášíme
jednu VELKOU životní ZKUŠENOST. Krásné klišé, které se používá při plnění různých závazků, úkolů nebo
projektů. Ovšem jak jinak nazvat něco takového? Být
součástí redakce Hybris, bylo pro nás něco jako pro vás
ostatní absolventská inscenace. Společně jsme usilovně
pracovali na každém čísle, a když konečně po všelijakých
útrapách spatřilo světlo světa, tak jsme si na něj už takříkajíc nenechali sáhnout. Potili jsme krev a snažili se vám,
čtenářům, předložit to nejlepší, co v nás vězí a co jsme
měli zrovna v danou dobu na jazyku.

Na začátku něčeho nového máme plno nápadů, energie a snů o tom, jak by vše mělo v budoucnu vypadat
a fungovat. Je tomu rok, co jsme dostali na starost katederní klenot jménem Hybris. Ihned jsme zatoužili stát
se revolucionáři a zbourat některé ze zajetých, a pro nás
i ne příliš zajímavých, věcí - změnit grafiku časopisu, zaměřit se pouze na školní a mimoškolní aktivity studentů

Teď tedy předáváme štafetu novému vedení a sami
se ubíráme do pozadí na pozice (ne)obyčejných redaktorů. Přejeme budoucí šéfredaktorce Adéle Vondrákové
a její zástupkyni Petře Láskové, aby měly dostatek sil
a nápadů ke změnám, které se nám nepodařily uskutečnit, anebo nás nenapadly.
Jak pěkně poznamenala Petra Hlubučková v minulém
exitorialu, „Na koncích je hezké, že něco nového MŮŽE
začít.“ Tak tedy, směle do toho, děvčata!
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Absint
v říši divů

Kdo neví, co je absint, ať se přihlásí. Název hry francouzského dramatika, režiséra a herce Pierra-Yvese
Chapalaina odkazuje k nápoji, který byl považován
za halucinogenní, v uměleckých kruzích za nápoj mysl
otevírající. Že by inscenace dokázala vyvolat podobné
účinky? Hlavní postava hry - dospívající dívka - se jmenuje Absint. Nechť sám divák pátrá po souvislosti. Inu,
na zdraví a mysl otevřenou!

Silvia Ronisová

Po hudebním prologu v DISKafé se diváci tlačí do sálu
za bílým králíkem. Inscenace nás přivádí do potemnělého domu. Ve městě probíhá karneval. Za jeho zvuků
se postupně rozkrývají tajemství jedné rodiny, tajemství, která měla být zapomenuta, protože poznání pravdy může mít devastující účinky a smrtelné následky.
Fantaskní atmosféra v sobě nese nádech zatuchlosti
a divák na první pohled tuší, že jest cosi shnilého v této
rodině. Hamletovské téma tvoří půdorys hry. Osamělá
hrdinka, zjevení ducha, detektivní pátrání, otrávené nápoje, jedna malá vražda v minulosti, jedna velká v budoucnosti - to vše s příchutí ironie, s nasazenou králičí
hlavou.
Scéna je rozdělena do tří plánů. Zadní plán tvoří průsvitné stěny, které znázorňují jednotlivé pokoje domu,
do nichž divák nahlíží jako voyeur klíčovou dírkou prostřednictvím použití světel. Uprostřed scény se nachází
tři křesla. Otec, matka, syn, dcera - že by jeden člen rodiny byl přebytečný? V popředí po levé a pravé straně
jsou karnevaloví hudebníci v rozšklebených maskách.
Plní funkci chóru, který svými zvuky komentuje dění
a zároveň vhodně vybranými písněmi podporuje téma
inscenace. Zazní píseň „Somewhere over the rainbow“,
která se ztotožňuje se snem postav o lepším životě.
Je příznačné, že tuto píseň pěje liška. A lepší život pro
lišku znamená hojnost bílých králíčků. Tuto touhu s liškou králík zcela jistě nesdílí. Stejně tak Absint nesdílí
princip zamlčování skutečnosti se zbytkem své rodiny.
Právě tento rozpor je výchozím bodem inscenace.

Absint (Soňa Páleníková), coby králičí královna, je bytost
trpící v sevření okolního světa, který ji oklamal. Zraněná
a přesto odhodlaná poznat pravdu, emotivní a přesto silná. Je odtržená od zbytku své rodiny, která tak bolestivě
touží zapomenout na minulost a schovává se před ní
v příšeří domu. Její chování se ostatním členům rodiny
zdá divné, nenormální, choré, proto prý musí na operaci
- aby neohrožovala rodinu, aby dál nehledala pravdu. Páleníková je ve své roli přirozená, nepodléhá patosu, ani
přílišné tragičnosti, neplýtvá rozmáchlými gesty. Využívá
svůj temperament, její pohledy jsou přesně cílené, plné
bolesti snoubící se s hněvem. Zdařile se vyhýbá jakékoli
křečovitosti. Nicméně zůstává herecky nevýraznou a její
nedokonalý verbální projev je poměrně rušivý. Adéle
(Johana Schmidtmajerová), matka v gepardím oblečku,
neurotická osoba, která se úzkostlivě snaží udržet rodinu pohromadě a odmítá si přiznat, že svůj boj prohrává.
Z permanentně tíživé situace se snaží všemožně unikat,
např. prostřednictvím svého věrného společníka – fénu,
který je pro ni domácím mazlíčkem, náhražkou muže
i zbraní - dle potřeby. Každopádně je zdrojem tepla domova – Adéle na sebe fouká teplý vzduch, neváhá ho namířit na manželovo mužství, snad aby ožilo, i na Absint
ve vaně, aby pookřála. Fén slouží jako náhražka lidské
vřelosti. Stejnou měrou, jakou Adéle uniká před pravdou, z ní samé uniká veškerý skutečný cit. Francis (Jan
Cina), hlava rodiny, hbitě a úlisně přebíhá od zbabělce
k despotovi. Obraz, kdy ublížení chtivě odmítá dát synovi lístek do cirkusu, je ukázkou jeho přirozené krutosti
a nízkého charakteru. Žije s vědomím, že je závistivým
zlodějem cizí rodiny, rodiny, kterou sice miluje (zdá se,
že zejména Absint) a neustále to zdůrazňuje, ale zároveň
je zdrojem jejího rozkladu. Jan Cina se své role zhostil
skvěle. Svou jemnou mimikou a hlasem zdařile ukazuje
vnitřní prožitky a motivace postavy a tím opodstatňuje
její jednání a proměnlivosti. Elegantně střídá polohy, kdy
Francis lže a předstírá, a momenty, kdy je donucen říkat
pravdu. Adrien, bratr Absint, v podání Šimona Krupy je
slizkým zakomplexovaným hošíkem, vzorně starostlivým

dle pokynů rodičů a neupřímně pilným dle pokynů své
vlastní přetvářky. Šimon Krupa svou postavu hraje až nesnesitelně sugestivním způsobem (myšleno jako hodnocení kladné), takovým, že s Adrienem divák nemůže mít
soucit, může mu být pouze odporný. Nemluvě o jeho
onanistickém koníčkovi a kalhotám až pod prsa. Jedinou
polehčující okolností, která může vzbudit lítost nad Adrienem, je to, že se v závěru zamiluje do loutky. Stejnou
loutku v úvodu přichází hledat Eduard aneb Muž s knírkem (Pavel Blažek). Před lety v sázce s Francisem prohrál
svůj knír, symbolicky prohrál svůj život. Blažek předvedl
nejvýraznější herecký výkon inscenace. Postava Eduarda
působí z dramaturgického hlediska největší zmatení pro
diváka. Je živý nebo mrtvý? Utekl nebo ho Francis zavraždil? Kdo je kdo? Ovšem Blažek si dokázal s nesnadnou
rolí poradit výtečně. Je naprosto suverénní, jeho výstupy
jsou přesně rytmizované s ideální mírou groteskní stylizace. Umí být smutným klaunem i udatným estrádním
umělcem, který neohroženě předvádí svá čísla. Dokáže
udržet diváka v napjatém očekávání, přičemž přehnaně
nevyčnívá na úkor celku z bizarního koloritu ostatních figurek. Jeho etuda s nožíkem je opravdovým cirkusovým
tahákem. A jako bonus – nápadně připomíná Charlese
Chaplina. Na návštěvu přijíždí dvě kamarádky: Constance (Hedvika Řezáčová) a Monica (Eliška Křenková). Vzhledem americké pin-up girls z 50. let, charakterem hašteřivé krůty. Ke kraťoučkým vyzývavým oblečkům dostanou
na hlavu jedna páva, druhá plameňáka. Do inscenace
vnášejí závan energie slepičích hádek.
Celou inscenací prochází motiv vody. Ta zde funguje
jako znepokojivý symbol pravdy, která se urputně snaží
dostat do domu. Dům stojí na pobřeží moře. Voda prosakuje ze stropu. Pod polštářem křesla se ukrývá lavór
s vodou. Absint se neustále koupe – v kontrastu ke své
matce, která se pokouší fénem vysušit každou kapičku
vody, každou stopu pravdy. Zamčená hráz odděluje tento svět od potopy. Jen se zlatý klíč nesmí (nebo naopak
musí) dostat do nesprávných rukou…
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Je nezbytné ocenit invenci s jakou režisérka Linda Dušková pracuje s detaily a symbolikou. Vytvořila inscenaci,
která je hravá a originální, ve které se ukazuje mnohostrannost talentu herců, kteří tančí, zpívají, hrají na hudební nástroje. Škoda, že nebylo plně využito dramatického potenciálu textu. Ten je upozaděný ve prospěch
vizuální a hudební složky, která efektně rozptýlí, ale
není dostačující pro udržení celistvosti. Naopak některé výstupy hudebníků působí neopodstatněným až nahodilým dojmem a rozmělňují strukturu hry. Hlavním
problémem je artikulace samotného příběhu a s tím související nesrozumitelnost děje. Tvůrci snad až příliš spoléhají na fantazii obecenstva. Chvílemi si divák připadá
ztracený v této říši divných divů. Ale to možná k žánru
„vykloubené grotesky“ patří.
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Pierre-Yves Chapalain: Absint
vykloubená groteska
Režie, překlad, úprava: Linda Dušková
Dramaturgie, úprava: Helena Eliášová
Scénografie: Silvie Gajdošíková
Kostýmy: Marianna Stránská
Choreografie: Kateřina Stupecká
Produkce: Kristýna Kamenická, Kamila Mazáčová,
Zuzana Hájková
Hrají: Jan Cina, Johana Schmidtmajerová, Soňa Páleníková, Šimon Krupa, Pavel Blažek, Hedvika Řezáčová,
Eliška Křenková, Antonín Týmal, Anne – Françoise Josephová, Filip Šebšajevič,Tilen Kožamelj
Premiéra 4. května 2012 v divadle DISK.
Psáno z reprízy 26. září 2012 v divadle DISK.

glosa

Když Brigitte Gauthier analyzuje poetiku choreografií Piny Bausch, soustředí se především na její dialogičnost, která podle ní pramení ze snahy
o nalezení těžiště nikoli tradičně v sobě, ale naopak v druhých tanečnících. Odtud pak vychází i jedno z ústředních témat jejích choreografií,
jak jej alespoň Gauthier interpretuje: „její kresba postavení člověka ve světě osciluje mezi láskou a ztrátou“. 1
Stravinského Svěcení jara patří bezesporu k jedné z nejslavnějších choreografií Piny Bausch, a tak není ani tak překvapivé, že se k ní dnes
stejnojmenná inscenace SKUTRů v DISKU vrací a zcela otevřeně k ní odkazuje. Nicméně nelze takovou „intertextualitu“ vnímat pouze jako
záležitost shodné volby titulu. Svěcení jara v režii SKUTRů přináší generační polemiku, která jednak vzdává hold tvorbě nedávno zemřelé Pině
Bausch (vzpomeňme, jak naše žurnalistická obec tuto zprávu ani pomalu nezaregistrovala, natož aby o ní referovala) a jednak se pokouší
o relativizaci bipolárního vnímání světa. Pro SKUTRy je tedy také stěžejní ona oscilace mezi láskou a ztrátou, ale tentokrát ve vztahu k celému
kosmu, nikoliv k druhému člověku, což je důsledkem zdůraznění pohanských rituálů se vší jejich referencí. Stejně tak tu animalita není projevem mezilidských vztahů, ale je povýšená na princip bytí ve světě. Jejich Svěcení jara se neuzavírá do dialogu, ačkoliv z něj v úvodu vychází,
nýbrž se pokouší o črtu jedné národní kultury (v tomto případě slovanské), což je i téma, ke kterému se SKUTři ve své tvorbě průběžně vrací.
(VN)
1

GAUTHIER, Brigitte. Le Langage choréographique de Pina Bausch, L´Arche: Paris 2009. s. 105 (přeložil vn)

Za králíkem
a ještě dál
„Žili jsme
tak dlouho
v hanbě,
až jsme z ní
oslepli.“
Aneta Špíglová

První inscenace letošní sezóny Katedry alternativního
a loutkového divadla začíná ve foyer. Herci v civilu přeskupují stoly a židle DISKafé, uvolňují prostor k zahájení
karnevalu. Diváci se kupí u vstupu do sálu v domnění,
že představení začne tam. Proti nim po chvíli vyrážejí
herci, již v kostýmech. S hudebními nástroji si prorážejí
cestu mezi nechápavými diváky na vyklizený stupínek
u okna kavárny. Bizarní masky vítají obecenstvo za doprovodu temné karnevalově-cirkusové melodie. Nabízejí malé tematické povzbuzení, absint pro každého.
Tedy absint by to byl, kdyby nebyla prohibice. K vzteku přítomného zájezdu školou povinných dětí musejí
obdarovaní vzít za vděk panákem vody. To už ale první
část programu končí a diváci poslušně po vzoru Nea či
Alenky, podle toho, komu kdo dává přednost, následují
velkou bílou králičí hlavu do neprobádaného nitra jedné spořádané rodiny.
Jeviště je potemnělé. Jeho celý prostor zaplňuje pomyslný dům, jehož jednotlivé pokoje tvoří poloprůsvitné
pruhy látky. Občas něco vidět je, občas není. Důmyslné
hry se světlem umožňují obnažit obyvatele pokojů i jejich nejutajovanější svět a stejně dobře je zase přikrýt,
když něco nemá, nebo dokonce nesmí, být viděno. Vše
se odehrává v pološeru, snovém nádechu. Nikdy není
úplně jisté, jestli se díváme do nitra postavy nebo na její
vnější jednání. V popředí na obou stranách před branami
domu sídlí karnevaloví hudebníci. Sedí, přihlížejí životu
lidí uvnitř, výstižně a nenásilně dokreslují vypjaté scény hudbou či zvuky. Jejich groteskní kostýmy a masky
zrcadlí obrazné masky uvnitř domu. V situacích, kdy
se potlačované dere na povrch, se stávají přímou součástí dění. Hrají, zpívají, tančí. Hra Lišky na ukulele „Over
the Rainbow/What a Wonderful World“ ve stylu slavného
havajského hudebníka patří k nejlepším výstupům, skvěle komentuje hnilobu linoucí se z nedalekých oken. Hudebníci povzbuzují toho, kdo hledá pravdu. Nejvíce jsou
proto napojeni na Absint, nejmladší obyvatelku domu,
která pátrá po tom, co se v rodině skutečně stalo, kdo je
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a není tím, za koho se vydává. Byl spáchán zločin a jeho
přízrak se vznáší nad Absint. Absint se chová divně, stále
se jí něco nelíbí, s ostatními si nechce hrát. Alespoň tak
se to jeví její rodině. Otec, matka, syn, dcera. Na první
pohled průměrná spokojená rodina. Jenže se ukazuje,
že ani otec není zcela v pořádku. Nervózně, až podezřele
úzkostlivě střeží svůj kufřík. Co ukrývá? Snad kníraté tajemství vlastní minulosti?
Absint se potácí po domě plném příšer. V jeho čele by
se rád viděl falešný a slizký Francis, ale jeho přirozený
sklon býti srabem mu v tom brání. Francis v podání
Jana Ciny je had s andílkovsky nevinnou tváří. Kroutí
se, uhýbá. Je podlý a zajímá ho jen vlastní zisk. V mžiku se ale dokáže proměnit v oběť, zkroutí tvář, zamrká
řasami a žádá soucit. Když mu maškary svážou tkaničky
u bot a on je v pasti, hopká sounož z místa na místo
a hledá úkryt. V jednotlivých fázích nemění pouze tvář,
ale celé tělo. Shrbený šouravý ubožáček je rázem statný
světák oslepený egem. Zlověstný lesk v očích pak dokazuje, jak moc si užívá tyto vzácné chvíle nadvlády nad
druhými, jak rád ponižuje. Francisovou ženou je prostá,
zoufalá, avšak neméně zlá, na fénu závislá Adèle - Johana Schmidtmajerová. Fén představuje univerzálního
společníka. Může být zbraň i erotická pomůcka. Proud
horkého vzduchu může poskytnout únik před tím, co
si nepřeje vidět. Adèle chce za každou cenu udržet dojem dokonalé rodiny. Odmítá vidět skutečný stav věcí,
skutečné charaktery. Když se jí někdo zeptá, co se děje
s Absint, odpoví nervózně, hlasem rázem o oktávu vyšším, že je nemocná a musí na operaci. Vše doprovázeno
intenzivním mrkáním. Adèle nemá pro počínání Absint
žádné pochopení, podle ní je touha po odhalení pravdy
zvrácená a nezdravá. Stejně jako ona ani její syn nebaží po hlubším poznání. Adrien je nenáročný, sadistický
chronický onanista, jemuž největší potěšení skýtá vlastní
ruka. Šimonu Krupovi pomohla přesný groteskní obraz
této postavy (podobně jako u postavy matky) dotvořit
kostýmní výtvarnice. Marianna Stránská Krupu oblékla

do úhledné hnědé košile s velkým bílým límcem a šedých
kalhot s úzkými nohavicemi, dokonalý dojem spořádaného mladého hocha. Kalhoty ale umožňují více, v pase je
vůle a taktéž v oblasti rozkroku poskytují dostatek prostoru pro Adrienovu oblíbenou činnost. Když k tomu ještě herec připojí slastný pohled rozmazleného úchyla, pocítí i divák jakési perverzní zadostiučinění, v jeho případě
ze skvěle vybalancovaného detailního hereckého výkonu.
Příkladem toho může být nezapomenutelná scéna vláčku blížícího se do stanice (Hu, hů!). Podobně si můžeme
„smlsnout“ i v situaci, kdy je Adrien přistižen a ponížen.
Herec vytáhne variabilní kalhoty až pod bradu, zkroutí
obličej a uteče, máme tu malé ukřivděné dítě. Obludárium roztomilých zrůd doplňují Adéliny sestry, které přijely na návštěvu. Constance - Hedvika Řezáčová - a Monica
- Eliška Křenková - jsou necitelné krásky, vzhledem jako
vystřižené z 50. let 20. století. Roztomilí diblíci, kteří si
vzájemně připíjí čisticími prostředky.
Absint je tedy sama, jen ona nepřijímá programově masku místo své tváře. Nicméně v rámci pudu sebezáchovy
si výjimečně i ona musí pod tlakem rodiny nasadit králičí
hlavu. Je zmatená, neví si rady. Snaží se najít cestu, uniknout minulosti, uniknout z domu. Ostatními je šikanovaná. Absint je jediná, která hledá pravdu, proto se i její
herecké ztvárnění odlišuje. Soňa Páleníková se vymyká
groteskní stylizaci. Její projev je subtilnější, civilnější.
Možná je to jeden z důvodů, proč ji ostatní zastiňují.
Nejvíce to je patrné v závěrečné scéně, kdy Absint získá
klíč od Pandořiny skříňky své rodiny a konečně pohřbí
nepěknou minulost i se všemi jejími aktéry. Ona jediná
přežívá, ale pozornost ulpívá na všem okolo, jen ne na ní.
Její často emocionálně vypjaté výpovědi nepůsobí vždy
pravdivě. Jako by nebylo jasné, zda je v daný okamžik
ztracená Absint či Soňa. Bohužel jejímu projevu ubližuje
i nepřesná měkká výslovnost. Naopak hrdinou inscenace je Pavel Blažek. Mezi domem a karnevalem přechází
jako Muž s knírem. Oběť, které byl ukraden život. Ale
také neohrožený charizmatický žonglér. Energie z něj srší

na všechny strany. Detailně a přesně pracuje s výrazem,
každý sval v obličeji ho poslouchá na povel. Ovládá diváka, určuje, co a kdy má sledovat. Komicky laděné kníraté
karnevalové scény, na vteřinu vypočítané, střídají scény
zlomeného člověka s uloupeným knírem, jehož utrpení
je hmatatelné, nikoliv patetizované. Ať tak či tak, diváka
si získá vždy. A jeho magnetický pohled ho bude provázet ještě dlouho poté, co představení skončí.
Výrazným prvkem inscenace je voda. Kape nebo teče
ze stropu, je skrytá pod polštáři křesílek. Ve vaničce
s vodou se schovává Absint, ve vodě se Absint topí. Voda
v kombinaci se zapojeným fénem je smrtící. Symbolizuje
neomezený a spletitý prostor podvědomí. Její všudypřítomnost naznačuje, že nelze uniknout, prosakuje vším.
Někdo se v té kaluži utopí, když se ponoru za každou
cenu brání. Neohroženému potápěči ale naopak pomůže
objevit nový směr. Absint se dokázala ponořit i vynořit.
Přežila. Bílá vrána/králík Absint ukazuje cestu. Představuje návod, jak se vyrovnat s nepříjemným, nevyřešeným.

Režisérka Linda Dušková pootevřela dveře lidského
podvědomí. Stvořila kouzelný groteskní svět plný originálních symbolů a obrazů. Využila všeho, co Katedra
alternativního a loutkového divadla nabízí. Hudbu, zpěv,
tanec, akrobacii, loutky, masky. Různorodost prostředků
nijak neruší. Dodává barvu, působivost. Udržuje divákovu pozornost. Inscenace nevnucuje interpretaci. Otevírá
fantazii a nabízí konfrontaci se svědomím každého diváka. Může se stát, že se nezkušený návštěvník v neznámém světě bez hranic na chvilku ztratí, pokud je ale
pozorný, opět spatří bílého králíka a ten ho vyvede zpět
na povrch.
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Pierre-Yves Chapalain: Absint
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete
u předchozí recenze.
Psáno z reprízy 26. září 2012 v divadle DISK.

glosa

Už mě nudí mít pořád nějaký názor. Jaké je hlavní téma textu? Co si myslíš o představení? Koho bys chtěla za amerického prezidenta? Mám to
filé posypat kmínem a kam zmizela moje kobliha? Gh. Hlava je přehlcená a má výpadek. Je mi to fuk. Jedna z věcí, kterou vás DAMU učí, je být
originální, mít svůj vlastní názor a umět si ho prosadit. Ale proč? Kdo nezažil v hlavě prázdno a přitroublý úsměv na tváři neví, co je štěstí. Štěstí
je nemuset odpovídat na nekonečný řetězec otázek „co si myslíš o“ a neslyšet věčnou sérií odpovědí „myslím si, že“. Příliš mnoho žvanivých
kohoutů na jednom smetišti způsobí, že se řetězce a série po chvíli promění v otravné kokrhání, které klove do vašich nervů. A to pekelně bolí. Tak
huš a ticho, vím, že jste vzhůru, ale vždyť je ještě půlka noci a já budu radši spokojeně spát.
(HL)

Perverzní
začátek
sezóny
v DISKu
Petra Lásková

První premiérou Katedry činoherního divadla se v nové
sezóně stala inscenace Grázlové – adaptace prvotiny
Friedricha Schillera Loupežníci. Autory úpravy jsou dramaturg Martin Hýča a k režii přizvaný David Šiktanc.
Ten se do divadla DISK vrátil po dvou letech, kdy na téže
katedře absolvoval inscenací dramatu Bertolda Brechta V houštinách měst. Přes dvě staletí starý Schillerův
text inscenátoři jazykově přiblížili současnosti a značně zkrátili. Pod inscenací Grázlové jsou tedy podepsáni
autoři hned tři: Hýča, Šiktanc, Schiller.

Původní příběh dvou bratrů, Karla a Franze Moora, zůstává zachován. Zatímco Karel Moor doufá v otcovo odpuštění a svůj návrat domů ze studií v cizině, kde pošpinil
rodinné jméno a rozházel všechen majetek, zakomplexovaný Franz kuje pikle, jak definitivně roztrhnout pouto
mezi bratrem a otcem, jak získat mnohem více než půl
dědictví a Karlovu milou Amálii k tomu. Na pozadí romantického Schillerova příběhu se odehrává střet dvou
generací, názorů a postojů ke světu. Stejně tak je tomu
i v inscenaci Grázlové, kde je tato dvojlomnost akcentována hned v několika rovinách.
Scénografka Andrijana Trpkovič rozdělila hrací prostor
na dva plány. Na horní a dolní patro spojené pouze
žebříkem a poklopem. Horní patro představuje pokoj
v sídle Moorů, který je dekorovaný růžovými tapetami
s květinovým potiskem, romanticky do růžova laděnými
obrázky a ještě růžovějším, nevkusným kobercem. Tomuto plyšovému pokoji vévodí sedačka a nad ní velký rám
s fotografií z narozeninové oslavy Karla a Franze: na jednom opěradle sedačky sedí Heřman, levoboček a sluha
hraběte Moora zároveň, a na druhém téměř hororový
Klaun s narozeninovými balónky. Na sedačce samotné
po pravé straně naštvaný Franz, po levé rozzářený mazánek Karel, kterého zbožně objímá Amálie. Téměř identický obraz je vystaven samotnými herci už při příchodu
diváků do sálu. Až na jedinou výjimku - v živém obrazu
chybí Karel. Jeho absence tak předjímá samotný příběh.
Karel nechce patřit do světa žijícího minulostí, a tak
utíká do společnosti loupežníků – grázlů, kteří se bouří
proti všem a všemu. Těm náleží dolní patro připomínající
zářivkami osvětlenou podzemní garáž či sklep.
Toto rozdělení světa inscenace Grázlové je díky nápadité
scénografii patrné na první pohled. Sídlo Moorů jakoby ustrnulo v časové smyčce, ve vzpomínce zachycené
na fotografii a v případě nešťastné Amálie ve snaze udržet naivní pocit, že je vše při starém a v pořádku. Oproti tomu stojí Karel toužící společně s ostatními grázly
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po změně současného světa a řádu věcí. Zatímco je každá situace v horním patře ukončena návratem na původní místo podle fotografie, dolní patro je plné neustálého
pohybu. Tento střet starého, konzervativního a nového,
progresivního odpovídá i samotné úpravě textu. Horní
patro si vystačí se Schillerovým textem, který dramaturg
Hýča společně s režisérem Šiktancem „pouze“ jazykově
zesoučasnili, ale v dolním patře je Schillerův text ve znamení revolty jazykově upraven razantněji a navíc obohacen o připsané pasáže (jako například Karlovo obvinění
vlády, médií, promluvy o ztrátě svobody, demokracie
a o tom, co že je ta skutečná krize dneška).
Stejné dělení platí i v případě kostýmů, jejichž autorkou
je Anna Hrušková. Kostýmní výtvarnice zvolila dva naprosto rozdílné módní styly, dva proudy módy 90. let.
V horním patře převládá hit dětství generace narozené
v devadesátých letech: pestrobarevné legíny a mašle
ve vlasech u Amálie, „jarmilky“ u Heřmana. Dolní patro
dospělo do pubertálně punkové módy plné cvočků, kůže
a černé barvy.
Obě patra fungují jako dva samostatné světy. Nespojí
se ani v okamžiku, kdy se Karel vrací domů. Nachází
oddaně čekající Amálii, která nechce jeho samotného,
ale iluzi a vzpomínku, kterou v sobě hýčká. Karel si uvědomuje, že v tomto světě pro něj není místo a nehodí
se do něj. Mezi jednotlivými světy – patry nevzniká žádná nová skutečnost, žádné nové napětí. Jedinou spojitostí mezi nimi je i není postava Karlova a Franzova Otce,
která je zastoupená invalidním vozíčkem. Ten se nachází
v každém patře, přičemž v tom dolním se v něm postupně prostřídá hned šest herců, kteří mimoto představují
bandu grázlů (Matěj Anděl, Michal Balcar, Jordan Hossein Haj, Matěj Nechvátal, Michal Necpál, Josef Vaverka).
Zatímco Franz v horním patře mluví k Otci, tedy k prázd-

nému vozíčku, z dolního patra se mu ozývají buď sborově, nebo střídavě odpovědi postupně od všech herců. Takové řešení je sice vizuálně zajímavé, ale není příliš jasné,
o čem vlastně vypovídá. Má snad odkazovat ke generaci
grázlů jako ke generaci panchartů bez otcovské (či jakékoliv jiné) autority? Nebo ke generaci, kde autoritu otce
nahradil gang, čili rodina, a všichni jsou si rovni?
Jistá nerovnováha panuje mezi jednotlivými patry i v herectví. Situace v dolním patře, které představuje změnu
a pohyb kupředu, působí i přes neustálé pobíhání herců a házení čímkoliv, co je po ruce, paradoxně unyle
a po chvíli se neustálým opakováním obsahově vyprázdní.
Vinu za to nesou nejspíše nechtěně dlouhé pauzy mezi
jednotlivými replikami, ale i pauzy technické (nutné čekání na chvíli, kdy přestane rušit posouvání basy od piva
na zemi, jindy zase cinkání lahví od piva). Naopak v horním patře jsou situace díky menšímu počtu postav a větší
sevřenosti textu dynamičtější a soustředěnější.
Filip Kaňkovský je v roli Franze Moora postaven před
úkol nesnadný - uvést diváka do poměrně komplikované výchozí situace, která vysvětluje situaci v sídle Moorů, manipulaci dopisů a Franzovy zvrhlé plány. K čemu
Franz v Schillerových Loupežnících potřebuje obsáhlé
monology, dokáže Kaňkovský díky Hýčově a Šiktancově
úprávě s lehkostí, přehledem a v rychlosti zahrát pomocí
jemných detailů, jako je křečovité pohrávání si s prsty
nebo intonace hlasu. V podobné roli „šikanátora“, Francise Benneta, se ostatně představil v první absolventské
inscenaci tohoto ročníku: PUNK ROCK1. Tam měl ale díky
méně výraznému výtvarnému gestu inscenace prostor
k rozehrání o poznání větší. Karel Heřmánek, coby levoboček Heřman, je ve své zakřiknutosti dojemně směšný,
přesto však dává najevo, že je schopen všeho. Ostatně
i on se v PUNK ROCKu objevil v roli, která má s Heřma-

1
Stephens Simon: PUNK ROCK. Překlad: I. K. Kubák, M. Nováková, režie: I. K. Kubák, dramaturgie: M. Nováková,
scénografie: O. Macutkevič, kostýmy: Helena Tavelová. Premiéra: 3.4.2012, divadlo DISK.

nem něco společného – obě postavy jsou outsideři, které
nikdo nebere moc vážně a snaží se je zneužít ve svůj
prospěch nebo pobavení. Amálie v podání Marie Poulové
nemá v mužském světě žádné slovo. A to doslova. Inscenátoři ji připravili o veškeré repliky, a tak se z Amálie
stal němý svědek všeho dění v sídle Moorů. I přesto je
však Poulová ve své roli výmluvnější než její kolegové.
Z jejího chování lze vyčíst, co se s Amálií děje a z jakého
důvodu, aniž by však její jednání bylo jakkoliv předvídatelné. Bez jediného slova dokáže naprosto přesně
udržet vývoj postavy. To se bohužel příliš nedaří o patro
níže. Tamější nejvýraznější postavou je Karel Moor v podání Aleše Bílíka, který především svým vzhledem ale
i projevem připomíná romantického rozervance. Téměř
neustále a bez logické návaznosti střídá polohy nepochopeného filosofa, revoltujícího rebela zuřícího nad
stavem společnosti a nešťastníka toužícího po návratu
k otci a milované Amálii. Není jasné, proč si banda grázlů
(kteří si zprvu „jen hrají“, tedy kradou a rabují, později
zabíjejí) zvolí za hejtmana právě tohoto nerozhodného
a oproti nim přecitlivělého mladíka. Ideálem by byl spíše
v době Schillerově, coby ukázkový vzor silné individuality, ke které loupežníci vzhlíží a jejíž ideje následují. Avšak
v současnosti se přílišná jinakost nenosí. Skupinka grázlů ve svém čele potřebuje někoho stejného, jako jsou oni
sami, avšak ochotného celou bandičku sponzorovat a jít
s kůží na trh. Dnes by se do jejich čela mnohem spíše
dostal Spiegelberg, kterého ztvárnil Matěj Nechvátal. Ten
svým zapáleným, téměř až fanatickým projevem, který
mu znemožňuje používat normální slovosled, zapadá
do představy vůdce o poznání více.
Nová sezóna v DISKu začala oslavou. Perverzní oslavou
jedné generace. Alespoň to hlásá slogan k inscenaci Grázlové. Jaká generace ale slaví? Nebo spíše, která generace je oslavována? A proti čemu a kvůli čemu se vlastně
grázlové bouří? V inscenaci se nešetří narážkami na současnou společenskou situaci (nechybí text písně z politického kabaretu Bloňďatá bestie: „jsme v prdeli“), nebo

na nedávnou minulost (upálení Jana Palacha). Množství
poměrně zjednodušeně nabídnutých odkazů na revolty
a politické situace let minulých ale neformuluje žádnou
konkrétní podobu dneška. Grázlové se tak stávají skupinou grázlíků, kteří chtějí provokovat a bouřit se i za cenu
toho, že vlastně neví proč. Jejich počínání působí jako
pubertální snaha se vymezit vůči něčemu, čemu mnohdy
ani nerozumí, a tím pádem působí tak trochu směšně.
Je tohle generace, kterou Grázlové perverzně oslavují?
Má tohle snad být obraz naší generace, která se bouří, i když si nedokáže a možná ani nemůže pojmenovat
proti čemu? A do jaké míry je jasné, že Grázlové mohou
být sebeironickým nahlédnutím na generaci tvůrců a ne
vážným zamyšlením nad stavem dnešní společnosti, či
dokonce jakýmsi politickým divadlem?
Režisér David Šiktanc navázal na svou absolventskou
inscenaci V houštinách měst, a to především důrazem
na výraznou výtvarnou složku (horizontální rozdělení
scény). Grázlové jsou zejména vizuálně působivou inscenací, ve které režie, scénografie a kostýmy povedeně
ilustrují samotný příběh, ale nijak výrazně jej nevykládají
a Schillerův text i přes jazykovou aktualizaci neuvádějí
do jasného vztahu k současnosti.
Hýča, Šiktanc, Schiller: GRÁZLOVÉ
Autoři adaptace: Martin Hýča, David Šiktanc
Režie: David Šiktanc
Dramaturgie: Martin Hýča
Scénografie: Andrijana Trpkovič
Kostýmy: Anna Hrušková
Produkce: Eva Burešová, Kamila Mazáčová, Monika
Mazlová, Lenka Vahalová
Hrají: Aleš Bílík, Filip Kaňkovský, Marie Poulová, Karel
Heřmánek, Matěj Nechvátal, Jordan Hossein Haj, Matěj
Anděl, Josef Vaverka, Ondřej Vacke j.h., Michal Necpál
j.h., Michal Balcar j.h., Marek Mikulášek j.h.
Psáno z premiéry 22. září 2012 a reprízy 30. září 2012
v divadle DISK.
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Dvě
patra
ideálů
Zuzana N. Burianová

Rozdělení na dvě části světa fungovalo a funguje už
od samého počátku literatury. Dobro a zlo jsou základní
protiklady života, je to nejjednodušší vyjádření lidství.
Bez jednoho by neexistovalo druhé. Právě touto naivní
polaritou se tvůrci zabývají v nové inscenaci Grázlové,
kterou nyní můžete navštívit v divadle DISK.
Ač se může zdát dramaturgický posun Schillerových Loupežníků značný, odlišností není příliš mnoho a děj i návaznost jednotlivých obrazů zůstává nezměněn. Hlavní
posun spočívá v aktualizaci určitých témat a to poupravením jednotlivých replik na základě inspirace jinými
dramatiky (např. Ewald Palmetshofer ) nebo přidáním
písně s politickým podtextem (Poláková/Koller: „Sami“).
Nejvýrazněji se ale tato aktualizace projevila v oblasti
scénografie, kostýmů a v hereckém pojetí postav.
Dvě patra, která tvořila dominantu na scéně DISKu, byla
zcela odlišná. Tím prvním byla místnost ryze měšťanská. Místnost, která na první pohled vyvolávala dojem
ideálního bydlení dobře fungující rodiny. Růžové tapety,
neuvěřitelné množství závěsů, fotografie zachycující lidi,
kteří se tváří šťastně a bezstarostně, gauč a na stěně visící kůže tygra jako symbol bohatství a moci s ním spojené. Vše působilo jako přeslazená cukrová vata. Na první
pohled lákavá, ale při několikátém soustu lepkavá a odpuzující. Přízemí tvořilo k oné porci cukrovky kontrast.
Nepříjemné a temné prostředí, které zprvu vyvolá dojem,
že v něm nemůže přežít žádný živý tvor. Kromě beden
od piva byly v pravém rohu místnosti odporné molitanové matrace, které připomínaly doupě bezdomovců či
spíše squat. Atmosféru prázdnoty a špinavosti dotvářelo
zářivkové světlo.
V horním patře žijí lidé, kteří mají zdánlivý dostatek
hmotných statků. Všechno bohatství ale patří nejstaršímu členu rodiny – otci Moorovi. Tento otec má dva syny,
Karla a Franze, kteří mají zcela opačný pohled na svět.
A tento opačný pohled se v jednom domě nesnese, a tak

se jeden ze synů musí vydat do světa. Karel, který odsuzuje bohatství a přetvářku moci, uteče do „podsvětí“
plného alkoholu, kde zkouší nalézt pravé hodnoty života
a postavit se na vlastní nohy. Franz naopak ví, co chce
od života – peníze starého pána, což v praxi znamená
znechutit svému otci život natolik, aby už neměl pro co
žít. A jelikož smyslem života hraběte Moora je právě Karel, musí Franz docílit toho, aby ze svého bratra udělal
co největšího grázla.
Karel Moor (Aleš Bilík) sní o světě bez nesmyslných zákonů, bez zkorumpovaných politiků, o světě, kde vládne
spravedlnost. Nemůže se kolem sebe dívat na tu všudypřítomnou přetvářku. Staví se proto na odpor vůči celému světu. Neuznává nikoho a nic, pouze své ideály. Neúspěchy a smutek zahání alkoholem ve společnosti svých
kamarádů. Aleš Bilík dokázal z postavy mladého Moora
vytvořit tragickou bytost, která nedokáže žít s druhými,
ale ani sama se sebou. Bytost, která touží po klidu a míru,
ale zároveň tento klid určitým způsobem popírá, když
se snaží násilím vynutit morálku. Tato vnitřní rozpolcenost
má své příznaky již v kostýmu drsného rockera, kterého
na první pohled nemůže nic zaskočit. Ale šaty nedělají
člověka. Bilík pracuje se svou mimikou, ve které je vidět
onen smutný osud a duševní nevyrovnanost. Celé to dokazuje svým jednáním v emocionálně vypjatých situacích,
kdy nedokáže jednat s klidnou hlavou, ale je naprosto
pohlcen svými vášněmi a strachem o svou budoucnost.
Výstižnou situací jeho povahové nerovnováhy je okamžik,
kdy se sám chce vrátit domů ke svému otci a Amálii, ale
po přečtení dopisu od Franze se v návalu vzteku zaváže
k naprosté oddanosti svým kamarádům. Jeho impulzivní
chování, projevující se přechodem od pomalé mluvy a nečinnosti k místy přehnaně ukřičeným monologům a téměř hysterickému pobíhání po jevišti, je typické vyjádření
vnitřní nestability postavy Karla Moora.
Oproti tomu Franz Moor (Filip Kaňkovský) je nechutně
úlisný a při tom až sladce strašidelný. Jeho role je vý-

razně stylizovaná co do pohybu, gest i kostýmu. Pěšinku má téměř geometricky uprostřed hlavy, kostým á la
hodný strýček nabízející dětem bonbónek. Filip Kaňkovský v této roli exceluje, a výrazně tak převyšuje výkony
ostatních kolegů. To, co dokáže vytvořit pouhou intonací
a základní prací s rytmikou gest naprosto vystihuje odpudivost jeho postavy. Nejtypičtější je pro něj silný sklon
k neurotičnosti, který se projevuje při každé stresové
záležitosti, kdy se z rychlého rozčilení dostane do naprosto ledového klidu, z rychlé chůze do úplného zastavení,
z těkavého pohybu očí do bodavého přímého pohledu.
Jeho postupný vývoj od myšlenky k opravdovému činu
se projevuje pomalou gradací násilí, šílenství, ale i zoufalství zakomplexované osoby, která nikdy nepoznala
lásku otcovskou ani partnerskou.
Nejzásadnější interpretací byla postava otce Moora, kterou zastupovalo pouze prázdné kolečkové křeslo, a to
jak v prvním, tak i druhém patře. Tím se vytvořil spojovací prvek mezi oběma světy. Takto znázorněný vztah
obou synů k otci vytvořil nejzajímavější práci s replikami
i s prostorem. Předmět se stal loutkou, kterou pokaždé
ovládal jiný herec a zároveň onomu křeslu propůjčoval
svůj hlas a styl mluvy. Moor tak nebyl schopen komunikovat sám za sebe, ale vždy prostřednictvím někoho
jiného. Jeho slova byla znevážena, zironizována, zesměšněna a postrádala sebemenší vážnost. Tato fyzická
neexistence těla působila zvláštní odcizení, které vedlo
k absolutní degradaci vztahu otce a synů. Zároveň to
také přinášelo tragickou ironii o zacházení s živým člověkem, tedy s hrabětem Moorem.
Amálie (Marie Poulová) je ztělesněné zoufalství. Naivní
a zamilovaná do Karla Moora. Žije jenom svou láskou
a nevinností. Nevnímá okolní krutosti, protože je nechce
znát. Chce jenom žít ve svém snu. Tím, že David Šiktanc spolu s Martinem Hýčou udělali z Amálie němou
postavu, musela dát Poulová větší důraz na nonverbální
projev. Křehkost a svoje utrpení dokázala uhrát očima.
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Vlastně to byl nejvýraznější herecký prvek. Ponížení,
které musela snášet od Franze, jenž si z ní chtěl udělat
loutku, věc na ukojení svých choutek, vyjadřovala útěkem za záclony. Byla to jediná možnost, jak se bránit,
když sama nemůže promluvit, křičet, bránit se slovem,
nemůže ani nikoho požádat o pomoc. A tento dětinský
úkryt za různé věci v místnosti byl zbraní, symbolem,
jak dát najevo nesouhlas a odpor. Právě ona nemožnost
jakékoli záchrany ještě více prohlubovala beznadějnost
postavy, která touží vykřiknout, ale z pootevřených úst
se nevydere ani hláska.
Inscenace Grázlové je o životě plném ideálů, které si
chce člověk co nejdéle uchránit a je ochoten pro to

14

obětovat své přátele, rodinu i svůj život. Režisér David
Šiktanc dokázal spojit ironii s hrůzou, která se neukrývá
jenom ve světě kolem nás, ale především v nás samotných. V tom, jak vyjádřit svůj nesouhlas, ale zároveň si
ponechat svou tvář, nenechat se pohltit svými touhami
a ideály. Otázkou zůstává, zda v nás téma vlastní morálky a násilí páchaného v rodině i na druhých lidech
v rámci plnění svých snů vyvolává ještě nějaké emoce,
nebo zda je v nás všech kus nějakého toho grázla?
Fridrich Schiller, Martin Hýča, David Šiktanc: Grázlové
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete
u předchozí recenze.
Psáno z reprízy 30. záři 2012 v divadle DISK.

glosa

Když nejsem umělec, co aspoň krást jako oni?
V nakladatelství Jan Melvil Publishing, které se honosí podtitulem „Knihy, které změní život“, vyšla na začátku října kniha Kraď jako umělec
od Austina Kleona. Malý čtvercový paperback o sto šedesáti stránkách, s bílými rukou napsanými nápisy, vám život určitě nijak radikálně
nezmění. Naučí vás ale poměrně sofistikovaně krást nápady tak, abyste minimálně při svém uměleckém zápalu vypadali (před ostatními)
dobře. S trochou štěstí i geniálně a originálně.
Kleon, který se živí jako kreslíř, píše básně a přednáší na konferencích TED o kreativitě nebo vizuálním myšlení, se vůbec nestydí přiznat, že při
své tvorbě od ostatních „krade“. Ví, že už tu všechno jednou bylo, že žádný nápad není originální a je to zpravidla jen směs různých vlivů
vypozorovaných v libovolném časovém období. O tom by mohli leccos vyprávět i jeho kamarádi, život samotný nebo Picasso s T. S. Eliotem,
kterými se v knize zastřešuje.
Jeho rady a zásady typu „Nebuď svině (svět je malý)“, „Pracuj rukama“ nebo „Nesnaž se být cool (cesta k úspěchu je roubena nudou)“ jsou
úderné, vtipné a životem vyzkoušené. Jsou hlavně sestavené tak, aby vás nejen naučily „krást“ nápady, ale vnímat i každodenní život jako
zdroj inspirace a být k němu ve vhodných chvílích pokorný. Nic objevného, že?
Pokud bych i já měla ukrást z Kraď jak umělec pár nápadů a přetvořit je k obrazu svému, vyplyne mi z toho, že pro úspěšný boj se životem
a kreativitou by stačila vlastně asi jen jedna (obsáhlejší) rada. Buďte svoji, vnímejte okolí, obklopujte se inspirativními lidmi, co se vám líbí, si
zapamatujte, a když víte, že vaše paměť nefunguje jako kdysi, pište, zaznamenávejte a sbírejte. Nejde o to být originální, jde jen o to kreativně
krást a mít z toho hlavně radost.
(LK)
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Jen
jedna
panenka
jaro nedělá
Lenka Krsová

Tma a ticho. Jen zdáli prosvítá teplé, snad podzimní,
světlo. Klasy obilí se lehce a skoro neslyšně pohupují
zavěšené ze stropu. Z povzdálí na ně přemýšlivě odpoví
sýček, možná i vrána k tomu má co říct. Svou přítomnost stvrdí i voda. Není skoro slyšet a vidět, ale v říši
lesa se s ní musí počítat. Vánek si pohrává s bílým
chomáčkem bavlny, na doslech blízko padají kaštany
a šustí spadané listí. Ano, je podzim. Do lesa přichází
chlapec s dívkou a nejen v nich se začíná probouzet příroda. Tímto scénickým výjevem začíná nová inscenace
Svěcení jara dramaturgicko-režijního tandemu SKUTR
(Lukáš Trpišovský a Martin Kukučka). Zvoleným titulem tak zpečetili spolupráci s letošním absolventským
ročníkem herectví Katedry alternativního a loutkového
divadla.
Svěcení jara, skladba od Igora Stravinského, je považována za jeden z nejvýznamnějších hudebních počinů
počátku 20. století. Dělí se do dvou tématických celků
Uctívání země a Obětování, které autor rozdělil na další dílčí části, a námětem čerpá z atmosféry a rituálů
pohanského Ruska. Ve zkratce se v původní verzi jedná o příběh o předsmrtném tanci dívky, kterou starci
přísedící v kruhu obětují bohu Jara. SKUTři se ve své
inscenaci rozhodli využít pouze půdorys, a na pozadí
folklorní tradice se tak sice odehrává příběh o oběťování panny, autoři ho ale zasadili do současnosti a obohatili o linii sexuálního přerodu dvou mladých lidí. Místo obrazů z Ruska se námět vydává našim poměrům
mnohem blíž a to na Slovensko, kde čerpá z lidové slovesnosti, foklorních tanců a dalších prostonárodních
obyčejů.
V úvodu přichází Dívka (Eliška Křenková) s Chlapcem
(Pavel Blažek) do lesa, na místo, které má podobu proskleného kvádru. Na jeho stropě vidíme malá vstupní
dvířka v podobě otevírací kovové mřížky. Toto místo,
prostorově, zvukově i pohybově omezené, odděluje okolní svět od lidí uvnitř a naopak. Dívka zde svým hravým

a postupně i vypočítavým chováním zbaví Chlapce jeho
oblečení i bot. I přesto, že je Chlapec nahý (anebo právě
proto), ho Dívka provokuje a dožaduje se sexu, až jí Chlapec rázně ukáže, že některé nevinné hry mohou končit
i nečekaně nepříjemně. Překvapená dívka vyleze ze skleněného, jak se mylně domnívala, bezpečného místa a je
vržena napospas přírodě.
Před divákem se začne od této chvíle ve 14-ti obrazech
odvíjet již konkrétní příběh námluv, příprav a samotného
obětování dívky. V levé přední části je umístěn mikrofon,
ke kterému po jednotlivých obrazech přichází herec nebo
herečka ze souboru a uvádí následující situaci. Takto provedené zcizovací moderátorské vstupy nejsou po dobu
celé inscenace koherentní; jednou je to zcela stručné
a vážné uvedení, jindy jedna z hereček mezi pomrkáváním a laškovným pohazováním vlasy lascivním tónem
hlasu upozorní na následující část inscenace. Není nutné
vyjmenovávat tyto obrazy jednotlivě; všechny mají jasný
název, obsah každé z nich je pro diváka jasně čitelný.
Názvy poměrně věrně kopírují předepsané části skladby
ve Stravinského předloze.
SKUTři se zcela vyhnuli jakékoliv inspiraci baletním
zpracováním, které většinou ve vztahu k tomuto titulu
vytane člověku na mysl. Pro inscenaci je sice pohybová
složka stěžejní, ale k baletnímu pojetí má hodně daleko.
Choreografka Adéla Laštovková-Stodolová sáhla po prvcích folklorního tance, které zahrnují nejen vydupávání
rytmu, společné tančení v kole, ale i tanec dívek proti
chlapcům a naopak. Zároveň ale pracuje i s prvky, lépe
řečeno celými choreografiemi, moderního tance. Zatímco rytmicky lehké a snadno naučitelné „vydupávačky“
herci-tanečníci zvládají bezchybně, především synchronizace a čas od času i technika provedení právě při částech moderny (například při první společné choreografii
dívek) pokulhává. Vzhledem k tomu, že herci nejsou primárně tanečníky, je to spíš vada pro pozorné oko, než
zásadní chyba.

V inscenaci není prostor pro výraznější herecký projev
jednotlivce, i když svým samotným jevištním bytím
zaujmou diváka hlavně Hedvika Řezáčová a Johanka
Schmidtmajerová v rolích dívek více než ostatní ze souboru. V drobných detailech gest a mimiky i v hromadných scénách silně „přehlušovaly“ projev svých kolegů
a kolegyň. Například hlavní představitelka Dívky, Eliška
Křenková, je i jako herečka spíš jen prostoduchou panenkou s velkýma očima, která po většinu inscenace působí, jako by byla duchem nepřítomná, a to i ve chvílích,
kdy to její role nevyžaduje. Její herecký partner Pavel
Blažek je minimálně co do hlasového projevu výraznější
a po jevišti se pohybuje mnohem sebevědoměji. Většina obrazů je pojata jako výstupy kolektivu dívek nebo
chlapců, ať už se jedná o sborový zpěv, nebo hromadné
taneční choreografie. Jak v příběhu, tak i ve struktuře
inscenace je ale kolektiv důležitý; není radno z něj vybočovat, ať už kvůli vlastnímu bezpečí, nebo jen proto,
aby se neporušily vztahy s ostatními ze skupiny. Důkazem je například situace, kdy je Dívka unesena skupinou
chlapců a zbylé dívky jí tuto „kratochvíli“ závidí. Když
vyvolenou později malují, česají a jinak upravují, divák
z celého výjevu cítí silnou pachuť dívčí závisti a spíš
elegantně provedenou pomstu než upřímnou pomoc
kamarádek.
Herecky jsou dívky stylizovány do svůdných femmes fatales, které – ač pro pány trochu nefér – používají své
ženské zbraně, aby dosáhly toho, čeho si zamanou.
Scénografka a kostýmní výtvarnice Adriana Černá to
herečkám ulehčila a oblékla je do slušivých, barvami
hýřících minišatů a bot na vysokém podpatku, ve kterých rozhodně neukazují jen cudně vykukující kotníčky,
ale štíhlé nohy sahající až do nebes. Pánské protějšky
nezůstávají co do jednání vůči dívkám pozadu, a tak
například po více než příjemně strávené noci „vezmou
kramle“ a jdou (kolektivně) o dům dál. Z herců vytvořila
Černá uhlazené elegány ve slušivých sakách, společenských kalhotách a vestičkách. Každý z nich dodal svému
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„folklornímu playboyovi“ lišácký, vilný či jinak toužebný
pohled sebevědomého muže 21. století.
Kontrast, který tvoří tradiční folklor versus dnešní otevřený a sexualně nabitý kontakt mezi muži a ženami
funguje jako režijně-dramaturgický krok vstříc současnosti. Jednou z hybných sil této inscenace je jakási podprahová pudovost, která se v rámci mezilidských vztahů
projevuje a která je bezesporu tou pravou přírodou, co
se v nás občas ozývá. Za všechny mluví situace získávání
červených střevíčků, tedy symbolické zachránění Dívky
ze spárů chlapců. Jedna dívka po druhé za doprovodu
svůdných póz a vemlouvavé říkanky balamutí jednoho
z chlapců. Ten podléhá tak dlouho, dokud nemá děvče
střevíčky na dosah, ale v ten moment je rázem obklopena tlupou mužů, kteří jí dávají jasně najevo, kdo má
v téhle hře navrch. Velice osvěžujícím způsobem funguje
i situace, kdy je Dívka unesena a zbylé slečny, patříčně
rozmrzelé, že ony zůstaly na ocet, tančí a secvičují dupání v kole. Mezi jednotlivými slokami slovenské říkanky
si pak nahlas stěžují, proč si jejich potenciální nápadníci
vzali zrovna takovou „nánu“ a nevybrali si jednu z nich.
Na jednu stranu je inscenace Svěcení jara ukázkou příjemného a mnohdy zábavného propojení světa folklóru
se světem současným a emancipovaným, kdy děvčata
už ne pasivně, ale aktivně vyčkávají na své nápadníky
a sex nebo přiznaný sexuální chtíč není tabu. Sborový
tanec a zpěv, který převládá kvantitativně i kvalitativně
nad individuálním hereckým projevem, se zdá být vhodně zvoleným prostředkem, jak ukázat sílu skupiny a to,
jak se vyplácí nebo naopak nevyplácí se z ní vymanit.
Motivace postav vedená skrz základní lidskou animalitu
a pudy funguje. A ač jsou postavy jinak svým chováním
dosti schématické a ploché, dostávají uvěřitelnou životnost. Přesto mi ale ve změti těchto odkazů uniklo nějaké
základní a zastřešující téma, které by se mě skrz kolektivní pohybové výstupy dotklo, a objasnilo mi tak otázku,
proč zrovna Svěcení jara a proč tímto tanečně orientova-

ným způsobem. Mám totiž dojem, že šlo inscenátorům
přece jen o něco víc, než jen ukázat, že probouzet své
jaro dokáží mladí lidé i na podzim při tanci v kole.
SKUTR a kolektiv: Svěcení jara
Koncept: SKUTR a Adéla Laštovková Stodolová
Režie: SKUTR
Choreografie: Adéla Laštovková Stodolová
Scéna a kostýmy: Adriana Černá
Hudební spolupráce: Vratislav Šrámek
Produkce: Irena Velichová, Kristýna Chalupová, Pavla
Klouzalová
Hrají: Anne-Françoise Josephová, Eliška Křenková, Soňa
Páleníková, Hedvika Řezáčová, Johana Schmidtmajerová, Pavel Blažek, Jan Cina, Tilen Kožamejl, Šimon Krupa, Filip Šebšajevič, Antonín Týmal
Psáno z premiéry ze dne 26. října 2012 v divadle DISK.

Od jara
do podzimu
Kateřina Holá

Jaro bylo vždy vnímáno jako obnova života po dlouhém
období mrazu. Přestože jeho příchod již moderní společnost nijak neoslavuje, stále ještě známe - jak píše Jan
Patočka - byť jen ze slepé tradice, rozdíl mezi všedním
dnem a svátkem, mezi zimou a jarem. Pravděpodobně
již zemřelý mýtus jara v nás zanechal pouze obrysy
rituálního chování, jemuž se věnuje druhá letošní inscenace absolventského ročníku Katedry alternativního
a loutkového divadla DAMU. Zdrojem inspirace jim byl
stejnojmenný balet Igora Stravinského s choreografií
Václava Fomiče Nižinského, který měl premiéru na začátku 20. století. Původní dílo je avantgardní rekonstrukcí slovanského rituálu, při němž moudří starci
sledují předsmrtný tanec mladé dívky vybrané pro
následné obětování bohu Jara. V DISKu je to všechno
trochu jinak.
Režisérský tandem SKUTR (Martin Kukučka a Lukáš Trpišovský) a choreografka Adéla Laštovková Stodolová si
na obrysech Stravinského baletu vystavěli vlastní představu o událostech jedné jarní noci. Chlapci si vyvolí
dívku, jež má být obětována. Scénická báseň sleduje
původní libreto Nicholase Roericha pouze velmi volně:
chlapci dívku nahání, vábí skřivánčím cvrlikáním, přestože kolem ní krouží jako hladoví supi a čekají, až ji vesnické dívky připraví na noc. Její oběť ale není smrtelná,
nýbrž tělesná. Inscenace tak zavádí diváka do noci místy
připomínající noc Svatojánskou, ve které se mísí nevinné
dívčí hry s obyčejným týráním, a vše je dovoleno. Všichni
podléhají jarní noci prosycené fyzickými tužbami a intimitou, jež je táhne k sobě.
Většina těchto intimních scén se odehrává ve skleněném kvádru. Ten zdůrazňuje důvěrnost mezi chlapcem
a dívkou a zároveň symbolizuje klec, do níž chlapci svoji oběť uvěznili jako objekt touhy a chtíče. Bílá stěna
v pozadí pak dává svojí čistotou vyniknout nevázanostem odehrávajícím se mezi chlapci a dívkami na scéně
- především aktu hromadného zneužití vyvolené dívky.
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Na jinak prázdném jevišti jsou kromě kvádru zavěšeny
uschlé obilné klasy, které vytváří jediné místo, kde se lze
alespoň na chvíli ukrýt před zraky ostatních. Současně
vytváří dojem, že nejen obilí je tu vzhůru nohama: scénografka Adriana Černá vytváří spíše podzimní krajinu než
iluzi probouzejícího se jara; jakoby tajemná noc, ve které
vyvolená dívka a její milý dospějí v muže a ženu, trvala
od jara až do podzimu.
Svěcení jara, víceméně bez fabule, je vlastně sérií vysoce stylizovaných obrazů představujících jednotlivé části
Stravinského skladby, které jsou doplněny o lidové zpěvy
a tance. Autoři se kromě avantgardního baletu inspirovali i tradičními zvyky a rituály z Moravy a Slovenska, jež
se vztahují k námluvám a probouzející se zemi. Ukazují
nejzákladnější aspekty lidské povahy, jakými jsou ješitnost či soutěživost. Všichni chlapci se před dívkami předvádějí, ty si na oplátku vyhrnují šaty a špulí rty; chlapci
ale nakonec vždy spolupracují, kdežto dívky ze svého
kolektivu závistivě vyloučí tu chlapci vyvolenou. Autoři
kladou důraz především na vztah mezi mužem a ženou
a věnují se hlavně vyvolené dívce a jejímu chlapci. Eliška
Křenková všechna stádia své postavy ztvárňuje věrohodně – od troufalé dívky, odhodlané svést svého milého,
až po oběť, pasivní loutku smířenou se svým osudem. Pavel Blažek rovněž obstál ve vývoji od nesmělého chlapce
k muži, jenž se k dívce, tou dobou již pokořené obětním
rituálem, vrací se slovy z indiánské modlitby: „Snažím
se být silný ne proto, abych byl lepší než můj bratr, ale
abych dokázal zvítězit nad svým největším nepřítelem
- nad sebou samým.“ A na důkaz svého vývoje jí podává
ruku, za níž ji ona na znamení smíření chytá.
Každá kapitola původního baletu je vždy představena
jedním z herců do mikrofonu – zcizovací efekt, jenž rozbíjí silně iluzivní momenty a připomíná divákovi, že jde
jen o divadlo. Moderní společenské šaty a vysoké podpatky, s nimiž při tanci dívky zápasí, rovněž narušují
svátost mýtu jara, neboť se vztahují k rituálům moderní

společnosti, k plesům nebo tanečním. Na druhou stranu však zvýrazňují ženskost, jež chlapce v elegantních
oblecích láká do víru jarních her. Je-li posvátnost rituálu
uchována kdesi v našem podvědomí, současné oblečení
by jeho představu nemělo nijak narušit. Ba naopak ji
v mých očích naopak přibližuje.
Svěcení jara funguje především jako kolektivní spolupráce, byť nejsou taneční výkony vždy přesně sehrané
a chlapci dívky občas převyšují, už možná kvůli rytmickému dupotu udávajícímu tempo. Všichni ale působí
jako sehraný tým, ve kterém se nikdo nesnaží stáhnout
pozornost jen na sebe. Jedním z nejopravdovějších momentů inscenace jsou pak uhrančivé sborové chlapecké
zpěvy, rozléhající se v přilehlých prostorách divadla DISK
jako toužebné volání přírody. Ve spojení s žertovnými
momenty, kdy rozpustilé dívky češou a malují vyvolenou
jako panenku nebo kdy se chlapci před dívkami furiantsky čepýří, vzniká zdánlivě nesourodá skládačka. Ta
ale ve výsledku vytváří velmi působivou jevištní báseň
o lidských vlastnostech a pudech, jež pravdivě vypovídá
o většině z nás.
SKUTR a kolektiv: Svěcení jara
Informace o inscenaci a realizačním týmu najdete
u předchozí recenze.
Psáno z reprízy ze dne 4. listopadu 2012 v divadle
DISK.
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Príliš známe
na to, aby
to bol sen
Radovan Kuštek

V ľudskej povahe je obsiahnutá potreba sociálnej interakcie, pozorovania a kontaktu. V minulosti sa tieto potreby nedali ignorovať. No nakoľko to platí v súčasnosti? Prečo sa zaujímame o problémy ľudí z obrazoviek
na úkor osudov našich blížnych? A ak sa zaujímame,
kde je prípustná hranica záujmu a prehnaného záujmu? Možno aj podobné úvahy viedli k vzniku hry a inscenácie Reality snov.
V rámci Slovenského víkendu ženského divadla v Prahe
patrilo poslednú októbrovú sobotu divadlo Disk hosťujúcemu štúdiu Twiga1 z Banskej Bystrice. Hra Jany Juráňovej Reality snov symbolicky završuje prvú dekádu
snáh tohto štúdia v oblasti búrania rodových stereotypov
a zobrazovania ženskej skúsenosti z iného náhľadu.
Reality snov je prvým textom pre toto divadlo, ktorý vytvorila autorka mimo tohto Štúdia. Neobsahuje len jednoduchú tému, s ktorou sa dá v súčasnej (a nie len divadelnej)
tvorbe stretnúť pomerne často - stratu úprimnosti komunikácie. Túto problematiku organicky vsádza do širšieho
kontextu, v ktorom sa zlučuje aj s témou médií. Kladie
otázky, do akej miery sú médiá schopné ovplyvňovať náš
život? Juráňovej hra možno neupúta svojou pointou, ale
určite upúta spôsobom, akým sa tieto skutočnosti zobrazujú a plynú v interpretácií protagonistiek/ov Twigy.
To čo Juráňová v texte komponuje na jednej strane nekomplikovanými, niekedy až banálnymi situáciami a jednoduchými vetnými konštrukciami, vzápätí strieda buď
presunom do paralelného diania, metafory mediálnej
reči, alebo príchodom mužského elementu do ženského
prostredia. Jednoduchosť reči postáv však nie je limitom
pre významovosť a hodnotu výrazu s akým sa narába
v inscenácií.

1
Štúdio Twiga vzniklo v Banskej Bystrici a už vyše desať rokov pôsobí popri Bábkovom divadle na rázcestí. Hlavné témy,
ktoré vo svojej tvorbe skúma a rozoberá, je rodová rovnosť a ženská skúsenosť. Na niektorých umeleckých projektoch
spolupracovali s feminisitickou organizáciou Aspekt.

Ústredným bodom, od ktorého sa celé dianie odvíja,
je postava Matky (Jana Oľhová). Tá si svoju samotu
kompenzuje častým telefonovaním svojej mŕtvej sestre
Božke (Mária Šamajová), Božka má okrem funkcie komentátorky deja aj metaforický význam starých dobrých
časov. Ďaľšími postavami sú Matkine dve dcéry Staršia
(Marianna Mackurová) a Mladšia (Nina Müller), ale aj postavy manželov Matkiných dcér, či farár (Daniel Heriban),
na fotke sa zjaví aj Matkin mŕtvy manžel. Pri vymenúvaní
postáv a osôb by mohlo vzniknúť zdanie, že tento príbeh
prináša sondu do konkrétneho rodinného prostredia.
Fakt, že postavy nemajú vlastné mená a celkový rozsah
diela neposkytuje priestor na komplexnú charakterizáciu, paradoxne podporuje celkovú univerzálnosť príbehu. V ňom možno spoznať až príliš známe situácie
z bežného života.
Výraznou skutočnosťou je obsadenie Jany Oľhovej v role
Matky. Janu Oľhovú možno v súčasnosti vidieť vo viacerých podobných rolách (Kukura, Sedem dní do pohrebu,
November, August na konci Ameriky,...). Pre jej herectvo je charakteristické, že si vie zachovať rozmanitosť
a štruktúrnu bohatosť prejavu a interpretácie svojich
postáv. Inak tomu nebolo ani v postave Matky. Koncipuje ju ako ženu, ktorá pomaly stráca pevnú pôdu pod
nohami svojej psychickej integrity, na druhej strane sa
nevzdáva a snaží sa uvažovať a hľadať, kde spravila vo
svojom živote chybu. Pokúša sa nájsť odpoveď na otázku
zmyslu svojej existencie. V prejave sa zahráva s výrazom
rezignovaného trpenia, ale aj s odtieňmi bezstarostnosti,
najmä keď komunikuje so svojou sestrou. Marianna Mackurová ako Staršia by sa rada príblížila k ideálu statočnej
ženy, priam až trpiteľského typu, no prejavuje sa to iba
strnulosťou a rezervovanosťou pri kontakte s Matkou.
Mladšia Niny Müller je ešte vzdorovitejšia a odťažitejšia.
Z dvojice dcér je práve ona bojovnejšie naladená a voči
Matke je aj drzejšia. Daniel Heriban je najcharakteristickejší v jemne komickej postave Farára, ktorú charakterizuje ráčkovanie. Postavy mužov Matkiných dcér sa nap-

riek jeho hereckej snahe trochu zlievajú. Muž Staršej je
zranený, resp. plachý, po tom čo sa dozvedel o dlhoročnom klamstve z čias svojho detstva. Druhý muž Mladšej
je samovrah, ktorý v konečnom dôsledku na seba iba
upozorňuje a má zvláštne motívy konania. Božka Márie Šamajovej je charakterizovaná ako typická starena,
hlavne spôsobom akým rozpráva, parochňou a čiernym
kostýmom. V konečnom dôsledku všetci herci vystriedajú na veľmi malej ploche minimálne dve jasne kontrastné polohy, v ktorých môžu vyniknúť. Text nie je natoľko
obsiahly, aby poskytol príliš veľa možností na komplexné
herecké uchopenie postáv. Spôsob, akým sa o to v Twige pokúšajú, je dostatočne hravý, impulzívny, nápaditý,
poskytujúci pocit známych sociálnych schém. A teda
na veľmi malej ploche (textu aj scény) sa divákovi dostáva množstvo známych aj neznámych situácií a vzťahov,
ktoré poskytujú priestor na zaujatie mysle a imaginácie
diváka. Napríklad rituálne sledovanie televízie, rodinné
návštevy a rozhovory postrádajúce zmysel.
Inscenáciu charakterizuje výborne zvládnutá práca
s atmosférou a jej zmenami. Tie umocňoval hudobný
podklad, ktorý bol založený hlavne na známej melódií
(F.Kryštof-Veselý: Len život bez ženy je blažený), no prechádzal do súčasne a elektronicky ladenej interpretácie.
Hudobný výber (D.Heriban) sa uplatnil ako dynamizujúci faktor najmä pri zmenách scén. K nastoleniu známej
„rodinnej“ atmosféry napomáha aj vysielanie televíznych
správ známej komerčnej stanice, reklám, telenoviel a relácií, ktoré možno vidieť na malom televízore.
Scénografia (Miriam Struhárová) pracuje v prvom pláne
s motívom televízneho programu, celá izba je totiž „vytapetovaná“ televíznym programom. V pláne druhom aj
s dualitou a dynamickou premenou priestoru. V pravej
časti javiska sa nachádza izba Matky a vedľa nej paralelný priestor, ktorý je naznačený bielym baletizolom,
ku koncu sa steny izby transformujú na ružový bodkovaný svet, v ktorom sa postavy Matky a dcér zjavujú v stri-
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hoch a hovoria svoje repliky. V inscenácií sa objavuje aj
bábka (manekýna). Jej využitie sa nedá porovnávať s celkovou nápaditosťou scény, réžie a herectva. Využitá bola
len minimálne, iba v jednom obraze, v scéne paralelného diania, kde sa odohráva opis zoznámenia Staršej so
svojim mužom. Na kvalite výsledného scénického tvaru
by neubrala ani jej úplná absencia, alebo naopak väčšie
využitie. V tomto stave, totiž ako funkcia symbolu resp.
znaku ostáva na polceste a nevyužitá.
Téma tejto inscenácie je skutočne intímna a otázky, ktoré predkladá sú možno nezodpovedateľné slovne, resp.
ich riešenie spočíva skôr v podstate skutkov. Je to však
inscenácia, pri ktorej ich dešifrovanie naozaj baví. Dobre
a pútavo opisuje symptómy a situáciu ľudí na sklonku
ich produktívneho veku, načrtáva úskalia medzigeneračných vzťahov a možných nedorozumení z nich vyplývajúcich. Inscenácia je miestami odľahčená humorným
nadhľadom a poetikou vyzretého autorského divadla. Jej
tempo pôsobí dynamicky a sled obrazov plynie vo veľmi
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koherentnej línií. Napriek zjavnému, žensky zafarbenému
náhľadu, sa jedná o text aj inscenáciu, ktoré pertraktujú výsostne súčasný pocit, súčasný pohľad na fenomén,
ktorý sa šíri naprieč spoločnosťou a netýka sa len ženskej časti spoločnosti. Na konci príbehu sa Matka pýta,
či by sa svet bez našich statočných mám zrútil? Ja odpoveď už mám, ale vy si po ňu príďte do BDNR, alebo sa
spýtajte tej svojej.
Jana Juráňová: REALITY SNOV
Réžia: Iva Š.
Dramaturgická spolupráca: Monika Tatarková
Výprava: Miriam Struhárová a.h.
Hudba: Daniel Heriban a.h.
Hrajú: Mária Šamajová, Marianna Mackurová,
Jana Oľhová a.h., Juraj Smutný / Daniel Heriban a.h.,
Nina Müller a.h.
Premiéra 18. semtembra 2011 v Bábkovom divadle
na rázcestí.
Písané z reprízy 27. október 2012 v divadle DISK.
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Vyhodíš ho dveřmi, vrátí se ti oknem…
Jak si jistě mnozí z vás všimli, do centra města se vrátilo pouliční umění. Vzhledem k poloze naší alma mater mu nelze uniknout, obzvlášť když
je přímo před DISKafé tak pěkný plácek, který je v porovnání s okolními dokonce i poměrně prostorný. Povolení vešlo v platnost prvního března;
tím dnem se spustil tzv. zkušební rok, během kterého mohou všelijací umělci bavit (a samozřejmě i kasírovat) kolemjdoucí turisty. Problém je
v tom, že tito pouliční kejklíři, muzikanti, kouzelníci a jiní musí skutečně vykonávat nějaké to „umění“, čili nesmí žebrat nebo vyvolávat pocit
lítosti. Posoudit, zda se o umění jedná či ne, mají na starost strážníci – jsou k tomu oprávněni, což je situace poněkud úsměvná, že? Samozřejmě kvůli této skutečnosti vznikají už nyní velmi komické situace. Jedna taková se udála minulý měsíc, kdy strážci zákona udělali přítrž
s levitujícími iluzionisty, kteří se vznášeli ve vzduchu díky důmyslnému sedátku (to samozřejmě vidět nebylo). Turisti z nich byli nadšení a ani
já se neubránila tomu zastavit se a zapřemýšlet nad tím, jak jen tohle kouzlo funguje. Nicméně proč že tito iluzionisté, tedy podle strážníka
Martina Langa neumělci, museli svého levitování zanechat? Své důvody sdělil strážník redaktorům portálu iDnes.cz: „Když nemá ten člověk
kytaru nebo jiný nástroj nebo třeba nedělá alespoň velké bubliny, ale jen sedí a předstírá, že levituje, tak to podle mě žádné umění není. Spíš
žebrání o peníze.“1 Jak jednoduché. Odborníci přes umění se mohou jít tím pádem klouzat, společnost již jejich služby evidentně nepotřebuje. Ale
protože věřím v happy endy, už nyní se těším na moment, kdy se v Karlově ulici iluzionisté objeví znovu a aby zabránili případnému vyhoštění,
budou na svém kouzelném sedátku hrát na kytaru nebo třeba foukat bubliny.
(MZ)
1

http://zpravy.idnes.cz/levitujici-mladiky-z-centra-prahy-vykazali-straznici-pfn-/domaci.aspx?c=A121002_1835795_praha-zpravy_sfo; 6. listopadu 2012

Zázrak
zrození
za jedné
arabské
noci
Hana Lehečková

„Zrodilo se něco nového“ – to bylo motto letošního prvního ročníku činoherní přehlídky Moravského
divadla Olomouc. Ve dnech 23.–25. září jsme měli
možnost shlédnout pět inscenací, a seznámit se tak
s průřezem aktuálního repertoáru divadla. Přehlídka
vyšla vstříc především divákům z jiných měst, neboť
dala příležitost udělat si v relativně krátkém časovém
úseku představu o poetice souboru. Iniciátorem celého tohoto chvályhodného počinu byl Milan Šotek,
dramaturg Moravského divadla Olomouc.
Každé divadlo, a zvláště pak regionální, pečlivě zvažuje
výběr svého repertoáru. Musí uvést takové tituly, aby
vyhovělo svým stálým divákům, na kterých je do značné míry závislé; přesto se však snažit i o jistý umělecký
vývoj, aby o sobě dalo vědět i za hranicemi regionu,
a přilákalo tak nové obecenstvo. V tomto směru uplatňuje Moravské divadlo velice prozíravou dramaturgii.
V jeho repertoáru nalezneme kusy, které osloví nenáročné diváky – z programu festivalu to byla Žaloba
proti neznámému – ale také pečlivě zpracované a srozumitelné látky, jako bylo Něco za něco. Další inscenace, Don Juan se vrací z války patří zase mezi ty, které
mají zázračnou schopnost zaujmout kohokoliv. Objevují se také počiny, co se pokoušejí o jevištní experiment
– tak tomu bylo u Stavitele Sollnesse a Arabské noci.
Druhá zmíněná inscenace je nejvýraznějším zápisem
Moravského divadla do kontextu současné české divadelní tvorby. Výběrem tohoto titulu dalo divadlo jasně
najevo, že se snaží rozšířit řady svých diváků a přilákat i mladé obecenstvo. Naštěstí se odvaha vyplatila
a Arabská noc je divácky úspěšná. Získala cenu Josefa
Balvína (cílem této ceny je podpořit umělecky kvalitní
inscenace německy píšících autorů na českých scénách)
a byla uvedena před několika dny v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Není se tedy co
divit, že se inscenace stala největším lákadlem festivalu
a při představení panovala v hledišti zvláštně jiskřivá
a příznivá atmosféra.
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Pět postav za dusného letního večera v jednom sídlištním věžáku, kde zrovna přestala téct voda. Fatima
Mansurová, která bydlí s Františkou Dehkeovou v sedmém poschodí, čeká na svého milence Kalila – s ním
se v bytě schází vždy, když Františka usne. K této spící
dívce to táhne cizího muže, Petra Karpatiho, z vedlejšího paneláku, který ji z okna svého bytu náhodou zahlédl v koupelně a vyráží za ní do noci. Mezitím pan
domácí Hane Lomeier chodí po chodbách domu a snaží
se přijít na kloub problému s přívodem vody. I jeho dovede noční bloudění ke spící Františce. Také třetí muž,
Kalil, se za magicky pohádkové noci ocitá u lůžka této
Šípkové Růženky. Každého muže postihne jejím políbením prokletí – Petr se dostává do láhve s koňakem,
Kalil zase do zajetí svého sexuálního chtíče, jenom Hane
se od svého putování v dálných krajích osvobodí a mezi
ním a Františkou vykvete něžný cit.
Arabská noc je vystavěna na základě monologů postav.
Promluvy jsou z většiny popisem aktuálního pohybu a pojmenováním pohnutek k tomuto pohybu vedoucích. Tak
se postupně vytváří vize budoucí kolize mezi postavami,
které bloudí tímto panelákem za různými účely a náhodně se tak míjejí či setkávají. Autor po celou dobu „utahuje
postavám smyčku kolem krku“ - dostává je do konfliktu
nebo ho pouhou náhodou odvrací a efektivně tak graduje
napětí. Vzhledem k tomu, že veškeré prostředí a pohyb
jsou vyjádřeny slovem, nepotřebuje inscenace žádné
ilustrativní prvky a vše je založené striktně na hercově
specifickém projevu, který je oproštěn od realistického
ztvárňování a dává prostor pro výraznou stylizaci.
Inscenace Martina Glasera stojí především na tempu.
Každá z postav se nachází ve své vlastní uzavřené prosklené kóji. Všechny kóje jsou zavěšené ke stropu, a tak
se vznáší ve vzduchu nad podlahou, která je plná vody
a připomíná spíše brouzdaliště. Herecký projev je zprvu
velmi civilní, prost emocí a svou děsivou monotónností
dává obraz šedivého depresivního panelového sídliště,

kde všechno skomírá, kde každý pohyb bolí a každé slovo je namáhavé. Postavy nevnímají ostatní, neboť jsou
zavřené ve své vlastní kleci. V těchto nepropustných světech bloudí po chodbách, ale jak se dostávají pod stále
se zvyšující tlak, zrychlují tempo svých promluv a v jejich hlasech se začínají objevovat odstíny emocí. Šedý
svět se proměňuje v kouzelné místo a postavy se stávají
součástí jedné noční panelákové pohádky. V jistém okamžiku uniknou ze své kóje a brodíc se vodou, uvolňují
hrozné sevření svého vlastního světa. Jsou vrženi do prostoru ostatních, a jakoby právě byli porozeni, stávají
se skutečnými lidskými bytostmi.
A všechno se změní. Princip akce a reakce, ve kterém
teď herci náhle začínají fungovat, však potírá dosavadní poezii. Glaser si evidentně vytyčil jistou konstrukci
- postupně obalovat herecký projev realistickými svaly,
probouzet postavy z netečného snění – kterou se snaží do důsledku realizovat, byť je funkční jen do jisté
míry a nikoliv všeobecně pro každou situaci. K divákovi
se začnou dostávat ty samé informace dvakrát (jednou
prostřednictvím slovního sdělení o tomto pohybu a podruhé pohybem samotným) a náhle se z pohádkové
atmosféry přehoupneme do vln absurdity. A tak začnou
vyvstávat notně znepokojující otázky: to se vážně narodíme do světa tak banálního, strojeného a úplně absurdního, kde se každý pohyb zbytečně zdvojuje, kde se každý
pohyb musí zdvojit, aby byl skutečně viditelný? Naštěstí
Glaser opouští realistický herecký pohyb a každá postava
zase bloumá svým vlastním světem, který se sice začal
se světy ostatních prolínat, ale nesplývá s nimi. A znovu
se můžeme ponořit do příběhu jedné podivuhodné noci,
která voní orientem.
Vzhledem k tomu, že se promluvy postav v různém sledu
prolínají, je tato hra herecky náročná a vyžaduje skutečně sehraný soubor. Klára Klepáčková svými ležérními pohyby, unaveným obličejem a přezíravými pohledy
barvitě vykreslila postavu Fatimy jako nesmírně atraktiv-

ní, temperamentní, ale i podlé a arogantní ženy, která
čeká, až její spolubydlící usne, a pak si na byt pozve
svého milence. A to vše kvůli opojně škodolibé radosti
z tajemství – její spolubydlící totiž ani v nejmenším netuší, že ji takto vodí za nos již dva roky. Ivan Dejmal mě
svým ztvárněním Petra Karpatiho mile překvapil. Osamělý a křehký podivín, který při pohledu na sprchující
se Františku nechutně slintá, ale zároveň ji okouzleně
obdivuje. Svým křivým držením těla a chvějícím se hlasem vyvolává lítost a zhnusení, ale i velkou něhu. Vstup
Jiřího Suchého alias temperamentního Kalila do děje je
na rozdíl od ostatních velmi výrazný. Kalil vchází již nabytý silnými emocemi, kdy nervózně čeká na telefonát
od Fatimy. Možná za touto emocionalitou tkví skrytý
záměr – na onom sídlišti nebydlí a jezdí tam jen kvůli
své milé. Přesto však Suchý svým výrazným projevem
odvádí pozornost od ostatních a nemá logicky příliš prostoru pro následné rozvíjení svého charakteru. Petr Kubes svým zvláštním toporným držením těla a pomalou,
zadrhávající se řečí ztvárnil domácího Hane Lomeiera
jako člověka pragmatického, celkem prostého a tichého,
který šetří slovy i gesty. Jsa okouzlen spící dívkou, líbá ji
a dostává se tak do jejího snu. I v tomto prostém člověku
se probudí cosi magického. Tereza Richtrová věrohodně
ztvárnila zívající sirénu, která má v sobě zvláštní moc
a ze spánku k sobě přivolává muže. Neboť její Františka
neustále osciluje mezi bděním a spánkem, nejvýraznějším hereččiným pomocníkem byl dech. Jeho hloubka
se přelévala z povrchního dýchání k hlubokému, a tak
dávala překvapivě přesný obraz toho, v jaké fázi snění či
nesnění se Františka zrovna nachází.
Fatima, Františka, Kalil, Petr a Hane se z bezpečné ulity
dostali do světa, který se řídí svými vlastními nezachytitelnými pravidly a kterým je člověk vláčen jako spadlý
list po proudu řeky. Ale i když (a protože) v tomto vodním světě neexistuje nic jako volba a vůle a všechno
se stává dílem náhody, je tato cesta kouzelná a plná
něčeho. Prostě něčeho.

Roland Schimmelpfennig: ARABSKÁ NOC
Překlad: Josef Balvín
Režie: Martin Glaser
Dramaturgie: Milan Šotek
Scéna a kostýmy: Jaromír Vlček
Hrají: Petr Kubes, Klára Klepáčková, Tereza Richtrová,
Jiří Suchý z Tábora, Ivan Dejmal
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Psáno z reprízy 25. září 2012 v Moravském divadle
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Havelkova
cesta
divadelní
zkouškou
Petra Hanušková

V říjnu 2012 vydalo nakladatelství Akademie múzických umění v Praze knihu Jiřího Havelky Zmrazit čerstvé ovoce. Jedná se o doplněnou verzi stejnojmenné dizertační práce, kterou Havelka obhájil před dvěma lety.
Samotná kniha je pak souborem esejů, v nichž si autor
ujasňuje svoje postoje k umělecké tvorbě a ke světu
obecně - snaží se zdůvodnit, jak chápe pozici divadla
v dnešní době, co pro něj znamená tvůrčí proces a jakou roli v něm zaujímá divadelní zkouška. Havelka přitom píše velmi čtivě, a i když je kniha souborem jeho
osobních postojů a zkušeností, rozhodně je z ní patrná
snaha si všechny tyto postoje nějak logicky zdůvodnit.
Kniha Zmrazit čerstvé ovoce se proto nejlépe čte, pokud ji
bereme jako ponor do mozku jednoho z umělců, jenž výrazně formuje české divadelní prostředí a jako pedagog ovlivňuje generaci budoucích divadelních tvůrců.
Inscenace Jiřího Havelky bylo v posledních letech možné
vidět v mnoha pražských divadlech, která se od sebe svou
poetikou přece jenom liší - od malé scény pracující především
s improvizací a hrou (Studio Ypsilon) přes divadlo kladoucí důraz na dramatické texty a herectví (Dejvické divadlo)
až po velkou scénu, jež se v minulých letech přidala k jistému
proudu dnešní činohry, který dramatické texty rozbíjí a přetváří je ve zcela jinou skutečnost, mnohdy zcela nezávislou
na realitě, a divák si tak smysl inscenací dotváří pouze prostřednictvím imaginace (Divadlo na Vinohradech).
Fakt, že se Jiří Havelka dokáže vejít do dramaturgie činoherních i experimentálních scén, může být z teoretického hlediska velmi zajímavý. Jiří Havelka nepracuje s již
existujícími dramatickými texty, ale přichází před herce
s konkrétním tématem, které pak společně s nimi rozvádí
na základě kolektivní improvizace a později fixují do uceleného jevištního tvaru. Tedy, jak říká Havelka ve své knize, snaží se zamrazit ty nejlepší čerstvé okamžiky (plody)
vzniklé na zkouškách a ty pak předat divákům. Důležitý
je pro něj herecký komponent stejně jako divákův prožitek, který dotváří celý smysl představení.

Pokud známe kontext českého divadla a inscenace Jiřího
Havelky, může nám pak teoretická reflexe Havelkovy tvorby dát odpověď na otázku, jakými směry se může noninterpretační divadlo ještě ubírat a kde jsou jeho hranice.
V tomto případě se dopouštím už trochu „nadinterpretace“ a nabízím tento pohled pouze jako možnost, jak
Havelkovu knihu číst. Sám autor si totiž tyto otázky neklade a ani se příliš nezabývá otázkou autorského divadla
v rámci diferenciace české divadelní scény. Bere autorská
divadla jako pro sebe jediný možný způsob uměleckého
vyjádření, a podle toho také celou knihu strukturuje.
V první části nazvané Divadelní kontext tak Havelka zkoumá, jestli má divadlo ve světě digitálních médií ještě nějakou
šanci přežít. Ve své odpovědi nepřichází s ničím, co by, jak
sám přiznává, už nebylo řečeno mnohokrát předtím - tedy
že v rámci divadelní události se setkávají živí lidé s živými
lidmi (umělci s diváky), což jiné médium zprostředkovat nedokáže. To, že divadlo má v dnešní době šanci přežít, vidí
Havelka i ve stále rostoucí touze po kontaktu, komunikaci
a simulaci skutečného života. Odtud všechny ty virtuální
reality, on-line sdílení, touha vykřičet svůj názor do světa,
dát najevo, že jsme živí tady a teď.
Tato část knihy se velmi dobře čte obzvlášť fanouškům
populárně-vědeckých teorií a popkultury obecně. Havelka si totiž při snaze pochopit dnešní svět a nalézt inspiraci k tvorbě bere na pomoc například Einsteinovu teorii relativity, komentáře Stephena Hawkinga, poznatky
Richarda Feynmana, Schrödingerovu živomrtvou kočku
v krabici nebo pacienty neuropsychologa Olivera Sackse,
jejichž případy zveřejnil ve slavné knize Muž, který si pletl manželku s kloboukem. Všechny tyto příklady slouží
Havelkovi k zamyšlení se nad tím, jak vnímáme realitu,
co vlastně realita znamená a jaká je zde analogie s jeho
divadelní tvorbou.
Tyto úvahy doplňují praktická cvičení na konci kapitol,
na kterých si lze na vlastní kůži vyzkoušet probíraná té-

mata - například jak se na všední realitu dívat divadelně
a manipulovat s ní a jak běžné situace přetavit v tvořivou hru.
Objevy kvantové fyziky také Havelku inspirují k úvaze
nad rolí divadelního publika. Přírodní vědy totiž i přes
všechnu objektivitu dospívají k poznání, že lidské vnímání hraje v interpretaci reality nezastupitelnou roli, a stejně tak bere Havelka i diváka v divadle - jako partnera,
který je schopen aktivně si dotvořit význam představení
svou imaginací. Toho podle něj nelze dosáhnout jinak
než na základě spontánní a svobodné hry s určitým tématem, kdy se publiku ukáže realita i z jiného hlediska,
než jak ji obvykle vnímá. Proto Havelka vylučuje z divadla literaturu, podle něj nikdy dramatické texty nemohou takový zážitek vyvolat.
Jak k dialogu mezi umělci a diváky dojít se pak snaží autor definovat v druhé stěžejní části knihy nazvané Divadelní zkouška. Zkoušku Havelka bere jako kolektivní otevřený tvůrčí proces, ne pouhé nacvičování, a vymezuje
ho na základě pěti „N“ (Naslouchání, Nejistota, Náhoda,
Nedokončenost, Naivita). Tato část knihy je velmi osobní
a Havelka v ní přiznává, že celá zkouška jako umělecký akt je tak trochu obestřena magií - nejlepší nápady
vznikají náhodně, inspirace přichází nečekaně, a i přes
všechno snažení je stejně celý výsledek nejistý, dokud
nepřijde divák a nedá všemu dění na jevišti význam. Jiří
Havelka tak vlastně neříká nic, co by nebylo jasné každému, kdo k umění aspoň trochu přičichl (jak teoreticky,
tak prakticky). Na druhou stranu je Zmrazit čerstvé ovoce především osobní výpověď mladého režiséra, který si
ujasňuje svou vlastní tvorbu a důvody, které ho k volbě
autorského divadla přivedly.
Pokud tedy nechceme brát knihu pouze jako studii „Jiří
Havelka a divadlo“, můžeme ji považovat také za trochu
netradiční učebnici pro lidi zabývající se divadlem, nebo
zkrátka jako inspirační zdroj toho, jak se na věci kolem
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sebe dívat jinak, než jsme normálně zvyklí. Například
zkusit si některé z Havelkových cvičení - chodit po ulici
pozadu, pojmenovávat jinak předměty, sledovat reakce
lidí na netypické situace a další.
Nicméně Zmrazit čerstvé ovoce je původně dizertační
práce a výsledek výzkumu umění, proto je možné si
v této souvislosti klást otázku, co by měl takový výzkum
vlastně přinášet. Samozřejmě tady asi bude věčný spor
mezi teoreticky a prakticky zaměřenými obory. Vědecký
výzkum se obvykle opírá o objektivní fakta a klade si
otázky, na které se snaží najít ucelené odpovědi, které
pak mohou sloužit pro další výzkum. Umění naproti tomu nikdy přesné odpovědi neposkytne, umělci si
obecně kladou další a další otázky a doufají, že na ně
odpoví sama tvorba. To vyžaduje zapojení aktivity diváků, takže v důsledku tu můžeme mít tisíce různých
odpovědí na jednu otázku. Mluví tedy za umělce spíše

vytvořená díla a dizertační práce by pak měla být pouze
ujasnění si vlastních stanovisek a postupů? Do jaké míry
má být osobní výpovědí a do jaké míry má čtenáře v uvažování o divadle posunout dále či přinášet nový pohled?
Od umělců samozřejmě nelze očekávat, že se na svou
tvorbu budou dívat objektivně. Na druhou stranu dizertační práce vznikají na akademické půdě, a je v této souvislosti důležité klást si otázky o jejich smyslu a formě.
HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2012. 179 s.
ISBN 80-7331-222-0

Od Hamletmachine k M. H. L.
Performance a performanční tendence v současném divadle
(reflexe metod sebetransformace na trilogii sólových performancí Cela, Hamletmachine a M. H. L.)
Srdečně Vás zveme na komentované promítání za účasti autorky a performerky Slávy Daubnerové (Divadlo P.A.T.), které se bude konat dne 17. prosince od 18 hodin v Hallerově sále.
Přednáška bude spojená s promítáním ukázek z představení, na jejichž základě nám autorka objasní vznik
textových kompozic, prostorového a vizuálního řešení jednotlivých performancí a způsob hledání témat
a inspirací, z nichž při své tvorbě vychází.
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Tajemství
divadelního
prostoru
Marie Bayerová

Loňská rubrika Dialogů se věnovala výhradně herectví
a jeho výuce na DAMU. Letos bychom se chtěli zaměřit na tvorbu studentů scénografie a pevně věříme,
že se znovu objeví podnětná témata k diskusi.
Otázky, které jsme pro tento rok sestavili, se pokoušejí
zmapovat především tři okruhy – způsob a metodiku
výuky na DAMU včetně rozdílů, které jsou dány zaměřením na činoherní a alternativní divadlo, dále samotnou
tvorbu scénografů, a v neposlední řadě přesah scénografie do jiných uměleckých odvětví. Přitom právě tento v posledku zmíněný přesah scénografie bývá často
i předmětem mnohých sporů o hranicích scénografie
jako divadelního oboru. Jak tuto problematiku vnímají
sami tvůrci?
V tomto čísle uveřejňujeme anketu se studenty DAMU
z Katedry scénografie a z Katedry alternativního a loutkového divadla – oboru scénografie. Příště bychom
se rádi obrátili na absolventy těchto kateder a v posledním čísle školního roku chceme oslovit pedagogy.
Studentům, kteří si našli čas na zodpovězení našich otázek, děkujeme.
V čem se podle vás liší studium scénografie na KS
a na KALD, a proč jste si vybral/a právě vaši katedru?
Kateřina Bartošová (KALD, 1. ročník MgA.): KALD mi
nabízí možnost experimentovat s různými uměleckými
formami a s nimi rozvíjet řemeslnou zručnost.
Lucie Wildtová (KALD, 3. ročník BcA.): Přesto, že naše
katedry vycházejí ze stejného zaměření, nejsme na škole
nikterak propojeni, takže se vyjádřím jen k hlavnímu rozdílu. Klasická scénografie je zaměřena hlavně na inscenace v kamenném divadle, připadá mi hodně řemeslná a to
myslím i v pozitivním slova smyslu. KALD je poněkud víc
otevřený, těkající mezi alternativními přístupy, loutkami,
site-specific aj. přístupy.

Jana Morávková (KALD, 2. ročník BcA.): Katedru KALD
jsem si vybrala kvůli alternativnímu přístupu k divadlu,
včetně divadla loutkového, divadla masek a divadla objektů. Je zde kladen důraz na individuální přístup a zároveň na společnou tvorbu v inscenačním týmu. Za zmínku stojí i nová vlna mladších pedagogů. Tato katedra
zažívá momentálně velice zajímavou proměnu.
Dominika Lippertová (KS, 1. ročník MgA.): Studium scénografie na KS podle mého spočívá v naučení se určitého specifického myšlení, osvojení si výtvarných technik
natolik, aby byl člověk schopen kresbou/malbou sdělit,
co potřebuje. Při studiu na KS si projdete klasickou činohrou, operou, pracujete především s texty klasiků
a velikánů jako Shakespeare, Moliére, Čechov… Naučíte
se zde i základní způsoby technologie. Vybrala jsem si
tuto katedru, protože jsem na začátku měla pocit, že je
více obecná než KALD.
Ján Tereba (KS, 3. ročník BcA.): https://www.damu.cz/
katedry-a-kabinety/katedra-scenografie/studium/vyuka/
pruvodce-studiem-na-katedre-scenografie-damu. To by
bylo k části otázky týkající se KS. O studiu na KALDu
nevíme vůbec nic, protože komunikace mezi katedrami neexistuje (výjimkou jsou projekty vznikající na bázi
kamarádských vztahů). Je škoda, že katedry nemají víc
propojený systém výuky, studenti tak přicházejí o jinou
důležitou perspektivu pohledu. Na KS jsem se dostal
jako zatoulaný pes.
Tereza Gsellhöferová (KS, 1. ročník BcA.): Katedru scénografie jsem si vybrala, protože bych v tomto oboru
chtěla mít jistý základ. Myslím, že je důležité seznámit
se nejdřív s tradičnějšími postupy (jak uměleckými, tak
technologickými) a teprve pak experimentovat. Se studiem na KALD nemám zkušenosti, ale předpokládám (například podle toho, co jsem slyšela o novém bakalářském
programu), že takto alternativní přístup bych docenila
až po nějakém čase a více zkušenostech, ne na začátku

svého studia tohoto oboru. Tím, doufám, také trochu
nepřímo odpovídám na otázku, v čem spočívá studium
na těchto katedrách. Po prvním měsíci studia si názor
ještě stále utvářím.
Dafné Aidoni (KS, 2. ročník MgA.): Katedra scénografie
na DAMU je součástí Akademie múzických umění, která
byla založená v roce 1946. Domnívám se, že je důležité,
kdy byla založena, protože z toho vychází, že se nejedná
o novou instituci, že má za sebou desítky let zkušeností.
Zároveň, je pro mě zajímavé, že byla založená po 2. světové válce, v období velkých sociálních změn. Protože
studuji program v angličtině, mám bohužel velmi malé
zkušenosti s fungováním ostatních oborů – právě kvůli
jazykové bariéře. Ale také sleduji, jak se moji profesoři
zajímají o vývoj divadla v mezinárodním měřítku. Jsou
stále aktivní a tvořící profesionálové, kteří nám neváhají
předat během přednášek a konzultací své zkušenosti.
Což je pro mne velmi užitečné, protože divadelní svět
je něco, s čím nejsem ještě plně seznámena v celém
svém měřítku (to se týká zejména velkých divadelních
produkcí). Vybrala jsem si tuto katedru, protože v Řecku
momentálně takový studijní program není. V mé zemi
je možné studovat scénografii pouze jako specializaci
na Akademii výtvarných umění. Není totiž řádným oborem (na veřejných školách) a ani není nijak propojena
s divadelními akademiemi. Nemám moc ráda ani britský
studijní model, myslím si, že se příliš soustředí na design a na rychlou tvorbu inscenací. Proto jsem si škrtla
ze seznamu také Anglii. Hodně mých známých, kterým
věřím, mi vyprávělo o studiích na DAMU, ale v době, kdy
oni studovali, ještě nefungoval studijní program v angličtině. Nakonec jsem se rozhodla do mezinárodního
programu na DAMU přihlásit. A i když jsem toho příliš
o DAMU nevěděla, velmi mě zaujal studijní plán uvedený
na internetových stránkách.
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Na čem přesně je pro vás založena příprava scénografické koncepce? Kterým kreativním směrem vás vaši
profesoři vedou? Je základem vašeho konceptu téma
inscenace nebo spíše dramatický text?
Kateřina Bartošová: Vycházím z toho, čemu se chci věnovat, a to jsou loutky ve filmu. Nejprve hledám vhodný
námět a následně vymýšlím adekvátní výtvarné ztvárnění, způsob výroby a celkovou koncepci scény.
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Lucie Wildtová: Příprava se odvíjí od zadaného tématu.
V rámci jednoho semestru je zvoleno téma, na kterém
pracuje individuálně každý z ročníku, to nabízí možnost
konfrontace s jinými nápady a úvahami, což rozvíjí debaty a napomáhá k tomu, aby byl náš úhel přemýšlení více
flexibilní. Co se týká našich vedoucích, snaží se o rozvinutí individuality a každý má trochu jiný přístup. Takže
nějak paušálně je shrnout do jedné věty nemohu, ale
myslím si, že se snaží nám nechat prostor pro vlastní postoj k úkolům, snaží se pomoct a poradit, ale rozhodně
nás nevedou za ručičku. V průběhu studia se dostáváme k mnoha zajímavým materiálům, které nás inspirují
a které se mohou stát pro nás například i hlavním tématem celého semestru a nemusí to být zrovna dramatický
text.
Jana Morávková: Příprava je založena na prostudování
textů nebo tématu do hloubky. Nalezení zajímavých dramatických situací, jejich vizuální ztvárnění, hledání inspiračních zdrojů a další rozvíjení projektu společně v celém týmu. Profesoři zde fungují jako určitá supervize.
Upozorňují na nefunkční návrhy, kladou kritické otázky
a naopak pomáhají rozvíjet dobré prvky, s kterými přicházíme. Celý tento proces je pro nás velice důležitý.
Dominika Lippertová: Obojí. Scénograf musí samozřejmě najít hlavní téma hry, a pak vytvořit scénografii, která
splňuje všechny podmínky textu. Musí vymyslet proměny mezi jednotlivými obrazy a ukázat na storyboardu,

které dramatické situace jsou pro hru a pro pohled samotného scénografa důležité.
Ján Tereba: Příprava začíná čtením dramatického textu,
pak následuje hledání inspiračních zdrojů, analýza textu
z pohledu režiséra, řešení dramatických situací (storyboard). Ne vždy je ale zadáním dramatický text. Často je to
třeba literární předloha, poéma, balet, opera nebo taky
architektonické/ koncepční řešení výstav či zahájení veřejných slavností, třeba Olympijských her. To v případě,
že se jedná o akademický úkol. S pedagogy konzultujeme zadání dvakrát týdně.
Tereza Gsellhöferová: S přípravou scénografické koncepce zatím moc nemám zkušeností. Úkoly, které jsme
během prvního měsíce dostávali, byly spíše abstraktního
charakteru. První konkrétní text nám byl zadán nedávno,
takže teprve hledám způsob, jak ho uchopit.
Dafné Aidoni: Podle mě je uvedení nové inscenace z pohledu scénografa ve výsledku umístění dramatického textu do nového prostorového kontextu. To ale neznamená
„správný“ nebo „běžný“ prostor, ale jedná se o vytvoření
prostoru s hlubšími významy a odkazy, než jsou ty viditelné
a popisné. Tento přístup zahrnuje hlubší porozumění a analýzu dramatického textu, a samozřejmě také jeho interpretaci, protože nakonec je scénografova práce stejně vysoce
osobní. Naši profesoři mají jasnou vizi, jak a kudy nás vést,
ale obecně je možné říci, že akceptují naše návrhy, „čtou“
v našich kresbách (jako v knize mezi řádky), vybírají elementy, které jsme navrhli, a nabízí jejich rozvoj a vyzdvihují
je, takže jim také můžeme lépe porozumět. To platí pro konzultace našeho hlavního předmětu. Tento rok (II. roč. MgA)
je většina lekcí věnována našemu magisterskému projektu,
kdy nám profesoři pomáhají vyjádřit téma z více hledisek
zároveň. Pokud nepracujeme s režisérem, musíme vytvořit
sami celý koncept inscenace. Jediným materiálem, který
v té chvíli máme, je dramatický text. Musíme tedy začínat
od něj. V něm je někde obsažena základní myšlenka.

Procházím text znovu a znovu, vyhledávám již uvedené
inscenace a cokoliv, co text mohlo rozvinout. Samozřejmě také historické reálie a kontexty, které jej formovaly.
Vždy se snažím také najít odkazy na současnost. Většina textů, se kterými jsme na DAMU pracovali, mě vedla
k návrhu jejich inscenování v moderním kontextu (tím
myslím, bez historických reprodukcí kostýmů a rekvizit).
Ale základem je replika z textu, která mi zpřítomní emoci, ze které pak mohu vycházet.
Jakým způsobem probíhá vaše práce – v jakých fázích a jakým způsobem vstupujete do inscenačního
procesu?
Kateřina Bartošová: V inscenačním procesu působím
vlastně od počátku, jelikož na svém projektu pracuji už
od námětu.
Lucie Wildtová: Je složité na tuto otázku odpovědět nějak hromadně, protože každý má ke své práci jiný přístup. Také se to odvíjí od zadání našich učitelů, které
se pohybuje od klasické loutkově podané pohádky přes
operu ke coolness dramatu. Pokud naším výstupem má
být na konci semestru představení, začínáme obvykle již
ve spolupráci s režisérem a posléze herci. Tento od začátku úzký kontakt mě osobně velmi vyhovuje.
Jana Morávková: Do inscenačního procesu vstupuji
s určitou představou, která je vizuálně ztvárněná. Dále
se práce vyvíjí v týmu, kdy všichni spolutvůrci vzájemně
přicházejí s dalšími nápady. Vzniká společný proces tvorby celé inscenace.
Dominika Lippertová: Způsob mého vstupu do inscenačního procesu záleží na typu inscenace a většinou
na nárocích režiséra, se kterým pracuji. Záleží také
na typu inscenace. Na KS studenty připravují především
na práci pro kamenná divadla, kde se návrhy odevzdávají do dílen, takže musí být celý scénografický projekt

hotov dopředu. Setkala jsem se ale i s projekty, které
neměly pevný text a celá inscenace vznikala především
při zkouškách a při práci s herci. Podle mě by měl scénograf stát na počátku celého procesu. Nejprve spolu
s režisérem pracuje na koncepci inscenace a pomáhá ji
převést do reality. Zatímco režisér komunikuje v počátku
vzniku inscenace slovy, scénograf musí vlastně od začátku pracovat s reálnými věcmi. Prostor je daný, scénograf
nemůže nakreslit na papír něco nereálného.
Práce scénografa ale nekončí tím, že odevzdá navržený
projekt ve formě výrobních dokumentů a výtvarných
návrhů do dílen a krejčovny. Scénograf musí vlastně neustále komunikovat všemi možnými prostředky a komunikuje nejen s režisérem a s lidmi z dílen/krejčoven, ale
i s herci, produkčním… Zároveň musí vybírat materiály
a často je i nakupovat, protože jen on tuší, co od daného
materiálu potřebuje.
Ján Tereba: Dostaneme text vybraný a upravený režisérem a dramaturgem. Pak jsou to sezení s režisérem
a dramaturgem, na kterých se text analyzuje, nějaké prvotní nápady, vize prostoru a dramatické situace, pak
zkoušení v prostoru. Scénograf by měl režisérovi nabídnout další úhel pohledu, další způsob uvažování - především vizuální.
Olga Macutkevič: Dodám, že seznam postupu vypadá
přibližně takhle:
• Text/scénář
• Analýza dramatických možnosti textu (hudby, pohybové kompozice) a reálních možnosti prostoru
divadla, ve kterém představení bude probíhat (technické vybavení scény, propadla, tahy, světelní park
atd.)
• První návrhy celkové koncepce scénického prostoru
a kostýmů
• Konzultace s režisérem a vedoucím pedagogem
a následující korekce návrhů
• V podstatě základní projekt scénických dekorací
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a kostýmů má byt připraven do první čtené textu
hereckým souborem, a realizován měsíc před premiérou, ale aspoň v studentském divadle se to nestává, protože všechno, včetně úprav textu, často
zůstává v pohybu do posledního okamžiku. Režisér
má také právo zrušit již realizovanou scénografickou
koncepci (hotové dekorace a ušité kostýmy), pokud
si myslí, že to hlavní myšlence inscenace prospěje
(to se stává v DISKu také docela často).
Další návrhy a nekonečné konzultace/schválení finální varianty návrhů scény a kostýmů
Tvoření makety scény
Rýsování výkresů konstrukcí scénických dekorací
(nárys, půdorys, bokorys, případně specifické detaily, spoje), jejich umístění a proměny v prostoru
jeviště (půdorys, bokorys)
Realizace kulis a kostýmů (jak hodně z toho udělá
sám scénograf a co nechá na mistrech z dílen i krejčovny, zaleží na tom, kolik je času, peněz, zručnosti
a nervů). Malý rozpočet znamená hodně manuální
práce pro scénografa. Tahle část přípravy inscenace je
hnusně vyčerpávající a s uměním má málo společného (sekáče, bazary, shánění různých látek, nábytku)
Jedná se o hledání vhodných materiálů (třeba podlahových krytin) a rekvizit se snahou šetřit peníze.
Občas je také scénograf odpovědný za veřejnou
vizuální reprezentaci představení, které realizuje
(navrhuje reklamní plachtu, plakát, program, dělá
fotografie) ale není pravidlem, že to musí zvládat.
Já rozhodně nejsem dobrý designer.

Tereza Gsellhöferová: Jak už jsem výše uvedla, s dramatickým textem teprve začínáme pracovat. Jsme v takové
první fázi, kdy text znovu a znovu pročítáme. Výsledkem
toho jsou skicy dramatických situací, které mají samozřejmě do konečného řešení ještě daleko.
Dafné Aidoni: Nejvíce práce mi zabírá výzkum, který
souvisí s prvotními idejemi, nápady konceptu. Většinou

na žádné z nich nejprve neulpívám. Často některé z nich
měním, ale stále se zřetelem na základní témata a pocity, a mnohokrát pročítám dramatický text. V určité chvíli
se posbírané informace a nápady v mé mysli začínají
spojovat dohromady jako puzzle. To když začínám konkretizovat nápady kresbou a tak nacházím více detailů
scén – v této části procesu se objevují ještě stále další. Protože nejsem příliš zručná v kresbě, častěji pracuji
s modelem scény, ale abych nějaký vytvořila, potřebuji
materiál, se kterým mohu začít. Naneštěstí naše studentské projekty nejsou nakonec uvedeny, ale předpokládám,
že se inscenační koncept v praxi od finální koncepce ještě hodně změní, a to z mnoha různých důvodů (např.
finanční rozpočet).
Tvoříte výhradně divadelní inscenace nebo se podílíte
i na dalších projektech (performance, instalace, visual
show…)?
Kateřina Bartošová: V magisterském studiu bych
se chtěla věnovat specifické formě loutkového divadla,
ale do budoucna se nebráním spolupracovat na projektech různého charakteru.
Lucie Wildtová: Pokud budu hovořit za náš ročník, tak
naše tvorba sahá k různým odvětvím výtvarného umění.
Spolu vymýšlíme objekty do parku oblasti tmavé oblohy na Jizerce v Jizerských horách, účastníme se výstav
a performance, spolupracujeme na představení do DISKu
a jiných divadel. Jedním z hlavních témat bývají autorská představení, na kterých spolupracujeme s režiséry
z našeho ročníku. Dále spolupracujeme i s Katedrou pantomimy z HAMU, nebo s tanečníky a studenty z projektu
Erasmus.
Jana Morávková: Momentálně pracuji na pohádce,
která by měla být spíše vizuálním představením. V minulém semestru jsme měli takové zadání práce, výsledkem kterého byla společná instalace a performance

v prostoru galerie UFFA v Trutnově. V budoucnu mě
čeká společná výstava, workshop. Tím ale nechci naznačit, že bych se snad někdy chtěla klasické inscenaci
vyhýbat.
Dominika Lippertová: Momentálně jsou všechny mé projekty divadelní inscenace. Ale samozřejmě někteří moji
kolegové navrhují koncepty hudebních vystoupení, interiéry restaurací, výstav, apod.
Ján Tereba a Olga Macutkevič: Podílíme se i na jiných
projektech (výstavy, koncerty, atd).
Tereza Gsellhöferová: Za svoje krátké studium jsem si
zatím moc praxe neužila. Ta, doufám, teprve přijde. Zatím se nedá mluvit o nějakých divadelních inscenacích.
Ale nedávno nás první ročník Katedry produkce požádal
o spolupráci při přípravě vánočního večírku, což vypadá
na naši první příležitost projevit se mimo ateliér. (Pozn.
redakce: Vánoční večírek DAMU se bude konat 7. prosince v divadle DISK.)

Dafné Aidoni: Většinou pracuji na divadelních projektech, ačkoliv někteří mí spolužáci také spolupracují
na tanečních inscenacích. Myslím, že je možné, aby i jiný
druh představení byl uznán jako studentský projekt, ale
není podle mne vhodné, aby performance nebo visual
shows (pokud správně rozumím, co tím myslíš) byly součástí našeho studijního plánu. Osobně mě více zajímá
porozumět a procvičit se ve spojování dramatu a jeviště
(prostoru, designu, vizualizaci), takže mě instalace a visual art zas tak nezajímají.
Představení je něco jiného. Je to divadlo se základními
elementy, jako je dramatický čas a jevištní akce. Pokud
se zajímáš o moje zkušenosti obecně, mimo DAMU, tak
jsem pracovala na tanečním představení v Řecku ještě
před tím, než jsem sem šla studovat. Také jsem se podílela na návrzích a tvorbě kostýmů pro představení
Teatru Novogo Fronta Causa Fatalis, což je zatím nejblíže k typu divadla, kterým bych se chtěla zabývat. Ale
přesto vnímám studium „běžného činoherního“ divadla
jako nezbytný základ práce, po jehož absolvování budu
připravena na jakýkoliv divadelní úkol.
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O tom, že existují aktivity s divadlem úzce spjaté, které nejsou příliš reflektované, všichni dobře víme. Ale má otázka zní, proč s tímto faktem
není nikdo schopen něco udělat? V září jsem navštívila Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio v Poděbradech. Tedy místo,
kde se divadelníci mohli v krátké době seznámit s tím nejlepším, co bylo pro rozhlas v posledním roce natočeno. A návštěvnost? Kromě tří lidí
z DAMU a pracovníků ČRo zel sál téměř prázdnotou. Jistě, žijeme v době, kdy si všichni stěžují na nedostatek času. Ale je to dostatečná omluva,
když jenom v Praze máme minimálně pět škol (DAMU, FF UK – divadelní věda, Pražská konzervatoř, Konzervatoř Jaroslava Ježka, VOŠ), které
se věnují právě divadlu? Tento nezájem a neznalost okolního dění jistě není jenom chyba studentů. Nemalý podíl na tom mají také samotné
školy a pořadatelé těchto kulturních akcí. V oboru, kde je základním předpokladem komunikace, se najednou objevuje zoufalý nedostatek lidí,
kteří by byli ochotni vést dialog. Každá škola, dokonce i každý obor, je pevně ohraničena svými zdmi a s ostatními vede tichou válku, která
se projevuje absolutní distancí jednoho od druhého. Místo vzájemného obviňování, kdo za co může a nemůže, by konečně někdo mohl udělat
vstřícný krok a zahájit konverzaci, která je tak potřebná pro vznik něčeho nového. Vždyť jak jinak získávat zkušenosti, inspiraci a znalosti než
právě jeden od druhého?
(ZNB)
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Kafe, cigáro a lov
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Jak jinak prožít nedělní ráno - rozpustná káva
pochybného složení, cigareta, která „může
způsobit pomalou a bolestivou smrt“ a lov,
který způsobí smrt nebohému králíčkovi Azuritovi nebo kolouškovi Bambimu... Ovšemže
pouze ve virtuálním světě. První dvě položky
by se ještě daly prezentovat v nějaké kultivované podobě, ale ta třetí... Těžko si představit, jak někdo s intelektuálním výrazem
a tomu náležející akademickou elegancí sedí
před počítačem a hraje si na lovce, zuřivě
mačká spoušť (alias tlačítko myši) a zaměřuje animovaná hopkající zvířatka nepříliš realistického tvaru, aby jim mohl zákeřně upicnout hlavu, a poté se slastně usmíval svému
triumfu. Takže proč by tohle student vysoké
školy dělal? Virtuální odbourávání stresu
funguje - zvlášť při představě vybraných bližních svých. Mezilidská komunikace přechází
do rozměru komunikace kulkou. Ale ani lov
už není to, co býval. Pravěký člověk by byl
nadšen z průkazu mysliveckého spolku. Dnes
obvykle lovíme opačné (nebo stejné) pohlaví
- ne ve smyslu obstarání potravy. Často slýcháme “já tě snad zastřelím”. Většina vztahů
neskončí realizací tohoto výroku.

Někdy má člověk chuť se zastřelit po shlédnutí (i v průběhu) představení nebo ještě
lépe - zastřelit tvůrce - herci počínaje, režisérem konče. Častý je tento postoj i mezi členy
tvůrčího týmu - režisér chce zabít své herce,
herci chtějí zabít režiséra, nebo sebe navzájem a to za doprovodu chrlení zvířecích jmen
- a nebývá to králíček ani koloušek. Dobrým
cílem zdá se být takový kritik. Obec střelců
narůstá s počtem nelichotivých výroků v recenzi - vypadá to, že z tohoto hlediska je
výhodnější psát na inscenace s malým obsazením, nejlépe na monodramata. Kritik je
odchycen a dochází k verbální konfrontaci,
k fyzické zřídkakdy. Ze všech zvířátek v lese
by byl nejspíš krysa - škůdce. Spatřit ho
můžeme po setmění tam, kde je jídlo, tudíž
premiéry jsou ideální. Škůdci se naštěstí dobře množí a rychle běhají do svých temných
úkrytů. Já si teď v bezpečí své nory dopiju
ranní kávu, dokouřím cigaretu a ještě chvilku
strávím s myší. Lovec si bude muset počkat
na večer. Může si jen postesknout v duchu
jedné ruské říkanky: Pif! Paf! Oj oj oj! Ubegajet kritik moj!
Silvia Ronisová

A pak
že děti
na jeviště
nepatří…
Adéla Vondráková
Druhý říjnový víkend o sobě dala slyšet Katedra výchovné dramatiky DAMU, která ačkoli už slaví dvacet let
své existence, stojí po většinu času stranou všeho dění
na škole. V rámci Přehlídky 3D, uspořádané na počest
jubilea katedry, se otevřely dveře divadla DISK a studia
Řetízek souborům Základních uměleckých škol i dětským sólovým recitátorům, také dvěma profesionálním
vzdělávacím/výchovným inscenacím a několika ukázkám výsledků práce současných studentů KVD.
Přehlídka 3D nabídla divákům vhled do problematiky výchovné dramatiky hned z několika úhlů současně. V představeních ZUŠ mohli diváci sledovat vlastní práci s dětmi-herci, díky projektu divadla fórum souboru Divadelta
(složeného převážně z absolventů katedry) viděli diváci
práci s dětmi-diváky a díky ukázkám z práce studentů
KVD měli možnost udělat si obrázek o výchozích možnostech budoucích učitelů ZUŠ a podobných institucí.
Takto různorodá přehlídka ale vyostřila v otázku, koho
a jak vlastně vychováváme?

Soubory ZUŠ bývají velmi početné - mívají cca patnáct
a více členů s velmi rozdílnými schopnostmi, které ale
všechny musejí uplatnit v přibližně stejně velkých rolích. Tomu také odpovídá dramaturgie, a to nejen v procesu vybírání námětu, ale také při práci s ním. Děj často posouvá vypravěč, nebo alespoň vypravěčské prvky,
jako je třeba hlasitý zápis do deníčku, který se objevil
v Tančírně Zpátečníků ze ZUŠ Prahy 3. Soubory také
většinou pracují s velmi omezenou scénografií, což je
dáno jednak nedostatkem finančních prostředků, ale
také tím, že scénografii vlastně nepotřebují, protože cílem jejich práce není inscenace v tradičním slova smyslu. V jejich případě je cesta cílem - účelem existence je
práce s dětmi – jejich výchova, vedení k osvojení si určitých dovedností, k větší kreativitě apod. Obvykle hrají
na holé scéně, kterou dotvářejí nějaké objekty typické
pro dané místo, nebo naopak naprosto univerzální, které se dodatečně specifikují až hrou samotnou. V představení Divadla Vydýcháno byly využity dřevěné tyče,
které znázorňovaly jak jelenovy parohy, tak i grafickým
rozložením po zemi obrys Smolíčkova domu včetně vrzajících dveří. Soubor DIPAČÁPI z Prahy 5 zas využíval
univerzální bednu, která vytvářela středobod scény
a oddělovala jeden pomyslný prostor od druhého. Některé soubory jsou schopny hrát i bez jakékoli scénografie. V Pošťácké pohádce souboru HOP-HOP ze ZUŠ
Ostrov nebyl využit žádný scénografický prvek a prostředí bylo specifikováno kostýmem – pošťácká čapka
a plášť. I ty byly ale poměrně variabilní. Pláště mohly
holčičky využít i jako pestrobarevné sukně, držely je
také rozprostřené před sebou ve vzduchu, a vytvářely tak pomyslné průčelí domů. Takto intenzivní využití
kostýmů však není obvyklé. Zpravidla se kostýmy sestavují z toho „co dům dal“ a podobně jako scénografie
nejsou podstatné. V inscenacích ZUŠ se také objevuje
mnoho imaginárních předmětů, ani ne tolik protože by
ty skutečné byly nějak nedostupné, důvodem je spíš to,
že hra s imaginárním předmětem podporuje imaginaci
dětských herců i všeobecnou hravost inscenací.
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Představení na Přehlídce 3D většinou odpovídala tomuto
letmému shrnutí. Pouze dvě se výrazně lišila. Obě pocházely z dílny souboru s okouzlujícím názvem Překvapený
štrúdl ze ZUŠ v Chlumci nad Cidlinou a byl to Jan za chrta
dán a Jak slunko na všechno přišlo. Od ostatních se lišily
už proto, že byly loutkové, což nebývá časté. Byly vystavěné
na klasickém, i když velmi zjednodušeném, principu stolku
s variabilní scénografií, která byla pravděpodobně dílem
dětí v souboru. V první inscenaci Jan za chrta dán byly
loutky přichycené z vrchu na drátek, což byl celý aparát
jejich ovládání. Loutky, zcela jistě také vlastní výroby, měly
zejména díky rozježeným vlněným vlasům trochu karikaturní charakter. Oproti těmto poměrně tradičně pojatým
loutkám se v Jak slunko na všechno přišlo objevily loutky pletené, většinou bez vodícího zařízení. To se promítlo
i do rozdílného pojetí obou představení – Jan za chrta dán
byl dynamický, zatímco Jak slunko na všechno přišlo bylo
spíše vypravěčské, protože společně s ovládacím zařízením
vymizel i pohyb a jevištní akce. Až zarážející byla kvalita
zejména prvního z nich (a skutečně šlo o parafrázi hry V.
K. Klicpery). Ačkoli hrály děti asi tak z druhého stupně ZŠ,
jejich loutkářské schopnosti byly souměřitelné se schopnostmi studentů druhého ročníku KVD v představení Lysistrata, kde se hrálo se zeleninovými loutkami falického
tvaru. Naopak mírným zklamáním bylo již zmíněné Divadlo
Dagmar. Jeho Hledání, založené na textech z knihy Zdeňka Šmída Strašidla a krásné panny, bylo sympatické svou
snahou o zachycení hlubších všeobecně lidských témat,
jako je např. téma Boha a viny, potýkalo se ale s velkými
rozdíly ve výkonech herců a dalšími obvyklými potížemi
amatérských divadel. Na rozdíl od ostatních představení
nevzalo tyto problémy do hry a snažilo se tak neúspěšně
vzbudit dojem profesionálního souboru.
Sóloví recitátoři byli jednou z nejlepších částí programu. Úroveň jednotlivých vystoupení byla vysoká a nedivila bych se, kdybychom některá ze jmen jednou viděli i v programu DISKu (podobně jako se to stalo třeba
u Marka Mikuláška, studenta 3. ročníku herectví čino-

herního divadla). Jiří Fencl, který slavil úspěch i v rámci
Dětské scény Svitavy, přednesl úryvek z knihy Bylo nás
pět a projevil nejen radost z tvorby, ale také velmi kvalitní technickou přípravu a osobitý vhled do textu tím,
že neinklinoval (jako se to často stává) k napodobování
klasického vyprávění v podání Františka Filipovského.
Podobně by se dala charakterizovat i Bára Květová, která
přednášela na recitačních soutěžích už stokrát omílaný
text z knihy Františka Nepila Já Baryk. Zajímavým objevem je text Terryho Bissona Stiskni Ann, který sarkasticky suchým tónem přednesl Jáchym Hájek.
Kvalitní tvorba souborů amatérských tak zastínila nepřesvědčivá představení profesionálních souborů. Hrůzné
panoptikum výchovy dětí v Čechách vytvořily dvě inscenace - nelogická, neúměrně dlouhá a zbytečně vyhrocená
Poslední mince souboru Divadelta a Bitva (O hrdinech)
Teátru Vaštar. Interaktivní inscenace Poslední mince, která by svou výchovností uvařila vejce, funguje na principu divadelně rozehrávané diskuze herců s diváky o daném problému a počítá i s přímou účastí dětí z publika
na scéně. V závěru se však vymkla kontrole a bylo třeba
dlouhého vysvětlování ze strany tvůrců. Poslání inscenace by se totiž dalo shrnout do věty: „Děti, nepůjčujte si
bezhlavě peníze od lichvářů, protože potom se na vás
vykašlou vaši rodiče.“ To ale posléze vyprovokovalo dospělé publikum k hlasitému odporu. Bitva (O hrdinech),
která putuje po středních a základních školách společně
s tříhodinovou přednáškou o totalitních systémech (to
snad mluví samo za sebe), zas vytvořila černobílý svět
založený na paskvilu všech možných historických totalitních režimů doplněný o špetku ghándiovského nenásilí
a mnohem více než špetku patosu. Snaha přiblížit tématiku teenagerům se projevila pouze v generačně shodných postavách. Ty ovšem inscenaci příliš neprospěly,
pouze posílily naivitu pohledu na věc.
Dobře zapůsobily klauzurní práce studentů KVD. Ty totiž
nabízely zejména nahlédnutí do rozdílných způsobů uži-

tí textu na divadle. Ukázaly, jak široce je studium výchovné dramatiky zaměřeno, protože se objevila vystoupení
směřující jak k činohře (Syblingovy ženy, 3 ročník magisterského studia), k loutkovému divadlu (již zmíněná Lysistrata), tak i k dramatickému zpracování textů primárně neurčených pro divadlo (kramářské písně 2. ročníku).
Dětské soubory z prvního stupně hrávají jednoduché pohádky a diváky jejich závěrečných výročních představení
jsou výhradně rodiče – taková byla Pošťácká pohádka souboru HOP-HOP. Soubory druhého stupně ZUŠ zpravidla
postupně zvyšují vlastní podíl na dramaturgii a uchylují
se jak k autorské tvorbě (Tančírna), tak i ke klasice (Jan
za chrta dán), přičemž tento vývoj vrcholí v souborech
středoškolských. Tématika jejich dramaturgie začíná reflektovat společenskou situaci a mnohdy je k ní i kritická.
Diváky jejich představení jsou ve valné většině stále ještě
jejich rodiče, ale přicházejí už i kamarádi a známí.
Všechny soubory vychovávají hlavně samy sebe k vnímavosti k umění, ale samozřejmě nejen k tomu, také
ke spolupráci, toleranci, zodpovědnosti, lepší komunikaci
a k mnoha dalším dovednostem. Starší soubory ale mají
i vyšší ambice – snaží se komentovat svět kolem sebe.
Jejich šíře působnosti je ale vzhledem k malé divácké obci
takřka zanedbatelná. Divadlo s dětmi a teenagery na jevišti, které přináší svým aktérům kromě zábavy i jakýsi
nehmotný, výchovný užitek, je zřejmě tou nejvhodnější
možností jak zapojit divadlo/drama do procesu výchovy.
Navíc se dětské soubory vyznačují specifickou „profesionalitou“ (čím mladší děti, tím víc). Na jednu stranu jsou
děti sice hodně neukázněné – špitají si za oponou, pobíhají po jevišti, snaží se za každou cenu zamávat babičce
apod. Na straně druhé ale cítí zodpovědnost za celkové dílo, cítí svou osobní důležitost, připadají si dospěle a přes veškerou svou rozjívenost vlastně přistupují
k představení, které je mnohdy za sezónu jediné, velmi
seriózně. Kromě samotných učitelů a dětí jsou zásadním

faktorem ovlivňujícím vývoj a způsob práce souborů
i rodiče, kteří za své peníze očekávají náležitý výsledek
v podobě divadelního představení.
Problematičtější je zapojení výrazně výchovného elementu do divadla pro děti. Tedy do divadla hraného dospělými, které se má k dětem vztahovat. Zvlášť patrný je tento
problém u divadla pro teenagery – to ukázala i Poslední
mince a Bitva (O hrdinech). Vyvstává otázka, jak pro ně
zaktualizovat divadlo? Stačí vytvořit postavy věkově blízké divákům, nebo je třeba jaksi aktualizovat, zatraktivnit
divadelní techniku a technologii a nebo jen přiblížit výběrem věkově přiměřených témat? Odhlédneme-li od toho,
že s pubertální mládeží je problém tak nějak všeobecně,
problematika přiblížení divadla mladším generacím je
otevřená a, jak se ukázalo na přehlídce, stále nevyřešená. Až cimrmanovsky se objevují cesty „kudy ne, pánové“
a těch správných cest je jen poskrovnu.
Jsem přesvědčena o tom, že jednou za život do divadla
s pomocí větší či menší náhody zabloudí snad každý. Úkolem divadelníků je tam tohoto kolemjdoucího udržet a zařadit ho do své stálé divácké obce. Čím starší je, tím méně
bude těmto snahám přístupný. Dobré divadlo pro děti
může v tomto procesu sehrát významnou roli. Přehlídka
3D ukázala nejen šíři možností, kterou divadlo zaměřené
na děti-diváky a děti-herce má, ale i své fundamentální problémy, se kterými se potýká. O to více, že diváky se v tomto
případě stali zejména profesionálové, kteří na inscenace
nehledí s rodičovskou blahosklonností. Staré divadelnické
přísloví zní, že děti a psi na jeviště nepatří. Zprávu o psech
Přehlídka 3D nepodala, ale děti jevišti sluší.
PŘEHLÍDKA 3D
Děti – Drama – Divadlo
Proběhla ve dnech 13. a 14. října 2012 v divadle DISK
a studiu Řetízek.
Pořádaly ji Katedra výchovné dramatiky DAMU a Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA
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Pro někoho
něco,
pro někoho
nic
Michaela Jankulárová

Studenti Katedry fotografie (KF) FAMU z dílny Milana Mikuláštíka dostali za úkol balancovat na hranici
umění a banální reality, a pokusit se tak o nalezení
cesty k vlastní tvorbě. Jako inspirační zdroj byl tvůrcům nabídnut například Malevičův legendární „Čtverec
na bílém poli“ či Duchampův pisoár „Fontána“. Výsledky jejich zkoumání a experimentů byly prezentovány
v prostorách Galerie AMU (GAMU) na výstavě nazvané
Na hranicích.
Studenti KF se při hledání limitů vydali různými směry.
V celkovém počtu třinácti instalací nedominovaly pouze
fotografie. V prostorách GAMU najdete například zajímavý návod, jak si zadarmo uspořádat vlastní vernisáž a výstavu ve výtahu. Dále můžete vidět několik ready-made
jako například podivnou tyč s několika otvory, papíry
se skvrnami, které na nich zůstaly po sušení pomerančů,
kádinky s vodou použitou při vyvolávání fotografií nebo
razítka se jmény Picasa a Daniela Hirsta, kterými si můžete dle své libovůle potisknout čisté archy papíru.
Mezi jednotlivými instalacemi dominovaly dvě videoprojekce. V první, bezejmenné, autorka Eliška Stejskalová
nejdříve tajně nahrála močení svého otce a poté k němu
natočila video, kde se regulací proudu vody tekoucího
z kohoutku na umyvadle snažila scénovat zvuk močení
(musím uznat, že velmi věrohodně). Samotný exponát
může návštěvníkovi přijít na první pohled snad i nezajímavý. Je to až ona informace o jeho vzniku, která vzbuzuje zvědavost a dává impuls k pozornému sledování čůrku
vody a ke zkoumání skutečnosti, nakolik se autorce její
záměr povedl a nakolik je každý z nás ochoten uvěřit
tomu, že jde opravdu o zvuk vody tekoucí z kohoutku
a že zvuk a obraz nejsou dvě oddělené entity k sobě
pouze přiřazené. Zajímavě propojený obsah umělecké
výpovědi s její formou může v první chvíli vyvolat mírné
zhnusení se nad tím, že vlastně posloucháte zvuk moči
dopadající do záchodové mísy. Hned vzápětí se však dostaví pocit jakési nepatřičnosti, že jste nepřímými svědky

zcela intimní záležitosti. A právě změna vnitřních pocitů
vnímatele činí z tohoto uměleckého experimentu velmi
zajímavou sondu do estetického vnímání jedince ovlivněného dodatečnou informací o vzniku díla.
Autorská dvojice Dominik Hejtmánek - František Polák vytvořila druhou projekční instalaci s názvem User videos,
kdy v jedné menší a setmělé místnosti na každé stěně
běží tematické promítání obrázků, fotografií a zkratkovitých hesel postahovaných z nejrůznějších sociálních sítí,
diskusních fór, webových stránek – zkrátka nalezitelných
v hlubinách internetu. Tři stěny – tři různé tematické
okruhy, trojí různá hudba. A návštěvník stojící u stěny
čtvrté, zbitý a rozbitý všemi těmi vjemy. Na jedné stěně
se tvůrci věnují tématu rodičovství a mateřské lásky –
obrázky maminek s dětmi, dětí bez maminek, teenagerů
v nejrůznějších srdceryvných pozicích – to vše proložené
srdceryvnými hesly, která by za normálních okolností
vedla k zamyšlení nad vlastními vztahy s rodinou. „Maminko, vím, že někdy zlobím, ale stejně tě mám ráda.“
Když podobnou fotografii s podobným heslem uvidíte
sdílet vašeho kamaráda, nejspíš mu dáte pověstný „lajk“.
V takto koncentrované podobě se ovšem fotografie zdají
kýčovité, vyumělkované – a prázdné. Ostatní dvě stěny
(a tím pádem ostatní dvě projekce) fungují na stejném
principu zhuštění, patetičnosti a kýče. Jedna z projekcí se věnuje tématu lásky a milostných vyznání a další
životním, rádoby moudrým a filozofickým, výkřikům.
Ze tří stran se tak na vás hrne něco, co důvěrně znáte,
něco, co děláte sami, něco s čím se denně potkáváte,
ale ukazuje se vám to v úplně jiném světle. Realita najednou není projetá photoshopem, líbivá a příjemná. Vidíte syrová data, zbavená nánosu sentimentu a patosu.
Několikaminutové sledování User videos tak návštěvníka
vede k propadu do mírné skepse a deprese a to především díky vyprázdněnosti těchto kýčovitých materiálů, které konzumenta de facto emočně vydírají. Pohled
na fotografie s neustále se opakujícím tématem, podobnou náladou i kompozicí vyvolává pocit určité lítosti

nad prostoduchostí lidí, kteří se snaží obrázky a hesly
dohnat obyčejnou mezilidskou komunikaci dávno ztracenou ve změti jedniček a nul. O to větší rozčarování
se dostaví ve chvíli, kdy si uvědomíte, že děláte to samé.
Místo osobní gratulace k narozeninám pošlete emailem
obrázek s nějakým hezkým přáním, které vymyslel někdo
jiný. Intimní kontakt se tak ztrácí někde mezi uživatelskými účty sociálních sítí a chytrými telefony. Stejně tak
materiály v User videos postupně ztrácí svůj emotivní
účinek, až nejsou ničím jiným než prázdnou formou bez
obsahu, a ukazují nám, jakému zveřejněnému osamění
propadáme v dnešním virtuálním světě.
Kde přesně se nachází hranice mezi uměleckou a neuměleckou činností je otázka, jejíž odpověď je zcela
závislá na osobním vnímání a cítění každého člověka.
Balancování na této hraně je tedy věc více než těžká.
Dalo by se říci, že je to úkol téměř nemožný. Studenti KF na výstavě prezentují osobité experimenty, které
ohledávají krajní polohy a možnosti umělecké tvorby
a akcentují význam kontextu, ve kterém se dílo objevuje. Objekt vytržený z původních souvislostí je přenesen
do souvislostí nových, které činí jeho dosavadní smysl
nepodstatným – otázku, zda sama tato skutečnost stačí
k vytvoření uměleckého díla, nechávají tvůrci explicitně
nezodpovězenou.
Na hranicích
(výstava prací studentů KF FAMU)
30. říjen – 11. listopad 2012, Galerie AMU
Vernisáž – 30. října v 18 hodin
Kurátor: Milan Mikuláštík
Spolupráce: Štěpánka Šimlová
Vystavující: Adéla Kašparová, Dominik Hejtmánek,
Dora Dernerová, Eliška Stejskalová, Honza Maštera,
Jan Kolský, Rune Egenes, Simona Veselá, Tereza Příhodová, Urška Savič, Zuzana Tomková
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S. N. Afanasjev:
„Pro mě je
nejdůležitější princip
pravdivé existence
herce na scéně.“
Magda Zicháčková
Na konci předešlé divadelní sezóny uvedlo Divadlo LETÍ
ve spolupráci se Švandovým divadlem jedno ze svých
dalších scénických čtení. Konalo se tak v rámci cyklu
8v8, jehož prostřednictvím se můžeme opakovaně seznamovat s novými divadelními hrami, ať už autorů
zahraničních či tuzemských. V tomto případě jsme měli
možnost se seznámit s novinkou předního současného
ruského dramatika Ivana Vyrypajeva. Jeho text Iluze
nastudoval spolu se studenty 4. ročníku herectví Katedry činoherního divadla pražské DAMU ruský režisér
a současně i umělecký šéf Novosibirského městského
činoherního divadla Sergej Nikolajevič Afanasjev. Scénická skica, kterou uvedli 30. května ve Švandově divadle, byla výsledkem několikadenního workshopu,
během kterého měl režisér studenty seznámit s tím,
jak on sám hereckou metodou S. K. Stanislavského,
praktikuje se svými studenty. Rozhovor vznikl vzápětí
po představení.
Scénickou skicu Iluze jste nastudoval se studenty herectví pražské DAMU v rámci mezinárodního výzkumu,

který se zaměřuje na hereckou metodu SKS a její využití v praxi. Ovšem to, co jsme dnes měli možnost vidět,
tomu dle mého názoru vůbec neodpovídá. Proč jste si
tedy vybral text, který hercům neumožňuje se s postavami nikterak ztotožnit?
Jde o to, že Stanislavskij a tento projekt jsou v zásadě
dvě úplně rozdílné věci. Máte pravdu, že tohle je způsob
práce, který ukazuje, jak podle Stanislavského metody NEpracovat. Dalo by se říci, že to spíš odpovídá používání
principů, podle kterých pracoval jeho žák Jevgenij Bagrationovič Vachtangov. Propagoval neztotožňování se s daným obrazem; mělo to být něco jako pohled ze strany,
komentář daného obrazu. Předpokládal, že to herci umožňuje vyjadřovat se k předobrazu mnohem výrazněji a zajímavěji. Tato hra je vlastně napsaná na principu vachtangovské školy, kde jsou nějaké postavy a nějací vypravěči.
Vypravěč se s postavou neztotožňuje ani ji nehraje, ale
používá zcizování. Stanislavského metodu učím, protože
jsem její velký fanoušek. Jsem absolvent vachtangovské
školy a tím, že Vachtangov byl, jak jsem se již zmínil, žákem Stanislavského, všichni se vlastně tak trochu vaříme
v jednom hrnci. I když můžu dělat to, co chci, tak zároveň
nemůžu utéct od Stanislavského někam dál. Pro mě je
nejdůležitější princip pravdivé existence herce na scéně.
Neměl by být falešný, měl by ze sebe vydávat nějakou
emocionální energii, měl by prožívat to, co prožívá jeho
postava a vstupovat do energetické výměny s publikem.
Máte již řadu zkušeností se studenty herectví z Francie, Ruska, Německa a nyní i z České republiky. Vnímáte
mezi nimi nějaké rozdíly?
Měl jsem to štěstí, že ať už jsem byl v Čechách, Německu
nebo ve Francii, nikdy jsem se nesetkal se studenty, kteří
by mě nechápali. Buď je to tím, že jsou vždy otevření
a chtějí se naučit něco nového anebo je to díky tomu,
že si najdeme nějaký společný jazyk, kterému pak všichni rozumíme. Kdyby tady neexistovala jazyková bariéra,
asi bych ani nevnímal, že jde o Čechy či jiné studenty. Ne
náhodou jsem jednu z hereček, Evu Josefíkovou, pozval
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k nám do Novosibiřské státní vysoké školy, aby si zahrála
hlavní roli v naší absolventské inscenaci. Připravuji Čechovova Racka se svým absolventským ročníkem. Eva
nyní Ninu Zarečnou hraje ve Stavovském divadle, takže
jsem jí nabídl, aby přijela udělat jakousi kulturní výměnu
a zahrála několik představení s mými studenty. Myslím
si, že se jí naskytne určitý jiný pohled na samotnou hru
a také jí to pomůže seznámit se s naším způsobem výuky a porovnat jej s tím pražským.
Zní to velmi zajímavě. Znamená to, že se bude muset herečka naučit rusky nebo máte nějaký alternativní plán?
Ne, bude hrát v češtině. Mám vyzkoušenou už řadu takovýchto společných inscenací. Například před mnoha
lety k nám přijela jedna francouzská herečka, která si zahrála Arkadinovou v Rackovi a hrála ji ve francouzštně.
Ovšem nejzajímavějším projektem bylo, když jsem v roce
2007 inscenoval Višňový sad, kde polovina herců byli
Rusové a polovina Francouzi a každý mluvil svým jazykem. Inscenace měla neuvěřitelný úspěch jak ve Francii,
tak v Rusku. Bylo to tím, že herci po deseti minutách
zapomínali, v jakém jazyce hrají a do popředí tak měl
možnost vystupovat jazyk divadelní. Mělo to skutečně
velký úspěch i na festivalu v Avignonu nebo v Čechovově
domě v Melichově.
Je pro Vás forma scénického čtení nová nebo s ní máte
už nějaké zkušenosti?
Ne, scénické čtení pro mě není nic nového, dělám jej
často. Jsem vedoucím projektu Otevřená, kde hledáme
mladé dramatiky a režiséry. Následně vznikají takováto
čtení, která se konají několikrát za rok. Mnoho z nich
se pak převede do inscenací. Do svého divadla jsem ta to
převzal hru od jednoho svého žáka.
Jakým způsobem probíhalo zkoušení?
Jako obvykle. Nic nového. Herci četli text, já je opravoval a udílel jim rady. Byl tam určitý problém s energií.
Hodně síly a práce bylo věnováno především tomu, aby

se herci otevřeli komunikaci s publikem. Stávalo se,
že když herci pronesli svá první slova, nedošla od nich
ani do první řady a padala jim k nohám. Takže nejdůležitějším úkolem pro nás bylo, aby slova dolétla až do řady
poslední. Bylo potřeba použít určité provokace, kterou
považuji za profesní tajemství. Studenti se nesmí cítit
jako studenti, ale musí začít pracovat jako normální
běžní profesionální herci. Dost často se stává, že režisér
vnucuje herci své myšlenky a nejenom myšlenky, ale přizpůsobování se určitým věcem. Já pracuji úplně jiným
způsobem. Provokuji přirozenost herce, díky čemuž pak
existuje v jakémsi neustálém stavu improvizace. Kdyby
teď herci hráli znovu, bude se vše jistě dost lišit. Jejich
úkolem nebylo to, aby si zapamatovali každý svůj krok,
ale aby neustále prožívali to, co probíhá tady a teď. Dnes
bylo možné vidět výsledek oné práce a úsilí.
Jste tedy s výsledkem dnešního scénického čtení a zároveň i s workshopem spokojen?
Ano. Za prvé jsem spokojený proto, že jsem potkal opravdu připravené studenty. Proto bych chtěl touto cestou poslat velký kompliment škole, která své studenty připravuje
opravdu profesionálně. Za druhé chci poděkovat Tereze
Krčálové za adekvátní překlad nejen Vyrypajevova textu,
ale i mých poznámek hercům. A za třetí jsem velmi spokojený s atmosférou kolektivní partnerské práce, která tu
vznikla. V Novosibirském městském činoherním divadle,
v kterém režíruji, to funguje především díky obdobnému
principu partnerské práce, a to je myslím jedním ze základních atributů k tomu vytvořit vůbec nějaký úspěch.

Iluze - Ivan Vyrypajev
Překlad: Tereza Krčálová
Režie: Sergej Afanasev
Hrají: Eva Josefíková, Kristina Sitková, Matěj Nechvátal, Filip Kaňkovský
Premiéra 30. května 2012 ve Švandově divadle.

Francouzský
kritik
J. P. Han:

Jean-Pierre Han patří k předním francouzským kritikům,
působí jako šéfredaktor divadelního časopisu Friction,
časopisu Lettres françaises a také se soustavně věnuje
pedagogické činnosti - vede například kritický seminář
na Sorbonně, přednáší v uměleckých institucích a jako
viceprezident Mezinárodní organizace divadelních kritiků pořádá v rámci divadelních festivalů workshopy pro
mladé kritiky z celého světa. Na konci října se o své zkušenosti podělil i s posluchači divadelní teorie a kritiky
na DAMU. „Doufám, že děláte ještě něco jiného. Divadelní kritici to totiž dneska nemají vůbec lehké,“ sdělil
mi důvěrně, ještě než jsem pustila mikrofon. Je vidět,
že se svému oboru věnuje již skutečně dlouho.

„Nejsem
náročný
divák,
odmítám
jen špatné
divadlo.“

Když je dnes podle vás divadelní kritika tak nevděčné
povolání, proč jste si jej tedy sám zvolil?
Já si ho sám nezvolil, přišel jsem k němu docela náhodou.
Ve Francii neexistuje žádné systematické vzdělávání divadelních kritiků a já sám jsem se původně zabýval literární
kritikou. Divadlo bylo mým koníčkem, věnoval jsem se mu
prakticky. Pak jsem náhodou potkal kamaráda, který pracoval v novinách a nutně potřeboval někoho, kdo mu napíše kritiku na jedno představení. Tak jsem to vzal a od té
doby se věnuji divadelní kritice. Musím ale říct, že pro začínající kritiky je dnes velmi těžké najít někoho, kdo jejich
věci otiskne. Často rozhoduje štěstí a náhoda.

Petra Hanušková

Na mezinárodních festivalech vedete semináře, na kterých se setkáváte s mladými lidmi z celého světa, kteří
se kritice věnují profesionálně. Jak vnímají kritiku oni?
Já doufám, že to vidí optimisticky, jinak by se jí snad
nevěnovali. Podle mého se vždycky najde hrstka statečných, co u psaní o divadle vydrží. Ale zase tolik to
na seminářích neřešíme. Hlavně se věnujeme kritice
prakticky, rozebíráme inscenaci, kterou jsme všichni viděli v rámci festivalu. Také se bavíme o divadle obecně,
každý z účastníků obvykle pochází z jiného kouta světa,
a tak odhalujeme dramaturgii cizích zemí. Pak samozřejmě také diskutujeme o tom, jak o divadle psát.
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Kritika už dnes nemá tu moc jako v minulosti, špatná
kritika už sály nevyprazdňuje ani nenaplňuje. V čem
má dnes podle vás psaní o divadle ještě šanci?
Záleží na tom, jak roli kritika v rámci divadelního systému chápeme. Peter Brook jednou řekl, že kritik by měl
pocházet zevnitř divadla, být v kontaktu s tvorbou. Já
patřím k těm, kteří mají k divadelním tvůrcům velmi
blízko a vedu s nimi dialog. Role kritika „zevnitř“ je sice
menší, za to se ale přímo podílí na divadelní tvorbě.
Když o divadle píšete pouze zvenčí, situujete se tak
do role pouhého diváka a nemáte možnost zasahovat
do samotného chodu divadla. Ale i kritiky zvenčí mají
svůj význam, a pokud píšete dobře, můžete například
formovat vkus publika. Ale jestli se mě teď zeptáte, jak
má tedy vypadat dobrá kritika, rovnou říkám, že nevím.
Líbí se mi, když má kritik jasný názor a prosazuje určitý
typ divadla, ale žádný universální recept na psaní kritik
nemám.
Dobře, nebudu se na to tedy ptát. Vrátím se spíš k vašim zkušenostem s divadlem. Hodně cestujete, diskutujete o divadle s umělci i profesionály, vidíte inscenace v mezinárodním kontextu. Vypozoroval jste v rámci
současné divadelní produkce nějaký trend? Ustoupilo
třeba klasické činoherní divadlo do pozadí už úplně?
Tak to je taková věčná otázka, jestli má v dnešní době
šanci přežít inscenace založené na dramatickém textu,
nebo mají větší šanci jiné formy divadla. Na seminářích
to řešíme dost často, ale teď se mi to nechce moc rozebírat. Všiml jsem si jiné věci. V poslední době jsem
na mezinárodních festivalech zaznamenal tendenci dělat inscenace tak, aby jim rozuměli úplně všichni. Jsou
to například inscenace založené na pohybu nebo na dominanci výtvarné složky. Divák z nich má sice velký
umělecký zážitek, na druhou stranu ale takové divadlo
může vzniknout kdekoliv na světě. Viděl jsem například
představení v Soulu, které by se klidně mohlo odehrát
na jevišti ve Francii nebo ve Vídni. Je hezké, že takové inscenace mají šanci procestovat celý svět, zároveň

se tím ale vymazává divadelní tradice jednotlivých zemí.
Divadlo by nemělo být odděleno od společnosti, ve které vzniká.
A co francouzské divadlo? Jak myslíte, že si momentálně stojí?
Musím přiznat, že francouzské divadlo je tak trochu
u konce s dechem. Velcí režiséři jako Ariane Mnouchkinová, Patrice Chéreau nebo Peter Brook už mají nejlepší
léta za sebou. A nová generace režisérů zatím nestačila
vyrůst. Ve Francii neexistuje ucelené vzdělávání divadelních režisérů. Například generace režisérů, kteří jsou
nyní ve středním věku, vzešla z výtvarných škol a tak
máme generaci režisérů-scénografů, což je třeba případ
Stephana Braunschweiga, abych jmenoval někoho známějšího. Mladí umělci jsou v divadelním světě tak trochu
ztraceni, protože není nikdo, kdo by jim předával své
zkušenosti. Neříkám, že systematické vzdělávání nám dá
výborné režiséry, ale mohlo by jim aspoň ukázat cestu.
Bojím se, že tato situace hodně ovlivňuje kvalitu divadla,
já jsem například v minulé sezóně viděl hodně málo skutečně kvalitních inscenací.
A nebude to také tím, že jste jako divák přece jen trochu
náročnější?
Já vůbec nejsem náročný divák. Mám rád divadlo, které se snaží o něco nového, originálního. To samozřejmě
neznamená, že odmítám inscenace, které staví na klasických textech. I ty se přece dají udělat velmi moderně.
Jediné, co skutečně odmítám, je špatné divadlo.
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Současné
české
drama
o krizi
(a v krizi)
Vítek Pokorný

Česká společnost se po vítězství demokracie v roce
1989 musela vyrovnat s dravým nástupem mnoha rozporuplných rysů vyspělé západní civilizace. Tržní hospodářství, po přervání pout totalitního dogmatismu
nečekaně těžká odpovědnost jedince za vlastní osud,
nemoc AIDS, drogy, ale i popkultura se svou líbivou
tváří šťastného konzumního života. Na druhé straně
se nové demokracie mohly svobodně seznamovat s různorodými filozofickými, náboženskými a estetickými
směry. Postupné rušení hranic a rozvoj komunikačních
technologií umožnil snadnější výměnu informací. Postkomunistické státy byly do stavu svobody a demokracie vrženy bez postupného „uzrávání“ kladů a záporů,
tudíž první desetiletí svobodných poměrů můžeme
metaforicky nazvat estrádou bez bodového scénáře.
Divadlo ztrácí svou prestižní pozici místa, kde se dají
metaforicky formulovat jinak tabuizovaná témata. Sály
jsou poloprázdné, diváci objevují nové životní obzory.
České umění zažívá krizi a je otázkou, zdali se z této
krize již dostalo.
Doba bezprostředně po listopadu 1989 rehabilituje do té
doby zakázané autory (Václav Havel, Milan Uhde, Josef
Topol). Nadšení z inscenování jejich textů však rychle vyprchává. Poetika absurdního dramatu, která vévodila světovým jevištím před třiceti lety, najednou nekoresponduje
s očekáváními diváků. Doba i estetika se změnily. Intelektuální hry s jazykem, teorie strukturalismu, obraz založený
na metafoře - to všechno v souboji s postmoderním míšením vysokého a nízkého prohrává. S počátkem 90. let
nastupuje nová generace tvůrců, která se snaží o odraz
výše popsaných rysů popřevratové epochy. Jmenujme
např. Davida Drábka (1970), Viliama Klimáčka (1958),
René Levínského (1970), Jiřího Pokorného (1967), Tomáše Vůjtka (1967), Ivu Volánkovou (1964), Lenku Lagronovou (1963) Petra Zelenku (1967) nebo Romana Sikoru
(1970). Po přelomu století a tisíciletí se pak o zájem širší
veřejnosti přihlásí další autoři: Petr Kolečko (1984), Helena Eliášová (1987), Hana Lehečková (1990), či Anna

Saavedra (1984). Tito tvůrci povětšinou vycházejí právě
z poetiky postmoderny – formou kabaretu, muzikálu, grotesky či jiných „bulvárních“ žánrů chtějí odhalit trapnost
způsobu života nově zrozeného demokratického občana
v České republice. Pomocí dekonstrukce určitých posvátných emblémů západní civilizace (rodina, vlast, tradice)
dramatici demonstrují, jak jsou naše jistoty a přesvědčení vratké a ve výsledku se za neotřesitelnými dogmaty
společnosti ukrývá pouhá „jazyková hra“ (což je možná
nejtypičtější znak postmoderní filozofie).
Tematická svoboda, kvantita textů a snaha každého tvůrce „po svém“ reagovat na záchvěvy doby vykrystalizovaly
v poměrně obtížně definovatelnou poetiku současného
českého dramatu. Při podrobnějším průzkumu nových
textů se dá přesto nalézt určitý jednotící prvek, atom dobového názoru, který se bude moci archeologicky odkrýt
v generacích příštích. Můžeme jej nazvat jako „úzkost
ze vzduchoprázdna přítomnosti“. Eruptivní nadšení revolučních časů a nově nabyté možnosti tvůrčích svobod
již vyčerpaly svou energii a přichází materiální i morální
vystřízlivění. To samozřejmě není nic nového pod sluncem. V dějinách zatím vždy všechny velké společenské
otřesy skončily deziluzí, marasmem, restaurací negativních jevů. Pokud se podíváme do zahraničí, můžeme spekulovat, zda ony rozostřené kontury po listopadu 1989
v Československu nejsou signifikantní pro euro-americkou dramatiku jakožto celek. Jakoby česká polistopadová kocovina kopírovala onu západoevropskou frustraci
z nenaplněných idealistických revolucí roku 1968 a celá
naše civilizace se i nadále točila v bludném kruhu neschopnosti nově (nebo přinejmenším morálněji) uchopit
svět i jeho uměleckou reflexi. Lidé, nadšeně cinkající klíči
v bouřlivém podzimu roku 1989, bláhově věřili, že změna systému přinese skutečné naplnění lidské svobody.
Schopní a dobří budou dostávat příležitost, neschopné
a mravně zkažené jejich průměrnost odsune na okraj zájmu. Člověk však zůstává stále stejný, polarita dobra a zla
se neřídí výměnou politických systémů. Zní to možná

zvláštně, ale teprve teď, více než dvacet let po sametové
revoluci, zažíváme revoluční kocovinu. Prozření, že zlo
je nevykořenitelné, dobro umlčované a je absolutně jedno, zdali se společenská elita zaklíná proletariátem nebo
tržním hospodářstvím. V aktuálním bolehlavu je poznat
strach z osobní prázdnoty, ztráty identity, absence ideálů
či hodnoty, ke které je možné se upnout. Člověk musí
zoufale hledat, volit a utvářet smysl vlastního bytí, aby
nezůstal pouhým živočichem, který „přežívá“. Postavy
dramat Petra Kolečka, Petra Zelenky či Lenky Lagronové
se zoufale snaží dobrat odpovědi na tu nejbanálnější, ale
přitom zcela zásadní otázku, zda život stojí za to, abychom ho žili.
Zdánlivě všeobjímající formální svoboda však může
u tvůrců způsobit naprosto opačný efekt – že se stanou součástí systému hodnot, který chtějí tak urputně
kritizovat. Lze to demonstrovat například na hře Petra
Kolečka Vejce. Geniální vědec objevil univerzální lék
na rakovinu. Avšak jeho přesvědčení, že tímto vynálezem
očistil svět ode vší bolesti je vbrzku rozleptáno v rozkladu vlastního manželství, v neschopnosti najít v nenadálém přepychu hodnotu vlastní osobnosti. Vejce v prvním
nádechu slibuje otevřít řadu závažných témat, text samotný se však rozmělňuje do série více či méně vtipných
ironických scének. I když Vejce má výsostnou řemeslnou úroveň a převyšuje lacinou konzumní podívanou,
můžeme spekulovat, zdali se za zdánlivým výsměchem
dnešní době neukrývá snaživé přitakávání tomuto stavu.
Anální sex s americkým prezidentem, doprovázený klasickými pornografickými výkřiky „Yes, yes!“ je scénkou
jak vystřiženou z komedie Zdeňka Trošky Slunce, seno
a pár facek. A diváci stejně vděčně hýkají smíchy. Klíčovou otázkou zůstává, proč je jméno Troška synonymem
pro ten nejodpornější brak a Kolečko synonymem pro
sofistikovanou postmoderní ironii? Humor založený
na fyzických anomáliích nebo primitivní hlouposti společenských elit může smějícímu se divákovi sice dodat
pocit jakési odbojné činnosti vůči „vrchnosti“, zároveň
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se však chytře brání překročit hranici líbivé provokace,
udržuje status quo a ve výsledku zůstává pouhou náhražkou skutečně ostrého bodnutí do výše charakterizovaných existenciálních nádorů. Groteskní pohled na svět
se uzavírá do nebezpečně líbivé šablony komerční zábavy (muzikál, estráda, konverzační komedie). V Kolečkových divácky úspěšných travestiích klasických světových
dramat Kauza Salome (2009), Kauza Médeia (2010)
a Kauza Maryša (2011) nás může zarazit charakterové
zploštění titulních hrdinek téměř do podoby karikatury. V muzikálu Pornohvězdy (2010) zase hyperinflace
sexuality až na hranici jisté posedlosti touto stránkou
lidské přirozenosti. Jakoby se Kolečko stal obětí vlastní
řemeslné dokonalosti, která ho nenutí překračovat sebe
sama, snažit se uchopovat téma jinou formou, než tou,
která mu přinese úspěch. Ve více než deseti hrách tohoto mladého tvůrce nacházíme stále stejnou strukturu,
stejné šablony tvoření dialogu, konstruování dramatické
postavy. A najednou zjistíme, že si připadáme jako divák
nekonečného televizního seriálu, který může s klidem
vynechat sto dvacet epizod a stále je „v obraze“. Palčivost problému je zatlačena do pozadí otupující formální
rutinou a ze zprvu kritických námětů se stává neškodná
mainstreamová zábava.
Groteskní podobu má úzkost současného člověka, pana
M., v Sikorově Zpovědi masochisty. Ten trpí, protože
dnešní společnost je málo krutá. Hospodářská krize
a politický cynismus mu přinesou jen dočasnou slast.
Elita jej díky jeho ukázkové absenci osobní hrdosti pozve mezi sebe, a tím pan M. ztrácí možnost spokojeně
trpět a být mučen, stejně jako každý druhý člověk bez
šance ovlivňovat svobodně svůj život. V Sikorově grotesknosti se nedá hovořit o klasické žánrové stavbě,
která by vycházela vstříc divákovi a snažila se ho ukonejšit estetickou slastí srozumitelnosti a jednoduchostí
zvolených prostředků „humoru“. Groteska je pro Sikoru
jenom výchozím bodem. Odtud pak provádí formální
výboje, v nichž si hraje s jazykem (časté užívání slovní

inverze), s variabilitou významu slov (bolest a nedostatek jako nástroj slasti), ale především bez laciné ironie
jmenovitě a prudce útočí na původce utrpení člověka.
Těmi jsou přetechnizovaná a přebyrokratizovaná společnost. Obchodní korporace vysávající lidskou energii pro
svůj soukromý zisk. Ideologie násilí a destrukce lidské
důstojnosti. Sikorova estetika je tedy především estetikou humanistickou. Nenabízí však žádný jednoznačný
recept, kterým by se všechna ironizovaná negativa dala
vyřešit. Sikora je příkladný postmodernista. S formální
velkolepostí rozmetává zažité (a přežité) jistoty uspořádání naší společnosti, na nezbytnou diváckou otázku:
„A co s tím?“ však odpoví groteskním pokrčením ramen.
Kolečko se v bitvě proti popkultuře stal sám popkulturní ikonou určitého segmentu divadelních diváků. Sikora
v boji proti sociální nespravedlnosti brojí takřka proti
všemu a všem, ale je kritikem bez alternativního plánu
a připomíná značkový obchod s „rebelantskou“ obuví
uprostřed tříposchoďového nákupního centra.
Naproti těmto dramatikům, kteří současnost reflektují
groteskně a ironicky, stojí autoři jako např. Lenka Lagronová. Ta bývá řazena mezi tvůrce těžkých témat a komplikované formy. Do určité míry je to pravda. Lagronové
hry se často dotýkají tak náročné a v dnešní době nepříliš
umělecky preferované oblasti jako je víra. Proto zůstává
v převážně ateistické české společnosti s těmito tématy
solitérkou. Z mnoha textů Lagronové zmiňme především
tituly Markýza (1993) Terezka (1999), nebo Království
(2002). Slovo u ní není jen nuceně snášeným přívažkem
ostatních komponentů inscenačního tvaru, ale dominantním prvkem, od jehož plamene se jako jiskry oddělují herectví, scénografie či hudba. Zatímco na jedné
straně dramatici jako Drábek či Kolečko de facto souhlasí
s obecným teoretickým přesvědčením, že dominance slova se již z divadla vytratila a nahradila ji primárnost obrazu, Lagronová stále křesá naději dramatu. Je to naděje,
že právě skrze verbalizaci tématu, byť jakkoliv formálně
komplikovanou, se divák identifikuje s tím, co se děje

na jevišti. Přes spojení básnického slova a jeho herecké interpretace vzniká význam, který nám cosi sděluje
o světě. Rezervovaný postoj vůči dramatu je problémem
celoevropským, avšak v českém prostředí může být tato
záležitost o to víc závažná, že skutečně talentovaných
dramatiků máme méně než málo a za údajnou ztrátou
významu slova v inscenačním díle se skrývá celá řada
textů průměrných, nehotových, nezajímavých. Tvrzení,
že problémy mezilidské komunikace, vulgárnosti a bezobsažnosti se dají vyjádřit jenom za pomoci vulgárnosti
a holých nesmyslných vět je čirým alibismem autorů, jednoduše neschopných tvořit literaturu. Jedná se o stejné
bláznovství, jako kdybych násilí na ženách chtěl kritizovat tím, že nějakou příslušnici něžného pohlaví veřejně
zmlátím. Dle selského rozumu tím neprokážu nic jiného
než svou vlastní surovost, nijak odlišnou od krutosti
skrytých násilníků. V dramatu se však takovýmto „kritickým bijcům“ udělují ceny za originalitu. Mnohými
současnými režiséry proklamovaná nedůležitost textu
ve stavbě inscenace dává šanci ke vzniku podivných textových koláží, fantasmagorických autorských monologů
či prvoplánových jazykových experimentů, kde si tvůrci
hrají s tělem slova, nikoli však s jeho duchem.
V poslední hře Lenky Lagronové V prachu hvězd několik žen, obývajících venkovský dům, ustrnulo v přítomném okamžiku. Opájejí se nostalgickou vzpomínkou
na minulost plnou naděje a budoucích možností, rozplynuvších se ovšem ve strachu z neúspěchu, v tragédii sebevraždy milence jedné z nich a vůbec v celkovém zhnusení z nihilismu dějin, které zřejmě žádnou pozitivní vizi
ani nenabízejí. Pozemský prostor omezených možností
sester je zde konfrontován s obří nekonečností vesmíru,
který provokuje svými nezodpověditelnými otázkami –
jedna z dívek se na amatérském radiopřijímači neustále
snaží navázat kontakt s mimozemskou civilizací. Možná
ví, že její počínání je marné, ale aspoň to zkouší. Vesmír zůstal posledním místem, kde existuje určitá naděje
na změnu.

Bylo by však vážnou chybou hry Lenky Lagronové vnímat
pouze oním vážným a těžkopádným prizmatem. Důvodem takovéto interpretace jsou jisté nešťastné inscenace
jejích textů, které posilují ony náboženské, metafyzické
a vůbec duchovní tendence na až nesnesitelnou úroveň
a zcela zastiňují humornou a ironickou linii, kterou autorka v dramatech dozajista uplatňuje. To je však problém
režie, nikoli samotného dramatika. Lagronová se samozřejmě touží dostat k jádru určitých velkých pravd,
jako je existence Boha, možnost nalézt štěstí či vyrovnání se smrtí, ale nečiní tak v žádném případě rigidně či
s vulgárním patosem. Naopak, je zde cítit onen skeptický
duch současného člověka. Víra, naděje a láska – ta velká evangelijní trojice je nedosažitelnou metou ideálního
stavu ducha, ale právě její síla a vznešenost se dostávají
do kontrastu s lidskou přirozeností a nedokonalostí: zde
se pak rodí humor a grotesknost autorky. Lidské upínání
se k vesmíru ve hře V prachu hvězd, jakožto iluzi dokonalého snu, budí dojetí. Stává se směšným ve chvíli, kdy
plně procítíme, že vlastně sledujeme skupinu několika
ženských trosek, které evidentně už svůj život dávno
promrhaly. A tato grotesknost v nás vyvolá nový smutek,
nové dojetí nad obecným lidským údělem, v němž velkolepě sníme, ale směšně konáme. Tato divácky vzrušující
rozpolcenost je jádrem kvality textů Lenky Lagronové
a v podstatě se jedná o přímé navázání na typické znaky
toho nejlepšího v českém dramatu minulosti - od Tyla
přes Čapka až po Havla. Tedy na citlivé míšení tragédie
a komedie, nízkosti a vznešenosti, sarkasmu a patosu.
Lagronová není postmoderní autorkou, stojí mimo módní proudy a tím může zůstat zajímavou a inspirativní
i pro generace budoucí.
Nové české hry tedy stále vznikají, paradoxně ale v zemi,
kde o původní dramatickou literaturu není valný zájem.
Dramaturgie divadel v drtivé většině při skladbě repertoáru sahají po klasických titulech, byť je třeba v inscenační interpretaci nechávají postmoderně dekonstruovat.
Vyjadřovat se formou dramatu tedy stále láká mnoho
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autorů, často však chybí ona zásadní složka pro opravdové zhodnocení kvalit jejich opusů: totiž čtenář a inscenátor.
Programově se na prezentování současných textů zaměřuje pražské Divadlo Letí. Jeho repertoár je skládán
z divadelních her, které vznikly v posledních několika
letech. „Letí“ se však v převažující většině věnuje novinkám zahraničních kultur. Dá se v tom vypozorovat určitý
komerční kalkul, neboť se na české jeviště přivádí text
již ověřený diváckou reakcí, tudíž se eliminuje riziko neúspěchu. Na nové české dramatiky se soustředí „Letí“
pouze okrajově. Uvedlo např. úspěšnou inscenaci výše
popisované Sikorovy Zpovědi masochisty, nebo scénické skici textů Heleny Eliášové, epigonky Petra Kolečka.
V jejich hrách je kritika konzumního způsobu života prezentována skrze snadno konzumovatelné situace a dialogy, které neurazí, ale ani nedonutí k zamyšlení. Vedle
„Letí“ na současné drama zaostřují také pražská divadla
A studio Rubín, Divadlo Na Zábradlí, z mimopražských
pak Činoherní studio v Ústí nad Labem, Klicperovo divadlo v Hradci Králové nebo HaDivadlo v Brně. Tento výčet
může sice na někoho působit dojmem, že nové texty
mají své pevné místo v dramaturgickém výběru českých
jevišť, jedná se však o výjimky potvrzující pravidlo. Chybí
zde především jasná koncepce, která by objeveným talentům umožnila se kvalitativně rozvíjet. A díky čemuž
by se pak české divadlo mohlo výrazněji tematicky i esteticky profilovat. Jednorázové soutěže o původní hru (jak
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to učinilo např. Švandovo divadlo na Smíchově se svým
cyklem tří textů na biblická témata Teď přichází Zákon)
vyplní mezeru v sezónním dramaturgickém plánu novým
textem, z celkového pohledu se však o průlom do repertoárového stereotypu v žádném případě nejedná.
Společnost je v krizi a vypadá to, že svou krizi zažívá
i umění. Jistě, jde o konstatování frustrovaného intelektuála, který u pivního půllitru v začouzené kavárně „objevil Ameriku“. Každého dozajista zajímá, jaké nabízím
řešení, když jsem předchozí řádky naplnil slzami kritiky
současného stavu. Budu pregnantně postmoderní. Řešení není žádné. Špatní divadelníci si už stovky let vychovávají své špatné následovníky, stejně jako špatní kritici,
špatní dramatici atd. Považujme za hřejivou výjimku,
která potvrzuje pravidlo, že se ve všeobecné průměrnosti
a nudě čas od času objeví originální tvůrce, který se dočká uznání ještě za svého života. Rozdíl oproti dřívějšku
vidím především v tom, že dnes na originální osobnost
čekáme více let, než je pro umění zdrávo, a tedy přítomná krize působí o to víc bezvýchodně. Žádná revoluce
společenská nebo kulturní nás však nespasí. Průměrnost je vždy o krok před idealisty, takže každá naděje
na změnu dříve nebo později splyne s mainstreamem,
s šablonovitým formalismem, s nudou estetické jistoty.
Nezbývá, než doufat. Stejně jako sestra ve hře V prachu
hvězd čeká, že se v jejím amatérském rádiu ozve hlas
z nekonečných dálek vesmíru.

glosa

Ve světě jedniček a nul vznikl nový prostor, blog, s výmluvným názvem NADIVADLO a ještě výmluvnějším podtitulem naše pohledy NA DIVADLO. O čí pohledy vlastně jde? Mezi pravidelné přispěvatele patří několikero divadelních kritiků, jejichž jména jsou v divadelních kruzích poměrně
dobře známá. Příspěvky ve formě krátkých glos na blog přibývají s každodenní pravidelností, někdy po jednom, jindy rovnou po třech. Stávají
se tak bezprostřední rychlou reflexí toho, co se v ten či onen den v divadlech událo. Občas tak, spíš nežli glosu, připomínají jen jakýsi blogerský
výkřik. Pod každým příspěvkem je prostor pro jeho okomentování, čehož se samozřejmě hojně využívá. Blogeři jednotlivé příspěvky hodnotí
rychlostí blesku a předhánějí se, čí komentář bude kritičtější, ironičtější, trefnější či vtipnější. Vždy samozřejmě na náležité úrovni, že…
NADIVADLO jako prostor pro okamžitou reflexi divadla bez zátěže seriózního jména Divadelních novin? Super! Jen jsem zvědavá, kdy
se i příspěvky na tomto blogu zvrtnou v rádoby intelektuální a nabubřelou diskuzi třeba na téma, zda je možná kritika kritiky kritiky… Nebo
spíše v tomto případě, zda je možné glosovat glosu glosy.
(PL)
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protože již nenacházím žádné prosté světlo
protože již nenacházím
protože nenacházím světlo
vydal jsem se jej hledat do podsvětí

Postavy:
OBHÁJCE/ŽALOBCE J
OBHÁJCE/ŽALOBCE X
OBHÁJCE/ŽALOBCE T
OBHÁJKYNĚ/ŽALOBKYNĚ M

(Je možné, že se odehrává na vysokém točitém železobetonovém schodišti. Obhájci resp. žalobci si stoupají na rozdílné úrovně schodiště podle toho, jak silná či silácká volí
slova či podle toho, jak se zrovna cítí. Jsou oblečeni do černých kalhot a mají černá trička s dlouhým rukávem. Ta
mají na zádech bílou barvou štětcem napsané písmeno
svého obhájce resp. žalobce. Čas hry se přesýpacími hodinami odvíjí tu na jednu, tu na druhou stranu.)
OBÁJCE J
Mechanický skřivan demobilizoval tmu
ze všech koutů horizontu
a zpoza ozubených cárů krajiny
činžovních domů
se začalo do města, jako do vyschlé řeky,
vlévat sluneční světlo.
Oteklá víčka narážela
na stále sílící peruť dne
a myšlenky rozhárané noční touhou
se složily v poklidnou hladinu smíření.
Jakoby někdo prásknul bičem koně
zapřaženého do vozu Faethóna
a nechal dvouspřežení prohnat všemi ulicemi,
aby se zvířil prach, igelitové sáčky,
obaly od čokoládových tyčinek
a odhozené papírové kapesníčky.
Tak se vše zarosilo spěchem
a každodenními starostmi.
Tak se vše zvedá z bláta samot včerejšího druhého pádu.
Silnice se potáhly plechovými trilobity,
jenž dávily a vyvrhovaly postavy
na studené kočičí hlavy,
aby tak vyrazily vstříc profanisovaným rituálům života.
Takový byl svět před dvanácti hodinami.
Takový byl svět ráno- svlečený do naivity,
na kost svého cyklického dětství.
Nyní se však den rochnil v peřinách,
slunci dal pac na dobrou noc
a propůjčil na několik hodin

svou vesmírnou směnu Měsíci.
Laskavý tulák s pupínky na tváři
se tu smál, tu pozdvihl obočí,
tu se zas dmul jako soudek.
Svůj světonázor měnil v nebývalé
periodicitě a eleganci.
Fešný Frank Sinatra sluneční soustavy.
Zatímco já tu seděl a čekal,
zda u mé duše zastaví stařičký
a loudavý vlak slitování.
Zda z něj vystoupí zahalený strojvedoucí
a podá mi ruku. Posadí mě do vyšší třídy
a nabídne mi velkolepé kupé
obložené sny z pamětních letokruhů
a podá mi limonádu zapomnění.
Pak opět usedne ke stroji
a šouravým krokem se rozjede do tmy,
aby ze zbylého úseku trati
odklidil sníh nemohoucnosti.
Zastaví, nezastaví, zastaví, nezastaví?
Do noci lámu panenské lístky kopretin.
Příroda, krev mého mládí ztuhla
jako opařená kapalným dusíkem.
Vše tiká, vše utichá pod závějí nicoty
v černé zahradě bezmoci.
OBHÁJCE X
Svět zasazený v oku,
v němž vysychá pramen smutku i radosti
se mění v poušť.
Krajina chřadne, pomalu oddychuje
a na své kůži nese strupy a šrámy utržené
od náhodných kolemjdoucích.
Krajina úpí,
střádá stižená rakovinou duše,
jenž rozedře a pohltí vše,
co bylo dnes, je zítra a bude včera.
Tma, invektiva, přirozené otroctví. Vše padá a přeci zůstává.

Jakoby však pouze ve svém stínu, ve svém odlesku,
volně dostupné verzi, jako už na dávno
vybledlé fotografii.
Každá nemoc je léčitelná,
ale mnohdy už je příliš pozdě,
třebaže ten ostrý střep přišel docela
lehce, tiše a docela nedávno. Musí se zakročit brzy.
Dříve než tělo sroste s vlastní zhoubou,
dříve než by operace znamenala vyvlastnění
těla osobnosti. Musí se zakročit dřív,
než se všechny ruce a nohy do sebe zapletou
v klubko beznaděje. Musí se zakročit!
Teď! Už! Dřív než se paže opřou o vetchou
postavu smrti. Už musíš jednat.
Už musíš zasáhnout. Už! Na co čekáš?
Každá vlna lomcuje tvou bárkou.
Zklidni ten oceán kapičkou naděje.
Může být třeba i jen jako hořčičné semínko veliké
a přeci pak dokáže i hory přenášet. Bojuj, Jákobe!
Nech ve svých útrobách roztříštit
paprsek lepšího světla, jenž rozmetá usazenou
hořkost na stěnách tepen a žil.
Prober se z mrákot a utíkej.
Čas má čas, když se mu schováš v poetice marnosti.
Počká si na tebe. Utíkej, dokud máš nakročeno
z chřtánu bezčasí. Uteč třeba jen o krok
nebo tě dostihne a shodí ze srázu šílenství.
Utíkej!
OBHÁJCE T
Lžeš. Jsi lhář
a pěna falše
se ti valí od úst,
aby tak s každou slinou
vyčpěla ona ohromná tíseň vzteku.
Nadáváš na čas,
když se neubírá podle tvých představ.
Za sebou zanecháváš jen stržené mosty,
aby tě žádná sladká myšlenka nemohla stopovat
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až k úkrytu tvé vlastní ctižádosti.
Kam se chceš doplazit,
když je písek rozpálený do běla?
Kdo ti vnuknul bláznivou myšlenku,
že i v poušti může být
enkláva života bez utrpení?
Že to, co zde dříve bylo, lze vzkřísit vírou?
Tvé myšlenky míří ostře jako šípy ale příliš vysoko.
Strop průměrnosti a davu je srazí k zemi.
Zanech svých představ o bezedných džbánech slitování,
hořkého štěstí milosti a bludné jiskřičky naděje.
Raději zaboř svůj čumák do přítomné chvíle jako pes
a hltej, než cizí psi přiběhnou a sežerou tvou porci.
Člověk nežije v bezrozměrném světě idejí a snů.
Je utkaný z pružných svalů a tesaný z tvrdých kostí.
Je přikován k zemi jako Prométheus
a smýkán pocity jako Médeia.
Proto neklam naše tělo.
Je už tak zkroušené věčným
prolézáním tunelů a protiatomovými kryty polopravd.
Kůže našince nesnese prudkou záři pravdy.
Taková věc je bolestivá a trhá tvář z lebky.
Jsme na sobě závislí.
Potřebuji tě stejně, jako ty potřebuješ mě.
Já tě učil lézt po čtyřech, hasit žízeň,
zakřičet, když bylo třeba.
Ty jsi mě učil tomu, co je den a co noc,
co je to štěstí a pocit prázdnoty,
co je to hlad či slast.
Jsme k sobě přivázáni provazem bez délky
a ty jej přesto chceš přetnout. Proč?
Co jsem ti udělal?
Pomoz mi přeci, když vidíš,
že tonu v moři ztrát.
OBHÁJCE X
Pomocnou ruku jsem ti už nabízel.
Chci jí k tobě vztáhnout i tentokrát.
Avšak věz, že ne každá dlaň je hebká a ručka měkká.

Člověk se často nechá oklamat jen zdáním světla.
Nedohlédne skutečného slunce.
Musíš jít přes rašeliniště,
abys našel cestu sám k sobě.
Abys došel k domovu, musíš přejít močály světových stran,
kde zoufalost, podlehnutí a šílenství kondenzují na odhodlání.
Ostříží zrak prohlédne
rovné a dlážděné cesty, které jen vedou dokola
a nasazují na oči pásku zdánlivého klidu.
Pásku, jenž umlčí a ohluší v krajině, která křičí.
V krajině, která ustrnula.
V krajině, která křičí.
OBHÁJCE T
Mlč a kousej dřív, než polkneš.
Drtíš velká, tmavá zrna moudrosti
na jemný prášek a z něj pak louhuješ
nápoj ideálů.
Kdo ale kávu sázel v zemi,
která zela prázdnotou?
Kdo vynášel v kopce džbery s vodou,
aby tak svlažil malé, zranitelné keříky?
Kdo trhal červené plody za horkých dní
a smáčel svůj šátek v potu tváře?
Kdo svážel boby z plání, nakládal je na vůz
a převezl přes nejeden oceán?
Každý máme proto podíl na ceně člověka.
Já se však musím prát za skývu chleba,
doušek vody a vína, abych těmahle rukama
vykonal celé to dílo. Prošel po skutečných cestách,
prorazil nové tam, kde ještě žádné není,
abych snad jednou skutečně nabral ten správný směr
a vítr pod křídly zvedl můj stroj výš a dál od věčného pachtění
tady na zemi, kde se jen stěží dočkáme světla,
jenž by protrhlo hráze bídy a sebezapření.
OBHÁJCE J
Přestaňte přeci. Jen tleskáte větru
a snažíte se ho přimět,

aby pískal podle vás.
Už tolikrát vám shrnul vlasy do čela
za vaši pošetilost,
tak proč se jej stále ptáte,
co je to stálost?
OBHÁJCE T
Pán se vrací.
Cítím, že jeho duše je natažená
na skřipci nejistot
a jeho případ nebere konce.
OBHÁJCE X
Kdyby se mu podařilo
strhnout vlny na svou stranu
a rozvážně by napnul plachty trpělivosti,
jeho loď by dříve našla bezpečného přístavu.
OBHÁJCE T
Loď se kymácí
a lodníky neusmlouváš,
když jim teče do bot voda valící se přes palubu.
Kormidlo není v rukou vůle ale situace
a proto se tak často točí jako káča,
aniž by kdo věděl, kam zamíří.
OBHÁJCE X
Tedy svaž modlu,
falešnou rádkyni svého klidu a pohodlí.
Přivaž ji ke stěžni
a nechej ji odříkat modlitbičku klamu.
Zříš, že byla to Siréna,
přestane tě pokoušet, zhroutí se
a její prach roznese vítr na daleké modré pláně,
kam již nikdy nezamíříš.
OBHÁJCE T
Pán se vrací a věc nebere konce.
Kdyby se tak tvé rady proměnily

v úrodná pole štěstí,
už dávno by se vrátil do oblak
a sklízel svou přirozenou slávu.
Pilot je stvořen k tomu, aby létal.
Sebere-li mu někdo tuto výsadu,
jest to jako bys obral orla o křídla.
Jen smutně hledí z těsného hnízda
a duše obrůstá popínavými rostlinami zmaru.
Buď jej kořeny zoufalství stáhnou pod zem
nebo se odhodlá k sebevražednému skoku.
Vrať mého pána do oblak.
Vrať mu křídla, ať může zas jiným snášet
modré sny z nebe.
OBHÁJCE X
Když člověk stavěl první katedrálu,
našlo se spousta těch,
kteří se smáli bláhové iluzi,
že něco tak mimořádného a velkolepého by šlo postavit.
Mnozí se báli k stavbě jen přiblížit
a přesto že znali kvality kamene,
nevěřili, že lomící se oblouky,
protínající srdce možností,
budou schopny obstát v takové zkoušce.
A hle, katedrály stojí dodnes!
A kdo je tenkrát zbudoval?
Mocní donátoři za nemalé částky? Jistě.
Stavitelé zvučných jmen a geniální architekti? Jistě.
Dělníci a obratní kameníci? Jistě.
Ale především lidská víra a naděje.
Skoro až nadlidská víra a naděje, chtělo by se dodat.
Proto svůj záměr můžeš chytit do lasa
a zkrotit jej ke své vůli,
máš-li provaz utkaný z jemné příze trpělivosti.
To je největší čin. Umět čekat.
Takový čin potřebuje daleko více odvahy,
než malicherné kroky, které zjevují zpitvořený úspěch.
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OBHÁJCE T
Mlč. Jde mi z tebe hlava kolem.
Tvá slova jsou vypelichaná.
Nesou jiskry života ale ani trochu štěstí.
Jsi lhář pro tento svět
a člověk už to ví.
Mlč. Solíš a drásáš už tak dost
rozšklebené rány.
OBHÁJCE J
Poběžím.
Zítra poběžím já.
Vezmu to na sebe,
abych za jiné rozškrtnul naději.
Poběžím a bude to, jako když stádo koní běží krajinou.
Krajina se zachví pod dusotem kopyt
a svět uslyší volání ženoucí se svobody.
Pochopí úzkost, která jí žene
a vrátí jí zpět její modré pláně,
kudy se denně prohánějí tisíce dalších
nespoutaných koní,
jimž pod kopyty pálí rozžhavený kotouč
a hřívu jim češe volnost.
Poběžím,
abych rozsvítil světlo nad oblohou.
OBHÁJCE X
„Kdo jsi bez viny, kamenem hoď,“
řeklo štěstí a oholilo se na pleš.
Kadeře padaly jako světlo
na zpustlou krajinu zasaženou zemětřesením.
Obrázky se mísí v koktejlu dění
a nevěř, že si jej někdo nemusel vypít až do dna,
aniž by poznal svou hořčinku na dně.
Jo, byl tu jeden, ale to už je dávno.
Měl velké a krásné vize.
Měl k tomu i pár nadšenců a obstojný plán.
Jenomže byl příliš na očích a tak ho museli srazit
k zemi,

aby jej za deset let mohla rehabilitovat ta samá komise.
Je to furt dokola.
Jeden stroj, jeden úkon, jeden úkol
a tak dále, a tak dál, a tak atak na atak.
Myslíš v osmisměrkách.
Půjdeš-li tam, neuslyší tě zítra
ani pozítří, kdy už na stěnách paměti přibudou
rodinné fotografie, výpovědi svědků,
vzpomínky nejlepší přátel, vzpomínky nepřátel
i černý rámeček a zrekonstruovaná trasa běhu.
Vše to přijde a bude to možná i hezké, pietní,
ale bude to mlčet
a líně se povalovat v ranních tramvajích pod sedačkami.
Za tři dny vše vyprchá v drobných písmenkách do archivu
a možná za rok, za dva, za tři, až bude nejhůř
ten čin se promění v něco hmatatelného.
Poběžíš-li, budeš mít za sebou jako kometa
ohon paparazzi, kteří tě rozeberou, rozcupují
na nitky slov a citů, ze kterých složí
tvůj kubistický portrét a prohlásí jej za věrnou podobiznu.
Čtverhranná hlava, dlouhé kvádrové nohy,
silné kosodélníkové paže
a k tomu jedno zlomené a slabé trojúhelníkové srdce.
Vrchol A, vrchol B, vrchol C. Vzájemný nesoulad.
Pythagorovo trápení. Tíže čtverce nad odvěsnou AB
plus tíže nad odvěsnou AC se rovná čtverci zoufalství
nad přeponou BC, jenž je vina potencionální katastrofou
a trvalým poškozením geometrie společnosti.
V případě dalšího fungování
by bývalo bylo třeba zkonstruovat nové úsečky a jasnější
body,
aby duše získala celospolečenský zápočet.
OBHÁJCE M
Co to říkáš? Co povídáš, broučku?
Chceš snad ještě více drtit mou duši lavinou trápení?
Tvá slova znějí zlověstně.
Zítra že poběžíš? Odkud a kam? Proč?
Má hlava je těžká. Těžší než kdy jindy.

Proč mě všichni tak trápíte?
Co jsem vám udělala?
Jsem už unavená a nepobírám slov.
Břednu v rozježděném, černém sněhu nálad.
Vše je šedé, šedavé, mokré, studené a vlezlé.
Pusto mě doprovází z jednoho břehu na druhý.
Všichni jakoby byli tisíce mil vzdálení,
třebaže jsou přímo přede mnou.
Jen se natáhnout. Ruka však promáchne jen prázdný
stín.
Mami, musíš jíst. Pan doktor říkal, že ti bude lépe,
když tohle sníš. Podívej, je to jen kousek chleba s pomazánkou.
Hmm, to je dobrota. Dej si. Tak. A ještě puding. Jednu
lžičku,
ještě jednu a ještě. Vidíš, jak ti to jde. Ještě trochu čaje.
A prášky. Prosím, broučku, pomoz mi s ní, položíme ji.
Tak, dobře.
Jak ses dnes měl ve škole? Dobře. A co ostatní? Aha.
Tak běž a dej vědět, kdy se vrátíš, jo?
A mluv jasněji, prosím.
OBHÁJCE J
Břehy omílané, stravované, rozdrolené, zapomenuté.
Dávné kontinenty rozdělené, izolované, opuštěné, vyhaslé.
Slova jako vagónky projíždějící stanicemi
a jsou to stanice prázdné, pusté, zanesené a rozbité.
Vagónky se hromadí v zastávkách bez ladu a skladu.
Jednotlivé soupravy do sebe narážejí a vzájemně se lisují.
Tvoří fluktuace čehosi, co už nikdy nedojede, neodjede,
neznamená, nezanechá stopu významu.
Vytržená světla visí na elektrických smyčkách konotací,
kývajíc se sem a tam, podle toho, ve kterém směru zrovna seje vítr.
Vzpomeň si na minulost a slávu tohoto prostředku.
Svobodu představ a snů.
Bláznivou radost a mrazivou samotu.
Představ si, že tohle vše bylo tak lehké
jako zvednout molovou skladbu o půl tónu.

Teď je vše pryč a dráha se rozpustila v bezbřehém moři.
Vše je stejné i jiné a vlní se od východu na západ,
od jihu na sever po nejkratších trajektoriích.
Nikdy za tebou nedojedu, třebaže jsi jen jednu stanici
vzdálená.
Třebaže by to za běžného provozu trvalo ani ne dvě minuty.
Slova se srazila a ze stanic nevyjedou.
A ty jsi na jiné dráze, v jiné dimenzi
i v jiné metrické soustavě.
Procházíš se palmovým hájem ve stanici Tropy
a vše se ti zdá sladce jasné, vše je hezké a na dosah
ruky.
To i ono. Zde i tam. K i od. Přes i pod.
Skrz však neproleze ani myš
natožpak tiché volání o pomoc.
Vagónky metra jsou naložené rtutí, jedovatou krásou.
Ty v nich však vidíš stříbro, tuny stříbra, které bezelstně
rozdáváš.
Jedeme na pohřeb slovům.
Jedeme na pohřeb významům.
Jedeme odnikud nikam, neboť neznáme cestu
a neumíme se zastavit.
Slova a slova padají do kanálu.
Slova a slova krvácejí na jazyku.
Slova a slova už nedokáží nic říct.
Slovo- prostá růže, ta nejstarší, ta nejčervenější.
Jsi-li přítel či nepřítel?
Slova a ty.
Slova a já.
Oba pohřbeni do svého těla
zaživa.
OBHÁJCE X
Za svůj stín se neschováš.
Stín se schová za tebe,
zakousne se ti do nohou
a vykrvácí z nich bílá lež.
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OBHÁJCE J
Mít rád znamená mrzačit své tělo hřeby očekávání.
Milovat znamená zabít se a svou kůži
pověsit na platan hned vedle Marsyovy.
OBHÁJCE X
Slepý vidí všechno černě
a přesto říká, že vidí vše docela jasně.
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OBHÁJCE T
Zkus se zhluboka nadechnout
a zadržet v sobě vzduch kontaminovaný olověnými sliby.
Chvíli se nic neděje, protože je tak akorát,
ale běda až bude horko. Rozjedou se olověné spoje
a všechny vitráže katedrály těla se rozsypou.
Na popel a prach, na popel a prach, na popel a prach.
OBHÁJCE X
I vešel jsem do města
a shledal, že je to město oproštěné od člověka
avšak že za člověka promlouvalo v obrazech.
Město to bylo velké, divukrásné, v jedněch čtvrtích
čisté a jasné v jiných zas tajemné, tísnivé a urbanisticky
nepochopitelné.
Svítilo prudké polední slunce a nebe panensky čisté
dávalo vyniknout ozubenému horizontu těch nejvyšších
domů,
zhuštěných kancelářských budov a luxusních hotelů.
Povšimnul jsem si prazvláštní okolnosti.
Čím více jsem postupoval ulicemi z předměstí do samotného středu,
tím užší a spletitější ulice byly, domy pokřivené a celková
architektura si pohrávala s notnou elegancí, kterou však
doprovázel chlad, šeď, jenž budil úžas i mrazení v zádech. Počal jsem chápat.
Každá oblast, pomyslná zmenšující se mezikruží města
měla své výjimky, které nabourávaly zbylý charakter území.
Tyto výjimky zdály se být nahodilé a nešlo v nich nalézt
jakoukoliv pravidelnost.

Více pak bylo přilehlých oblastí a roztroušených předměstí,
než vysokých budov v samotném centru.
Hlouběji a hlouběji jsem se nořil, až mě pojala úzkost
a mrazení v zádech.
Nejpozoruhodnější však byla poslední míle, kdy světla
bylo již tak málo, že bylo po krajích ulic instalováno
umělé osvětlení, neboť se sem již přes vysoké budovy
neprodral dostatečný slunečný svit. Jen v nadhlavníku
bylo vidět jasně záříc průrvy.
Čím větší je tma, tím jasnější a ostřejší je světlo.
Poznal jsem také, že čím byli stavitelé hladovější v překonání svých soupeřů, co se výšky týče, tím temnější
a větší stín budov byl. Na úkor konstrukce umožňující výstavbu nejvyšších pater, byla omezena domáckost
a útulnost jednotlivých prostor.
Budily jen tíseň a bázi. Naopak když jsem si vzpomněl
na domy z předměstí, vybavily se mi pocity blaženosti,
štěstí a radosti.
Stín prokazoval existenci světla
a stín loupal duši lidí.
Přestože jsem cítil, že miluji ty vysoké budovy šplhající
k nebi,
věděl jsem, že musím odejít dřív, než bude pozdě.
OBHÁJCE T
Když bylo odpoledne,
zkroušené světlo vymetlo
všechny dosud neprosmýčené kouty,
které se choulily do svého nepoznání.
Skrz střep provinilosti
pohlédl jsem se na svou ruku a spatřil,
že je jiná, než bývala.
Skrz střep zhýčkaná jemná ručka,
nepulírovaná a vysmýčená od starostí.
Smála se jak stará děvka,
když počítá po noci mamon.
Zhrozil jsem se toho obrazu,
neboť mi bylo stydno

jen pohlédnout na jasnou čáru pravdy
vytesanou do skutečnosti vlastní dlaně.
Přimkl jsem rychle prsty
k půllitru rozteklého ječmene
a zchladil tak možnou myšlenku
nechat nedopito,
zaplatit a utéci někam,
kde by tma zhojila skutečný obraz mého těla.
Trojzubcem výmluv bil jsem do moře zkroušení
a s každým loknutím jsem propadal výše i níže,
někam jinam, kde nic nebylo hmatatelné,
nic nebylo ostře viditelné
a veřejná samota mi dopřávala pocítit slast.
Narazil jsem v jedné z vnitřních enkláv bezradnosti
na svou práci, ženu a syna.
Tři majáky, které jakoby naráz zhasly světla
a nechaly mou bárku hledat pevný břeh
v divokém bezčasí.
Mít tak kotvu, spustil bych jí do vody
hbitým přískokem k zábradlí
a pozoroval, jak se v bouři, změti blesků a roztodivných
znamení má duše ukotvila na jednom místě a vyčkala,
než se přežene potopa křivého člověčenství
a já vykasám zas plachty do náruče slunce
nad modrým mořem.
OBHÁJCE M
Nemohu k němu. Pořád narážím na stěny slov.
Nemohu k němu- sklíčenost si ho na klíček
schovala do skříně a nechala ji obestavit vojáky.
Můj milý, mé srdce, můj stesk, radost, žal i smích.
Vše je v té skříni. Zmírající tělo po ukřižování
dozorčí radou, podnikavou komisí, čelními představiteli
managementu,
závistivými tygry jakož i jeho vlastním stářím.
Spartakus v nuceném důchodu.
Jak přibývají léta, ubývá dech.
Bere nám ho anděl smrti od úst a natáčí na velký pásek
nebeských bezpečnostních kamer.

Já nemohu k němu, on nemůže ke mně,
zpátky nás volá studená země.

tvorba

OBHÁJCE J
Mami, takhle nemluv, takhle nesmíš mluvit.
Copak nevidíš, že ta slova jsou zbroušená?
Třebaže ty z šípů vidíš jen směrovací pérka,
opačný konec je ukován z ostrých vykřičníků
a pramálo vět končí jen pouhými slepými náboji teček.
Bolí.
Tahle zbraň nikomu nepomůže a jen tětiva tě brnkne
do prstů.
Chytej se třeba i stébla trávy, jen když tě udrží.
OBHÁJCE T
Pán se vrátil. Už prásknul dveřmi
a zabouchnul před nosem zástupu dobrých myšlenek.
OBHÁJCE J
Je rozčílený?
OBHÁJCE T
Svým osudem.
OBHÁJCE J
Je v depresi?
OBHÁJCE T
Kapičku hořkosti dopíjí z prázdné láhve.
OBHÁJCE J
Je opilý?
OBHÁJCE T
Je, ale něčím jiným než alkoholem.
OBHÁJCE J
Je schopný mluvit?
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OBHÁJCE T
Leda o své marnosti nad marnosti a svém pachtění.
OBHÁJCE J
Kdo je to?
OBHÁJCE T
Můj pán.
OBHÁJCE J
Kdo je to skutečně?
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OBHÁJCE T
Řekl si, že blázní, že blázníme.
Proboha pomoz mi. Vždyť mířím přímo proti skále.
Vždyť už o dno rachotí kameny a trup se začíná tříštit
o kameny.
OBHÁJCE J
Jakou náplast může přiložit tahle malá ručka
k plátům tolikaletého trajektu?

OBHÁJCE T
Tělo mého pána se stínem duše v žaludku.

OBHÁJCE X
Žádný člověk není tak malý,
aby šikovným hodem z praku
neskolil nejstatnějšího obra.

OBHÁJCE J
Motá se?

OBHÁJCE J
A co když netrefím?

OBHÁJCE T
To ne. To jen dlouhý den mu podráží nohy.

OBHÁJCE M
Zkusím to já.

OBHÁJCE J
Udělej přeci něco.

OBHÁJCE T
Ty míříš svou bolestí, ne svým odhodláním.
Kamínek, který ty máš v praku, je slabý na takový cíl.

OBHÁJCE T
S člověkem který padá? Musel bych vědět napřed, kam
padá, abych se mu mohl postavit do cesty a podepřít ho.
OBHÁJCE J
Snad tu nebudeme jen tak stát a přihlížet.
OBHÁJCE M
To rozhodně ne.
OBHÁJCE T
Pšššt, zaslechl klepání dobrých myšlenek na dveře.
OBHÁJCE M
A? Co dál?

OBHÁJCE J
Je tedy třeba srazit Goliáše a jeho rdousící se duši navrátit zpět tělu Davida.
OBHÁJCE M
Slyšte můj pláč, můj lament, můj stesk
pro jednu duši, která umírá
a pro druhou, která nenachází sílu
natáhnout se po lanu naděje.
Prázdná jsou nemocniční lůžka.
Osiří jako nebe od hvězd,
když se zamračí a obloha se schoulí sama do sebe.
Po křivkách EKG stoupá a klesá šance na život.
Najednou je celé žití determinováno

na několik čísel elektronických měřičů,
umělé výživy a touhy vše vrátit zpět.
Padaní ze skály. Padá po zádech a mravenci
v krevním řečišti jí nahánějí hrůzu.
Ruce se chvějí, trouchnivějí dlaně,
ústa se rozpadají na částice
z nichž se skládá konec. A on?
Jde stejným směrem.
V očích mu vyhasly jiskřičky,
líce se propadly jako země po erupci
a tváře mu sžírá slaná voda nevděčné doby.
Infuze nejistoty nám všem kape do žildoktor pokrok.
OBHÁJCE J
Slyšte můj křik!
Zburcuji nebe- Velkou medvědici, Jednorožce i Herkula
abych ve vás jako v odraze vzbouřil kapku heroismu
a probral spící lvy ve vašich tvářích.
Tahle svoboda lidství umírá
v člověku příliš rychle.
Vždyť paměť ještě dokáže
dohledat četné oddíly hesel a slov,
moudrost vystavěnou z hořkosti
a svobodě salutovat zdviženým V.
Cosi se pokazilo, cosi nás vrhlo
na váhy obchodu a vážíme ostatní
podle schopnosti prodávat a nakupovat.
Podle zisku. Co však ve světě zbude po mrtvých motýlech?
OBHÁJCE X
Slyš mé varování,
neboť tvůj křik pozorovatelé amputují
a zbude jen ozvěna výčitek a nářků.
Z kahanu jen přiliješ bolest
do výhně svých nejbližších,
která spálí skutečné sdělení,
jenž zní a rezonuje.

OBHÁJCE J
Budou mě soudit podle nových zákonů.
Budou říkat, že jsem psychicky labilní
a mnoho uvěří falešným prorokům totální koncepce,
antikoncepce společnosti.
Možná zahraji svou roli pro prázdné hlediště,
ale třeba někdo půjde kolem,
vejde do dveří a pohne ho ta řeč.
Vždyť nemluvím sám k sobě
a tu smyčku, kterou si nasazuji,
rvu od krku kurvených hodnot.
Je potřeba křičet, když němí prožívají bolest
a jiní jsou pod anestetikem zdání.
Je potřeba křičet, protože dnes
už nikdo neslyší zašeptání.
OBHÁJCE M
Nepoznáváme se podle slov,
jen po hlase vím, že jsi to ty.
Každý neseme svůj kříž
a snažíme se ho dokopat co nejdál.
Je nesmyslné hledat cestu,
jak svůj kříž zkrátit.
Je jaký je. Ber a nes ho dál.
OBHÁJCE J
Nestavím jej, abych se vyvázal
ze své cesty, kterou bych snad měl
ještě ujít, ale abych dal jiným poznat,
co nesou.
OBHÁJCE M
Krkavče, ty jsi můj a nikoho jiného.
Když ti tak hrozně záleží na druhých,
proč ti také nezáleží na nás?
Dáváš mi pít žluči a octa.
Pachuť krkavců.

tvorba
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tvorba

OBHÁJCE J
Pachuť? Prosím je slovo,
které když nezacinká na dně dopitého vína,
nezazní vůbec, protože nerozhoupe zvonek.
Proto, prosím, slyš,
proč kostelník bije na poplach.
OBHÁJCE M
Ještě neznáš marnost let
a už se chceš vzdát! Schovej bílé vlajky.
Spíš tě uštknula láska či bodla nějaká vosička.
To spíš závoj pokrytectví hledej ve svých slovech.
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OBHÁJCE X
Semínka, která padnou na skálu, nevzrostou,
neboť jim dojde vláha a uschnou.
Ta, která padnou vedle cesty, pozřou ptáci
a ta, která padnou do křoví, udusí kořeny.
Myslíš, že tvá slova padnou
na připravenou a zoranou zem?
OBHÁJCE J
Kdybych se bál sázet,
sám bych více nežil než žil,
Jen bych stavěl zdi kolem sebe, abych neviděl.
Nejsme z oceli a šípy pronikají kůží.
Proto přiznávám, že můj záměr nemá jen jeden zvučný tón,
ale každý ten tón tvoří melodii,
jenž dohromady dává smysl a význam.
Poslouchejte souhru a ne jen jeden hlas.
Chci vrátit orlu křídla, která si oškubal
a chci také ukázat křídla, která jsem schovával za zády.
Chci se svléci do pravdy.
OBHÁJCE X
Média sterilizují myšlenky od pocitů
a udělají z tebe jen raněného holoubka.
Aby divák chápal hořkost, musí jí sám zažít.
Musí ji bezprostředně pocítit.

Je čas říkat pravdu a čas lhát.
Čas nenávidět, ale i čas milovat.
OBHÁJCE J
Mlč. Nabízet cukroví slibů
by bylo na místě, kdyby jen z nich se dalo žít.
Ale mrvit vůli po svobodě je zločin proti životu,
třebaže je to svoboda jen velmi krátká.
OBHÁJCE T
Přivedl jí až na práh noci,
tam se jí vyzpovídal
a ona ho uštkla lhostejným pohledem.
Kdo? Láska? Bezradnost? Nedosažitelnost? Bezmoc?
Nikdo neví. Jen od té doby přežívá
v prázdném těle. Srdce je sval
a duše jen spekulace.
OBHÁJCE J
Svou svobodu jsem poválel na patře
jako těžké sousto, jenž nelze polknout.
Mořil jsem její podobu i rozměry.
Črtal bokorys i půdorys namítnuté budovy.
Je to jen prázdná místnost
odrážející zpět tváře shromáždění, názorů,
tisku, vyznání a soudních procesů?
Na zpřetrhaných lanech snažil jsem se udělat smyčku,
ale konce se mi vždy vysmekly a po rukou mi sjely
neposedné ještěrky sebeklamu.
Tam, kde jsem začal, jsem skončil.
Tam, kde jsem žil, jsem umíral.
Tam, kde jsem sešíval, jsem páral.
Tam, kde jsem miloval, jsem nenáviděl.
Podivnou melodii přineslo toto století do Hameln.
Tak jednoduchá píseň zlákala obyvatele měst do země
Sedmihradské.
Své tělo položil jsem do trávy
a nechal jej obrůst břečťanem
všedností a společenských norem.

Nemohu však žít bez pátého pádu pravdy a lásky.
Proto se zvedám, přestože mě vaše prsty
táhnou zase zpět do trávy mezi ostatní mrtvé k zemi.
I kdyby ta pochodeň měla svítit na cestu ve dne,
zítra poběžím já. Neboť ta skutečná noc je už velmi blízko.
Doleť až domů Daidale a nechej pozdravovat!
Zítra poběžím já!
(Obhájci resp. žalobci si na schodech stoupnou do čtverce a začnou po sobě lít kapalinu. Ta by měla dotéct
až k prvním divákům. Tma.)
KONEC
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TOMÁŠ URBÁNEK
Narodil se roku 1991 v Praze. Odmaturoval na Gymnáziu Arabská a nastoupil na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde druhým rokem studuje Divadelní
vědu. Od 11-ti let byl členem Dismanova rozhlasového
dětského souboru (DRDS) a později i členem umělecké
skupiny Oldstars. V roce 2010 s „dismančaty“ režijně
debutoval s dramatizací povídky anglického spisovatele
Oscara Wilda Strašidlo Cantervilské. Jeho hra Pan Myš
byla v roce 2010 nominovaná na Cenu Alfréda Radoka.
Dále se umístil na třetím místě v soutěži Duše národa,
kterou pořádal Jeden svět na školách za text It´s up to
you (2009); získal ocenění v esejistické soutěži „Svobodně!“ u příležitosti 50. výročí rádia Svobodná Evropa
za text Přede mnou i za mnou stojí totalita (2011); byl
oceněn i v literární soutěži Charta 77 za text Monolog
77 (2012) a obdržel čestné uznání v básnické soutěži
Ortenova Kutná Hora (2012). Dlouhodobě spolupracuje
s vedoucími DRDS a je členem tanečního divadla BUFO,
se kterým několikrát do roka vystupuje.

Exitorial
Sbohem a šáteček ( Vítězslav Nezval)
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Sbohem a kdybychom se nikdy nesetkali
bylo to překrásné a bylo toho dost
Sbohem a kdybychom si spolu schůzku dali
možná že nepřijdem že přijde jiný host
Bylo to překrásné žel všecko má svůj konec
Mlč umíráčku mlč ten smutek já už znám
Polibek kapesník siréna lodní zvonec
tři čtyři úsměvy a potom zůstat sám
Sbohem a kdybychom si neřekli už více
ať po nás zůstane maličká památka
vzdušná jak kapesník prostší než pohlednice
a trochu mámivá jak vůně pozlátka
A jestli viděl jsem co neviděli jiní
tím lépe vlaštovko jež hledáš rodný chlév
Ukázalas mi jih kde máš své hnízdo v skříni
Tvým osudem je let mým osudem je zpěv
Sbohem a bylo-li to všecko naposledy
tím hůře mé naděje nic vám už nezbude
Chcem-li se setkati nelučme se radš tedy
Sbohem a šáteček Vyplň se osude!
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