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Editorial
Adéla Vondráková

jen drobné redakční legrácky, které čtenář při listování
Hybris nepozná, ale může si po přečtení těchto řádků
alespoň užít trochu škodolibosti.
Největší novinkou je rubrika, která od nynějška nahradí
Exitorial na poslední straně časopisu. Jmenuje se Post
scriptum a budou do ní přispívat různé osobnosti
z českých divadelních kruhů. Doufáme, že přinese pohled
na svět i divadlo zas z trochu jiného úhlu. V tomto čísle
naleznete fejeton Michala Pavlaty, kterému ještě jednou
děkuji.
Také jsme teď v redakci v očekávání, protože se má
zrodit nový web Hybris. Asi to nebude úplně bezbolestná
procedura, ale věříme, že to bude stát za to. Snažíme
se oživit i naše facebookové stránky, takže komu se ještě
nelíbíme, tomu se určitě v nejbližší budoucnosti zalíbíme.
Dalším naším nesmělým, ale o to více riskantním, krokem
kupředu je projekt scénických čtení her, které uveřejníme
v časopise. Pokud se nám podaří sehnat dostatečné
množství financí a protagonistek vyššího věku, pak už
snad nebude stát nic v cestě.

Máme za sebou vyčerpávající tři měsíce, a to nejen
my v redakci, ale prostě my všichni v Čechách. Nejdřív
konec světa, pak prezidentské volby a teď nasněžilo.
Za okny učebny K225 sice naplno propukla zima,
ale uvnitř to vřelo. Nová redakce, nové nápady, nový
entusiasmus a nová příkoří.
První podstatnou změnou je, že už se mnou nejezdí
členové redakce ve stejném vagonu tramvaje, vyhýbají
se mi zástupci nižších ročníků a nechtějí si se mnou
povídat ve strachu, že dostanou domácí úkol. To jsou ale

Už šestnácté vydání Hybris, které právě držíte v ruce,
lze jistě využít mnoha kreativními (i méně kreativními)
způsoby. Doporučuji vám ale stočit pozornost k článku Evy
Petelíkové Setkání s Dialogickým Já Huberta Hermanse,
ve kterém Eva až skoro něžně popisuje návštěvu
věhlasného holandského profesora a psychologa. Pokud
jste spíše na drsnější literaturu, pak se zaměřte třeba
na recenze absolventské inscenace čtvrtého ročníku
herectví Katedry činoherního divadla Buchty a Bohyně,
které napsali Vít Pokorný a David Košťák. Určitě byste
také neměli přeskočit naši pravidelnou anketu, tentokrát
směřovanou k absolventům oborů scénografie na DAMU.
Ale úplně nejlepší by bylo, kdybyste si přečetli časopis
Hybris celý, protože není nijak zvlášť tlustý a je rozhodně
lepší než Padesát odstínů šedi.
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Buchty
a bohyně:
Jak Lyotard
s Pohlreichem
postmoderně
hospodařili

Čtyři mladé ženy s poměrně jasnou vizí úspěšného
života. Pohledná Eva (Eva Josefíková) se pokouší
prolomit stereotyp o „blbých krasavicích“ a studuje
psychologii. Rázná Nikol (Nikol Kouklová) z Horních
Počápel touží po posypání zlatým prachem popkulturní
hvězdy. Muskulaturou na těle i na duchu ztvrzená
fitness trenérka Marie (Marie Poulová) je zase vnitřně
rozervanou geniální matematičkou, jež potřebuje
být prostě (na těle i na duchu) milující a milovanou
průměrnou holkou. A ekologicko-nacionalisticky
smýšlející Kristina (Kristina Sitková) chce obrodit
skomírající vědomí češství skrze typické národní
potraviny (cibule a luštěniny na tisíc způsobů). Vědí,
chtějí, snaží se. Ale ve světě, kde hodnota věcí, city
a charakter jsou bezbřeze relativizovány, to se splněním
svých cílů nemají vůbec jednoduché.
Textem napsaným přímo pro absolvující herecký ročník
pražské DAMU se do školního divadla DISK autorsky
vracejí populární mladý dramatik Petr Kolečko a režisér
Jan Frič. Oba na tomto jevišti zakončili svá studia v roce
2008. Ve hře „Buchty a bohyně“ se letošní činoherní
absolventi snaží najít odpověď na otázku (samozřejmě
nezodpověditelnou), jaký smysl může dát svému životu
dnešní mladý člověk, obklopený popkulturní laciností.

Vít Pokorný
Uměleckými prostředky se tu zhmotňuje Lyotardova
definice postmoderní kultury, podle níž skončily velké
příběhy, velcí hrdinové, velká nebezpečí, velká putování
myšlenky a velký cíl a nahradily je jazykové hry, drobné
individuální příběhy subjektu. Čtyři „hrdinky“ inscenace
se svým ostře subjektivizovaným smyslem existence
mohou být pregnantním příkladem tohoto rozpadu
metanarativní struktury společnosti. Zajímavě nastolený
problém mladého člověka nuceného médii, milostnými
partnery (a konec konců i svou ambicí) získávat
společenskou prestiž a ostentativní úspěch, tvůrci
nedokáží nijak kreativně zpracovat. Nejdou do hloubky
a zůstávají u povrchního popisu problému, čímž se sami

velice snadno stanou obětí popkulturní líbivosti.
Jednotlivé situace na sebe kauzálně nenavazují, nerozvíjejí
téma, jsou uzavřenými groteskními výjevy. „Tato vteřina
je jediným mým údělem!“ Heslo z fantasmagorické písně
zpěvačky Nikol jakoby se stalo označením celého
formálního ustrojení Kolečkova dramatu.
Chápu, že se jedná o odraz postmoderního šklebu nad
rozdrolením základů kulturní a hodnotové identity.
Avšak typizace postav, které se v ději nijak nevyvíjejí,
po čase diváka unaví. Pouze malým zadostiučiněním
nad divákovým očekáváním nějakého radikálního
dějového zlomu je objev psycholožky Evy, že jí vlastně
hluboce neintelektuální obdiv mužských samců k jejímu
zjevu imponuje, vedoucí pak tuto dívku k tragickému
znetvoření obličeje.
Šablonovitost a typizace pak herce vystavují obtížnému
úkolu. Pánská část osazenstva dramatu má věc
ještě ztíženou tím, že jejich postavy jsou vlastně
pouhými nahrávači ústřední čtveřice ženských figur.
Vysokoškolský pedagog psychologie Kulhánek (Karel
Heřmánek) a jeho oddaný žák, univerzitní premiant
Marek (Jordan Haj), jsou „jenom“ moudře žvanící,
nepraktičtí a nevkusně oblečení podivíni, kteří způsobí
(samozřejmě komicky vděčný) poprask svou přítomností
ve fitness centru. Majitel hudebního vydavatelství
Roman (Matěj Anděl) a lovec pěveckých talentů Dan
(Josef Vaverka) jsou „jenom“ tupá hovada, kterým jde
na prvním místě o peníze, věci si vybírají podle jejich
postavení na módním žebříčku a jídla jim chutnají,
až když je pochválí televizní kuchařský guru „Zdenálo“
Pohlreich. Ten se ve hře také objevuje, jakožto celebrita
na honosném večírku hudebního vydavatele, byť pouze
prostřednictvím mobilního telefonu a vtipně použitého
uštěkaného hlasu jistého německého Führera. Herec
Pavel (Aleš Bílík) z populárního seriálu by samozřejmě
chtěl hrát podle Stanislavského, ale zájem publika je
důležitější než umělecké vyzařování. To všechno známe

z mnoha jiných děl, ba dokonce spíše mnohem více
z televizních sitcomů. Kde je však přidaná hodnota
oproti těmto klasickým komerčním produktům?
Bizarní prvek do příběhu vnáší soused Nikoly Jáchym
alias DJ Dědek (Matěj Nechvátal), trpící progerií (choroba,
způsobující několikanásobně rychlejší fyzické stárnutí).
Jde o zjevný pokus o „kritický šťouch“ do směšných
iluzí lidí, kteří promarňují své životy banalitami, zatímco
nemocný člověk s omezenou dobou „pobytu“ upřímně
hledá hodnotu v drobných krásách existence (a v taneční
hudbě). Podobně zjednodušeně moralizující je kněz
(Martin Hýča) na invalidním vozíku. Demonstruje nám
skutečně objevnou pravdu, že vozíčkáři to mají hodně
těžké, ale přesto se nevzdávají. Postava kněze ještě naplní
trapně obehrané schéma o celibátníkovi, který je sexuálně
neukojený a jeho postava po jednom výstupu navždy zmizí
ze hry. Naštěstí představitel kněze, dramaturg inscenace
Martin Hýča, naplňuje svůj krátký výskyt na jevišti expresivní
živelností, do souboje pudů a zbožnosti se patřičně vžívá
a ze skutečně hloupě (možná úmyslně) napsané figurky
vytváří uvolňující parodii na psychologické herectví.
Všechny čtyři herečky v titulních rolích jsou velice
talentované, ale umělým typům jejich postav chybí to
hlavní – vývoj. Nelze samozřejmě stále povýšenecky lpět
na představě divadla jakožto morální instituce, která skrze
dramatickou situaci odhaluje existenciální bolest nebo
naději člověka. I postavy jakožto duté typizované figurky
mají právo na jevištní život. Musí však být přinejmenším
zábavné, něčím přitažlivé a strhující. Problémem této
inscenace je úmorná nudnost, a to je hřích, který (jakožto
milovník kvalitního bulváru) nehodlám prominout.
I kdybychom na „Buchty a bohyně“ hleděli jenom jako
na komerční produkt, který nechce nic sdělovat, ale
jenom pobavit, budeme zklamáni.
Tam, kde by psycholožka Eva mohla více diferencovat
svůj vztah k vlastní kráse ve sporu s inteligencí (i když
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takový „vnitřní“ souboj působí pitomě už sám o sobě), jí
text nevede k ničemu jinému, než buď k expresivnímu
hřímání intelektuálních žvástů, anebo k tupému zírání
do prázdna při prozření, že fyzická přitažlivost je vlastně
důležitější než inteligence. U ostatních třech ženských
postav je to podobné – kde chybí hlubší rozměr, či
alespoň originální vtip, nastupuje hysterie a uřvanost.
Nikol vříská o svém pěveckém talentu, Kristina vříská
o důležitosti národních potravin pro spásu češství,
Marie vříská o tíživém údělu génia. Všechny křičí, seč jim
jevištní mluvou vytrénované hlasivky stačí, ale zřejmě
si neuvědomují, že svým unylým halekáním mě velice
rychle přestávají bavit. Ke škodě mé i jejich.
Režisér Jan Frič ve svých inscenacích dokáže
kombinovat vážnost s komičností, existenciální tragiku
s poťouchlou nadsázkou. Pokud má dobrou předlohu,
umí vytvořit vzrušující podívanou, plnou paradoxních
obrazů, v nichž divák nachází metaforický obraz svého
vlastního nitra – smutného a plného bolesti, ale přitom
groteskního, snažícího se vzepřít věčné nespravedlnosti
výsměchem a šklebivostí. V případě „Buchet a bohyní“
se však Frič ocitl na podobně náročné výpravě, jako
herci. Nechybí zde opět řada skutečně dobrých
jevištních nápadů (například „scratching“ DJ Dědka
pomocí Nikoliina klitorisu nebo vlastního jazyka při
odborné degustaci jedovaté japonské ryby) a zcizovací
nadsázky (mrtvoly pedagoga Kulhánka a studenta
se při smutečním obřadu probouzejí z věčného spánku
a s pobavením sledují plané žvanění pozůstalých).
Jde však o pouhé jednotlivosti, jevištní atrakce, které
neslouží ničemu jinému, než aby pobavily. Frič je zde
sluhou estrádních výstupů jednotlivých postav, tu
a tam vykouzlí scénický efekt, který potěší kritika,
toužícího po jevištní imaginaci, ale nezanechá v něm
hlubší dojem. Navíc i se svou bohatou představivostí
nedokáže utáhnout některé neúměrně dlouhé scény,
kde však spíše selhává dramaturgie a její neochota
vyškrtat několikrát za sebou omleté vtipy.

Originální scénografie Anny Forstové vytváří svébytný
fikční svět, v němž se na jednom jevišti prolínají životní
kosmy všech čtyř hrdinek, od showbyznysového cirkusu
metaforicky zarámovaného do televizní obrazovky
značky Tesla po kuchyňský stůl s biopotravinami
z pohnojené české půdy. To, že všechna prostředí máme
možnost vnímat simultánně, je alespoň částečným
náznakem jistého myšlenkového střetávání.
Mnozí současní umělci jsou zřejmě stále přesvědčeni,
že tvoří v duchu lyotardovské postmoderny s její hravostí
a kreativitou, která přinášela pozoruhodné umělecké
zážitky. Éra nápaditosti se však vnitřně vyčerpala, zeslábla,
ale komerce (ostatně jako vždy a u všeho) stále vidí
ziskový potenciál v míšení stylů a střetávání paradoxů.
Žijeme dnes v jakési klasicizující postmoderně, která sice
navenek předstírá epistemologický anarchismus, avšak
svou vnitřní strukturou je pevně ukotvena v pravidlech
dobře napsané hry, v pravidlech komerční poptávky, u níž
kreativita musí zůstat stěsnána v mezích konzumentova
očekávání a tužeb. Společnost se od Lyotarda přesunula
k Pohlreichovi, který svým vulgárním spíláním špatným
kuchtíkům neoslavuje svobodu projevu, ale moc dobře
ví, že přes nekonečný proud „kurev a prdelí“ přitáhne
větší procento divácké obce. Postmoderní alternativa
se stala kapitálovou komoditou se štítkem „postmoderní
alternativa.“
Umělecká „provokace“ je dávkována v takovém množství, aby konzumenta produktu ve skutečnosti vůbec neprovokovala, neurážela, neatakovala jeho intelektuální
a citové buňky. Přitom mu ale dávala zažít pocit, že je
svědkem čehosi nonkonformního. To, že si Nikol se satanskými gesty strká mezi nohy krucifix, není provokativní, neboť zesměšňování křesťanství se stalo normou.
Kdesi v podvědomí možná cítíme, že znesvěcování kříže
není dobré, ale v ryze ateistické společnosti nás taková
myšlenka spíše příjemně lechtá, než abychom pocítili
znechucení. Kdyby však pokleslá popová diva do své

vaginální oblasti umisťovala Davidovou hvězdu nebo
obrázek proroka Mohameda, náš smích by už poněkud
hořknul spolu s asociacemi důsledků, které by urážka
těchto náboženských symbolů mohla přinést, včetně
fyzické likvidace. „Postmoderní“ umělecké rebelantství
je tedy ve skutečnosti konformistickou maloměšťáckou
hrou na „jinakost“ a mnoho dnes ceněných tvůrců je
jejím výstavním představitelem (spíš by se chtělo napsat obětí).
Inscenace „Buchty a bohyně“ v DISKu je poměrně
ukázkovým příkladem stavu současné divadelní kultury.
Nejsme sice svědky autorské, herecké či režijní podřadnosti,
ale celý ten estetický produkt je secvičen přesně tak,
abychom při jeho vnímání vynakládali co nejmenší
intelektuální námahu. Uvadající česká divadelní kritika
nás pak ve svých reflexích omezeně přesvědčuje, že díky
umně zkonstruované „provokativnosti“ a „filozofičnosti“

jsme diváky nějakého vyššího, hodnotnějšího divadla.
Zkrátka umění přetavené do podoby „klientského“
systému, jak ho známe z bank, od mobilních operátorů
atd. Východisko? Neznám.
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Premiéra: 30. listopadu 2012.
Psáno z reprízy 6. prosince 2012.

glosa

I když probíhá výstava Františka Kupky již od listopadu, je v některé dny téměř nemožné se bez dlouhého
čekání do Salmovského paláce dostat. Tak se například může stát, že po hodinovém čekání vás kurátorky
s milým úsměvem pošlou domů a odkáží na jiný návštěvní den. Ale buďte naštvaní, když se konečně zajímá
o kulturu větší skupina lidí.
Zuzana N. Burianová
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Trochu
okoralé
Buchty
Petra
Kolečka
David Košťák

Buchty a bohyně – již z názvu nové hry Petra Kolečka
je patrný mužský šovinismus, jehož optikou sledujeme
hlavní hrdinky. Eva je naivní studentka psychologie,
která si přeje, aby ji ostatní posuzovali nejen podle
krásy. Nikol z Počápel se chce za pomoci Bible prosadit
v populární hudbě. Geniální matematička Marie cvičí,
aby zapomněla na svou posedlost počty i svou latentní
homosexualitu. A kuchařka Kristýna nejvíc touží naučit
lidi vařit z lokálních surovin. Všechny jejich naděje
jsou ale v rukou mužů, kteří je hodnotí podle toho, zda
vypadají dobře ve vodě, jestli mají prsa do obdélníku
a nebo připomínají „bílou cikánku“.
Hra se nesnaží poskytnout psychologický náhled
do duše dnešní ženy, ale je naopak přehlídkou
stereotypních představ mužů. Nadsázka a vtip,
které Kolečkovi částečně vycházely v muzikálových
Pornohvězdách, se ale tentokrát zcela míjí s divákem.
Jeho Buchty jsou spíše americkým donutem s českou
marmeládou. Popová hvězdička využívající náboženský
fanatismus; potetovaný šéf nahrávací společnosti, jenž
by mohl být také řadovým mafiánem; zmužilá osobní
trenérka – to vše jsou artikly, které se odvolávají spíše
ke kultuře, jež k nám proudí prostřednictvím amerických
seriálů. Na druhou stranu, konkrétní „vtipy“ se vztahují
ke klenotům z české pokladnice, jimiž jsou Zdeněk
Pohlreich, Iveta Bartošová nebo TV Noe. Kromě západních
sitcomů se k autorovým inspiračním zdrojů, zdá se,
řadí bulvární tisk, jehož expirační datum je však dávno
pryč. Hra působí neaktuálně již v době své premiéry,
a díky tomu ztrácí možnost komunikovat se současným
divákem. Člověku se tak zasteskne po prvoplánových
vtipech cílených na studenty divadelních oborů, které
by se daly omluvit uvedením hry v divadle DISK. Ačkoliv
i zde se dočkáme jednoho laciného pomrknutí v podobě
odkazu na Stanislavského metodu.
Petr Kolečko cyklí situace jednotlivých hrdinek a divák
tuší, že se nepůjde domů, dokud si všechny slečny

neodbudou svůj monolog. Problémy povrchních postav
se řeší povrchním způsobem (Eva dosáhne svého
štěstí tím, že si spálí svou tvář o rozpálenou plotýnku)
a na povrchnost dnešní doby se tak upozorňuje ještě
povrchnější hrou.
Množství prostředí, v nichž se situace odehrávají, je
výzvou pro scénografku Annu Forstovou. Na jevišti je
třeba zpřítomnit Kristýninu kuchyni, Mariinu posilovnu,
fakultu, kde studuje Eva, Nikolin pokoj, ale i byt
hudebního producenta. Snaha o minimální přestavbu
vede k navršení rekvizit na scénu, jež za plného
světla působí nepřehledně. Jednotlivé plány jsou však
rozmístěny tak, aby se nepřekrývaly a jsou oddělovány
důslednou prací se světlem.
Nápaditou rekvizitou je činka v nadživotní velikosti,
jíž cvičitelka Marie terorizuje psychology, kteří ji chtějí
podrobit analýze. Režisér Jan Frič vtipně využívá
v textu přítomné nadsázky a vizuálem, jenž se odkazuje
k videoklipu, vystihuje současnost obalenou laciným
pozlátkem.
Marie Poulová se jako osobní trenérka i v nadsazené
situaci s činkou vyhýbá přehrávání. Navzdory tomu, že je
povaha její postavy nejabsurdnější z celé čtveřice, působí
přirozeně. Její urputnost na začátku, kdy Nikol nutí
do cvičení, se přitom diametrálně liší od civilní polohy
na konci, kdy šťastně přiznává svou homosexualitu.
Mariin monolog, v němž se zpovídá z patologické
potřeby převádět skutečnost na počty, je díky Poulové
vrcholem celé inscenace. Její sílící projev odpovídá
poslednímu vzepětí sil vyčerpaného génia. Snad jako
jediná také nenásilně přechází z dialogu do epického
sdělení adresovaného divákům.
Kristina Sitková s těmito přechody soupeří více.
V polohách, kdy jedná za nadšenou kuchařku, je
uvolněná, ale během fanatických proslovů o lokálních

surovinách se skrze svou vehemenci dostává do místy
monotónní křeče. V poslední scéně z vězení však
zapomíná na poslední zbytky afektu a stává se Poulové
rovnocennou partnerkou.
Se strojeností bojuje i Nikol Kouklová, která ale prohrává
a zaplétá se do sítě svých obvyklých výrazových
prostředků. Zatímco pro její kolegyně z absolventského
ročníku jsou jejich role jistou výzvou, ona si vystačí
s nechápavým pohledem a vychýlenou čelistí. Ve své
herecké úloze sice vytváří adekvátní karikaturu zpěvačky,
která chce být za každou cenu slavná, ale zároveň nenabízí
výraznější odchýlení od její předchozí absolventské role
v rámci inscenace PUNK ROCK.
Náročnější úkol má Eva Josefíková. Prostřednictvím
studentky, která nechce být považována pouze za hezkou
tvář, má sama možnost přesvědčit o tom, že není
představitelkou jen krásných, leč plochých, postav. Oproti
očekávání se nesnaží o oduševnělost, ale své postavě
chytře přidává na komickém rozporu tím, že podporuje
její jednoduchost. Například když při projevu na pohřbu
svého profesora přednáší banální věci s akademickým
výrazem a schovává se přitom za cizí citáty.
Mužské postavy jsou v Kolečkově opusu pouhými
přihrávači a oslími můstky, jimiž autor propojuje hlavní
hrdinky. Kristinin bratranec (Aleš Bílík) chodí s Nikol,
jejíž producent (Josef Vaverka) zas spí s Evou. A ta je
studentkou profesora (Karel Heřmánek), jenž chce
psychoanalýze podrobit Marii. I přes tuto schematičnost
někteří herci zvládají svou roli povznést nad pouhou
karikaturu. Úlisný producent Josefa Vaverky odpovídá
vypočítavému obchodníkovi, který showbusiness vnímá
jako trh s bílým masem. Výstupy dýdžeje trpícího
progerií (genetická nemoc způsobující předčasné
stárnutí) jsou ve výrazově střídmém podání Matěje
Nechvátala příjemným vytržením z jednolitého rytmu
inscenace. Naopak výhodné zrychlení ke konci nastává
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díky postavě hyperaktivního šéfa nahrávací společnosti.
Energický Matěj Anděl při jeho ztvárnění zdařile využívá
stereotypů šílených mafiánských bossů.
Novou premiéru absolventů činoherního divadla nelze
zatratit, ani slepě oslavovat. Jednotlivé komponenty
přitom padají se scénářem, jenž příliš prozrazuje, že byl
psán na zakázku a na míru hlavním představitelkám.
Zbytečně se tu vrší nesourodé motivy, jen aby každá
z nich měla dostatek prostoru. I kvůli dvouhodinové
délce proto zamrzí, že se tvůrci neuchýlili ke škrtům
a neubrali textu o kolečko víc. Takto Buchty a bohyně
přesytí a nenadchnou.

Petr Kolečko: Buchty a bohyně
Režie: Jan Frič
Dramaturgie: Martin Hýča
Scénografie: Anna Forstová
Kostýmní výtvarník: Jozef Hugo Čačko
Hrají: Eva Josefíková, Nikol Kouklová, Marie Poulová,
Kristina Sitková, Matěj Anděl, Aleš Bílík, Jordan Haj,
Karel Heřmánek, Matěj Nechvátal, Josef Vaverka,
Martin Hýča
Premiéra 30. listopadu 2012.
Psáno z reprízy 6. prosince 2012.
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glosa

„U nás vládne kritika tzv. impresionistická, což je často eufemismus, slušelo by se říci prostě: bezzásadná. Kritik
vyhýbá se závažnému soudu nad dílem, z něhož sbírá jen dojmy pokožkové a o jehož strukturu se vůbec nestará.“ napsal F. X. Šalda ve své bezmála sto let staré stati s názvem Pavla Buzková: České drama. Zajímavé,
že podobným problémům čelí i naše divadelní kritika a nejen to – dokonce i Šaldovy soudy nad dramatickou
a režijní tvorbou se až podezřele přesně vztahují ke stavu současné české divadelní kultury. To se jeho doba
náhodou střetává s tou naší na uměleckém dně a nebo jde o obecný pocit každé éry, který odolává zubu času,
tedy že přítomnost, ve které žijeme, je vždycky nejhorší? Tato Šaldova stať mě znovu utvrdila v názoru, že svět
a lidé se nemění, mění se pouze kulisy života a jeho doplňky. Nejsou země, kde by byli lidé více nebo méně
šťastní, neexistují ani doby, kdy k sobě byli slušnější. Koncentrace ignorantství a osvícenosti je vždy prozíravě
rozmělněna napříč kontinenty, ale i napříč časem. Šalda řešil ty samé problémy, které řešíme i na naší katedře.
Znamená to snad, že se člověk za těch sto let nikam neposunul? Inu - ano. To však nemusí vyvolávat pesimismus, ale krásně uklidňující pocit. Je jedno, kde žijete, je jedno, kdy žijete, je jedno, kým jste. Životy lidí jsou si
vlastně hrozně podobné. Je snad právě tohle ten... řád?
Hana Lehečková

Nechutná,
krutá,
neodolatelná,
krásná
Aneta Špíglová

Phoebe Zeitgeist slaví narozeniny. Hvězda večírků
a královna krásy, všestranně nadaná a obdivovaná
hrdinka-naivka plánuje strávit příjemný večer se svými
přáteli. Úchyly a psychopaty. Na programu jsou
hry a to nejzvrácenější, co si pod tím kdo dokáže
představit. Světovou premiéru divadelní hry Carlose Be
Všechno nejlepší, Phoebe Zeitgeist! (podle komiksu M.
O‘Donoghua a F. Springera) uvádí od 11. ledna 2013
Katedra alternativního a loutkového divadla, výjimečně
v MeetFactory.

V temném prostoru temná inscenace. Herci na spoře
osvětleném jevišti postávají oděni do nevýrazných
černých, šedých nebo béžových šatů, oči černě
podmalované. Nejtemnější je ale jejich výraz. Žádný
cit, žádná lidskost. Prázdné oči, lačnící jen po vlastním
pobavení, po krutosti. V tomto depresivním světě bliká
jediné světlo – oslavenkyně Phoebe (Anne-Françoise
Josephová). V lehkých bílých šatech, odhalujících dlouhé
štíhlé nohy a nejen ty, přitančí na večírek. Do široka
otevřenýma očima, hustě orámovanýma umělými řasami,
si bezelstně prohlíží přítomné hosty. Na tváři sladký,
prostoduchý úsměv. Všichni ji obdivují, všichni ji uctívají.
A do nápoje přidávají speciální uvolňující narozeninové
překvapení. Tak začínají Phoebeina dobrodružství.
Phoebe je unesena, vykoupána, téměř zabita, doopravdy zabita, znásilněna, oživena, dražena, mučena a překvapena. Je nahá obrazně i reálně. Po svlečení bílých
šatů zůstal neviditelný tělový stahovací korzet. Obraz
bezbranné hrdinky neustále vláčené mezními situacemi,
která ale vždy záhadně unikne, aby mohla být znovu lapena. Jednotlivé epizody jejího „pestrého“ života uvádí
vypravěč, konferenciér a tanečník v jedné osobě. Pár tanečních kroků, závěrečná póza v kuželu světla a záplava třpytek. Moderátor (Jan Cina) uvádí oblíbenou show
„Z márnic a mučíren“ jako profesionál. Nikdy nezaváhá,
informace sděluje věcně a jeho zářivý pracovní úsměv
je téměř přirozený. Odstup, ještě zdůrazněný mikroportem, a neochvějná profesionalita konferenciéra kontrastují s krutostí předcházejících situací, a zesilují tak jejich
účinek.
Inscenace chytře buduje komiksový rytmus/styl
divadelním způsobem. Změnu prostředí doprovází
stroboskop, pro diváka ne příliš příjemné (naštěstí
jediné takové) řešení drobných přestaveb na jevišti.
Se zvětšujícím se počtem nezbytných manipulací
na scéně vyprchává jeho vizuální efekt a zůstávají jen
bolavé oči. Kromě stroboskopu a vypravěče komiksový
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původ Phoebe Zeitgeist připomínají i další zvolené
prostředky. Herci kolektivně tvoří známé typy tohoto
žánru, udržují odstup a hrají si s nimi. Phoebe ohrožuje
úchyl hovořící s matkou, kterou sám zabil, temný
donjuan, šílený vědec, nekrofil, sadistická antihrdinka...
V nejvyhraněnějších místech situací vytvářejí herci
za pomoci světelného designu živé obrazy. Výrazné gesto
či póza na vteřinu pozastavená v ostrém světle nebo
působivější varianta: stín vržený na průhledný plastový
barel, obdobně na plastový závěs. Nejvíce komiksové
jsou pak obrazy přirozeně rámované výklenky v zadní
části jeviště.
Z množství originálních „sálů“, které MeetFactory nabízí,
si inscenátoři vybrali menší, koncipovaný na šířku.
Diváci sedí na delší straně úzké dlouhé místnosti,
zbývající část představuje jeviště. Jeden výklenek vlevo,
jeden vpravo na úrovni hlediště a po dvou dalších
(zakrytých plastovými závěsy) nad sebou na jedné
a druhé straně jeviště. Ideální pro sledování několika
komiksových okének najednou. Mezi nimi železná
konstrukce osvětlená zářivkami. Hrubý povrch stěn,
podlahy, celková neupravenost a sporé osvětlení bývalé
továrny propůjčují inscenaci temně drsnou atmosféru.
Surovost prostředí skvěle koresponduje s hudební/
zvukovou složkou. Ruchy evokují napínavé hororové
scény. Duté kovové rány a skřípot železa ve spojení
s prostou, úzkost vzbuzující melodií provázejí téměř
celé představení a tvoří působivý podkres.
Inscenace Apoleny Vanišové a Petra Gojdy budí
dojem jednoduchosti. Vystačí si s minimem vnějších
prostředků. Kovová klec, plastový barel, dvojsedačka
z „panťáku“ na kolečkách a dva mikrofony. To jsou jejich
hračky, s nimi vytvářejí přímo před zraky diváků svět.
Vykouzlili tak například hravou iluzi nádraží – natřásání
vlaku, hlášení příjezdů a odjezdů, narážení kol o koleje
pomocí hůlky. Obdobně působivé byly všechny situace
doprovázené živým zpěvem či ruchy vytvářenými ústy

herců. Nejsilnější scénou bylo experimentování šíleného
vědce s mrtvou Phoebe za doprovodu beatboxu
u jednoho mikrofonu a někdejšího hitu od Tatu Nas Ne
Dogonyat u druhého. Nechutná, brutální scéna tímto
povznesená. Stále nechutná, zároveň ale neodolatelná
a krásná.
Inscenace se jiným způsobem vyjadřuje k podobným
otázkám jako My funny games v loňské sezóně. Povrchní
konzumní společnost nás otupuje, ničí tradiční hodnoty.
Lidé ztrácejí schopnost cítit a své frustrace si léčí brutální
zábavou. Phoebe představuje poslední naivní vlaštovku,
která ještě má cit, ale je neustále ubíjena nekonečnou
masou prázdných schránek, kdysi kolegů a kolegyň. A co
jsme my? Inscenace drží diváka celou dobu v napětí
díky vydařenému balancování mezi odporně krutou,
zavrženíhodnou zábavou a příjemně zvráceným svůdným
děsem, kterému nechybí humor. Režisérka šikovně střídá
úhly pohledu a my si máme vybrat, který je ten správný.
Těžké, zvláště když je rozhodování zkomplikováno
ujištěním, že touha po zábavě, hra, je dostatečným
důvodem k destruování lidské bytosti. Phoebe nás nutí
přemýšlet efektně, ale nikoliv povrchně. Letos je filozofie
atraktivní.
Carlos Be: Všechno nejlepší, Phoebe Zeitgeist!
Režie: Apolena Vanišová
Dramaturgie, překlad: Petr Gojda
Scénografie: Prokop Vondruška
Kostýmy: Tereza Bartůňková
Hudba a lightdesign: Petr Krusha
Pohybová spolupráce: Halka Třešňáková
Produkce: Anna Vrbová
Hrají: Anne-Françoise Josephová, Soňa Páleníková,
Hedvika Řezáčová, Johana Schmidtmajerová, Pavel
Blažek, Jan Cina, Tilen Kožamelj, Šimon Krupa, Filip
Šebšajevič, Antonín Týmal
Psáno z premiéry 14. ledna 2013.

Game over
and over
Petra Lásková

Divadelní hra španělského dramatika Carlose Be
Všechno nejlepší, Phoebe Zeitgeist! vznikla na motivy
amerického komiksu z šedesátých let The Adventures
of Phoebe Zeit-Geist od M. O‘Donoghua a F. Springera.
Hlavní hrdinkou je Phoebe Zeitgest, hvězdička světové
velikosti, která nevyniká žádnou superschopností,
jak je tomu u komiksových superhrdinů zvykem, ale
naopak nebývalou supernaivitou, superlaskavostí
a supernevinností – v dnešním světě supernevídanými
vlastnostmi. A co teprve ve světě Phoebe Zeitgeist!
Ve světě plném úchylů a násilníků všeho druhu, které
Phoebe svou mírumilovnou povahou přitahuje jako
magnet.
Při příchodu diváků do sálu je již oslava narozenin v plném
proudu. Výbuchy smíchu, cinkání skleniček, sem tam
nějaký taneček. To vše se odehrává v hrůzu předjímající
smyčce, kterou zdánlivě naruší až příchod oslavenkyně.
Její entrée započne nový, zacyklený sled událostí, který
tak trochu připomíná dobrodružství počítačových her.
Narozeninoví hosté Phoebe otráví, unesou, znásilní, otráví,
unesou, zabijí, oživí a pro změnu zase unesou. Jí se ale
vždy s grácií podaří uniknout, a tím pádem i postoupit
do dalšího levelu, kde na ni číhá další nebezpečí. Phoebe
Zeitgeist se tak stává obětí společnosti, která ji obklopuje
a ubíjí, stejně jako ubíjí hodnoty, které ve zkaženém světě
ona sama představuje. Jediným způsobem jak uniknout,
je splynout s davem, stát se jedním z těch, kteří se ji snaží
zničit. Teprve poté, co zabije svou věznitelku, se otevřou
únikové dveře. Kam ale vedou a je vůbec z tohoto světa
úniku? Zvláště když se naivní Phoebe v dobré víře opět
vrátí na večírek a kolotoč hrůzostrašných her může začít
nanovo. Žádné „game over“ nenastane.
Režisérka Apolena Vanišová a dramaturg Petr Gojda ve své
absolventské inscenaci Všechno nejlepší, Phoebe Zeitgeis!
pracují s komiksovým původem předlohy. Inspirace je
nejvíce patrná ve výtvarném řešení. Scéna je rozdělena
na dva plány. Ten přední scénograf Prokop Vondruška
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ponechal prázdný, zatímco zadní pomocí kovových
konstrukcí a žebříků důmyslně rozdělil na několik částí,
potažmo komiksových okének. Inscenátoři využívají
industriální a temné atmosféry divadelního sálu a scénu
se nesnaží ničím zkrášlovat. Vystačí si s minimem rekvizit,
se kterými nápaditě pracují v průběhu celé inscenace.
Sedačka z vlakového kupé zůstává pro jednou vlakovou
sedačkou, podruhé se stává taxíkem a jindy zase loďkou
pro převozníka mrtvých. Plastový barel může být vanou,
ale stejně tak i oltářem v kostele. Výrazným prvkem
dokreslujícím atmosféru v celé inscenaci je světelný
design, jehož autorem je Petr Krusha. Díky smyslu pro
detail vznikají nápadité obrazy využívající hry světla
a stínu. Ve chvíli, kdy mrtvá Phoebe leží na plastovém
oltáři a za ní milostivě rozpřahuje paže schizofrenní
kněz/nekrofil, vzniká díky ostrému svícení proti divákům
obdoba jakéhosi zvrhlého nanebevzetí. Jednotlivé scény
jsou rozděleny využitím stroboskopu. Tímto pro diváka
nepříliš příjemným způsobem přestaveb vzniká další
rafinovaný odkaz na komiksovou předlohu.
Postavu Phoebe Zeitgeist ztvárnila Anne-Francoise Josephová coby prostoduchou, nepoučitelnou a chvílemi
nesnesitelnou husičku, která je věčně mimo. Ze všeho
nejvíce připomíná mrkací panenku, hračku pro ostatní.
Éterickými pohyby a jemnou mimikou tvoří kontrast svým
spoluhráčům-mučitelům. Ti se vystřídají hned v několika
rolích najednou, což vylučuje výraznější psychologické
uchopení postavy. Naopak, věrni komiksové předloze, si
vystačí se schematickým pojetím. Určité zjednodušení
umožňuje hercům práci s detailem, kterým svou postavu
charakterizují. Tak je tomu například u postavy schizofrenního faráře v podání Filipa Blažka, který rozdvojenou
osobnost faráře využívá k rozdílné práci s hlasem.
Kolotočem morbidních situací, které na Phoebe zažívá,
provází afektovaný moderátor večera v podání Jana Ciny.
S falešným úsměvem uvádí jednotlivá čísla s neuvěřitelnou lehkostí, šarmem a smyslem pro vtip, takže jednou

připomíná horlivé děcko, jindy zase hororovou postavičku.
Problém ovšem nastává v okamžiku, kdy se jeho výstupy
stávají samostatnou show a neslouží plně celku inscenace – tedy jako spojovací článek jednotlivých scén. Situace
pak mohou být sebelépe promyšlené a provedené, v jeden
celek se však nepropojí. Jako by byla důležitá jen první
a poslední scéna, během které se Phoebeino dobrodružné
poselství započne a zakončí. To, co se odehraje mezitím, je
jaksi navíc. Jestliže některou ze scén zapomeneme nebo
vypustíme, nic se nestane – na celkovém vyznění inscenace se nic nezmění.
Všechno nejlepší, Phoebe Zeitgeist! je krutou, ale
zábavnou podívanou. Coby diváci se stáváme dalšími
zvrhlíky, kteří Phoebe ženou do kouta. Voyery, kteří
se zájmem sledují příkoří, která zažívá. Jakoby se stal
pohled z pohodlí a bezpečí divadelní sedačky (ale
i domácího křesla) na mučení, znásilňování a vraždění
jakýmsi trendem naší doby. Na čí straně je ale větší míra
zvrácenosti? U těch, kteří nám podobné výjevy servírují
se značnou dávkou vtipu a lehkosti? Nebo u nás, diváků,
kteří to všechno hltáme jednou s mírným nevěřícným
úsměvem, podruhé s výbuchem smíchu? Ale co, vždyť
je to přece jenom hra...
Carlos Be: Všecho nejlepší, Phoebe Zeitgeist!
Režie: Apolena Vanišová
Překlad, dramaturgie: Petr Gojda
Scéna: Prokop Vondruška
Kostýmy: Tereza Bartůňková
Hudba, světelný design: Petr Krusha
Pohybová spolupráce: Halka Třešňáková
Hrají: Pavel Blažek, Jan Cina, Anne-Francoise Josephová,
Tilen Kožamelj, Šimon Krupa, Soňa Páleníková, Hedvika
Řezáčová, Johana Schmidtmajerová, Filip Šebšajevič,
Antonín Týmal
Premiéra v MeetFactory 11. a 14. ledna 2013.
Psáno z reprízy 1. února 2013.

Bláznova
kronika
v Rock Café
Silvia Ronisová

O ženách a dětech, o alkoholu a prášcích, o depresi
a nespavosti, o tvůrčí profesi i o umělém chrupu
na smetišti se dozvíme v nejnovější inscenaci souboru
Tygr v tísni v pražském Rock Café. Stejně jako
v předešlých projektech (např. Zápal, Zoufalé Mášenky,
Vij: requiem za čarodějku) vycházeli tvůrci i v tomto
případě z nedramatické látky – z publikovaných
deníků Pavla Juráčka1, filmového režiséra a scénáristy,
představitele české nové vlny. Inscenace Deník 1959–
1974 s podtitulem Bláznova kronika je adaptací
mnohasetstránkové knihy, je portrétem osobnosti
a zároveň autentickou výpovědí o době svobodných
šedesátých let a úpadku let sedmdesátých.
Divák se ocitá v roli čtenáře deníku. Sleduje euforický vzestup a sebedestruktivní pád, od lyricky hravých počátků
po psychedelické konce. Inscenace zachycuje Juráčkův
život ve dvou rovinách – osobní a pracovní. Juráčka vidíme nejprve jako mladíka, studenta FAMU, který si užívá
nespoutaného života v uměleckých kruzích, společnosti
žen a přátel – jmenováni jsou např. Pavel Landovský, Jiří
Mucha, Václav Havel nebo Věra Chytilová. Počáteční lehkomyslnost se v další fázi, která začíná prvním manželstvím a prvním dítětem, mění v ironický nadhled, snahu
najít rovnováhu mezi povinnostmi a svobodou. V osobní rovině vidíme střet mužského a ženského principu
a z toho pramenící vzájemná nepochopení, ale i veselé
hry na žárlivost. Juráček usiluje o vytvoření dokonalého
díla, kterým má být zpracování Gulliverových cest (film
Případ pro začínajícího kata), hodnotí svou tvorbu i svůj
život. Pracuje na Barrandově. Propadá depresím, které
zahání alkoholem, stává se závislým na prášcích. Manželství se rozpadá. Poslední etapa se nese ve znamení
rozkladu a prohlubujících se psychických problémů. Juráček se podruhé ožení a má další dítě. Řeší svou tvůrčí
krizi. Musí psát, ale není toho schopen. Stává se více

1

JURÁČEK, Pavel. Deník (1959–1974). 1. vydání. Praha: Národní filmový archiv, 2003. 1075 s.
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sebekritickým. Označuje sám sebe za diletanta. Je propuštěn z práce. Kvůli finančním problémům ho opouští
druhá žena. Celý jeho život provází až obsesivní bilancování, neustálé hodnocení a reflektování sebe sama, které
ho dovádí na pokraj šílenství.
Téma nahlížení vlastního života symbolicky odráží
minimalistická scéna Radky Joskové a Dominiky
Lippertové. Tvoří jí řady červených sedadel – pomyslné
divadlo nebo kino. Vzniká malé hlediště na jevišti. Vlevo
jsou klávesy, vpravo klavír a plastový průsvitný závěs.
Ten v závěru slouží nejprve jako úkryt pro převlékající
se herečku, pak je natažen přes celou scénu a všichni
čtyři herci na něj píší fixami. Vzniká chaotická časová osa,
působivý divadelní obraz, kde jsou zachyceny události
Juráčkova života, posléze roztékající se v nečitelné stopy.
Závěs odděluje postavy od diváků, Juráček přestává psát
deníky a nadobro končí s tvorbou. V roce 1989 umírá.
Představení svým proslovem uzavírá hudebník Jan
Hovorka, který po celou dobu doprovází dění na scéně
hrou na klavír, klávesy, xylofon a další nástroje.
Výrazným prvkem je práce se světlem. Tvůrci využívají
reflektorů, stropní lampy, lampičky na čtení i baterky.
Od ostrého světla přecházejí do úplné tmy, kterou
protíná světlo baterky pod řadami sedadel, a pak opět
nastává veletoč světel, který po chvíli začíná být únavný
pro divákovy oči. Ze záznamu z magnetofonu zní data
deníkových záznamů, ta jsou promítána i na stěny,
pravidelně připomínají časový rámec událostí. Hudba,
světlo i data strukturují inscenaci do jednotlivých
chronologicky navazujících epizod.
Postavu Pavla Juráčka rozdělili tvůrci Ivo K. Kubák
a Marie Nováková do tří rolí, které ztělesňují tři fáze jeho
života. Inscenace je založena na slově ve formě monologu
jakožto nejosobnější možnosti vnitřní výpovědi. Tvůrci
textu ponechali jeho literární podobu, čímž vzniká
autentická výpověď, ale zároveň zaniká možnost

dialogu či dramatického jednání. Střídmé divadelní
pojetí nechává prostor pro samotný text, který udává
tempo. Herci nevstupují do dialogu. V každé ze tří fází
Juráčkova života se jeden herec stává tím hlavním, stává
se autorem, ostatní herci jsou komentátory - na scéně
jsou po celou dobu přítomni jako neodbytná alter ega,
latentně přítomné součásti Juráčkovy osobnosti se svými
vlastními náladami a postoji.
Mladý Juráček v podání Tomáše Havlínka je pubertálním
bohémem ve vytahaném svetru, rozmazleným spratkem,
který pokaždé, když není po jeho, trucuje jako malé dítě,
vzteká se a šklebí. Havlínek se svou expresivní mimikou je
ideálním představitelem této role. Jeho Juráček bouřlivě
prožívá úspěch i neúspěch, jako pubertální mušketýr
se bezhlavě vrhá vstříc životu. Udržuje kontakt s divákem
svým pichlavým pohledem. Přelomovým momentem
je narození prvního dítěte. Datum této události jako
jediné zůstává na jevišti přítomné až do konce v podobě
závěsného kolotoče, který se dává nad dětskou postýlku.
Před Juráčkem se rýsuje obraz a past stereotypu
rodinného života. Roli dospělého Juráčka přebírá Jiří
Böhm. V šedém obleku se s nedbalou elegancí zmiňuje
o alkoholických radovánkách a o nespokojenosti se svými
filmy. Böhm vytváří postavu ironického umělce, který
s nadhledem věcně konstatuje fakta svého života. Tento
nadhled hraničí s rezignací, s počínající krizí a depresí. Petr
Šmíd jako Juráček třetí je pracovníkem Barrandovských
studií v saku a trenýrkách. Po pádu z výsluní se stává
bloumající troskou s vyhaslým pohledem, na které
se podepsal alkohol a závislost na prášcích. Jeho řeč je
nesouvislá, útržkovitá. Všechny ženské postavy, v jeden
moment i Juráčka, hraje Marie Švestková. Největší
prostor má její Veronika – Juráčkova první manželka.
Přelézá řady sedadel a uhnízdí se na Juráčkově klíně.
Předvádí dráždivou a zároveň komickou hru s jazýčkem,
jakousi parodii flirtu. Jako druhá manželka – Hanka
– předvede afektovaný výstup při jejich svatbě, kdy
se ukazuje její okouzlení Juráčkovými významnými

přáteli. I přes poměrně schematické naznačení ženských
postav dokáže Švestková vystihnout jejich charakter.
Deník 1959-1974 je inscenací o nesnadnostech
umělecké tvorby, o tom, jak svobodně tvořit a zároveň
se nezaprodat, jak se vyrovnat s omezenými možnostmi.
Toto téma je velmi blízké studentům uměleckých oborů –
snaha udržet si vlastní tvůrčí cestu a přitom plnit zadání
a vycházet vstříc nárokům pedagogů je provází po celou
dobu studia. A to se Kubákovi a Novákové, letošním
studentům posledního ročníku na Katedře činoherního
divadla, úspěšně daří.
Zdá se, že jediným pevným bodem života Pavla Juráčka
byly právě jeho deníky – jako něco, co dokázalo uchovat
jeho myšlenky i bytí v původním stavu, bez zásahů a vlivů
okolního světa, se kterým se nedokázal smířit a jehož tíze
podlehl. Závěr představení je smutným epilogem života
člověka, který neustále hledal smysl světa i své místo
v něm, v rozporuplné touze stát mimo hlavní proud

a zároveň být součástí celku, v touze někam patřit. Divák
opouští sál se zvláštním pocitem marnosti. Život vypadá
jako plíživý lhář, který si s člověkem pohrává a jen
vyčkává na správnou chvíli, kdy se škodolibým úsměvem
duševně zmrzačí každého, kdo by mu chtěl čelit.
Pavel Juráček, Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák:
Deník 1959–1974: Bláznova kronika
Režie: Ivo Kristián Kubák
Dramaturgie: Marie Nováková
Scénografie a kostýmy:
Radka Josková, Dominika Lippertová
Grafická spolupráce: Michal Turlík
Hudba: Jan Hovorka
Produkce: Petr Cibulka
Hrají: Marie Švestková, Tomáš Havlínek, Jiří Böhm nebo
Matěj Anděl, Petr Šmíd
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Premiéra 1.října 2012 v Rock café Praha.
Psáno z reprízy 15. ledna 2013.

glosa

„Nová generace“ z HAMU
Věčnou otázku o způsobu vedení tvůrčích oborů znovu nastolil večer klauzurních prací studentů choreografie
Katedry tance HAMU. Kde končí technika oboru a začíná vlastní kreativní přínos? Který z těchto dvou pólů mapy
umělecké práce mají pedagogové akcentovat? Jistě, je to složitá otázka a ještě složitější pedagogická práce.
Pokud se ale nebude pedagog pohybovat na území obou pólů, stane se to, co nám předvedl večer Nové generace
HAMU. Nezajímavé choreografie plné potlačeného tvůrčího potenciálu. Jak by asi bylo těžké dostat jej na jeviště?
To ovšem vyžaduje zájem studentů o jejich vlastní tvorbu a umělecký růst. Kolik dobrých pedagogů se již vzdalo
tváří v tvář studentské okázalé aroganci a nezájmu o obor? Nevím. Doufám ale, že příští klauzurní zkoušky budou
již ve znamení spolupráce studentů s profesory a že předvedou choreografické talenty pravé „nové generace“.
Marie Bayerová
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Život
bez pepře
a soli
Marie Bayerová

„Kdyby tak nebyly knihy a časopisy a film! Ale já
po způsobu lidí, kteří o sobě mívají pochybnosti,
neustále srovnávám své schopnosti s cizími, a bez
ustání jsem pokořován a zahanbován.
Nevím, jaký jsem a jak píšu, ale přesvědčuji se každou
přečtenou stránkou, že lépe než já píší stovky lidí…“
(citace z deníku P. J., viz. program k inscenaci)
Inscenace Deník 1959-1974 s podtitulem Bláznova
kronika na základě deníkových záznamů představuje
život Pavla Juráčka, scénáristy a režiséra Nové filmové
vlny 60. let. Vybrat si jako text k inscenování deníkové
záznamy je přinejmenším složité. Pokud za základ
divadla považujeme jednání, potažmo jevištní akci
a konflikt, dostáváme se do téměř patové situace. Nic
z toho původně v tomto typu textu není. Ivo Kristián
Kubák vyřešil situaci jednoduše a celou inscenaci
postavil na fenoménu slova. Na protikladu slova
psaného, které provázelo život Pavla Juráčka, a slova
mluveného, jen skrze které nechává postavy na jevišti
existovat. A herci opět jen skrze slovo hledají své
postavy, nejsou podpořeni berličkou rekvizity, nemají
možnost sublimovat svoji energii v herecké akci,
v kontaktu, střetu. Herci jsou zde svázáni ve svých
monolozích. Přesto ale není Deník v žádném případě
jednotvárným představením.
Hlavní postava Pavla Juráčka je rozdělena mezi tři
herce, z nichž každý by měl reprezentovat jednu část
jeho života, zároveň hlouběji dokreslit jeho osobnost,
způsob vnímání a prožívání.
Část Juráčkovy osobnosti, která by se dala nazvat
emocionálním alter egem a charakterizovat jako
dětinská a sentimentální, představuje zcela přirozeně
a lehce Tomáš Havlínek (II. roč. H-KČD). Využívá zde
své mládí a chlapecký vzhled, předvádí roztomilé
úsměvy i pubertální nadrženost. Dalo by se říci, že je si

vědom svého momentálního hereckého typu a používá
ho s rozmyslem jako základ výrazu. Sám sebe lehce
shazuje a ironizuje a vytváří postavu „ukecávače“,
náctiletého svůdníka, který dívky sbírá jako známky.
Zároveň je sentimentální, citlivý, plný snů o velké lásce,
o dětech a rodičovství. V rámci chronologie inscenace
mu přirozeně patří nejvíce prostoru na začátku
představení. Poté se objevuje až v „rodičovských
scénách“, kdy se utápí v dětinském a melasovém
rozněžnění a ve scénách emocionálních krizí, v nichž
si nezadá s hystericky trpícími hrdiny romantických
bestsellerů.
Další část Juráčkovy osobnosti hraje Jiří Böhm (loňský
absolvent herectví na KALD). Jemu patří autorův
soukromý život a proces tvorby. Opět zcela přirozeně,
promyšleně a jemně používá svůj vzhled, gesta
i mluvu. Je to floutek, věčné dítě, které má strach
ze tmy a nedokáže si odříct žádný smyslový požitek.
Vysvětluje nám kdy, kde, s kým a kolik toho vypil,
provází nás nočním bděním nad prázdnými stránkami
scénáře, tvůrčími krizemi, vysvětluje svoji náchylnost
k Fermetrazinu, je zmatený a trápí se. Objevuje se vždy,
když přichází krize, stejně jako autor se hroutí a utíká
před životními problémy, zamýšlí se nad smyslem
své tvorby. Vyslovuje se ve smyslu pocitu nechuti,
kdy žádné dílo kromě „Gullivera“ (film Případ pro
začínajícího kata) netvoří ze své vlastní vůle, vždy je
k tomu někým nucen a vlastně otravován procesem
tvorby. Zde Juráček zesměšňuje sám sebe, oslovuje
se jako „diletant“ a mučí se pochybnostmi a nelítostně
nenávistnými soudy o svém talentu, schopnosti scénář
dokončit i vůbec jej začít psát.
Poslední část osobnosti Pavla Juráčka by se dala
popsat jako „alter ego pro styk s veřejností“. Je to
aspekt osobnosti, kterým se prezentuje navenek,
který působí na barrandovské schvalovací komise
a který zaujímá vztahy s dalšími částmi své osobnosti

(často nepřátelské). Vystupuje zejména ve výpovědích
o autorově práci na Barrandově a komentuje výstupy
ostatních herců. Tuto oblast psýché ztvárňuje Petr
Šmíd (II. roč. H-KČD). Připadla mu úloha trochu
nevděčná, neboť jako jediný není vybrán podle svého
typu, vůči kterému by se mohl na scéně vymezit. Tvoří
úplnou dramatickou postavu bez ohledu na svůj typ
a ve svých monolozích hřímá, křičí a ospravedlňuje
se před komisemi i diváky s neuvěřitelným prožitkem
a citlivostí.
Postavy všech Juráčkových manželek i milenek hraje
pouze jedna herečka – Marie Švestková (absolventka
herectví na KALD), která využila svůj part k předvedení
celé škály rozmanitých hereckých poloh. Marie
Švestková s přehledem představuje tu temperamentní
svůdnici, jindy hloupoučkou intelektuálku a zase už
ztrhanou matku, žijící v manželské krizi. Navíc předvádí
základní ženskou zbraň. Názorem, že všechny ženy
v Juráčkově životě jsou pouze varianty univerzálního
ženského aspektu a vnímané z velmi sexistického
úhlu pohledu, zdůrazňují tvůrci inscenace to, že jsou
ostatní lidé v Juráčkově životě pouze objektem
jeho vnímání a nikoli samostatné osobnosti. Nikdo
z nich nemá právo na vlastní duši, na vlastní život,
na svébytnost. A tak nevedou postavy předvedené Marií
Švestkovou žádné monology, pouze sem tam komentují
promluvy ostatních. A zaujímají různé dekorativní
pozice k podpoření monologů vedených některým
z Juráčkových „alter eg“.
Oproti složitému rozvrstvení postav, jejich náladám
a hereckým náznakům je scéna jednoduchá, symbolická
– řady kožených červených sedadel postavené na šikmo
naznačují prostor hlediště divadla nebo vzhledem
k tvorbě, jíž se autor deníků zasvětil, spíše biograf.
Jakoby Juráček celý život strávil v hledišti, jakoby
sám sebe jen pozoroval a celý jeho život se odehrával
na filmovém plátně. K tomuto dojmu přispívá i nahraný
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hlas z magnetofonu, recitující data deníkových zápisů,
a další postava, hudebník Jan Hovorka, který přímo
na scéně představení doprovází postupně hned
na několik nástrojů – na klavír a jeho elektronické
dvojče a na malý nástroj podobný loutně, na marimbu.
Také komunikuje s postavami i s herci a další stupeň
pohledu z vnějšku ještě podpoří tím, že celé představení
svými slovy uzavírá.
Inscenace Deník 1959-1974 interpretuje Juráčkův život
jako život smutného a do sebe zahleděného člověka.
Kubákův Juráček se snažil psaním svého deníku najít
sám sebe, vyjádřit své myšlenky a pocity. Postupně
ale začíná žít jen na stránkách svého deníku a jeho
osobnost se rozkládá a mizí, cítí se už úplně odtržen
od vnějšího světa. Z deníkových záznamů se postupně
stává umělecké dílo založené na jeho životě. A jako
každé své dílo, dle soudu tvůrců inscenace, i jej Juráček
začne nenávidět a od jeho psaní odchází. Deníkové
záznamy, tak nutkavě psané, končí bez výstrahy.
Představení Deník 1959-1974 je přesně fungující
myšlenkový a strukturovaný celek, z hlediska použití
možností divadla bohužel nenabízí žádné nové nápady.
Výsledkem je dílo sice řemeslně precizní a s výrazným
stylem, ale lehce bez pulsu, bez dechu, bez vnitřního
ohně. Jakoby tvůrčí tým sám trpěl po Juráčkově vzoru
strachem ze svobodné umělecké tvorby a životního
názoru. Snad i proto je pro diváka těžké najít si k Deníku
1959-1974 osobní vztah. Divák vidí, vnímá, ale nakonec
zůstávají vjemy z představení matné, do sebe zatočené,
nejisté. Možná se ale jen jedná o režisérský záměr –
Pavel Juráček v této interpretaci žádný životní názor
neměl a jen se nechal smýkat okolnostmi. A třeba právě
tímto způsobem vnímání života, vnímání „bez pepře
a soli“, nás, diváky, chtěli tvůrci provést.

Juráček, Nováková, Kubák: Deník 1959–1974,
Bláznova kronika
Scénář: Marie Nováková, Ivo Kristián Kubák
Režie: Ivo Kristián Kubák
Dramaturgie: Marie Nováková
Scénografie: Radka Josková, Dominika Lippertová
Grafická spolupráce: Michal Turlík
Hudba: Jan Hovorka
Produkce: Petr Cibulka
Hrají: Tomáš Havlínek, Marie Švestková, Matěj Anděl/
Jiří Böhm, Petr Šmíd
Premiéra 1.října 2012 v Rock café Praha.
Psáno z reprízy 15. ledna 2013.

Západ
v nás
Radovan Kuštek

Predstavte si nasledujúcu situáciu. Pracujete na niečom
veľmi dôležitom. Ste obklopený neustálym cvrlikaním
cvrčkov, zavíjaním kojotov a gýčovými, umelými
kvetinami. A aby toho nebolo málo, niekto vás vyruší
vo chvíli, keď to najmenej čakáte. Ten niekto je váš
pochybný brat s kriminálnymi sklonmi. Identickou
situáciou sa začína bakalárska inscenácia DAMU, Pravý
západ od Sama Sheparda.
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Motívy kovbojov, osamelosti, či púšte sú pre jeho hry
príznačné a pracuje s nimi vo viacerých z nich. Hra Pravý
západ tieto motívy obsahuje, taktiež aj táto inscenácia
s nimi počíta.
Divák vidí približne podobne zariadenú scénu, akú
predpisuje Shepard. Teda písací stolík v popredí,
v pozadí modrú kuchynku. Inovatívne je použitie
„doplnkov“ k spomenutým základom scény. Tvoria ich
umelé kvety v kvetináčoch s hlinou a dva pásy tapiet
s kvetinovým vzorom na protiľahlých stranách učebne
na treťomposchodí. Zo scénografického hľadiska
neposkytuje učebňa, kde sa predstavenie odohráva,
veľký priestor na premeny scény. Túto funkciu však
suplujú spomenuté „doplnky“a s ubiehajúcim dejom
podobu scény mení aj niekoľko výrazných rekvizít.
Prchavú atmosféru vzdialenej púšte vytvára zmena
bieleho a oranžového svetla reflektora, prenikajúceho
spoza okenných žalúzií nad kuchynskou linkou. Okrem
stmievania pri zmenách obrazov, sa inak so svetlom
nenarába. Premenu obrazov rámcuje aj melódia bendža.
Vizuálna stránka inscenácie odkazuje k neurčitému
obdobiu osemdesiatych až deväťdesiatych rokov a je
výrazným nositeľom grotesknosti inscenácie. Táto
štylizácia celý príbeh odľahčuje a kontrastne necháva
vyznieť podstatnému, nefyzickému a materiálne ťažšie
uchopiteľnému - vzťahu dvoch bratov.
Dej odzrkadľuje vzťah staršieho Leeho a mladšieho
Austina. Austin stráži Matkin dom, ktorá je na dovolenke.
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Väčšinu svojho pobytu v dome venuje dopisovaniu
scenára, ktorý by mu zaistil veľký úspech na poli filmu.
Jeho brat Lee strávil posledné mesiace svojho života
kdesi v púšti a nevedno, čo konkrétne ho priviedlo
do Matkinho domu. Zhodou náhod sa Lee zoznámi
s Austinovým producentom Saulom. Saula Leeho osud
zaujme natoľko, že mu ponúkne možnosť sfilmovania
scenára, ktorý spíše v spolupráci s Austinom. Ten je
z tejto situácie veľmi frustrovaný, urazený a spoluprácu
odmieta. Úlohy sa vymenia. Lee sa snaží napísať scenár
sám a Austin začne vykrádať okolité domy. V tejto situácií
napokon nájdu kompromis v podobe spolupráce. Austin
pomôže Leemu so scenárom, ak ho neskôr Lee zavedie
do púšte. Celú tvorivú seánsu preruší až Matkin návrat,
ktorý bratia počas svojich šialených hádok celkom
zničili. Dej končí otvoreným koncom.
Lee (Vojtěch Bartoš) je kovboj s veľkým hnedým
klobúkom, strniskom a trochu vandráckym zjavom.
Jeho džínsy majú veľkú záplatu a topánky si svoje
najlepšie roky taktiež odžili. Bartoš tvaruje svoju postavu
pomocou odtieňov kriminálnika, šialenca, zúfalca, ale aj
sebavedomého a ostrieľaného mača. V jeho ponímaní Lee
nepredstavuje zádumčivého pútnika, pre ktorého púšt
zosobňuje priestor pre meditáciu. Svoju postavu ilustruje
skôr ako rebela, vyhraneného voči spoločnosti. Je však
trochu zmätený, pretože svojim návratom do civilizácie
potvrdzuje, že úplne nezávislý byť nedokáže. Svoju
rebelskú, sebavedomú a nezávislú tvár dokáže udržať
dovtedy, dokým si neuvedomí, že scenár sám napísať
nevie. Zatiaľ ale bojuje sám so sebou, s plechovicami
piva a kvetináčmi, ktoré postupne zaplavujú scénu.
Austin (Marek Mikulášek) má priliehavú bledomodrú
košeľu, béžové nohavice s pukmi a béžové topánky.
Austinov zjav pôsobí „nažehlene“. V jeho živote má
všetko svoj vlastný šuflík a systém. Zrejme preto je
v napätej situácii schopný tak ľahko podľahnúť tlaku
svojho staršieho brata a nedôvere Saula. Podobne ako

Austin, aj on prejde psychickou zmenou, v jeho prípade
omnoho radikálnejšou. Z dobrého, starostlivého, kvietky
polievajúceho synčeka sa stane muž, ktorý potrebuje
zmiznúť z civilizácie a byť chvíľu sám. Mikulášek
zobrazuje svoju postavu spočiatku veľmi jemne,
priam až s žensky pôvabnou jemnosťou. Voči svojmu
bratovi je korektný a úprimne ho privíta. Na druhú
stranu svojim prejavom maskuje skutočnosť, že si Lee
vybral nevhodný čas na návštevu. Zdvorilým ostáva
až do kulminačného bodu, keď sa dozvie, že jeho
scenár sa pozastavuje. Vtedy nechá vyniknúť aj svoju
„mužnejšiu“ stránku, ukradne hriankovače celej ulici,
aby bratovi dokázal, že sa mu vie vyrovnať a vychutnáva
si bratovu nemohúcnosť pri písaní. V svojom prejave
sa približuje hranici šialenstva. Zrútenie jeho sveta
prišlo náhle a tak aj jeho konanie a správanie postráda
výraznejšiu gradáciu. Mikuláškovmu výkonu napomáha
aj celková štylizácia kostýmu, v konečnom dôsledku
tak vzniká veľmi pekný kontrast medzi jeho prvotnou
upravenosťou a neskorším chaosom.
Saul (Onřej Vacke) je typický až komický obrázok
na pomedzí producenta z druhej polovice osemdesiatych
rokov, resp. postsocialistického podnikateľa. Slnečné
okuliare, husté fúzy, veľké červené sako, červené
lakovky z krokodíla, biele nohavice a hodvábna,
vzorovaná košeľa. Vacke svoj menší herecký priestor
vyvažuje výrazným prednesom. Jeho pózy obsahujú
nápadnú sošnosť, akoby v každom momente pózoval
pred fotoaparátmi. Zároveň odľahčuje dusnú atmosféru
bratského vzťahu. Interpretácia jeho postavy je skĺbením
odkazu k „americkosti“ textu hry a komickou alúziou
k našej nedávnej minulosti.
Matka (Izabela Firlová) sa na scénu dostane
až v poslednom obraze. Stará dáma v kvietkovaných
šatách je veľmi nahnevaná z toho, čo sa udialo v jej
dome. Svoje emócie drží vo vnútri a jej komunikácia
vychádza spomedzi zaťatých zubov. Firlová zobrazuje

Matku ako prísnu dôchodkyňu. Jej reakcie sú veľmi
presné, promptné, až úsečné. Dištancuje sa od vzniknutej
situácie, napriek tomu, že na zemi je hlina, plechovice,
strhnuté tapety, rozhádzané papiere, hriankovače a
zničený písací stroj. Napriek tomu nepodlieha panike
a zachováva chladnú hlavu. Na záver odíde a nechá
bratov po ich vzájomnom konflikte samých.
Z dramaturgického hľadiska (Helena Kebrtová)
predstavuje Shepardov text výborný materiál pre
hereckú interpretáciu a prácu v komornom priestore.
Text je očistený od replík, ktoré by mohli odvádzať
pozornosť diváka. Z deja sa divák napríklad nedozvie
nič o tom, čo sa stalo s ich otcom. Inscenátorkám sa
pomocou kontrastu „vizuálneho“ a „hovoreného“
podarilo zobraziť vzťahy medzi postavami bratov.
Tento zámer prispel aj k tomu, že inscenácia smeruje
k pomerne rýchlejšiemu spádu. A v tom aj spočíva
veľké úskalie pre hercov. Keďže konkrétnu inscenáciu
nehrávajú pravidelne, je veľmi náročné ustrážiť si
adekvátne tempo pre jednotlivé obrazy, aby predstavenie
nepôsobilo, akoby bolo odohrané „z rýchlika“.
Režijná inšpirácia (Zuzana Burianová) nesiahala
zbytočne ďaleko, vychádza z pištoľníckych súbojov,
známych z westernov. Napríklad v úvodnej scéne si
réžia napomáha použitím detskej lopty v rukách Leeho,
ktorú si bratia razantne prihrávajú. Lopta sa opätovne
na javisko dostane ku koncu predstavenia, po zmene
úloh, keď je tým drsným a „nad vecou“ Austin. Napätie
medzi bratmi je však prítomné stále. Zjavné je aj
narábanie s kontrastom. Kontrast sa najviditeľnejšie
prejavuje vo vzhľade čistej scény na začiatku a špinavej
na konci. Ku kontrastu dochádza aj vo vzťahu bratov,
ale aj v ich individuálnom psychickom rozpoložení.
Aj keď tento pokus nie je práve najintímnejšou
psychologickou sondou do rozorvanej duše básnika,
poskytuje príjemný priestor na zamyslenie sa. Svojou

štylizáciou ilustruje Shepardovu poetiku. Tá ale
poskytuje nemalý a nie celkom jednoznačný priestor
pre divákovu interpretáciu. Takmer ako púšť do ktorej
obaja hlavní aktéri smerujú.
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Sam Shepard: Pravý západ
Překlad: Jitka Sloupová
Režie: Zuzana Burianová
Dramaturgie: Helena Kebrtová
Scéna a kostýmy: Ján Tereba
Světla: Ondřej Růžička
Hrají: Marek Mikulášek, Vojtěch Bartoš, Ondřej Vacke,
Izabela Firlová
Písané z reprízy 5. decembra 2012.
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Ironie je určitá forma kritiky, která má humorem
poukazovat na nedostatky okolního světa tím, že tvrdí
pravý opak toho, co zamýšlí. Je to někdy nejpřijatelnější
způsob, jak někomu nastavit zrcadlo. Oproti tomu
travestie na první pohled zesměšňuje témata, která by
se dala označit za vznešená a významná. Zatímco jeden
pojem pracuje s obsahem, druhý se zaměřuje spíše
na formu. Co se ale stane, když se s oběma termíny
pracuje v jedné inscenaci?

Studenti 4. ročníku činoherního herectví na JAMU přivezli
do DISKu ukázat svoji absolventskou inscenaci hry
J. W. Goetha, Triumf citovosti. Je zajímavé, že tuto jeho
prvotinu přeložila do českého jazyka až jejich vedoucí
ročníku, prof. MgA. Nika Brettschneiderová, která
hru sama zrežírovala, a uvedla ji tak poprvé na české
jeviště. Děj dramatického vrtochu – jak hru Goethe sám
pojmenoval – je banální, bez pevné dramatické stavby
a hlavně bez výraznější zápletky. V letohrádku král touží
najít odpověď na spokojené manželství. Protože už
si sám neví rady, jak učinit svou ženu šťastnou, zeptá
se na věštbu mocného Orákula, které promlouvá k lidem
prostřednictvím básnických hádanek. Jejich život naruší
až příjezd prince, který zavinil manželské problémy
tím, že se zamiloval do královy ženy. K vyřešení všech
problémů dopomůžou princova zavazadla, která si
s sebou přivezl. Ukrývají totiž klíč k rozluštění věštby,
umělou přírodu.
Hlavním tématem inscenace je rozdíl mezi přirozeností
a umělostí, mezi autenticitou a nápodobou. Ironizují
se tu témata, která jsou současnému umění blízká. Co je
pravdivé? Znamená umělost špatné umělecké dílo, které
se musí odstranit? Sám J. W. Goethe se těmito otázkami
velmi zabýval. Jako přírodovědec samozřejmě tíhl spíše
k přirozenosti světa, se všemi jeho krásami i špatnostmi.
To platilo i o lidském charakteru, který se podle něj nedá
dělit pouze na dobrý nebo špatný. Toto stanovisko ale
před něj postavilo otázku, nakolik by mělo být umění
umělé, nebo-li nakolik by se měla upravovat skutečnost,
která je předváděná nepřirozeně na jevišti.
Problém režijně-dramaturgické snahy kritizovat umělost
současného světa spočívá v tom, že ironie, kterou
režisérka hojně využívá, se občas nesmyslně zamění
za travestii. Inscenace pak postrádá logiku a ve snaze
bojovat proti jevištnímu klišé ho sama vytváří. Nakonec
se ve změti jednotlivého kritizování všeho a ničeho
rozpadá do na sebe nenavazujících zábavných scének.

Ty ale neposkytnou dostatečné odůvodnění toho, proč
by se právě tato hra dnes měla hrát. Vizuální svět, který
je založený na jednoduché typologii postav, má stejně
jednoduchou myšlenku – smějeme se sobě, smějeme
se vám. Problém ovšem nastává, pokud divák začne
vnímat text, který takto banální zdaleka není a který
v sobě nese kritiku nejenom prázdných a konvenčních
citových výlevů, ale i divadla jako takového a kritiku
stavby dramatu obecně tím, že sám text žádnou nemá.
Na jedné straně tedy sledujeme snahu o humorné
pojetí postav ne prostřednictvím charakteru, ale jejich
kýčovitého vzhledu, na straně druhé je zde text, který
jakoby svými tématy patřil do jiné inscenace. Slova zde
totiž nemají patřičnou podporu v jevištně znázorněném
světě. Obě hodnoty se tak často navzájem míjejí.
I přesto, že se v představení občas tematicky ztrácíme,
je v určitých situacích velmi propracovaná atmosféra,
ke které dopomáhá i přítomnost živé kapely složené
ze samotných herců, kteří se střídají ve hře na různé
hudební nástroje. Příkladem toho je situace, v níž
se princ ponoří do své umělé přírody a za melancholické
hudby promlouvá ke krásám tohoto neexistujícího
světa. Zapíná přitom svůj malý umělý vodopád, vítr,
zvuk slavíků a štěkot plyšového pejska. Přitom se nad
ním vznáší pomyslná luna, nebo-li diskokoule, která
pomocí světel vytváří dojem noční oblohy. Vrcholem
je srdceryvný proslov prince ke královně svého srdce,
umělé milence. Právě v této situaci se ukazuje základní
slabina inscenace. Neustálé kolísání mezi ironií a travestií
zapříčiňuje zmatek. Není jisté, co kdo kritizuje nebo
co kdo zesměšňuje. Co je bráno vážně a co jako vtip.
A i když se právě zde otevírá ústřední téma umělost
versus přirozenost, ihned se od něho inscenátoři odvrací
a volí vyprázdněnou zábavu, která postrádá hodnotu.
Přestože je tedy inscenace, spíše než jednolitým
útvarem, sledem několika humorných situací, musím
ocenit herecké výkony studentů. Král Andrason v podání

Jana Jedlinského byl humoristický vladař se vším všudy.
Dokázal nahnat strach, ale také se uměl pořádně bavit.
Jeho koketní rozhovory s dvořankami byly jaksepatří
úlisné. Stále však zachovával určitou grácii, která se sluší
na vladaře. Ze svádivé intonace přešel v chladný ledový
tón. Jan Jedlinský má tu výhodu, že jakožto nejvyšší
a nejmohutnější z celého souboru svou postavou
a vzpřímeným postojem autoritu získává na první
pohled. Dokonce i v komické situaci, kdy dvorním dámám
předvádí, jak mají vítat prince – hezky s pevnými koleny
mírně do předklonu, s výraznými gesty soucitu a obdivu
a v neposlední řadě s vrtěním zadečku – neztrácí na své
vážnosti a důležitosti. Martin Veselý, který hrál jeho
sestru Ferii se naučil dívčí královské chůzi a postoji. Nic
jiného z hereckého rejstříku ve své roli bohužel neměl
příležitost ukázat. Oproti tomu králova manželka,
Mandandana, kterou hrála Iveta Austová, se sice
objevila na jevišti až v druhé půlce představení, přesto
ale její hystericko-bláznivý výstup považuji za jeden
z nejlepších okamžiků celé inscenace. Svůj monolog
dokázala zahrát s velkým nasazením, každé slovo mělo
svoje konkrétní gesto, které bylo jako vystřižené z klišé
gest popových star. Když se mluvilo o lásce, musela
se chytnout za srdíčko, odpor znamenal dát ruce prudce
od těla a jakoby tak odstrčit nechtěnou věc nebo bytost,
vzlétnutí k oblakům pak dokreslovala máváním rukou
jako křídel. To celé připomínalo bláznivou symfonii,
kterou Austová dirigovala a k tomu sama vytvářela svou
intonací skřípající melodii mluvy. Práce s hlasem je další
kladný bod jejího projevu. Od vysokých sténavých tónů
až po hrubý hluboký hlas. Vynikající výkon předvedl také
Tomáš Červinek v roli sluhy prince Oronara. Jeho pohyb
zaplnil celé jeviště. Velké skoky k jedné a hned k druhé
dvorní dámě, aby si zajistil jejich přízeň, a zároveň uctivá
mírná gesta směrem ke svému živiteli a snad i příteli.
Červinek střídal dvě polohy – první byla téměř civilní,
poslouchal svého pána a chtěl mu za každou cenu pomoci,
druhá však byla živelná, rozverná, kde ukázal, že i sluha
se potřebuje bavit, vtipkovat a získávat pozornost dam,
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i kdyby se měl bouřit proti rozkazům prince. Této dualitě
nasvědčoval i kostým. Oblečený do krátkého latexového
hávu, který vzory připomínal postavy sluhů z pohádky
Šíleně smutná princezna, a s parukou pankáče, která
měla znázorňovat jeho osobní život, který si určuje on
sám navzdory příkazům. Princ Oronaro v podání Lukáše
Černocha byl věčně uplakaný a nespokojený hoch.
Jistě se to místy hodilo a znázorňovalo to tak princovu
přecitlivělost a zženštilost, ale ve srovnání s hereckými
výkony spolužáků se v průběhu hry tento pláč stal
nudným. Také dvorní dámy (Paulína Labudová, Táňa
Hlostová, Tereza Lexová, Kristýna Šebíková) nevystřídaly
moc hereckých poloh, ale v rámci typizace hloupých
nanynek se dokázaly skvěle doplňovat. Žádná z nich
nesplývala s druhou. Našly si svou charakteristickou
mimiku i tón hlasu a nevytvářely tak pouhý jednolitý
sbor.

J. W. Goethe: Triumf citovosti
Překlad, režie: Nika Brettschneiderová
Dramaturgie, asistent režie: Lukáš Paleček
Scénografie: Kateřina Miholová
Hudba: Ondřej Hájek
Pohybová spolupráce: Igor Dostálek
Hlasová spolupráce: Andrea Buršová
Choreografie: Hana Halberstadt
Produkce: Eliška Luňáčková
Světla: Petra Konvicová
Zvuk: Lukáš Paleček
Stavba: Petra Konvicová
Podivné strojky a mechanismy: Jaromír Ryšavý
Hrají: Jan Jedlinský, Iveta Austová, Martin Veselý,
Paulína Labudová, Táňa Hlostová, Tereza Lexová,
Kristýna Šebíková, Lukáš Černoch, Tomáš Červinek,
Miroslav Sýkora, Miroslav Novotný, Dalibor Buš

Inscenace Triumf citovosti vsází na jednu linku Goetheho
textu. Tou je komediální herecká stylizace, která využívá
klišé jako prostředek zesměšnění jednotlivých postav
a jejich přehnaných citových projevů. Kdyby se této
interpretaci podřídila i dramaturgie, mohlo vzniknout
zábavné představení s jasným sdělením. Goetheho text
však poukazuje na mnohem více otázek, které v inscenaci
sice textově zůstaly, ale nijak výrazně (až na pár pokusů
o travestii) se s nimi režijně nepracovalo. I když tedy
nakonec ani pořádně nevíme, o čem inscenace je,
její velký klad spočívá v hereckých výkonech. A co je
u absolventského představení důležitější než prostor,
který dokáží studenti naplno využít?

Premiéra 16. září 2013 ve studiu Marta.
Psáno z reprízy 14. 1. 2013 v Divadle DISK.
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Tajemství
divadelního
prostoru,
díl druhý
Magda Zicháčková

Jak jsme již avizovali v minulém čísle našeho
časopisu, v letošní rubrice Dialogy se chceme zabývat
problematikou scénografických disciplín. Předešlé
tematizované diskuze se zabývaly režií, dramaturgií
a herectvím; a právě scénografie je pro nás další dílčí
složkou, která se na výsledku inscenace zásadně podílí.
V minulém čísle jste si mohli přečíst názory současných
studentů scénografických oborů na DAMU. Nyní jsme
anketní otázky kladli nedávným absolventům.
Ze všech dotazovaných odpověděly absolventky
scénografie na Katedře alternativního a loutkového
divadla DAMU: Kati Štolcpartová, Jana Špalová
a Marie Černíková, která na škole pokračuje
v doktorandském studiu zabývajícím se Alternativní
a loutkovou tvorbou a její teorií. Za Katedru
scénografie DAMU odpověděly Petra Krčmářová –
obor Scénografie kostýmu a masky a Lada Jílková
– obor Filmová a televizní scénografie.
Chtěla bych všem touto cestou poděkovat za čas,
který anketě věnovaly.
Děkuji a přeji mnoho dalších pěkných pracovních
příležitostí!
Jak zpětně reflektujete svou absolventskou práci?
Kati Štolcpartová: Zvolila jsem si docela obsáhlé téma,
jež jsem souhrnně nazvala: „Sakralita a Teatralita
na pouti a v pouti“. V zásadě se jednalo o projekt sitespecific spojený s historickou krajinou a poutí, jakož
i teorií v oblasti výtvarná tvorba v krajině, environment
apod. V druhé části práce jsem se zabývala rozborem
autorského loutkového projektu o Josefu Váchalovi,
který byl mj. také takovým poutníkem v krajině.
Absolventské inscenaci Krvavá svatba, k níž jsem
navrhla scénu a grafiku, se v práci věnuji stručněji.
Ze zpětného pohledu snad mohu říci, že závěrečná
práce dostatečně shrnula směřování a průběh mého

magisterského studia – vnímám ji jako důležitý stupeň
na schodišti života, který nás posouvá dál a výš – ale
posouvá nás právě o ten jeden stupeň, dál již musíme
sami.
Jana Špalová: Svou absolventskou práci na téma
„Lidová dřevěná hračka a její avantgardní obdoby
z 1. poloviny 20. století jako zdroj inspirace“ reflektuji
pozitivně. Především jsem velmi vděčná za to, že jsem
se v ateliéru scénografie KALD setkala s profesory,
kteří mi nechali volnou ruku, a já jsem se tak mohla
ve své diplomce věnovat opravdu tomu, co mě
zajímá. To bohužel není samozřejmostí. Pokud vím,
na KS je dosud běžnou praxí, že je studentovi téma
jeho závěrečné diplomové práce zadáno pedagogem.
Dokonce častokrát tato závěrečná práce ani nezahrnuje
či nereflektuje praktickou část – to znamená konkrétní
inscenaci, performanci či jiný divadelní výstup.
Praktickou část v těchto případech tvoří pouze návrhy
či modely kostýmů a makety scény. Já jsem měla to
štěstí, že moje diplomka se stala tematickým základem,
ze kterého se snažím ve své tvorbě čerpat doposud
a i v budoucnu na něj plánuji navazovat.
Marie Černíková: Moje absolventská práce souvisela
s divadelním projektem Paměť krajiny/Krajina paměti,
ke kterému jsem dělala kostýmy. Jednalo se o projekt
napříč katedrami a školami, což znamenalo, že jsme
měli dramaturga z KČD, režisérku z KALD a herce
z polské univerzity. Inscenace neměla žádný pevný
text a vznikala vlastně v průběhu zkoušení. Nakonec
jsem tedy psala o tom, jak v této situaci dělat kostýmy.
Měla jsem tam dokonce i tabulky, jak jsem k některým
nápadům došla, proč jsem například zvolila jeden
výrazný červený prvek a proč ostatní bylo šedé.
Byla to taková analýza, jak scénograf spolupracuje
na inscenaci, aniž by měl hotový text. Teď si zpětně
uvědomuji, jak jsem to měla všechno promyšlené,
kolik lidí na výrobě kostýmů spolupracovalo a jaké

jsem měla na škole ideální podmínky k tvorbě. V praxi
je to úplně jinak.
Petra Krčmářová: Svoji absolventskou práci považuji
za nejobsáhlejší studii konkrétního dramatu, kterou jsem
na DAMU vytvořila. Myslím tím zejména z hlediska písemné
magisterské práce, která nebyla součástí výtvarného
zpracování jako u jiných zadání v průběhu studia.
Z tohoto hlediska ji pokládám za přínosné rozšíření svých
vědomostí o uvažování a celkové budování koncepce
konkrétní práce. Jelikož se moje diplomová práce
zabývala zdramatizovaným textem Bohumila Hrabala
- Obsluhoval jsem anglického krále jen akademicky
(obsahuje písemnou diplomovou práci, výtvarné řešení
a realizace vybraných kostýmů), nemohla jsem si zde plně
vyzkoušet přímou praxi v tvorbě s inscenačním týmem.
Zkušenost s navrhováním a realizací kostýmů jsem
v rámci DAMU zažila dvakrát, a to ve školním divadle
DISK. Jednou pod režijním vedením Mikoláše Tyce u hry
Ödöna von Horvátha – Kazimír a Karolína a podruhé pod
režijním vedením Davida Šiktance u hry Bertolda Brechta
– V houštinách měst.
Lada Jílková: Měla jsem opravdu krásné téma, které stálo
za zpracování: Tracyho Tygr od Williama Saroyana.
Mohla jsem se ubírat dvěma směry. Inspirovat
se dějem knihy a napsat si svůj vlastní scénář, jako to
například udělal Libor Pixa ve svém krátkometrážním
filmu Graffitiger. Nicméně jsem se nakonec rozhodla
postupovat přesně podle knihy, která popisuje New
York 30. let a jeho ulice a markety. Byla to má první
rozsáhlejší práce zabývající se celovečerním filmem,
která měla působit celistvě. Podle historických
fotografií jsem zjistila, jakou měl celý prostor tehdy
nádhernou atmosféru, se kterou se my, Evropané, tady
těžko setkáme. Teď si myslím, že má práce splnila to,
co jsem si od ní slibovala. Jen mě mrzí, že jsem ji už
nemohla věnovat více času na zdokonalení některých
prostředí. Hodně mě bavila.
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Jak vnímáte oblast práce scénografa/kostýmního
výtvarníka v současném divadle/filmu? Změnil se váš
názor od dob studií na DAMU?
Kati Štolcpartová: Stále zastávám názor, že je to
náročné a vůbec ne jednoduché povolání. Výtvarníci,
kteří většinou působí na volné noze, musí často dělat
i několik výprav, projektů a zakázek současně, aby byli
schopni se vůbec uživit. Většinou stojí před otázkou
nedostatečného a podceněného rozpočtu na inscenaci
a své výtvarné vize jsou nuceni okleštit na minimum.
Z čehož ovšem vyplývá i jeden pozitivní fakt, že jsou
scénografové schopni vytvořit z mála opravdu mnoho.

28

Jana Špalová: Těžko odpovědět na takto obecně položenou
otázku. Vždy záleží na konkrétním tvůrčím týmu, na jeho
složení, případně na charakteru vztahu scénograf–režisér.
Myslím, že toto jsem vnímala stejně i za dob svého studia
na DAMU. Obecně se podle mě v současnosti scénografova
oblast práce spíše rozšiřuje, především s hledáním nových
postupů při inscenačním procesu.
Marie Černíková: Na škole jsem si opravdu upřímně
myslela, že se v životě skutečně budu věnovat scénografii
a budu k tomu mít ty podmínky, jaké jsem měla
ve škole. Během studia jsem se tomuto oboru věnovala
na 200% a měla jsem k dispozici dílny. Teď často dělám
sama a realizace vypadají jinak než návrhy (nejsem
zklamaná, jsem překvapená). S kamennými divadly moc
nespolupracuji. Ale kdysi jsem například dělala kostýmy
do plzeňské Alfy (TEĎ 55 31 13 já), a dopadly dobře.
Shrnula bych svoji práci tak, že když je víc peněz a času,
tak si můžu vymýšlet, je-li peněz málo, baví mě věci
nacházet a upravovat. Když funguje něco, co vyrobím,
mám radost.
Petra Krčmářová: Podle mého názoru a zkušeností má
výtvarník dostatečný prostor pro svoji práci. Ale je to
závislé na tom, s jakým režisérem, v jakém prostředí

a s jakým týmem pracujete. Zatím je můj pohled stejný,
protože už při studiích jsem se snažila o propojení
s praxí, bez které by to nešlo. A jakmile člověk nahlédne
do „kumštu“ a utvoří si názor, nemá na něj odchod
ze školy přílišný vliv.
Lada Jílková: Myslím si, že je v současném divadle
hrozná chyba rozdělovat scénografii na tolik disciplín.
Podle mě se jednotlivé specializace prolínáním vzájemně
obohacují. Výtvarný návrh by měl být v jednotném
konceptu. Scénograf by si sám měl sehnat kostýmního
výtvarníka, který by jej doplnil. Někdy je to otázka peněz
a na některé věci pak nemůže dojít. A někdy má scénograf
kolem sebe stále stejnou zajímavou skupinu lidí, kteří
se specializují na různé věci, rozumí si a mohou pak velmi
snadno na inscenaci spolupracovat. Je to samozřejmě
individuální. Já sama nad touto problematikou uvažuji
zatím teoreticky.
Orientujete se na konkrétní divadelní/televizní druh/
žánr?
Kati Štolcpartová: Vlastně již na katedře jsem tíhla
spíše k autorskému pojetí určitého námětu – preferuji
komplexnost scénografie (kostýmy, scéna, světlo,
grafika), která zahrnuje výtvarný záměr a zároveň
i režijní koncepci. Každou výpravu tak vlastně
vnímám jako ponor do určitého vizuálně-dramaticky
exponovaného stylizovaného fantaskního světa. A další
téma je samotný vztah k loutce a masce – nejen jako
ke konkrétnímu výrazovému prostředku, ale jako
k samostatné entitě, oživení neživé hmoty. Ve vztahu
člověka-hybatele a hmoty-entity cítím vždy cosi
symbolického, posvátného a tvůrčího a toto spojení
zásadně ovlivňuje motivaci k práci v tomto oboru,
navzdory její pomíjivosti, nebo možná právě díky ní.
Jana Špalová: Kromě autorských loutkových inscenací
(která představují mou nejsvobodnější tvorbu a která mi

umožňují nejkomplexněji řešit celou vizuální stránku)
necítím potřebu tíhnout pouze k jednomu druhu nebo
žánru.
Marie Černíková: Žánry vůbec neřeším, já jsem vždycky
chtěla dělat divadlo, proto jsem vděčná za jakoukoliv
práci, která se toho aspoň trochu týká. Zkrátka považuji
za štěstí, když se můžu zabývat uměním.
Petra Krčmářová: Zatím jsem měla možnost setkat
se s klasickou činohrou. Pro pražskou konzervatoř jsem
vytvořila kostýmy do barokní opery Zéphyre v režii Josefa
Nováka. A pokud bych měla někdy možnost vytvořit
kostýmní výpravu pro operu nebo balet, byla by to pro
mne velká výtvarná výzva. Žádnému divadelnímu druhu
se však nebráním a zajímá mne i filmová scénografie
a kostýmy.
Lada Jílková: Specializuji se především na televizní
a filmovou scénografii. A co se týče filmů, nejsem nikterak
vyhraněná, přesto fantasy mi přijde asi nejzábavnější.
Stejně to mám i u divadelních žánrů. Hodně se to mění.
Koho nebo co považujete za svůj inspirační zdroj?
Určuje nějak vaši tvorbu odkaz české scénografické
školy?
Kati Štolcpartová: Studium na KALDu bylo zlomem
v rozvoji mého divadelního vnímání a chápání. Odkaz
české scénografické a divadelní školy považuji za zcela
zásadní. Mám své výtvarné vzory mezi četnými výtvarníky
a umělci současnosti i minulosti, ve filmech i v přírodě,
ale jistě vždy se budu přiklánět k nadčasovému odkazu
Josefa Váchala, a to i z pohledu jeho rebelské osobnosti,
jejíž svébytný projev mi je velmi blízký. A v neposlední
řadě považuji za důležité poznání jihoasijské a zejména
indonéské divadelní a výtvarné kultury, které mě
naučilo pohlížet na umění ještě z jiné perspektivy.
Spočívá to především v úctě k materiálu, pokoře vůči

němu, radosti z tvůrčího procesu a té jisté posvátnosti
vzniklého, oživeného naší vlastní energií. (pozn.
redaktorky: Vzápětí po ukončení studia na DAMU Kati
Štolcpartová odjela do Indonésie. Původně to zkoušela
přes výukový program Dharmasiswa, který umožňuje
studentům z celého světa studovat na některé
z univerzit v Indonésii, to ovšem nevyšlo. Nakonec
se tam dostala na základě doporučení a kontaktů,
které získala na velvyslanectví. Místo mezi univerzitní
zdi se tak dostala přímo mezi loutkáře a umělce. Kromě
Wayang kulit měla možnost detailně v praxi poznat
i umění masek topeng.)
Jana Špalová: Vnímám mnoho zdrojů inspirace mezi
osobnostmi české scénografie, jak historickými, tak
současnými. Myslím si, že v souvislosti se studiem
na DAMU musím zmínit své profesory – Aloise Tománka
a Roberta Smolíka, kteří mě svou tvorbou nejen
inspirovali, ale také o ní se mnou byli schopni normálně
mluvit – a to vždy v souvislosti s mou vlastní tvorbou nebo
s konkrétním problémem, který vyvstal při konzultacích.
Nejednalo se tedy od nich o nějaké mentorování, ale
vždy o konkrétní pomoc nebo zajímavý postřeh.
Marie Černíková: Inspirací je pro mě všechno – internet,
klipy, popkultura obecně. Jedině tu televizi moc nestíhám.
Nevím, že by moji tvorbu ovlivnila česká scénografie.
Škola a prostředí, ve kterém jsem se pohybovala, na mě
určitě vliv mělo. Groteska a gafa.
Petra Krčmářová: Za svoje inspirační zdroje považuji
práce našich bývalých, současných i světových
scénografů, malířů, fotografů, návrhářů. Prostě všech,
kteří zachytí nějakou realitu pro mě svým vlastním
a zajímavým způsobem.
Lada Jílková: Moc na vzory nejsem. V tuhle chvíli
mě inspirují Puppet String Company, Robert Wilson
a Helmut Stürmer.
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Věnujete se výhradně divadelní/televizní scénografii/
kostýmu nebo vaši práci můžeme vidět i v jiných
uměleckých disciplínách? Na čem v současné době
pracujete?
Kati Štolcpartová: V současnosti pracuji jako výtvarnice
v dílnách Malého divadla v Českých Budějovicích,
takže mým výhradním zaměřením zůstává i nadále
scénografie a její řemeslně-praktická stránka. Mám
zde i možnost vlastní scénografie, nyní připravuji
inscenaci Gulliverovy cesty v režii Moniky Kováčové
(studentka režie na KALDu). Kromě divadla se jako
OSVČ věnuji různým zakázkám typu ilustrace, design,
dřevěné plastiky, loutky, masky a výtvarné výpomoci
či workshopy všeho druhu. Když to tak shrnu – prostě
KALD v praxi.
Jana Špalová: Snažím se co nejvíce věnovat scénografii,
tvorbě kostýmů i loutek. Kvůli obživě se však musím
zabývat také jinými činnostmi, které nespadají do žádné
umělecké disciplíny. Jedná se konkrétně o pedagogickou
práci, kterou se (podle mých informací) snaží
„přiživovat“ stále více absolventů „obou scénografií“.
Ráda bych poukázala na to, že v rámci DAMU nelze
získat takzvané „pedagogické minimum“, kterého bez
problémů dosahují studenti VŠUP i AVU. Bez tohoto
papíru bude v budoucnosti velmi obtížné kdekoliv učit,
takže se uplatnění absolventů ještě zúží. Co se týká mé
scénografické práce, právě jsem dokončila svou v pořadí
druhou autorskou pohádku, využívající „sutnarovské“
estetiky rotačních tvarů, která se jmenuje: BYLO nebo
NEBYLO nebo BYLO.
Marie Černíková: Scénografie dnes zaujímá tak jednu
pětinu mojí práce. Věnuji se hodně vlastním projektům,
rapuji ve formacích Debbi Love a DIAkritika, dělám slam
poetry, performovala jsem ve Štrasburku, natočila jsem
desku s kapelou Chodská junta, s Matějem Samcem jsme
jako Urpop zkoumali populární hudbu a realizovali dvě

hudební inscenace a mnoho improvizovaných výstupů.
Naposledy jsem spolupracovala na inscenaci Příšerné
příběhy strýce Montaguea (režie Ewa Zembok, k vidění
v Divadle Kampa) a předtím na tanečním projektu
Much More Than Nothing (k vidění ve Studiu ALTA
v Holešovicích). Na scénografii na KALD jsem se vlastně
přihlásila proto, že jsem chtěla pracovat na vlastních
věcech, ne jen výtvarně, ale nakonec jsem celé čtyři
roky stejně hlavně vyráběla a kreslila.
Petra Krčmářová: Zatím se věnuji divadelní i filmové
scénografii. V současné době pracuji na výpravě
k divadelní inscenaci souboru Kašpar fungujícím
v Divadle v Celetné. Jedná se o monodrama Baterka
Miki v režii Lukáše Jůzy. Mimo to připravuji kostýmy
k celovečernímu filmu 8 hlav šílenství v režii Marty
Novákové.
Lada Jílková: Nutno přiznat, že se v tuto chvíli ke mně
nabídky na natáčení dostanou jen poskrovnu. Přes své
zaměření se divadelní scénografii a kostýmu vůbec
nebráním. Škoda, že jsem moc příležitostí zatím neměla.
V minulém roce jsem absolvovala stáž na Nové scéně
při zkoušení inscenace Nosorožec, která byla po všech
stránkách výborná. Teď pracuji na tom, abych se měla
jak pracovně uplatnit a především pak uživit. K tomu
jsem začala pro radost vyrábět náušnice.
V jakých fázích a jakým způsobem vstupujete
do inscenačního procesu?
Kati Štolcpartová: Iniciačním impulzem vzniku
inscenace je jistě už samotný výběr tvůrčího týmu, jeho
první setkání a vzájemná diskuze o tématu. Předně
režisér, ve spolupráci s dramaturgem a výtvarníkem,
by měl hledat jevištní tvar nebo celkové ztvárnění
projektu. Na základě těchto vizí pak začínám pracovat
já coby scénograf. Začínám „házet nápady na papír“,
čili vytvářím vizuál, který pak postupuje k výrobě.

Upřednostňuji úzkou spolupráci a kontakt s režisérem
od počátku, a s herci rovněž, i když tady je ten vztah
přeci jen odlišný. V Malém divadle, kde se coby dílenský
zaměstnanec podílím i na výrobě, pak již předem při
navrhování scénografie počítám s tím, kdo co bude
vyrábět a jaké jsou vlastně technologické a časové
možnosti.
Jana Špalová: Při autorských věcech je to jednoduché –
tam jsem u zrodu myšlenky, kterou se snažím nějakým
způsobem ztvárnit a uchopit, a to pak konzultuji se svým
realizačním týmem, který můj základní tvar obohacuje
o své podněty. Při spolupráci s režisérem jsem naopak
já tím, kdo se teprve snaží základní myšlenku obohatit.
Ale jakým způsobem a v jakém množství se to promítne
třeba do hlavní režijně-dramaturgické koncepce, to už
záleží na konkrétním tvůrčím týmu.
Marie Černíková: Do inscenačního procesu obvykle
vstupuji jako třetí – hned po režisérovi a dramaturgovi.
Tahle počáteční fáze, kdy diskutujeme o podobě
inscenace, mě baví. Jakmile se začne realizovat,
obvykle nestíhám, jsem z toho nešťastná a nakonec
jsem ráda, že to nějak dopadne. Když vidím výsledek,
nechci už fungující celek narušovat. Opravuji, co
se rozbije, lepím a zašívám. Spolupracovala jsem
i na tanečních projektech VerTeDance – Kolik Váží
Vaše Touha, Simulante Bande a BOXTESKA. Tam jsem
přišla až jako poslední, respektovala choreografii,
snažila se ji prostřednictvím kostýmů vyložit, a to mě
bavilo.
Petra Krčmářová: Do inscenačního procesu vstupuji
hned na začátku. Jakmile mám v ruce text, může práce
začít… Rozbor textu – postav – prostředí – souvislostí –
inspirační zdroje – rozmluvy s režisérem, dramaturgem,
výtvarníkem – návrhy – výroba kostýmů, dekorací –
zkoušky – premiéra…

Lada Jílková: Před půl rokem, když jsem pracovala
na jednom klipu. Vše se mělo vejít do jedné místnosti,
která se měla časově měnit. To se také stalo. Přesto
výsledek nakonec vyšel trochu méně jasně, než jsme
očekávali, ale i to se občas stane. Já sama bych scénu
pojala víc minimalisticky. Pokud bych s nimi na námětu
pracovala již od počátku, snažila bych se do toho víc
zasahovat.
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Estetika
performativity?
zamyšlení nad nově
přeloženou knihou
Eriky Fischer-Lichte
v kontextu jejích
starších studií
1

Vít Neznal

V souladu s postmoderní kritikou reprezentace a jazykové reference2 a se lstivým vztahem sémantiky simulakra, jež si nárokuje svébytnou realitu3, se „liveness“
umění – jeho prézentnost spočívající v setkání tělesnosti aktérů a diváků – stává aktuálním odrazem skutečnosti. O této proměně paradigmatu se dnes hovoří
především v kontextu performativního obratu, který
se v umění objevuje v šedesátých letech a v devadesátých letech i v kulturně-vědních disciplínách („umění
jako performance“4). Slavná Artaudova přednáška
Divadlo a mor (1933), během které Artauda namísto
regulérního výkladu tématu postihl samotný mor, je
často považovaná právě za předznamenání happeningu
a performance šedesátých let. Je však nutné zdůraznit,
že je tímto předznamenáním nejen z pohledu událostního charakteru Artaudova výstupu – přímého zakoušení morové rány –, ale že se zároveň jednalo i o radikální
kritiku poznání a manifestaci hranic reprezentace. To
značí i reakce Artaudových posluchačů-diváků, tedy
vzorku publika třicátých let, kteří se otráveně zvedli
a odešli.
Německá teatroložka Erika Fischer-Lichte představuje
jednu z nejvýraznějších osobností současného myšlení
o performativitě jako projevu, aspektu teatrality. Její
poslední rozsáhlá práce Estetika performativity (2004,
česky 2011) nahlíží problematiku performance, resp.
představení5 z pohledu jeho specifické mediálnosti, materiálnosti, sémiotičnosti a estetičnosti, přičemž autorka
vychází především z výše nastíněné proměny paradigmatu šedesátých let. Zdánlivě se tu tedy Fischer-Lichte odklání od svých sémiotických studií z osmdesátých a de-

FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity. Mníšek pod Brdy: NA KONÁRI, 2011. 336 s.
Derridova zastíraná znakovost znaku, resp. upřednostňování originálu, jeho ostenzi, před samotným znakem, a kritika „logocetrismu“ založená na zpochybnění uspořádání pojmových dvojic jako binárních opozic.
3
Baudrillardova čtvrtá fáze obrazu, který „není nositelem žádného vztahu k nijaké [zvýraznil vn] skutečnosti, je čistě svým vlastním obrazem“ (In. MICHALOVIČ, Peter, ZUSKA, Vlastimil. Znaky, obrazy a stíny slov. Praha: AMU, 2009, s. 286.).
4
ROUBAL, Jan. Představení jako kaosmos. K jeho chápání v performativní estetice Eriky Fischer-Lichte a trochu i jinde. In. Umění
dialogu/ The Art of dialogue: Sborník z mezinárodního kolokvia. Ed. Jan Hančil. Praha: DAMU, 2009, s. 64.
5
Autorka upřednostňuje termín představení před performance, neboť vychází z teorie Maxe Hermanna a jeho pojetí představení.
1
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vadesátých let a, jak konstatuje Jan Roubal, akcentuje
„antropologickou, akční i kulturně heuristickou povahu“6 divadla. V tomto článku se však pokusíme doložit,
že toto její odchýlení od sémiotiky není až tak důsledné,
jak by se na první pohled mohlo jevit.
Hlavním východiskem myšlení Fischer-Lichte je vymezení se vůči klasické estetice „díla, tvorby a recepce“
– autorka se ve znamení performativního obratu dovolává vytvoření estetiky performativity7, která by vycházela z „proměny díla v událost a s ní spojené proměny
vztahu subjektu a objektu a materiálního a znakového
statusu“8. Mohlo by se zdát, že tento radikální apel naprosto mění dosavadní interpretaci umění, ba dokonce
že se s ním zcela nenávratně bortí dosavadní estetika
a s ní spjaté koncepty díla. Dochází však opravdu k tak
razantní proměně paradigmatu? Je z hlediska pojmenování jedinečnosti divadla, jakési totální divadelnosti, nutné zavrhnout pojem „díla“? A vůči čemu se poté vlastně
vymezujeme – co je oním „dílem“?
Fischer-Lichte se ve svých analýzách v první části nové
knihy zcela otevřeně hlásí k odkazu Maxe Hermanna, zakladatele samostatného oboru divadelní vědy v Německu. Tato inspirace Hermannem není nikterak náhodná
a bude nutné se jí věnovat detailněji. Stejně tak je třeba
zdůraznit, že současníkem Hermanna byl Otakar Zich –
guru české divadelní teorie, jenž měl blízko k zakladateli
moderní sémiotiky Charlesi Sandersi Peirceovi, ačkoliv

nelze jednoznačně určit, jestli se o jeho postuláty opíral
vědomě nebo nikoliv. Zich proto představuje výraznou
opozici nejen k Hermannovi, ale zároveň i k myšlení
Fischer-Lichte samotné. V tomto kontextu je vhodné
poukázat na koncept „divadla jako zakoušení“ Jaroslava Etlíka9, který částečně vychází z revidovaného Zicha
a zároveň přichází se zcela novou interpretací divadla
skrze jeho ontologické principy, a jenž je v posledních
letech často srovnávaný právě s „estetikou performativity“. Komparace Hermanna se Zichem jakožto zdrojů
a východisek současného myšlení o divadle tedy nabídne
i hlubší srovnání obou pojetí – „estetiky performativity“
a „divadla jako zakoušení“.
Ačkoliv se dodnes – především v kontextu lingvistiky –
často setkáváme s tvrzeními, že divadlo je konotačním
znakem literatury, čímž se navracíme k osvícenskému
přeceňování dramatika, už Hermann a Zich tvrdili pravý
opak10. Jak si všímá Fischer-Lichte, Hermann artikuluje
autonomnost divadelního díla11 zdůrazněním fyzické
spolupřítomnosti aktérů a diváků a s tím spjatým přechodem „od znakového charakteru těla k [charakteru
– doplnil vn] materiálnímu“.12 Nicméně jeho obhajoba
divadla tak spočívá spíše v odmítnutí oné konotační
znakovosti, tedy v odmítnutí tehdejšího postoje kritické
obce, jež pokládala herce za nositele předem daných významů.13 Zich k problematice přistupuje zcela odlišně –
přiznává divadlu vlastní svébytný znakový systém, když

ROUBAL, J. Op. cit..
V širším kontextu, s přihlédnutím právě k německé škole, pak Roubal charakterizuje tuto změnu paradigmatu, již performativní
obrat představuje, následujícími proměnami: „od textuality k performativitě; od reprezentace k prezentaci; od reference k autoreferenci; od sémiotického těla k fenomenálnímu; od znakovosti k emergenci; od záměrnosti k nezáměrnosti; od významu k účinku;
od produkce k autopoiesis; od recepce k interaktivitě; od díla k události; od intencionální inscenace k interaktivnímu představení“
(ROUBAL, J. Op. cit., s. 74.).
8
In. ROUBAL, J. Op. cit., s. 64.
9
ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. In. Divadelní revue 10, č.
1, 1999, s. 3-30.
10
Přestože se u Hermanna ani Zicha nejedná doslova o konotační znak, který je až pozdějším – Barthesovým termínem –, ale spíše
o mezní případ literatury, domnívám se, že je taková generalizace možná.
11
Fischer-Lichte k pojmu díla u Hermanna uvádí, že je spíše dokladem ctěný tehdejšího slovníku (dogmatu) než logickým vyústěním a přesvědčením Hermanna: „materiálnost popsal jako pomíjivou, čímž mu upřel status ,díla‘“ (FISCHER-LICHTE, E. Estetika
performativity. Op. cit., s. 48.).
12
FISCHER-LICHTE, E. Estetika performativity. Op. cit., s. 47.
13
In. Op. cit..
6
7

z percepčního hlediska neutralizuje herce za postavu:
„herecká postava tedy v dramatickém umění představuje nikoli jediný, ale dominantní a rozhodující ‚Gestalt‘
na scéně“.14 Pro naše srovnání je tento moment velmi
podstatný, protože „Gestalt“ jako takový je ze své podstaty umělý a Zich tím staví dramatická umění do oblasti dovednosti, přiřazuje je k umělému tvaru, který
vychází z hereckého materiálu.15 Na půdorysu sémiotiky
bychom pak spolu s Etlíkem mohli u Zicha konstatovat
následující tezi: „herecká postava je znak, dramatická
osoba jeho význam“16 jako „výsledek divákovy duševní a vnitřně hmatové činnosti“.17 Odtud pak pramení
Zichovo vyjmutí hercovy hry z područí literatury, alespoň do té míry, že „odepřel […] literární předloze právo
na svébytnou jevištní existenci ve zvukové podobě“.18
Mezi divadlem a literaturou tedy, pokud bychom využili
současné terminologie, není pro oba teoretiky přímá ontologická souvislost – jsou to jiná umění, jiná média.19
Druhým klíčovým bodem, který pojí Hermanna se Zichem
a zároveň představuje určující východisko konceptu performativity u Fischer-Lichte, je zájem o prézentnost představení. Hermann ale na rozdíl od Zicha vychází ze „spoluprožívání skutečných těl ve skutečném20 prostoru“,21
zdůrazňuje tedy fyzickou spolupřítomnost, která – jak ji
Fischer-Lichte interpretuje – narušuje tradiční vztah subjekt-objekt a naopak inklinuje k partnerství subjektů.22
Zich pak nahlíží přítomnost a zároveň nezáznamovost

představení opět z pohledu diváka. Zde se můžeme znovu dovolávat Etlíka – Zich si „neklade otázku[,] jakým
způsobem herec ke svému výrazu dospěje, nýbrž mnohem víc ho zajímá[,] co vlastně vnímá divák při herecké kreaci“.23 To dokládá i jeho dnes už notoricky známá
definice dramatického díla: „…dramatické dílo je to, co
vnímáme (vidíme a slyšíme) po dobu představení v divadle“.24 Odtud pak plyne i onen závěr o neodlučitelnosti divácké a herecké složky,25 ačkoliv se, při vší Zichově
předjímavosti, ještě nejedná o komunikaci mezi hercem
a divákem, resp. o zpětnovazební kontakt,26 o interakci,
ale pouze o způsob recepce. Tento interaktivní moment
však nelze nalézt ani u Hermanna.
Fischer-Lichte se ostatně Hermannova odkazu nedovolává poprvé. Už ve starší studii Přitažlivost okamžiku
– představení, performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy,27 na které se spolupodílela s Jensem Roseltem, se k těmto dvěma klíčovým
obratům v tehdejším teoretickém myšlení o divadle hrdě
hlásí a domnívá se, že právě odmítnutí literatury na divadle spolu s důrazem na přítomnost představení vedly Hermanna k založení samostatného oboru divadelní
vědy v Německu. Zmíněná studie je zajímavá i z toho
pohledu, že čtenáři předkládá jistý myšlenkový konsensus recenzované knihy.
Pomyslnou triádu východisek Fischer-Lichte z Hermannových tezí dotváří Hermannův pojem hry, který v jeho

ETLÍK, J. Op. cit., s. 6.
„Herec byl v jeho teorii učiněn terminologicky nedůležitým, […] ponechal herci reálnou existenci na jevišti, ponechal mu roli
svrchovaného autora postavy (hybatele), ale zároveň ho z hlediska aktu vnímání učinil ‚neviditelným‘“ (ETLÍK, J. Op. cit..).
16
ETLÍK, J. Op. cit..; V tomto kontextu však musíme podotknout, že se jedná spíš o tehdejší úzus, dnes už profesor Etlík na svých
přednáškách interpretuje dramatickou postavu jako významovou představu obrazovou.
17
Op. cit..; V dnešní terminologii bychom hovořili o ose významová představa – dramatická osoba – příznak, na jejímž základě
se následně u diváka konstituuje význam.
18
Op. cit., s. 5.
19
Kupříkladu u tzv. interpretačního divadla stojí nejčastěji u jeho zrodu dramatický text (případně dramatizace, ačkoliv stejně tak
jím může být i obraz), ale tvůrci se jím pouze inspirují.
20
Srov. Zichova pravá a nepravá prostora, která je určující pro koncept „divadla jako zakoušení“.
21
In. FISCHER-LICHTE, E. Estetika performativity. Op. cit., s. 48.
22
Op. cit., s. 43.
23
Op. cit., s. 5.
24
ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1987, s. 13.
25
ETLÍK, J. Op. cit., s. 5.
26
Op. cit., s. 7.
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pojetí značí jistý přesah k antropologii. Divadlo je totiž
pro něj „hra všech pro všechny“28, kdy „[se] představení
děje mezi aktéry a diváky, je jimi utvářeno“29 a dochází k onomu zmiňovanému „spoluprožívání skutečných
těl ve skutečném prostoru“.30 Podle Fischer-Lichte tak
Hermann opouští od znaku ve jménu těla a tělesnosti
– u diváka se z hlediska recepce aktivizuje vícesmyslové
vnímání, neboť „synesteticky zapojuje ,tělesný vjem´
celého těla“.31 Koncept fenoménu autoreferenčnosti, který Fischer-Lichte z tohoto Hermannova pojetí odvozuje,
představuje chápání znaku, jež se výrazně liší od pojetí
české pozichovské divadelní teorie. Jedná se spíše o lessingovské pojetí přirozeného znaku, ve kterém je herec
„představující“ lidskou bytost považovaný za přirozený
znak. Česká škola se naopak opírá o Peirce, který považuje jakýkoliv umělecký znak již z jeho podstaty za umělý.
Jinými slovy – ačkoliv vnímám určitý fenomén jako přirozený, o přirozený znak se nejedná.
Dále se Fischer-Lichte při analýze Hermannova pojetí divadla jako hry zabývá především jejím latentním interaktivním momentem. Mohli bychom tuto latentní interakci
podložit například známým tvrzením Hans-Georga Gadamera, který tvrdí, že intendovat hru musí oba subjekty.32
Nicméně vzápětí Gadamer postuluje hru jako umělé médium. To koneckonců stvrzuje i významný zastánce herního principu divadla Zdeněk Hořínek – abychom uvedli
příklad z oblasti teatrologie –, který za obecně závazný
princip hry považuje pravidla. Jejich ustanovení následně vede k autonomnosti, svébytnosti hry, a v kontextu

divadla tak „hra herců nemá […] žádný vnější, mimo divadlo ležící praktický účel“.33 Fischer-Lichte však právě
tento projev hry opomíjí, resp. se soustředí především
na její rezonanci se skutečností, na její přesahy do reality a s nimi spjaté transformace účastníků (umění
prolínající se se skutečností ap.). Podle Hořínka je ale
„divadlo bez iluze […] protimluv“.34
Nastínili jsme tedy prozatím v hlavních obrysech problematiku, jíž se Fischer-Lichte v Estetice performativity – především pak v první polovině knihy – zabývá, a reflektovali jsme
a částečně i revidovali některá východiska, daná především
souvislostmi německé divadelní vědy, ze kterého autorka
vychází. Pochopitelně však nelze redukovat současnou německou teorii divadla jenom na koncept jakési panperformativity. Minimálně lze v jejím kontextu sledovat dvě rozdílné linie výzkumu – první zůstává věrná teatrologickému
uvažování, jedinečným specifikám divadla jako uměleckého
druhu (kupříkladu Hans-Thies Lehmann), druhá směřuje
k teatristice35, antropologii a jiným přidruženým oborům
(kupříkladu Joachim Fiebach). Podívejme se nyní detailněji na klíčové pojmy, které autorka definuje jako specifika
představení na podkladě Hermannových závěrů v druhé
části knihy. Jak jsme již konstatovali, valná většina zde uvedených argumentů se nachází i v několika jejích starších
studiích (především Přitažlivost okamžiku – představení,
performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy a Čím je představení v kultuře performancí?
Pokus o definici36). V Estetice performativity se však čtenář
setkává s mnohými doplňujícími ilustracemi reflektovaných

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie. Praha: DÚ, 2005, Ed. Jan Roubal,
s. 147-154.
28
In. FISCHER-LICHTE, E. Estetika performativity. Op. cit., s. 43.
29
In. Op.cit..
30
In. Op.cit., s. 48.
31
Op. cit..
32
GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. In Myšlení o divadle, II. díl. Ed. Miroslav Petříček. Praha: Herrmann & synové, 1993, s. 18.
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termínů, ať už vyloženě z divadelního prostředí – neboť Fischer-Lichte stále trvá na divadelních východiscích své teorie
– anebo z oblasti happeningů, action a dalších forem.
Jak je z výše řečeného patrné, základním rysem performativity a společně s ní tedy i všech čtyř specifičností
představení je u Fischer-Lichte její událostní charakter.37
Podívejme se nejprve na tzv. sémiotičnost představení, pro
kterou je příznačným momentem oscilace mezi řádem reprezentace a prezentace. „Každý z těchto dvou řádů generuje své významy“,38 píše už v jedné ze svých starších
studií Fischer-Lichte. Řád reprezentace zde charakterizuje
skrze vnímání znaku postavy, tedy skrze fiktivní svět. Oproti tomu generování významů v řádu prezentace spočívá
v oscilaci „mezi koncentrací na fenomén v jeho autoreferenčnosti a asociacemi, které vyvolává“,39 ačkoliv se jedná o „významy jako emergence, jež si divák nedokáže
v úplnosti podřídit“.40 Oba řády se pak během představení
různě prolínají a tento přechod mezi nimi se vyznačuje zároveň dynamičností a nestabilitou, což přenáší pozornost
na samotnou recepci v její procesualitě.41
Samotný procesuální charakter představení je pak důsledkem jeho mediální povahy, kterou Fischer-Lichte traktuje především „jako efekt interakce všech účastníků“.42
Druhý klíčový pojem vymezující specifičnost představení
se tedy soustředí na zprostředkovávanou, interpersonální povahu divadla43, je podmíněný fyzickou spolupřítomností aktérů a diváků a jeho prézentnost se koncentruje
na fenomén ztělesnění. Charakterizovali-li bychom dále

specifickou povahu představení, jež především „dává
každému, kdo se ho účastní, možnost zakoušet sama
sebe jako subjekt, jenž dokáže spolurozhodovat o jednání i chování jiných a jehož jednání a chování stejnou
měrou vyplývá z působení ostatních; tedy jako subjektu, jenž na sebe bere odpovědnost za situaci, kterou
sám nevytvořil, ale pouze se v ní ocitl, a nyní v ní musí
nalézt sama sebe“,44 pak se nám vyjeví transformační
povaha představení – přeměna diváka v průběhu představení,45 jež je ale podmíněná nárokem na jeho vlastní
tvořivost46.
Materiálnost představení, jak píše Fischer-Lichte, „netkví
v artefaktu, ale udá se, přičemž tělesnost, prostorovost
a zvukovost jsou zjevovány performativně“.47 Jedná
se tedy o tu sumu materiálnosti představení, která je
generovaná až v jeho průběhu, „hic et nunc“,48 a paradoxně tedy nezanechává „žádný fixovaný a tradovatelný materiální artefakt“.49 Tato „liveness“ představení má
za následek to, že „materiálnost nemá funkci označujícího, jemuž mohou být přiřazovány různé označované
[…]materiálnost je sama označovaným“.50 Buď je tedy
fenomén vnímaný tak, „jak se jeví, čili ve svém fenomenálním bytí“,51 anebo dochází k tomu, že „významy,
které jsou mu připsány, nejsou záležitostí subjektu, ale
vynořují se v jeho vědomí neodůvodněně a nemotivovaně, ačkoli mohou být často zpětně racionálně vysvětleny“.52 Částečně mohou být tyto významy součástí
jakési „inscenační strategie“, ale především vznikají tady
a teď. Pro vymezení materiálnosti představení je tedy

FISCHER-LICHTE, E. Estetika performativity. Op. cit., s. 235.
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Op. cit..
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velmi důležité rozlišení mezi inscenací a představením.
K tomuto tématu se dostaneme níže.
Veškerá specifika představení vycházejí nejen z jeho
událostního charakteru, ale vyvstávají také v rámci autopoiesis zpětnovazební smyčky,53 díky čemuž dochází
z hlediska tzv. estetičnosti představení k „emerzi“.54 Dalšími aspekty autopoiesis zpětnovazební smyčky jsou pak
„destabilizace (ne-li rozrušení) dichotomií; stavy liminality a s nimi spojené transformace, jimiž účastníci představení procházejí“.55 Výše popsaná povaha představení zároveň směřuje k transfiguraci všedního56 a podle
Fischer-Lichte implikuje, vzhledem k jeho událostnímu
charakteru, nemožnost interpretace představení skrze
klasický estetický pojem „díla“.57 Tuto hlavní tezi své
publikace Fischer-Lichte dokládá i argumentem demonstrujícím nezáměrnost vznikání významů, jež se vynořují
v autopoiesis zpětnovazební smyčce, vyvíjejí specifický
tlak na recipienta a realizují se v rámci liminálních stavů. Nicméně procesualita, která produkuje i čistě nezáměrné významy, nikterak „dílocentrismus“ neruší. To
ostatně konstatuje i Jan Mukařovský ve své slavné stati
Záměrnost a nezáměrnost v umění. Fischer-Lichte se při
svém vymezování vůči pojmu díla zabývá rovněž pojmy
inscenace a inscenování, kterými jednak vymezuje jedinečné a specifické postavení představení v rámci celé
inscenační strategie, a jednak jimi konkretizuje specifickou estetičnost představení. Termín inscenování podle
ní není nikterak slučitelný s pojmem představení, neboť
je procesem „plánování a ustanovení postupů, jež mají
Op. cit., s. 207.
Op. cit.
Op.cit., s. 235.
54
Op. cit..
55
Op. cit..
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Op. cit., s. 243.
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Op. cit., s. 233 – 260.
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59
Op. cit., s. 234.
60
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za úkol vyjevit materiálnost představení“.58 Tento proces
se však nemusí shodovat s konkrétní realizací, s představením. Přesto je z četných příkladů Fischer-Lichte patrné,
že autorka tomuto „plánování“ straní, neboť akcentuje
záměrnost a neustále se k ní vrací skrze emergenci významů. Mohlo by se zdát, že její odmítnutí „díla“ přitom
souvisí právě s touto otázkou záměrnosti – že zavrhuje
estetiku „díla“ kvůli její neschopnosti absorbovat onen
Hermannův událostní charakter představení, který je
zdrojem nezáměrnosti. Nicméně negací „díla“ se FischerLichte vymezuje spíše vůči modalitě artefaktu, neboť pro
ni představení nezanechává „žádný fixovaný a tradovatelný materiální artefakt“ a bez něj pak podle ní nelze
hovořit o „díle“.
Všimněme si ale, jakým způsobem Fischer-Lichte pojem
„díla“ interpretuje. Dílo podle ní v poststrukturalistické estetice „existuje v podobě artefaktu“59 a vnímatel
se „může de facto opakovaně vracet k témuž dílu“.60
Artefakt pro ni zajišťuje materiální bytí díla, ale je neslučitelný s událostním charakterem představení, neboť ten
se zmíněné fixaci vymyká. Jenomže tímto přístupem Fischer-Lichte hmotný substrát artefaktu svým způsobem
přeceňuje, současně jí však dílo i artefakt splývají v jednu entitu, jsou to de facto dvě podoby téže věci, a proto
je u ní následně „liveness“ představení v rozporu s dílem. Nahlédneme-li však problematiku vztahu artefaktu
a díla prizmatem české divadelní školy, reprezentované
v naší práci Etlíkem, pak lze (samozřejmě s vědomím,
že Etlík cíleně a explicitně navazuje na Mukařovského)

konstatovat důkladné rozlišování dvou navzájem hluboce spojených, leč ontologicky zcela odlišných, oblastí
– oblasti díla a oblasti jeho dvou výkonných modalit,
tedy modalit, které vlastně dílo vnímateli zprostředkovávají. Jak píše Etlík v Termínech k dohodnutí, artefakt „je
hmotný nositel díla, fixace smyslových, informačních
impulsů, která je zároveň latentní strukturou, jež má
schopnost (proto ostatně byla vytvořena) v momentě
recepce proměnit svůj ontologický statut v estetický
objekt…“.61 Umělecké dílo „je pak konstituováno na základě tohoto strukturního vymezení artefaktem vždy
v interakci s vnímatelem, to znamená jeho významovým doplňováním, dotvářením, ovlivňováním – dílo
i vnímatel na sebe působí navzájem“.62 A, jak dodává
Etlík, působí na sebe prostřednictvím estetického objektu. Z výše řečeného mimo jiné vyplývá, že v české estetice (na rozdíl od Fischer-Lichte) plní artefakt dvě funkce – funkci materiálně zabezpečující a funkci, řekněme,
podněcující, tedy jakousi funkci zakládajícího impulsu.
Estetický objekt pak vzniká jako mediální oblast vzájemné distribuce mezi artefaktem a recipientem a generuje
se tedy pouze na omezený čas recepčního aktu. Dílo je
pak pro Etlíka to, čeho se vnímatel v průběhu recepčního aktu dotýká, co poznává, zažívá, vnímá, nebo chceteli, zakouší. V divadelním kontextu bychom tedy mohli
postulovat inscenaci jako artefakt, resp. jako podněcující „strukturu“, (která se ovšem vlivem zpětnovazební
podstaty divadelního aktu může během recepčního aktu
rovněž proměňovat). Představení bychom pak moh-

li pojímat jako estetický objekt, který nejenže kontakt
s dílem vnímateli umožňuje, ale je také zdrojem jeho
případných (či potenciálních) proměn. Určitým problémem pro pochopení Etlíkova (a vlastně vůbec českého)
diferencovaného pojetí se může jevit jistá neuzavřenost,
ba takřka neuchopitelnost, tohoto konceptu. Na druhé
straně však může být tato neuzavřenost vnímána také
jako velká přednost tohoto přístupu. Etlík totiž nehledá
dílo jako striktně vymezenou fenomenologickou entitu,
jako zřetelně uchopitelný fenomén, který by bylo možné „uzávorkovat“ a s použitím nějaké metodologie plně
reflektovat. A právě to je bod, na němž se dá dobře ukázat zřetelný rozdíl mezi oběma koncepty. Oproti českým
strukturalistům, u nichž dílo artefakt přesahuje, totiž
Fischer-Lichte vnímá dílo do značné míry substančně.
Rozdíl bude ještě patrnější, srovnáme-li navzájem dvě
příznačné, nebo dokonce reprezentativní, věty obou
konceptů. Jestliže Fischer-Lichte říká, že: „…dílo existuje
v podobě artefaktu“, čeští strukturalisté s tím nejenže
nesouhlasí, ale odpovídají následovně: artefakt není podoba díla, artefakt je pouze jeho nositelem, a abychom
se s ním vůbec mohli zkontaktovat, je k tomu třeba ještě
estetického objektu63.
V současné době nadhodnocující autenticitu by mohl
koncept performativity působit jako zjevení a FischerLichte se sama takovému hodnocení nikterak nebrání,
dokonce lehce manifestačně hlásá samotné stírání hranic mezi skutečností a uměním.64 Jak jsme se však poku-

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In. KLÍMA, Miloslav a kol.. Divadlo a interakce. Praha: Pražská scéna, 2006, s. 23.
Op. cit..
V tomto odstavci vycházím z dosud nepublikované Etlíkovy studie o artefaktu.
64
FISCHER-LICHTE, E. Estetika performativity. Op. cit., s. 248.
65
FISCHER-LICHTE, E. Čím je představení v kultuře performancí? Pokus o definici. Op. cit., s. 19.
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sili doložit na základě umělého charakteru hry a znaku,
umění a skutečnost nelze takto zjednodušeně zaměňovat. Můžeme to demonstrovat na následujícím, pro naše
účely záměrně vyhroceném, příkladu: vražda, které jsme
byli svědky na ulici, se nutně liší od jakéhokoliv „zobrazení“ totožného aktu v umění. Nelze simplifikovat
úlohu a postavení diváka, je třeba recepční akt strukturovat; poznání, zažívání, vnímání nebo zakoušení je
odvislé nejen od estetických, ale i od dalších (kupříkladu
sociálních) kritérií. Právě tento nediferencovaný pohled
považuji za jeden z výrazných nedostatků konceptu performativity.
Závěrem lze konstatovat, že jedním z nejpodstatnějších
a nejinspirativnějších momentů v myšlení o performance
je u Fischer-Lichte její tvrzení, že performance záměrně

atakuje divákovy smysly. Její podstatou jako představení je, že se „především všem divákům totiž přihodí“,65
následkem čehož dochází k jistým transformačním efektům. Performance akcentuje jednak přítomnost (ve které se realizují všechny sémantické významy vyplývající
z přítomnosti živého performera) a jednak směřuje k určitému (významovému) bodu, kterým je podmíněna. Domnívám se však, abych rovněž zvolil manifestační tón,
že performativ je vlastně jen specifický případ Etlíkova
„ontologického principu“ v divadle, jeho enklávou.
FISCHER-LICHTE, Erika. Estetika performativity.
Mníšek pod Brdy: NA KONÁRI, 2011. 336 s. ISBN 97880-904487-2-8.

glosa

Web nadivadlo.blogspot.cz se těší čím dál tím větší popularitě. Jedná se o blog, na který přispívají kritické a teatrologické špičky svými bezprostředními dojmy z představení. Server se postupně stal jakousi uzavřenou komunitou, kde probíhají třaskavé diskuze o kvalitě různých inscenací a o stavu současné české divadelní kultury vůbec.
Jenže testosteron je mocný, a proto se takové diskuze náporem vzrůstající hladiny hormonu mohou velmi snadno
zvrhnout v intelektuální šarvátku. Takhle si to totiž vyříkávají dnešní muži. Rozzuřeně ťukají svými neurotickými
ručičkami do klávesnice ostré bonmoty, které mají nepřítele s grácií „vyoutovat“. Potutelně se smějí, když se dokáží schovat za pravidla logiky a um jazyka, a tak beztrestně o někom prohlásit, že je idiot. V noci se krčí u svých
počítačů a vyčkávají na útoky svých nepřátel a rozechvěle se přitom těší na další slastný úder do soupeřovy
argumentace. A já si říkám – proč si to kluci prostě nejdou ručně vyříkat před hospodu? Ženy se musely naučit
spravovat záchody, řídit autobusy a zabíjet zvířata. Je jen otázkou času, kdy se začnou prát před hospodou.
Někdo to za ty naše chlapy vzít musí.
Hana Lehečková

Setkání
s dialogickým já
Huberta
Hermanse
Eva Petelíková

Když před třemi lety pořádala Mezinárodní společnost
pro dialogické vědy1 konferenci v Aténách, zúčastnilo se jí i několik pedagogů z Katedry autorské tvorby
a pedagogiky, kteří tu v rámci workshopů představili
disciplínu Dialogické jednání s vnitřním partnerem2.
Jejich hodinu tenkrát navštívil také prezident společnosti a autor Teorie dialogického já3, profesor Hubert
Hermans.
Hermansova Teorie dialogického já má s dialogickým jednáním leccos společné. Dialog považuje za princip sebepoznání. Rozvíjí schopnost člověka nazírat na sebe i své
okolí z různých perspektiv, jakoby očima různých postav.
Vede k rozpoznávání těchto postav v sobě samém, objevování postav nových, a tím k rozvoji vlastního potenciálu. Možná proto a určitě i z mnoha dalších důvodů
pozvali pedagogové na základě aténského setkání profesora Hermanse na DAMU.
Nizozemský psycholog a profesor na Radboud University
v Nijmegenu zavítal do Prahy loni v prosinci. Zájemci tak
měli možnost během dvou dnů vyslechnout jeho přednášku, zúčastnit se otevřené diskuze a workshopu, to
vše na téma Teorie dialogického já a Dialogické jednání
s vnitřním partnerem: Zkoumání nečekaných setkání.
***
Huberta Hermanse jsem si poprvé všimla po jedné z hodin dialogického jednání. Z učebny vyšel postarší štíhlý
muž v džínách a černé bundě, s batůžkem na zádech
a s deštníkem v ruce. Nikterak výrazný. Až na tu minimál-

1
International Society for Dialogical Science. Vznikla v roce 2002 na Radboud Univerzity v Nijmegenu, jejím prezidentem je Hubert
Hermans.
2
Dialogické jednání s vnitřním partnerem je psychosomatická disciplína, kterou vyvinul prof. Ivan Vyskočil. Doc. Jan Hančil ji
definuje takto: „Dialogické jednání je svého druhu laboratorní situace umožňující sledovat a kultivovat v jasně stanovených podmínkách jednání na veřejnosti, (…) je založeno na individuálním zkoušení netematizovaného (nepředmětného) herectví, (…) ideálně
probíhá ve skupinách po 5-12 lidech po dobu jedné a půl hodiny ve větší třídě, (…) po jedné straně místnosti jsou židle v řadě tak,
aby nikdo neměl privilegované divácké postavení. Bokem (…) židle těch, kdo jednání vedou. (…) S výjimkou vedoucího je každý divák zároveň zkoušejícím. (…) Základním předem formulovaným pravidlem je (…) pravidlo veřejné samoty. Své jednání (…) adresuje
(zkoušející) sám sobě, ale tak, aby (…) zaplnilo prostor a došlo v patřičné intenzitě a zaujetí k divákům. (…) Dialogické jednání tedy
není nonverbální. Je zato tělové. Připomínky a postřehy učitele primárně směřují k tělovým impulsům, (…) právě upozorňováním
na tyto impulsy se účastníci dialogického jednání učí nalézat ve svém (…) jednání bytostné podněty. (…) V procesu dialogického
jednání je nejdůležitější zpětná vazba – možnost uplatnit postřehy reflektující proces: právě to je onen vnitřní partner (…)“ (citováno
z: HANČIL, J. K diváckým strategiím dialogického jednání. Disk 34. 2010, s. 74-75.)
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ně dvoumetrovou výšku. Když pak večer přednášel v Hallerově sále, více než výškou upoutával výrazem ve svém
obličeji – klidným, soustředěným a především zaujatým
věcí samou. Výrazem, který se často a nepostřehnutelně
rychle proměňoval v úsměv. Hned úvodní strana prezentace s fotografií Charlieho Chaplina a jeho nedokonalého
dvojníka prozrazovala, že smysl pro humor bude neopominutelnou součástí profesorova osobního dialogického
já. Nad fotografií žlutě svítil název přednášky: Inner Partners and the society of mind4.
***
Společenství mysli5 je jedním z ústředních pojmů Hermansovy Teorie dialogického já. Ta vznikla na začátku
90. let, je inspirovaná především americkou tradicí Williama Jamese a George Herberta Meada a dílem ruského
literárního vědce Michaila Michajloviče Bachtina.
Teorie dialogického já vychází z předpokladu, že existuje jednak svět kolem nás a jednak náš svět vnitřní. Tento
vnitřní svět není ohraničený tělesnou schránkou, ale
přesahuje ji, neboť důležitou roli v naší mysli často hrají
lidé, kteří nás obklopují. Mysl je jimi doslova obydlena,
takže i když to vypadá, že jsme sami, ve skutečnosti
nikdy sami nejsme. Naše já je jakousi minispolečností,
která je součástí společnosti širší. A vše, co se děje mezi
lidmi – diskuze, rozpory, shody, kritika, přijetí –, děje
se zároveň v každém zvlášť.
Naslouchat sám sobě v Teorii dialogického já znamená
být si svých vnitřních dialogů vědom a umět jim dát
prostor a čas, aby mohly probíhat. K tomu je ovšem
třeba dobře poznat ty, kdo se těchto dialogů účastní,
způsob, jakým dialogy probíhají, i ty, kteří naše vnitřní
diskuze řídí.
***
Hubert Hermans přednáší před sálem zaplněným pedagogy, studenty i externími návštěvníky fakulty. Mluví
pomalu a srozumitelně. Jeho dlaně se od sebe plynule
vzdalují a zase se přibližují. Co pomlka v řeči, to zastavení paží, a zase se hned jede dál, jedno gesto se proměňuje v druhé. Mám dojem, že před námi někdo cvičí tai-chi.

Profesor nám čas od času pokládá ne úplně jednoduché
otázky, jako např.: „Můžete uvést dvě řídící pozice, jednu
vnější a jednu vnitřní, ve své minulosti nebo v současnosti?“6 Vyměřuje několik minut na hledání odpovědí
v sobě samých. Hallerův sál se noří do soustředěného
ticha. Odpovědi na otázku ale zůstávají nevyřčené, profesor se pouze ptá, kdo z nás je našel. Jeho přednáška je
odborná a přitom velmi osobní. Nevychází z žádného suchého teoretizování, spíše reflektuje zážitky a zkušenosti
z praxe a nabízí způsob, jak na ně nahlížet.
***
Hubert Hermans není ve svém oboru žádným nováčkem. Poté co vystudoval psychologii, stal se profesorem na univerzitě v Nijmegenu a vyučoval také v Louvaini a v Pittsburghu. Rozvinul několik vlivných metod
a teorií a dnes je jedním z předních teoretiků narativní
psychologie a psychoterapie. V roce 2002 se stal prezidentem Mezinárodní společnosti pro dialogické vědy,
která každé dva roky pořádá v různých městech napříč
zeměmi i kontinenty konference otevřené psychologům
a vědcům z ostatních sociálních věd a umění. Výzkum
dialogického já propojuje různé psychologické směry
(narativní, kognitivní, personální, vývojovou, sociální,
klinickou psychologii), zabývá se psychoterapeutickou
praxí, výzkumem centrální nervové soustavy i literární
vědou.
***
Druhý den po přednášce je na programu otevřená diskuze na téma Setkání Teorie dialogického já s Dialogickým
jednáním s vnitřním partnerem pod vedením profesorského dua Hermans – Vyskočil. V kruhu s pedagogy KATaP, studenty i externími návštěvníky diskutují například
o tom, jestli je možné být „v situaci“ a zároveň „nad ní“
jako její pozorovatel. V terminologii Hermansovy teorie
se tato pozice „nad“ označuje jako meta-pozice7, má dialogickou povahu a umožňuje nahlédnutí jednotlivých
postav, rozpoznání jejich rozdílností a rozmanitosti, propojení některých z nich a nasměrování ke změně. V dialogickém jednání se ve stejných souvislostech mluví

o schopnosti nadhledu, poodstoupení si od situace a jejím okomentování. V této vnitřní pozici se člověk nachází
například také při psaní reflexe, kdy na základě zapojení
své tělové a emocionální paměti znovuprožívá nějakou
dřívější situaci a prostřednictvím slov o ní podává zprávu
druhým i sobě samému.
Dalším tématem diskuze je téma „přijetí“ jako podmínka
nezbytná pro vznik jakéhokoliv dialogu, ať už vnitřního
či mezilidského. Na to konto padne i otázka: „Supluje
ve své podstatě asistent při dialogickém jednání zkoušejícímu onu přijímající - nevyvinutou nebo málo rozvinutou - součást jeho vlastního já?“ Zůstává ale nezodpovězená. Nebo možná ne jednoznačně zodpovězená.
Množství otázek, překladů, odpověď jednoho, pak druhého profesora, kteří sami často odpovídají pokládáním
otázek, postupem času nezadržitelně ztrácí na přehlednosti. Ne že by tím diskuze přicházela o poutavost nebo
otevřenost, klidně bych ji vydržela poslouchat ještě další
hodinu, ale čas vypršel, končíme. Hubert Hermans si balí
do batůžku svůj A-čtyřkový blok, do kterého si prý dnes
zapisoval poznámky už u snídaně, a zve nás na odpolední workshop ve velkém tanečním sále.
***
Závěrečná část setkání s profesorem Hermansem je věnována kompoziční práci s identitou a emocemi8. Ta je
inspirována jednak uměním (abstraktním uměním, japonskými zahradami, orientálními mandalami) a jednak
Teorií dialogického já. Uplatňuje se především v koučování, poradenství a vzdělávání. A probíhá následujícím
způsobem: klient je vyzván, aby se ujal role umělce a vy-

tvořil krajinu svého já, která bude mít podobu kompozice. Umístí do ní své vnitřní postavy (já jako dítě svých
rodičů, já jako zaměstnanec, já jako požitkář, já jako
pesimista, …), vnější postavy (moje matka, můj šéf, …)
a emoce (radost, vztek, úzkost, …). Pracovat se dá s různými druhy materiálu, např. s kameny, ke kterým jsou
přiřazovány štítky se slovy a větami.
Záměr je ale pokaždé stejný – vytvořit takový obraz
já, který bude co možná nejbohatší a nejkompletnější. V něm se pak objevují vzorce zrcadlící dynamiku já
a poukazující na to, co se vlastně uvnitř člověka děje.
Způsob, jakým je nakládáno s prostorem, umožňuje lépe
porozumět vztahům mezi jednotlivými postavami i mezi
postavami a emocemi.
Smyslem kompoziční práce je nahlédnout na sebe sama
očima různých postav, neodmítat a nepotlačoval svoje
emoce, ale naučit se s nimi pracovat, přijímat je a vzdávat se jich za účelem rozvíjení vlastního potenciálu.
A také lépe porozumět tomu, co pro nás znamenají druzí
lidé a jaký prostor jim dáváme ve svém osobním a profesním životě.
***
Po posledním setkání s profesorem jsem vyšla z učebny,
svůj A-pětkový zápisník popsaný poznámkami schovala
do tašky a byla ráda za tu příležitost k bližšímu seznámení s Hermansovou teorií, za otevřený dialog, který s námi
profesor vedl, za nový možný pohled na své i jakékoliv
jiné já. A těšila jsem se na tu kopu nezodpovězených
otázek, na které budu moct hledat odpovědi, až svůj zápisník zase otevřu.

3 The Dialogical Self Theory
4 Vnitřní partneři a společenství mysli
5 The Society of Mind
6 Can you mention two promoter position in your past or present life, one external and one internal?
7 Meta-position
8 Composition Work on Identity and Emotions
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Dramatický
konflikt?
Konflikt.
Dramatický?
Lukáš Brychta

V poslední době se hojně diskutuje nad tím, jak by měla
vypadat výuka na vysokých uměleckých školách, co by
mělo být jejím obsahem, jak by měla být strukturovaná
a na co by se měl klást důkaz. Zároveň sílí snaha
o uznání uměleckých škol jako institucí, které umožňují
jedinečnou formu výzkumu. V duchu tohoto uvažování
se Katedra alternativního a loutkového divadla pokouší
o jakousi revizi a redefinici svého uspořádání i cílů.
Proces je to živý,1 stojící na vytrvalém hledání té
nejvhodnější cesty,2 a i z tohoto důvodu se domnívám,
že žádný příspěvek k nastíněným tématům nemůže být
na škodu.
Hlas 1: Vysoké školy jsou instituce pokrokové, neustále
se vyvíjející a snažící se o co nejkvalitnější výuku. A mezi
nimi vynikají školy umělecké, které jsou v živém dialogu
s předmětem svého zaměření, a tím pádem neustále
svou podobou reagují na jeho aktuální vývoj a podoby.
Chtějí přeci, aby jejich studenti byli po absolvování co
možná nejlepšími umělci.
Hlas 2: Vysoké umělecké školy vycházejí především
z tradice uměleckých forem, které se na základě svého
mnohaletého vývoje vybrousily do co možná nejlepších
podob a tuto znalost mohou a chtějí předat svým
studentům.
Do určité míry se vylučující názory přinucené koexistovat
pod jednou střechou. Prší.
korespondent Henryk Jurkowski: Domnívám se,
že nevím. J. W. Goethe rozlišoval tři formy umělecké
tvorby: obvyklé napodobování přírody, manýru a styl.
První přístup se snaží o co nejpřesnější napodobení

1
Ostatně i loni zavedený klauzurní festival otevřený veřejnosti se jmenuje Proces. Jde jen o to, nakolik svým názvem odkazuje
k dílu světoznámého německy píšícího Pražana židovského původu.
2
Z tohoto ducha – jako zatím poslední – vycházelo i symposium „Může být vysoká umělecká škola laboratoří“ konané 3. prosince
2012 při příležitosti oslav 60-ti let této katedry.
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umělcem viděného (pochopitelně s vědomím limitů
této snahy). Druhý pracuje s umělcovým individuálním
vkladem, jeho pochopením ztvárňovaného a vlastní
tvůrčí akcentací takových témat, z kterých může vytvořit
svůj vlastní umělecký svět. Styl je potom nejvyšší forma,
která značí vlastní nenapodobitelný rukopis daného
tvůrce, jeho kompaktní, autonomní umělecký svět. Aby
mohl styl vzniknout, je třeba autora kultivovaného,
oplývajícího vlastním poznáním světa a určitým postojem
k němu; obecně souvisí s vývojem od přirozené existence
člověka k existenci duchovní.
Hlas 1: Johann Wolfgang Goethe se narodil 28. srpna
1749 ve Frankfurtu nad Mohanem a zemřel 22. března
1833...
Hlas 2: Ve skutečnosti zemřel roku 1832.
Hlas 1: ...32 ve Výmaru a nejsem si zcela jistý, nakolik
se dá tento názor aplikovat na umění 21. století...? Takto
chápaný styl by byl spjat s klasickou estetikou, jež hlásá
univerzální, všeobecně platnou pravdu o světě. Takový
přístup však v současném umění téměř vymizel. Dnešní
praxe se vyznačuje vysokou mírou proměnlivosti, multiči intermediálností, projektovostí...
Hlas 2: Tedy způsob tvorby, kdy se jednotliví umělci
setkávají nad konkrétním dílem, jež musí být vytvořeno
během krátkého času, a po jeho dokončení se rozejdou
za dalším projektem, nad kterým se formuje opět nová
skupina tvůrců.
kolemjdoucí Nicolas Bourriaud: Moje knížka Postprodukce
(v Praze vydaná ve vkusném růžovém přebalu) začíná
nějak takhle: „Od počátku 90. let 20. století se stále
více a více umělců zabývá interpretací, reprodukováním,
3

BOURRIAUD, Nicolas: Postprodukce. Praha: Tranzit, 2004.

novým vystavováním či jiným využíváním děl ostatních
umělců nebo kulturních produktů, které jsou k dispozici.
(...) Tito umělci již nepracují se surovinami. Nevytvářejí
novou formu ze surového materiálu, nýbrž pracují
s objekty, které již obíhají na kulturním trhu, tj. nesou
informace, které do nich vložili jiní lidé. Pojmy jako
originalita (z latinského „origines“ – počátky, tedy stát
u počátků něčeho...), ba dokonce i tvorba (tj. dělat
z ničeho) se tak v tomto novém kulturním světě (...)
pomalu vytrácejí.“3
Současná těkavá umělecká praxe nepřeje kontinuální
práci ve stálé skupině, umělci nemají možnost
dlouhodobě prohlubovat svůj autorský rukopis, střídají
postupy a formy: v takovém prostředí není možné –
či je to značně obtížné – vytvořit „velké dílo“, natož
zformovat svůj „styl“. Období dešťů.
Hlas 2: Podoba aktuální umělecké tvorby je při
uvažování o školách jistě důležitá, ale je třeba si stále
uvědomovat, že se jedná především o instituce, které
fungují na základě víceletých státních akreditací. Ty
musejí mít definovanou, pevnou formu. Není možné si
při výuce jen tak měnit, co se komu zlíbí. Vždyť zde musí
být nějaká záruka kvality. Jinak by si diplomy už opravdu
všichni mohli tisknout doma. Právě svou strukturací –
za kterou ručí garanti oborů a stvrzují ji akreditace – by
výuce měla být garantovaná určitá kvalita a ucelenost.
Karel Makonj: ... ... ... ... (stoupající sloup cigaretového
kouře)
Hlas 1: Od ucelenosti je jen krůček k uzavřenosti –
a trvající uzavřenost vede ke slepotě. Vysoké umělecké
školy by neměly fungovat jako živoucí fosilie, ale jako
prostory, kde mohou studenti kultivovat svůj tvůrčí projev,

a to na adekvátní úrovni. Vždyť se jedná o školy „vysoké“,
tudíž by zde měl být jasně rozlišitelný rozdíl mezi nimi
a konzervatořemi. Měly by sloužit jako nadstavba oproti
„pouze“ řemeslným konzervatořím. Výše již zaznělo, že ani
pro současné umění není zvládnutí nějakého řemesla
to zásadní. Dnes se spíše jedná o schopnost orientovat
se v podobách a možnostech uměleckých přístupů.
Hlas 2: Jak je to s činoherním divadlem? Způsoby
interpretace, výstavba mizanscény a vůbec situace a celá
otázka dobře zvládnutého herectví?
přihlížející Karel Makonj: „(...) [P]oetika činoherního
divadla je výrazně ‚monoteistická‘ (s relativně daným
kánonem a poetikou), zatímco rhizomaticky rozrůzněná
síť oddenkových výhonků alternativního či experimentálního typu divadla se podobá řádění mnoha pohanských bůžků, požadujících po nebohém herci každý něco
jiného.“4 Herec této oblasti divadla se buď může zaměřit
jen na některý jeho aspekt, „oddenek“, či se může snažit
obsáhnout co největší spektrum znalostí a dovedností,
a tím pádem se stát univerzálnější a flexibilnější pro současnou praxi. Této multiplicitě je ale nutno přizpůsobit
i styl a formu výuky.
Nejspíše záleží na konkrétním předmětu studia či
na daném oboru. U některých typů tvorby se dá
snadněji říci, čím musí absolvent projít, co zvládnout,
aby své médium na požadované úrovni ovládl. U méně
ustálených a tedy ustavených forem se situace
liší. Jako adekvátnější se může jevit přístup výuky
vzdálenější „středoškolsky“ pevné podobě rozvrhu
a naopak tíhnoucí k podobě flexibilnější, modulové či
workshopové. Zde mohou být studenti konfrontováni
s širším spektrem rozdílných pedagogů a jejich přístupů.
Až takovými navzájem odlišnými setkáními se může

před studenty otevřít šíře současné divadelní tvorby.5
Snad polojasno?
Hlas 2: Pokud bude většina výukového času věnovaná
experimentování, zkoušení si, nutně ubude prostoru
pro teoretické či do obecně-kulturních souvislostí
uvádějící
předměty. Nestanou se tak absolventi
pouhými dovádějícími dětmi, místo – jak někde řekl
Henry Jurkowski – tvůrce dostatečně humanistického,
skutečně zodpovědného za svou tvorbu?
Jerzy Grotowski: „Člověk poznání disponuje činěním,
doing, nikoli myšlenkami či teoriemi. Co dělá pro
praktikanta opravdový učitel? Říká: udělej to. Praktikant
zápasí, aby pochopil, aby převedl neznámé na známé,
unikl učinění. Už tím, že chce pochopit, se vzpírá. Pochopí
ale teprve, až když udělá. Udělá, nebo ne. Poznání je věc
činění.“6
Hlas 2: V tom případě nerozumím rozdílu mezi střední
školou vycvičující v dovednostech a poskytující prostor
na tvorbu a vysokou školu rezignující na teoretickohumanitní vzdělání a poskytující prostor na tvorbu.
V tuto chvíli by ta první měla výhodu v předávání
řemesla, kdežto ta druhá by nenabízela již vůbec nic
„navíc“.
Karel Makonj:
Výzkum je esenciální prostředek výuky
umělecké vysoké školy. Výzkum je více než experiment:
jedná se o „hledání s reflexí,“ o činnost na jedné straně
uměleckou (kreativní) a na straně druhé propojenou
s akademicky poučenou reflexí. (krabička s cigaretami
je prázdná, po kapsách také žádné nezbyly...)
Hlas 1: Jistě nikdo nechce opomíjet teoretickohumanitní vzdělání, jen je otázka, na jaké úrovni

MAKONJ, Karel: Alternativa či alternativy? in KLÍMA, Miloslav (ed.): Divadlo a interakce V. Praha: Pražská scéna, 2011.
Takovým pokusem je akreditace oboru Divadelní tvorba v netradičních prostorech a forma jeho výuky, obecněji nové
tendence na celé Katedře ALD.
6
GROTOWSKI, Jerzy: Performer. Svět a Divadlo 1999, č. 3: 101-104.
4
5
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cedulka při vchodu do Školy architektury prof. Emila
Přikryla, AVU:
(tiše) ...je typem školy postgraduální a poskytuje
nadaným a technicky již připraveným posluchačům
architektonické vzdělání na podkladě uměleckém...

krátké – doby hotovým výstupem. Za který má být ještě
k tomu hodnocen a na němž může záviset možnost dále
pokračovat ve studiu. Takové podmínky nejspíše mnoho
prostoru pro zodpovědnost a promyšlenost neposkytují.
epilog: Je konec představení. Hráli je, / jak jsem už řekl,
duchové a teď / je z nich jen vzduch, jen pouhopouhý
vzduch. / Nejvyšší věže, skvostné paláce, / vznešené
chrámy, ano, celý svět / se rozplyne a všechno, co je
v něm, / zmizí, jak tenhle pomíjivý výjev – / ani cár mlhy
po něm nezbude. / Ze stejné látky jsme, z níž spřádají
/ se sny, a život je jen ostrůvek, / co ze všech stran je
obklopený spánkem.7

Hlas 1: ...ale na druhou stranu nesmí probíhat pod
tlakem nutnosti vykázat se do určité – většinou zoufale

Autor je studentem KTK i KALD (Divadelní tvorba
v netradičních prostorech)

a v jakém množství se má studentům nabízet. Převládá
obava, aby se z kreativního tvůrce nestal problematizující
teoretik (na úkor „svěžesti“ jeho tvorby). Na druhé straně
si jistě všichni přejí, aby každá tvorba, každý tvůrčí akt
byl „zodpovědný“, tvůrcem řádně promyšlený. Jistě jsou
školy, kde se tomuto stylu tvorby-výzkumu daří...
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V posledních několika letech se ve velkých kamenných divadlech rozmáhá trend pevné pracovní doby uvaděček.
To v praxi znamená, že jsou zřejmě placené přesně do ukončení inscenace. Potlesk nepotlesk, jakmile se zatáhne
opona, jde se domů. Tak se někdy může stát, že zatímco odměňujete herce za dobrý výkon, uslyšíte za sebou
zamykat dveře od lóže, kde ještě sedíte, a po zoufalém volání o odemknutí si vyslechnete ještě dramatický výstup
o tom, že někdo pospíchá domů a vy tam nemáte co vysedávat, i když jste si řádně koupili lístky. A tak doporučuji
si buď přibalit do kabelky ke společenskému oděvu spacák, nebo netrpělivě sledovat stopky, kdy budete moci
vyběhnout v bezpečí z hlediště.
Zuzana N. Burianová

Výchova
k tvorbě:
Výchova
k sebeprezentaci nebo
k výkladu
existence?
Vít Pokorný

1

Následující text byl přednesen na „IX. Teatrologickej
konferencii v Banskej Bystrici“, pořádané Fakultou
dramatických umení Akadémie umení v Banskej
Bystrici ve dnech 30. listopadu–1. prosince 2012.
Dvoudenní rozjímání nad divadlem se tradičně
koná jako připomínka banskobystrického rodáka,
významného slovenského spisovatele, dramatika
a teatrologa, profesora Petra Karvaša. Letošní
setkání si za ústřední téma určilo „Formovanie
tvorivej individuality (od zručnosti ku kreativitě).“
Se svými příspěvky vystoupili teatrologové i praktičtí
divadelníci ze Slovenska, Česka, Slovinska, Polska,
Srbska a Ukrajiny. Divadelní fakultu AMU zde
reprezentovali prof. MgA. Jan Vedral PhD. a vedle
MgA. Víta Pokorného i další posluchači doktorského
stupně MgA. Eva Kyselová a Mgr. Walter Nagy.
Na úvod nechť zazní velký filozof Platón, konkrétně
úryvek z jeho zásadního „Mýtu o jeskyni“, který
je součástí autorovy Ústavy: „Pomysli si lidi jako
v podzemním obydlí, podobném jeskyni, jež má
ke světlu otevřen dlouhý vchod zšíři celé jeskyně;
v tomto obydlí již od dětství žijí spoutáni na nohou
i na šíjích, takže zůstávají stále na témže místě a vidí
jedině dopředu, ale nemohou otáčeti hlavy, protože
jim pouta brání; vysoko a daleko vzadu za nimi hoří
oheň a uprostřed mezi ohněm a spoutanými vězni jest
nahoře příčná cesta, podél níž si mysli vystavěnou
zídku na způsob přepážek, jaké mívají před sebou
kejklíři a nad kterými ukazují své kousky. (…) Mysli
si pak, že podél této zídky chodí lidé a nosí všelijaké
nářadí, přečnívající nad zídku, také podoby lidí a zvířat
z kamene i ze dřeva i všelijak vyrobené, přičemž jedni
z nosičů, jak se podobá, mluví, druzí pak mlčí.1“ Citovat
z Platóna na teatrologické konferenci může někomu
připadat poněkud nepatřičné. Vždyť antický filozof
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patřil k odpůrcům divadla, protože zrcadlový odraz
světa na jevišti je pro něj nápodobou pouhé nápodoby
skutečně plného bytí prostoru Idejí. Divadlo tudíž
nereflektuje skutečnost, ale je ještě pokleslejším sluhou
deformovaného a šalebného světa smyslů.
Avšak zamysleme se nad tím, kdo je umělec (pro
tuto konferenci konkrétně – divadelní umělec).
V systematické triádě Svět idejí – Svět smyslů – Múzické
umění je postavení divadelníka zapouzdřeno do slupky
řemesla, v němž tvůrce (ať už jde o herce, režiséra či
scénografa) esteticky zhmotňuje náš „přirozený svět“,
tak jak ho vidíme nebo jak bychom si představovali, aby
vypadal v přísně materialistickém uchopování našeho
„pobytu zde“. „Přirozený svět“ můžeme vnímat jako
složitou strukturu hierarchizace společenských vrstev,
předpisů, zákonů, norem, zákazů, ale samozřejmě
i radostí. Určitá strukturovanost společnosti je nutná,
neboť bez ní by se civilizace nemilosrdně rozpadla.
Vždy však hrozí nebezpečí, že síla nutné struktury
přeroste svou „přirozenost“ a ohrozí elementární funkce
lidskosti – svobodu, morálku a (což nás obzvláště
zajímá) imaginaci. Paradoxně tedy to, co má společnost
ochraňovat, ji může od základů destruovat.
Strukturalismus civilizace nás pak v řemeslném
zrcadlení vede k jistotám žánrů, pravidelnému
formálnímu a obsahovému uspořádání díla, či lépe
řečeno kulturního produktu. Víme nebo se naučíme, jak
správně napsat konverzační komedii, srdceryvné drama
nebo napínavou zápletku z nekonečného televizního
seriálu. Použil jsem slovo „naučit“ a dostávám se tak
k problematice uměleckého vzdělávání.
Umělecké školy jsou institucionalizovanou centrálou
tohoto zrcadlení, čímž je však nechci úderem jedné věty
2
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dehonestovat coby řemeslnické přípravky. K vzdělávání
nových umělců docházelo již od antických časů, byť
šlo o úzký okruh mistra a hrstky jeho žáků. Vysoké
vzdělávání v oborech múzických je pouze vyvrcholením
dlouhodobého procesu společenských snah dát tvořivé
výchově určitý rámec, příznakem kulturně vyspělé
společnosti. Problém vzniká ve chvíli, kdy se pokusíme
definovat, co je cílem onoho několikaletého setkávání
dvou myšlenkových a hodnotových subjektů: učitele
a žáka.
Viděno Platónovýma skeptickýma očima jde o onu školu
řemesla, jak jsem se jí pokusil načrtnout výše. Jedinec
získává dar určitého specifického talentu a pracovní
náplní učitele je tento dar podchytit, rozvinout,
formálně vytříbit, dovést ho k co nejdokonalejší
schopnosti nabídky směrem k zákazníkovi (divákovi).
Záměrně užívám slov „pracovní náplň“ a „zákazník“.
Jsou to termíny mateřsky přimknuté k děťátku tržního
hospodářství, které si současný svět tolik hýčká.
Hodnota zde vyplývá z nekonečného toku nabídky
a poptávky. Všechno, od buřta po Ingmara Bergmana,
je směnitelným zbožím. Vysokým školám se dařilo
dlouho stát stranou tohoto kapitalizačního procesu,
avšak díky přejímání tzv. Boloňského systému2
jsou tyto instituce ducha tlačeny do prostoru trhu.
Používejme však spíše slova „byznys“, neboť v něm
se lépe zhmotňuje finalita veškerého užívání lidského
potenciálu. Jsou jimi zisk, nivelizace hodnot, kde buřt
může být Bergman a Bergman zase buřt. Umělecké
školy nejsou výjimkou.
Byznys ostatně kulturu chápe jako řemeslo, továrnu
prefabrikovaných snových šidítek, u kterých se divák
zasměje a zapomene na „ty hrůzy vokolo“, jak by řekl
Zdeněk Troška, režisér nenáročných lidových komedií

typu „Kameňák 1–3“. Múzická škola se od základního
výzkumu, který ne vždy přináší jisté výsledky, přesune
k výzkumu aplikovanému, v němž žák-umělec bude připraven svůj um vložit do služeb byznysu.
Ostatně všimněme si, jak se i do umění vkradlo to
odporné slovo „projekt“. Zatímco minulý režim pro
označení budování krásné budoucnosti používal prvních, druhých či pátých pětiletek, dnes hodnotu našich
myšlenek a činů balíme do „projektů.“ Česká Wikipedie
definuje „projekt“ takto: „Projekt je časově ohraničené
úsilí, směřující k vytvoření unikátního produktu nebo
služby. V této obecně přijímané definici jsou klíčové
zejména omezení projektu v čase a jedinečnost jeho
výstupů, protože právě tyto charakteristiky ho odlišují
od procesu. Projektem tedy, alespoň v pravém smyslu
toho slova, není činnost, u které není jasně definován
její konec, a to jak z pohledu času (kdy činnosti skončí), tak z pohledu výstupu (čeho bude činností dosaženo).“3
Divadelníci stále častěji signují své počiny slovem
„projekt“. Můžeme z toho vypozorovat postupné
přitakávání obchodovatelnosti kultury. „Projekt“
je uzavřený celek, produktový balíček, určený
ke konzumaci. Projektování proniká i do samotného
vzniku díla. Máme záměr (co chceme sdělit a především
jak to chceme sdělit), zdroje (herce, režiséra atd.)
a materiál (divadelní prostor). Nejdůležitější však je,
že už na začátku musíme mít v hlavě cíl našeho počínání.
Neboť účelem projektování je finalita, výsledek, který
lze nějak změřit a zhodnotit. Umělci ke slovu „projekt“
poněkud alibisticky přimykají slovo „autorský“. Je to
zřejmě jakási snaha odlišit kulturní produkt od produktu
poněkud méně „estetizovaného“. Avšak i onen buřt má
svého autora, tržní systém však zatím ještě nenapadlo
3
4

použít na etiketě uzeniny označení: „Autorský projekt
Josefa Vondráčka a kolektivu.“
Vnímání umění jakožto součásti byznysu je také velice
svůdné pro ego umělců, neboť na první místo klade
jejich ostenzi a nikoliv myšlenku, které jsou oni médiem.
Proslulost hercovy tváře, autorova řemeslná zdatnost
znamenají pro obchod záruku, že jimi zaštítěný produkt
bude mít u konzumentů úspěch, stane se finančně
rentabilním. Sebeprezentace tvůrce je tak dopingem
talentu, ale jak víme z psychologie, každá závislost
na narkotikách vede k postupné degeneraci. Upadá
řemeslná kvalita, tím pádem i zájem konzumenta,
a ve výsledku je umělecký řemeslník zahozen Smithovou
neviditelnou rukou trhu na Marxovo „smetiště dějin.“
V soudobé totalitě bezobsažných filmových a televizních
obrazů navíc marně hledáme specifickou kvalitu divadla
oproti jiným audiovizuálním „nosičům.“ Herec svou
„reálnou“ přítomností na jevišti nenabízí povětšinou
nic jiného, než tuto svou existenci v prostoru a čase.
Přesahu do roviny symbolické a abstraktní už schopen
není, neboť filmově-televizní axiom „pravda je to, co
vidíme a slyšíme“ prosákl i do herecké práce na jevišti.
V takovém případě musíme souhlasit s Platónem, neboť
divadlo je vskutku pouhým přívažkem stínového světa
smyslů.
Přeskupme však filozofův vzorec a vytvořme trojici
Svět idejí – Múzické umění – Svět smyslů. Mezi
absolutnem a naší existencí stojí estetizovaná tvorba,
která je primárně pojítkem mezi dvěma oblastmi:
Idejemi a Smyslovým světem. V tomto ohledu je
umělec médiem, tj. prostředníkem, který získává
talent z explicitně nedefinovatelné vyšší sféry (lidově
se tomu říká „polibek Múz“) a stává se mluvčím,
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nikoliv projektantem, metafyzických hodnot, snažících
se posluchače a diváka dovést k určitému poznání či
alespoň k estetické libosti. Příkladem nám budiž Homér,
který se ve svých eposech distancuje od přímého autorství
veršů, považuje se za pouhého mediátora vyššího
múzického prostoru, jenž mu diktuje, co má říkat svému
okolí: „O hněvu Achilleově, tak zhoubném, nám zpívej, ó
Múso!“4 Takto začíná jeho epos Ílias. Tedy nikoliv Homér,
básnická celebrita a superstar, je původcem estetické
krásy, ale něco mimo něj, nějaká vyšší skutečnost. Proto
jsem také o talentu v úvodu svého příspěvku nemluvil
jako o něčem, co se dá řemeslně „vyobchodovat“, ale
jako o daru.
Umělec uvědomující si své schopnosti jako dar je
oním Platónovým osvobozeným vězněm, který vyšel
z jeskyně, nejprve byl oslněn září slunce a odmítal si
připustit, že je něco jiného mimo svět stínů: „Ano,
myslím, že by potřeboval si zvyknouti, kdyby chtěl
viděti, co jest nahoře. A nejprve by zíral nejsnáze
na stíny a potom na obrazy lidí i ostatních předmětů
zrcadlící se na vodních plochách, později pak na ty
předměty samy; (…) Konečně pak, myslím, byl by s to,
aby popatřil na slunce, ne na jeho obrazy ve vodě nebo
na nějaké jiné ploše, nýbrž na ně samo o sobě na jeho
vlastním místě, a aby se podíval, jaké jest. Nutně.“5
Chápání umělce je zde tedy mnohem komplikovanější,
nedá se shrnout do jedné vysoustruhované formulky.
Kdyby byl Bůh vysvětlitelný a pochopitelný, nebyl
by to už Bůh. Důležité pro nás ovšem je, že se takto
ruší uvažování o umění jakožto o tržním produktu,
zrcadlovém odrazu světa. Zatímco podle Platóna divadlo
stahovalo do podprůměrnosti, v druhém uchopení
naopak vytahuje diváka do prostor, které ho přesahují,
dávají mu příležitost dotknout se nekonečnosti vesmíru
nebo alespoň vidět slunce takové, jaké opravdu je.
5

Nebudu tu však za východního šamana, který by
umělce stavěl mimo prostor a čas, čaroval s mystérií
nebo glorifikoval absolutní formální anarchii. Vraťme
se z vesmíru zpět k uměleckému školství a alespoň
elementární terminologii. Není umělec-mediátor vlastně
tvůrcem základního výzkumu, který je svou přirozeností
(nebo svým talentem) nucen hledat vyšší smysl naší
existence? Zkoumá, experimentuje, nachází zvláštní
až možná šokující souvislosti, ale přitom nevidí cíl,
finalitu, ochranné logo produktu? V takovém případě
není vztah učitel-žák založen na směně řemeslných
dovedností, ale na vzájemné inspiraci a kultivaci onoho
tajemného talentu, daru schopnosti stát mezi dvěma
sférami. Učitel žáka vzdělává, dává mu poznat objevy
minulosti, snaží se odhalit a posílit určité specifické
rysy jeho talentu. Vzdělávání není struktura, ale
cirkulace. Bytí není sociální a materiální hierarchie,
ale hodnota sama o sobě. Že musí mít jisté mantinely,
je přirozené a nijak to neodporuje metafyzickému
zaměření uměleckého studia a tvorby. Aby umělec
mohl se svým talentem jít za hranice stínohry, musí
nejprve shromáždit prozatímní (nikdy definitivní)
výsledky svých předchůdců. Proto jsou podle mého
na uměleckých školách tak důležité přednášky
a semináře z dějin divadla (hudby, filmu, literatury).
Pomáhají nacházet souvislosti, označovat nedořešené
otázky, stát se podporou na cestě při estetické kultivaci
osobnosti-média.
Bohužel, vzdělávání je stále více pohlcováno oním
prizmatem byznysu. Tím pádem je kultivace ducha
zbytnou překážkou na cestě za řemeslnou dokonalostí,
která umělce dovede k lepšímu uplatnění na trhu
kulturní práce, ale hodnotově bude naprosto zbytečná.
Ostatně, stejně jako onen umělec-řemeslník. Proto
přednáškové sály povětšinou zejí prázdnotou. To,
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že se konkrétně na DAMU neučí alespoň přehledově
dějiny filozofie a literatury považují za trapné obcházení
toho, z čeho veškeré skutečné divadelní úspěchy
vycházejí. Mnohem více se však děsím případné
skutečnosti, že by se filozofie a literatura na DAMU
opravdu začaly učit. Mohl by se totiž až necudně
obnažit propastný rozdíl mezi talentem chápaným
řemeslnicky, tržně, obchodnicky a talentem chápaným
jakožto soubor určitých svébytných myšlenkových,
estetických a tvůrčích schopností, který je třeba vést
k větší přesnosti. Herec nevidící dál než za svůj dobře
vycvičený hlas bude dozajista kvalitním přínosem
do nekonečných Ulic a Ordinací jakožto médium
vedoucí k zamyšlení, mě však přestane zajímat po pár
slovech (byť pronesených s grandiózní dikcí). Vzdělávání
není plnění mozkových a fyzických přihrádek, ale růst
v prostoru. Možná se však jedná o přirozenou nutnost
vysokoškolské umělecké výchovy, kterou si jenom
nechci připustit.
Ani jedna z mnou popisovaných platónských triád není
ideální. Nemůže vyřešit sociální a existenční problémy
člověka dneška, minulosti a budoucnosti. Ostatně
se domnívám, že tyto problémy žádné absolutní řešení
nemají – společenské režimy se střídají, ale síla dobra
a zla zůstává stále v obdivuhodné rovnováze. Každý
kvalitativní krok kupředu je vykoupen nevyhnutelnou
ztrátou nějaké jiné kvality. Věříme, že se materiálně,
fyzicky a inteligenčně vyvíjíme, ale přitom stojíme
na místě. V této absenci civilizačního pokroku pak
jedinými platnými veličinami zůstávají mravnost
a láska. Jakožto pojmy abstraktní jsou sdělitelné pouze
skrze estetično, a proto by nás, teatrology i praktické
divadelníky, měly možnosti současného divadla více než
zajímat. Zatímco první triáda, tedy Svět idejí – Svět
smyslů – Múzická umění, činí z tvorby a moudrosti tržní
komoditu a múzy ponižuje na úroveň předměstských
šlapek, druhá triáda, Svět idejí – Múzická umění – Svět
smyslů, v uměleckém tvoření vidí určitou naději. Ba

možná i jistotu, že naše existence má i jinou hodnotu,
než je platový výměr, za který jsme leckdy ochotní
prodat svou důstojnost.
Nejsem apriorním odpůrcem vysokého uměleckého
školství, jak by někoho při mých častých kritických
invektivách vůči vlastní Alma mater mohlo napadnout.
Naopak, školy jsou posledním útočištěm, kde se dají
nějak rozvíjet vlastní schopnosti bez úporného lpění
na finanční rentabilitě. Tento můj příspěvek nebyl
rozmetáváním města vzdělávání, ale budováním
hradeb okolo jeho nejdůležitějších staveb. Těmi jsou
talent a moudrost, dvě propletené ruce jednoho těla,
které bez sebe nemohou existovat.
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Můj
krásný
svět
(2005)
Pavel Trtílek a Jan Krupa

„Hra je to velmi divoká, velmi výstřední a do určité míry
extremistická. Současně se mi zdá, že podává důležitou
informaci o době, ve které žijeme. Dotýká se dnešních
zmatených hodnot, pojednává o pasti konzumu a o manipulaci. Velmi závažným způsobem nutí přemýšlet
o naší realitě.“
Vladimír Morávek (květen 2008)
POSTAVY:
Vilma
Bělka
Zděňka
Muž
Vilma, Bělka a Zděňka jsou penzistky.

Byt Vilmy.
Vše se odehrává v obývacím pokoji, odkud vedou jedny dveře do předsíně a druhé do kuchyně. V pokoji
je stolek s kanapem a dvěma křesly, skříň, u dveří
do předsíně velká váza s umělými květinami. Na zdi je
police s několika budíky.

tvorba

Vilma přináší z kuchyně podnos s osmi skleničkami.
Má skvělou náladu, notuje si. Vyrovnává skleničky
na stolek.
VILMA: To jsem zvědavá, co na to děvčata řeknou. Takových krásných věcí. Samou zvědavostí jsem usnout
nemohla. Šla jsem si brzy lehnout, abych byla ráno čerstvá. Jenže se noc vlekla. Několikrát jsem vstala k oknu
– přes ulici všichni spali. (zarazí se) Raději dám jiné
skleničky. S ovocnými motivy, ať mají děvčata na co
koukat. (skládá skleničky zpátky na podnos) Venku
už svítalo a oko pořád ne a ne se zamhouřit. Budíky
jsem ponatahovala, katalogy přerovnala i vodu zkontrolovala, je-li správně zavřená, a únava stále ne a ne
se dostavit. Pořád jsem se převalovala, a jediný výsledek byl, že se mi přeleželo levé oko. (odnese podnos
se skleničkami do kuchyně)
Jeden z budíků na polici začne zvonit.
VILMA (vrací se z kuchyně s krabicí skleniček, položí
ji na stolek, přijde k polici, a když zjistí, který budík
zvoní, vypne ho): Dvě hodiny přesně. (vyndá z krabice skleničku s obrázkem hrušky) Tyto budou ideální.
(položí skleničku na stolek) Tak mi přijde, že k těmto
skleničkám by lépe pasoval jiný ubrus. (vrátí skleničku
do krabice, tu položí na kanape, vyndá ze skříně jiný
ubrus a vyměňuje ho za ten původní) Jen aby to děvčata našla, Vlasta se jednou ztratila na procházce a dva
dny byla celostátně nezvěstná. Našli ji, jak obědvá v domově důchodců. Bůhví co ji napadlo tam chodit. Má
přece solidní bydlení. (původní ubrus dá do skříně, pak
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tvorba
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začne z krabice vyndávat osm skleniček a pokládá je
na stolek – na každé je obrázek jiného druhu ovoce)
Rok už to bude, co jsme u ní s děvčaty besedovaly.
A konečně přišla řada na mě. Tolik krásných věcí, co
děvčatům ukážu, ještě pohromadě neviděly. Naštěstí
ta minulá zásilka již dorazila. Zděňka bude koukat obzvlášť, dovede ocenit krásnou věc.

HLAS BĚLKY: Nazdar, Vilmo.

Začne zvonit další budík.

HLAS BĚLKY: To ne, tašku s sebou beru vždycky.

VILMA (jde k polici, když zjistí, který budík zvoní, vypne ho): Dvě hodiny přesně. Děvčata tu budou cobydup. Chtěla jsem upéct bublaninu, ale ještě by mně ty
krásné věci umastily. Zvlášť Bělka, ta ráda jí a neohlíží
se.

Vilma s Bělkou přicházejí z předsíně, Bělka má s sebou
tašku na kolečkách.

Začne zvonit další budík.

BĚLKA: Víš přece, že si potrpím na dochvilnost. Některá děvčata jsou schopna se zpozdit i o dvacet minut.

VILMA (zjistí, který budík zvoní, vypne ho): Dvě hodiny přesně. Budíky… Nařídila jsem je všechny – kdyby
se některý zastavil, zazvoní jiný. (krabici od skleniček
odnese do kuchyně)

HLAS VILMY: Vítej a pojď dál.
HLAS BĚLKY: Tady je chládek.
HLAS VILMY: Byla jsi nakupovat?

VILMA: Jsi tu první, Bělko. Jako vždy na minutu přesně.

VILMA: Vlasta se jednou zpozdila o tři hodiny.
BĚLKA: A vstoupila bez omluvy.

Začne zvonit další budík.
VILMA (vrací se z kuchyně, přijde k polici, a když zjistí,
který budík zvoní, vypne ho): Tady je to jak na manévrech. Budíky mi podávají hlášení. Mají u mě ale vojnu…
(směje se)

VILMA: Posaď se, Bělko. Domnívala jsem se, že zvoní
budík, a to jsi byla ty.

Někdo zazvoní.

VILMA: Slyším hůř na levé ucho, tak jsem to hned neodhalila.

VILMA: Á, další se hlásí. (snaží se zjistit, který budík
zvoní)
Znovu někdo zazvoní.
VILMA: Mankote… Děvčata! (odejde do předsíně)
HLAS VILMY: Dobré odpoledne, Bělko.

BĚLKA (postaví tašku na kolečkách vedle kanape):
Budík?

BĚLKA: Já poslední dobou nedoslýchám na pravé. (posadí se) Tak si představ – Zděňce zjistili rakovinu.
VILMA: Zděňce? Pane jo…
BĚLKA: V pokročilém stádiu. Zanedbala prevenci, to je
hned…

VILMA: Chudák Zděňka. Člověk by si myslel, že tady
z nás bude nejdéle, a zatím se zdá, že ji ještě vyprovodíme.
BĚLKA: Před ní se o tom nezmiňuj. Netuší, že to vím.

HLAS VILMY: Proč sis nevzala výtah?

VILMA: O takových věcech je lépe nemluvit.

HLAS VILMY: Orientuješ se podle čísla poschodí.

BĚLKA: A Draha to má taky všelijaké. Už sotva chodí.

HLAS ZDĚŇKY: Nemám při sobě brýle na čtení.

Někdo zazvoní.

Vilma se Zděňkou přicházejí z předsíně.

VILMA: Draha? Tak ráda vždycky chodila…

VILMA: Tak – a už jsme tři, děvčata.

BĚLKA: Někdo zvoní, Vilmo.

ZDĚŇKA: Jejda, Bělka!

VILMA: Ano?

BĚLKA (vstane): Buď zdráva, Zděňko.

Znovu někdo zazvoní.

ZDĚŇKA: Ty také. (podává Bělce ruku)

VILMA: Opravdu. To budou další děvčata. (odejde
do předsíně)

VILMA: Posaďte se, děvčata.

HLAS ZDĚŇKY: Nejsem si jistá, zda bych to svedla. Těch
tlačidel…

Bělka se posadí.
Bělka vstane, jde k polici a prohlíží si budíky. Vezme
jeden z nich, ten začne zvonit. Bělka se lekne a pustí
ho na zem. Budík se rozbije a zvonit přestane. Bělka
ho zvedne, vrátí na polici a posadí se zpátky na kanape, jako by se nic nestalo. Mezitím je slyšet z předsíně
následující repliky:
HLAS VILMY: Zděňko! Buď zdráva.
HLAS ZDĚŇKY: Ty také, Vilmo.
HLAS VILMY: Pojď dovnitř, neostýchej se. Zuješ
se v předsíni.
HLAS ZDĚŇKY: Ještě bych ti natahala. Na schodišti
bylo prachu…

tvorba

ZDĚŇKA: Jejda, musím opatrně. (posadí se) Je tady
chladno, nezdá se vám?
VILMA: U nás zapínají topení až v osmé hodině.
BĚLKA: Buď ráda, venku je na padnutí.
ZDĚŇKA: V únoru jsem citelně prochladla. Píchalo mě
na hrudi, tak jsem volala lékařku. Konstatovala zápal
plic a nasadila antibiotiko. A je to pátý den, co volně
dýchám.
BĚLKA: Od února? To tedy trvalo dlouho. Poměrně.
ZDĚŇKA: Přes půl roku jsem s tím marodila.
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tvorba

VILMA: Nesundáš si svrchník, Zděňko?
ZDĚŇKA: Kdepak, je mi chladno.
BĚLKA: Ty se, Vilmo, neposadíš?
VILMA: Budu chodit otvírat.
ZDĚŇKA: Ráno ležím kolikrát i dvě hodiny, než si troufnu na nohy. Z toho se někdy probudím a vstanu raz
dva.
BĚLKA: To je nižší tlak, říkala lékařka.
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ZDĚŇKA: Na Žlutém kopci mě poslali na významné
aparáty, jediné v Evropě. Jenže chtěli vidět i rentgenové snímky. Musela jsem pro ně jet a nakonec mi řekli,
že je to páteř.
VILMA: Rentgen je prý nebezpečný.
ZDĚŇKA: Mamograf byl v pořádku.
BĚLKA: Mileně Plavcové operovali na Žlutém kopci koleno. Měla tam nádor.

VILMA: Tlak se prý mění každým dnem.

ZDĚŇKA: Hana měla zase bradavici.
BĚLKA: Tak Mileně vyndali metastázy a je doma. Chodí
sice, ale z bytu si netroufne.

ZDĚŇKA: Ano, podle počasí.

VILMA: Ne?

BĚLKA: Mám vyřídit, že Oldřiška nepřijde.

BĚLKA: Leží.

VILMA: Nepřijde?

VILMA: To tedy znamená… že taky nepřijde?

BĚLKA: Má doma syna. Po rozvodu.

BĚLKA: Nepřijde.

VILMA: Oldřiška… V tom případě mohu jednu sklenku
odnést.

VILMA: Milena…

BĚLKA: Ano, to můžeš.
Vilma vezme ze stolku jednu skleničku a odnese ji
do kuchyně.
ZDĚŇKA: A praktická lékařka mě poslala na rentgen
plic, ale byl čistý. Tak jsem šla do apatyky pro léky, ale
nemohla jsem odkašlat, a tak jsem koncem týdne jela
na Žlutý kopec.
Vilma se vrací z kuchyně.

ZDĚŇKA: Taky bych si netroufla.
VILMA: Ještě jednu sklenku abych odnesla…
BĚLKA: Ano, ještě jednu.
Vilma vezme ze stolku další skleničku a odnese ji
do kuchyně.
ZDĚŇKA: Já bych měla takový dojem, že to stejně byly
průdušky. Když se napiju něčeho studeného, chytnou
mě průdušky a musím si koupit vincentkové tabletky.

Vilma se vrací z kuchyně.
BĚLKA: Zemřel Oto Zoufalý.
VILMA: Kdo?
BĚLKA: Oto Zoufalý, ten lékař. Jeho tchýně mi poslala
parte.
ZDĚŇKA: K tomu jsem se něco nachodila…
BĚLKA: Měl všechny známé vady řeči a pouze jednu
ledvinu.
ZDĚŇKA: Ani jsem si nevšimla.
VILMA: S ledvinami jsou komplikace.
ZDĚŇKA: A po tom rentgenu jsem jela domů. Měla
jsem baloňák, pletený šál a háčkovanou čepici, abych
se nenastudila ještě víc.
BĚLKA: Sobotkovi měli šedesátileté výročí.
VILMA: Od školy?
BĚLKA: Oni mají výročí každý rok. A počítali, kdo se dožil – osm.
VILMA: Doktor Anděl se dožil stovky.
ZDĚŇKA: Včera jsem otevřela televizi a hlásili na dnes
přeháňky. Jenže jsem doma zapomněla deštník. Uvědomila jsem si to na ulici a už se mi nechtělo vracet.
VILMA: Zatím to na přeháňky nevypadá.
BĚLKA: Já mám zítra Bouři.
VILMA: To si deštník rozhodně nezapomeň.

BĚLKA: Kdepak. V divadle. Bouře je od Shakespeara.
Vždy je určeno, kdy máte přijít, pokud jste si vyjednali
předplatnou skupinu.

tvorba

VILMA: Já bych do divadla nešla. Ani ve skupině, ani
sama. Člověku je nejlépe doma.
ZDĚŇKA: A pak jsem cítila, jak ty léky procházejí každé
tři hodiny tělem.
BĚLKA: A minulý měsíc pořádali Sobotkovi křtiny a týden nato druhé. Jenže ty druhé museli zrušit, protože
ta holčička měla střevní potíže a musela do nemocnice.
ZDĚŇKA: Taky jsem nedávno měla střevní potíže. Na to
se nedoporučují ty… no… hrušky…
BĚLKA: Sobotková mi v nemocnici odříkala všechny
básně, které jí v mládí psal nějaký nápadník. Dřív o tom
nikdy nemluvila.
ZDĚŇKA: A číst mohla?
BĚLKA: Téměř už neviděla.
VILMA: Zato měla německy mluvící hodinky. S těmi to
svedla.
BĚLKA: Jednu z těch básní mi odříkala celou. Jak to jen
začínalo… Šel starý Magdon z Ostravy domů…
VILMA: Báseň vždycky potěší.
ZDĚŇKA: Jak se vlastně vede Draze? Dlouho jsem ji
neviděla. Přijde taky?
BĚLKA: Ráda by, ale už sotva chodí.

59

tvorba

ZDĚŇKA: Není jí do zpěvu?
BĚLKA: Z bytu se neodvažuje. Ale není stará, je stejný
ročník jako já.
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chystala jen čtyři skleničky. (odnese do kuchyně další
skleničku)

VILMA: Takže – Draha taky nepřijde?

BĚLKA: Nedávno mě Štěpánka vzala na vycházku
na Medlánecký kopec – a pořád nějaký bicyklista. Ale
krásná vycházka to byla. Po bicyklistické stezce.

BĚLKA: Je ráda, že je ráda.
VILMA: Draha…

ZDĚŇKA: Jednou jsem si dala deci bílého, a začaly mě
bolet mandle.

Zděňka podá Vilmě další skleničku, Vilma ji odnese
do kuchyně.

VILMA (vrací se z kuchyně): Milena Plavcová měla
kloub nebo koleno?

BĚLKA: Příští pátek ji opět navštívím. Minule mi nabídla hemenex se šunkou a vejci a kávu s lázeňskými
oplatky. U plotny se jí ještě daří.

BĚLKA: Kyčel.

ZDĚŇKA: Aby ne, vždyť vařila v závodní jídelně.

BĚLKA: V Úrazovce byla.

Vilma se vrací z kuchyně.

ZDĚŇKA: Moje známá byla se slinivkou v Bohunicích.

VILMA (počítá zbylé skleničky): Jedna, dvě, tři, čtyři,
pět. Aspoň se tu, děvčata, nebudeme tísnit.

BĚLKA: Teď chodí na rehabilitace. Když jsem ji v Úrazovce navštěvovala, ani neposlouchala, co říkám. Pořád
jen spala.

BĚLKA: A Štěpánka taky nepřijde. Rodina ji pozvala
na oběd. Prý někam do salónku. Tak dala přednost jídlu. (směje se)
ZDĚŇKA: Chleba prý už nikdy nebude levnější.
BĚLKA: Opravdu?
ZDĚŇKA: Ano, chleba ani rohlíky.
VILMA: Takže Štěpánka taky nepřijde…
BĚLKA: Jak říkám, šla za lepším.
VILMA: Štěpánka… Kdybych to věděla, tak jsem na-

VILMA: Jak jí to dopadlo?

ZDĚŇKA: Poslední dobou jsem hodně zhubla. Dřív jsem
mohla všechno. Řízek i ostrý guláš… Teď ráda sáhnu
po sladkém.
BĚLKA: Mně zase chutná saláma. Nejlépe lovecká.
ZDĚŇKA: Všechno mi začíná být jaksi velké.
VILMA: Kdo má ještě přijít?
ZDĚŇKA: Vlasta.
VILMA: Ta bude mít jako vždy značné zpoždění.

BĚLKA: Málem bych zapomněla. Včera jsem s ní telefonicky hovořila. Už třetí týden nikam nemůže – má
ve dveřích zalomený klíč.
ZDĚŇKA: Jí se smůla lepí na paty.
BĚLKA: Mají u nich na rohu Norimberské klobásy
za přijatelnou cenu.
ZDĚŇKA: Můj synovec je klobásový. Jen jsem ho už
dlouho neviděla. Vždycky zavolá, řekne pár slov a zavěsí.
BĚLKA: Jestli budou Plavcovou ozařovat, tak to bude
konec. Dřív nebo později.
ZDĚŇKA: Jsou i případy úspěšné léčby. Na Žlutém kopci říkali, že záleží na vůli pacienta.
BĚLKA: V Úrazovce ovšem vaří nejlíp. To mám ověřeno.
VILMA: A proč Vlasta nezavolala mně, že nepřijde?
BĚLKA: Nejspíš nechtěla utrácet za hovor. Minuty jsou
dneska drahé.
ZDĚŇKA: Stejně je to nepochopitelná vymoženost, ty
telefony.
BĚLKA: Takové vymoženosti vymýšlejí inženýři.
ZDĚŇKA: Já bych to nesvedla.
BĚLKA: Já ano, kdybych měla vystudované patřičné
školy. Samozřejmě vysoké.

VILMA: Když jsme tedy všechny, abych přinesla něco
k pití, že?

tvorba

BĚLKA: To ano.
VILMA (odnese poslední přebývající skleničku do kuchyně): Moment, děvčata. Moment…
BĚLKA: Se Štěpánkou jsme na té bicyklistické stezce
potkaly Vlastu. Vůbec nevěděla, kde je.
ZDĚŇKA: Paměť je její slabá stránka.
BĚLKA: Musely jsme ji zavést domů. Ty prášky, co dostala, příliš nepomáhají.
ZDĚŇKA: Jen zpomalí tu nemoc.
BĚLKA: Zdá se, že ani to ne.
VILMA (vrací se z kuchyně se zavařovací sklenicí,
ve které je nažloutle kalná tekutina, a nalévá z ní
do dvou skleniček): Musím opatrně, abych nepolila
ubrus. Jak se vám vlastně líbí?
BĚLKA: Co?
VILMA: Ten ubrus.
ZDĚŇKA: Ano, takový… do zelena…
VILMA: Je nový. Na dobírku. (prázdnou zavařovací
sklenici odnese do kuchyně)
ZDĚŇKA: Na dobírku? Jak to myslí?
BĚLKA: Nejspíš nějaký katalog.
ZDĚŇKA: Já bych si netroufla kupovat na dálku.
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tvorba

Vilma se vrací z kuchyně s další zavařovací sklenicí, v níž je nazelenalá tekutina, a trochu z ní odlije
do zbylé skleničky pro sebe.
VILMA: A můžu se posadit. (posadí se)
BĚLKA: Vilmo, cos nám to vlastně nalila?
VILMA: Vodu z meruněk. Já meruňky vyjím, ale voda
už mi neleze. Schovávala jsem ji pro vás, byla by škoda
ji vylít. Sama se spokojím s nálevem z okurek. (vezme
svou skleničku) Na zdraví, děvčata.
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BĚLKA a ZDĚŇKA (přiťuknou si s Vilmou): Na zdraví…
Všechny tři se napijí. Bělce ani Zděňce meruňkový
nálev zjevně nechutná, ale snaží se to nedávat příliš
najevo. Vilma vypije okurkový nálev a dolije si.
BĚLKA: Z podobných skleniček jsem pila na hostině při
křtinách, které pořádali Sobotkovi.
VILMA: To musely být jiné skleničky, tyto jsou z objednávky – originální sada pro jedinečné okamžiky. Mám
ještě dvě obdobné. Hned vám je přinesu ukázat. Moment… (odejde do kuchyně)
BĚLKA: I Vlasta na té hostině byla. Jen zapomněla,
že nesmí mastné, a dostala žlučníkovou koliku. Neměla
u sebe Febichol, tak volali záchranku.
ZDĚŇKA: To je celá Vlasta.
BĚLKA: A Štěpánce zjistili U Milosrdných bratří cukrovku. Byla na lůžkovém navštívit známou, přišel na ni
hypoglykemický šok, a už ležela. Teď je na dietě.
VILMA (přináší z kuchyně dvě krabice se skleničkami):

Jedna sada je slavnostní, druhá pro běžné používání.
A kdo si je objednal zároveň, obdržel k nim zdarma
milý dárek.
ZDĚŇKA: A co to bylo?
VILMA: Kominíček. (položí krabice se skleničkami
na stolek a vytáhne z kapsy figurku kominíka) Nosí
štěstí, tak si na něj opatrně sáhněte. (podá figurku
Zděňce a Bělce, které si na ni sáhnou)
ZDĚŇKA: To je od nich pěkné, že ti dodali takový dárek.
VILMA: Jsem jejich věrný zákazník. Pravidelně mi posílají nové katalogy, aby o mě nepřišli. A já si pokaždé
něco vyberu, aby na mě nezanevřeli. Ale děvčata, vy
vůbec nepijete! Meruňkové vody mám dostatek. Hned
vám doliju. Moment! (vezme prázdnou zavařovací
sklenici a odnese ji do kuchyně)
Zděňka a Bělka s odporem vypijí obsah skleniček.
Vilma přinese další sklenici s meruňkovým nálevem
a dolije jim.
BĚLKA: Poslyš, Vilmo, na kolik tě ty skleničky přišly?
VILMA: To se nehodí říkat. (posadí se) Ale pijte, děvčata, když vám z nich tak chutná. (upije ze své skleničky
trochu okurkového nálevu) Všimly jste si, co je na nich
vyobrazené? Já mám na své maliny, Zděňka hrušku
a Bělka meruňku. (směje se) To se povedlo, na meruňkovou vodu sklenička s meruňkou!
ZDĚŇKA (vstane): Já… Musím na stranu… Zaplať pánbůh na malou.
VILMA: První dveře v předsíni, Zděňko.

ZDĚŇKA: Svléknu si svrchník, z té meruňkové vody mě
polilo horko…

s tím U Svaté Anny. Mají tam v kantýně nejlepší pařížák,
jaký jsem jedla.

BĚLKA: Také se mi orosilo čelo.

VILMA (vyndá z pouzdra housle): Podívejte, děvčata.
Housle z objednávky.

VILMA (směje se): Voda z meruněk, ta má říz!
Zděňka odchází do předsíně.
VILMA: Už to bude osmnáct let, co jsem je zavařovala.
Tenkrát byl bohatý rok na všechno.
Bělka odsune svou skleničku, což si Vilma vyloží, jako
že chce dolít, a tak vezme zavařovací sklenici a dolije
Bělce meruňkový nálev.
BĚLKA: Dost, dost!
VILMA: Jen se, Bělko, neostýchej. Až dopijete, přinesu
další. V meruňkách jsou vitamíny.

ZDĚŇKA: Jejda, ty jsou…
VILMA: Smyčec byl zdarma.
BĚLKA: Podej mi je, zkusím něco zahrát.
VILMA: Raději ne, Bělko. Ještě bys je zničila… Byly velmi
drahé.
BĚLKA: Jak se tak na ně dívám, Vilmo, musím říct,
že jsou to dětské housle.
VILMA: Dětské? I kdyby – budu se učit od začátku.
(vrátí housle do pouzdra a položí ho na stolek)

BĚLKA: Ano. Když nějaký viděl, nemohl si pomoct.

ZDĚŇKA: Včera jsem koupila celer v samoobsluze, kde
mají zeleninu za přijatelnou cenu. A v tramvaji se mi
utrhlo ucho od tašky – celer šup na zem a už se kutálel.

ZDĚŇKA (posadí se): To je pozoruhodné hobby.

Vilma se posadí.

VILMA: Já se hodlám učit hrát na housle. Jen co bude
více času. Mám úplně nové. Počkejte, ukážu vám je.
(vstane, otevře skříň a vytáhne z ní pouzdro s houslemi)

BĚLKA: Máš chodit s kolečkovou taškou. Jako já. Z té
bys nic nevytratila.

ZDĚŇKA: Proč vlastně Oto Zoufalý neměl obě ledviny?

BĚLKA: Jistě.

BĚLKA: Musel jednu darovat tchýni.

Zděňka vstane, vezme tašku na kolečkách a prochází
se s ní po pokoji.

ZDĚŇKA (vrací se z předsíně bez svrchníku): Oto Zoufalý prý uměl hrát na vlnitý plech, je to pravda?

ZDĚŇKA: Opravdu?
BĚLKA: A Milena Plavcová má trojnásobný bajpás. Byla

tvorba

ZDĚŇKA: Smím si ji vyzkoušet?

BĚLKA: Vlasta jednou zapomněla včas vystoupit
z tramvaje a uvědomila si to až na konečné. Tak po-
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slala platnou stížnost výpravčímu vozovny. Dodnes prý
neodepsali.
ZDĚŇKA: Šikovná taška…
VILMA: Když člověk kupuje objednávkou, tašky nepotřebuje.

64

BĚLKA: Nejspíš tam toho má ještě spoustu…
ZDĚŇKA: Jejda. Co teď?
BĚLKA: Mám nápad. (vezme obě skleničky s meruňkovým nálevem, vylije z nich nálev na ubrus a skleničky
rozbije o zem)

BĚLKA: Sobotkovi mají psa, ale je s tím jen potíž.
Piškot mu nic neříká, čokoláda mu nic neříká, žádná
dobrota mu nevoní. Ani na zahradu ho pustit nemůžou. Všechno by pošlapal. Ať jsou to bílé lilie nebo blbé
brambory.

VILMA (přináší z kuchyně podnos s tyčinkami a s další zavařovací sklenicí meruňkového nálevu): Tyčinek
mnoho není, ale jsou chutné.

ZDĚŇKA (vrátí tašku na kolečkách na původní místo): Moje Lézinka papá nejraději kuřecí krky. (posadí
se na kanape) Samozřejmě syrové.

BĚLKA: Představ si, Vilmo. Zatímco jsi byla v kuchyni,
Zděňka převrhla sklenku. A tak nešikovně, že spadla
na tu moji – a ta se taky rozbila.

VILMA: Proč nepijete, děvčata?

VILMA: Rozbila?

Zděňka a Bělka se po sobě tázavě dívají.

BĚLKA: Obě dvě. Bohužel. (ukazuje Vilmě střepy
na zemi)

ZDĚŇKA: Já? Mám strach… abych nenachladla. Mohly
by mě začít zlobit průdušky.
VILMA: Tak si to nechej odstát. A ty, Bělko?
BĚLKA: Já… piju. Vychutnávám. (předstírá, že se trochu napije)
VILMA (vstane): Donesu tyčinky, ať máte co zakousnout. Zatím si prohlédněte ty skleničky, které jsem donesla. (vezme prázdnou zavařovací sklenici a odchází
do kuchyně) Moment!
BĚLKA: Zděňko, tobě ta voda z kompotu chutná?
ZDĚŇKA: Proč myslíš, že jsem byla na záchodě? Vrhnout…

Zděňka vypískne.

VILMA: Zatrolená Zděňka. (položí podnos s tyčinkami
a zavařovací sklenicí na stolek) Ta to tedy vyvedla. Teď
je sada nadobro zničená…
BĚLKA: Máš přece ještě dvě kompletní.
VILMA: Ale měla jsem tři!
BĚLKA (vytáhne z každé krabice jednu skleničku): Tyto
jsou mnohem hezčí.
ZDĚŇKA: Zvlášť tahle se mi líbí.
VILMA: Ty už na to, Zděňko, nesahej!

BĚLKA: Raději je vrátím zpátky. (vrací obě skleničky
do krabic)
VILMA: Nic naplat, děvčata, teď budete muset pít přímo
ze zavařovacích sklenic. (jde ke skříni a vytáhne z ní
smetáček s lopatkou) Moje první objednávka. Smetáček s lopatkou pro nové zákazníky za výhodnou cenu.
ZDĚŇKA: Půjč, Vilmo, pomohu ti s tím.
VILMA: Kdepak, Zděňko. Sama to svedu lépe. (zametá
střepy)
BĚLKA: Střepy jsou naštěstí dobře viditelné.
VILMA: A teď vám ukážu, co jste ještě neviděly. Moment… (odejde do kuchyně)

BĚLKA: Počkej, něco mě napadlo. (vezme zavařovací
sklenici, přijde k váze s umělými květinami a vylije
do ní meruňkový nálev) A z nejhoršího jsme venku.
ZDĚŇKA: Ty jsi byla vždycky hlava, Bělko.
BĚLKA (posadí se a prázdnou zavařovací sklenici postaví na stolek): Že?
Z kuchyně přichází Vilma. Kolem pasu má instalatérský opasek na nářadí.
ZDĚŇKA: Jejda, co tomáš, Vilmo?
VILMA: Instalatérský opasek.
ZDĚŇKA: Ty svedeš instalatérské práce?

ZDĚŇKA: To jsi, Bělko, přehnala.

VILMA: Kdepak. Nemám nářadí.

BĚLKA: Vždyť nás ani kloudně nepohostila. Ty tyčinky vypadají všelijak. (ochutná tyčinku a zkřiví obličej)
Fuj…

ZDĚŇKA: Proč sis ho tedy nasadila?

ZDĚŇKA: Ukaž? (ochutná tyčinku a zkřiví obličej)
Fuj…

ZDĚŇKA: Smím si ho zkusit?

BĚLKA (ochutná další tyčinku): No fuj…
ZDĚŇKA: A ta šťáva z kompotu…
BĚLKA: Sama se jí nenapije a nám ji nutí.
ZDĚŇKA: Já ten dryák už ani vidět nemohu.
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VILMA: Abych vám ho ukázala.

VILMA: Nezlob se, Zděňko, raději ne.
ZDĚŇKA: Ne?
VILMA: Koukám, že jste dopily. Já věděla, že vám to
přijde k chuti. Hned zajdu pro další. Moment! (vezme
prázdnou zavařovací sklenici a odnese ji do kuchyně)

BĚLKA: To bych se raději napila z kaluže.

ZDĚŇKA: Člověk třikrát obrátí každou korunu, než ji
vydá, a ona rozhazuje plnými hrstmi.

ZDĚŇKA: V jednom televizním dokumentu konstatovali,
že na pustém ostrově může dešťová voda zachránit život.

BĚLKA: Pak se nediv, že nemá na kloudné pohoštění.
Vlasta minule upekla aspoň rybízovou bublaninu.
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ZDĚŇKA: Jen škoda, že do ní zapomněla dát rybíz.
BĚLKA: U Vlasty je to omluvitelné.
VILMA (vstupuje se sklenicí meruňkového nálevu a obrovskou termoskou): V květnu jsem si objednala tuto
praktickou termosku. V katalogu dávali na výběr mezi
modrou a zelenou. Zvolila jsem modrou, aby mi pasovala ke kohoutku na studenou vodu. (položí termosku
i sklenici s meruňkovým nálevem na stolek) Pijte, děvčata.
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BĚLKA: Sobotkovi jezdí na výlety s podobnou termosku. Jednou mi ji ukazovali.
VILMA: Sobotková… A teď vám, děvčata, ukážu, kolik
mám nenošených halenek. (otevře skříň, jsou v ní vidět poskládané halenky obklopeny nespočtem dalších
věcí)
ZDĚŇKA: Jejda, těch je…

BĚLKA: Já… abych tak řekla… (schovává za zády sklenici)
ZDĚŇKA: Obdivuje se těm krásným květinám.
BĚLKA: Jsou to gerbery?
VILMA: Kdepak. Jiřiny. Jsou umělé, nezvadnou. Tak se,
Bělko, posaď, ukážu vám příbory v originálním balení.
Za nákup tří sad byla jako bonus dřevěná lžíce. (položí
všechny tři sady příborů na stolek)
BĚLKA: Podobné lžíce měla na stánku Vlasta, když prodávala upomínkové předměty. Jenže se stávalo, že zapomněla, kde ten stánek má
ZDĚŇKA: Příchodem do penze se jí muselo ulevit.
BĚLKA: Jen občas zapomněla, že je v penzi, a šla prodávat. Ta nová prodavačka ji vyloženě nesnášela.

BĚLKA: Kam v nich budeš chodit?
VILMA: Až vyhraju výhru, budou mě fotit do katalogu.

VILMA (otevře jednu sadu příborů): Tyto jsou mi nejmilejší, prohlížím si je každé ráno.
BĚLKA: S těmi se musí jíst.

ZDĚŇKA: Já si bohatě vystačím se třemi halenkami.

VILMA: Já za jídlo neutrácím. Sní se a je pryč.

VILMA: Protože nevyhraješ výhru, Zděňko! – A teď
něco, co ocení nejedna hospodyňka. Moment! (zavře
skříň a odejde do kuchyně)

ZDĚŇKA: Na to pozor, Vilmo, jíst se musí.

ZDĚŇKA (ukáže na zavařovací sklenici s meruňkovým
nálevem): Bělko!

VILMA: Všechno bude jinak, až vyhraju výhru. To se pak
najím za celý půlrok.
BĚLKA: O jaké výhře to stále mluvíš?

Bělka vezme sklenici, přijde k váze a obsah sklenice
do ní opět vylije.

VILMA: Psali mi expres, že vyhraju milion, když znovu
objednám.

VILMA (vstupuje se třemi sadami příborů, všimne si Bělky stojící u vázy s umělými květinami): Copak, Bělko?

BĚLKA: U koho?

VILMA: Jsem zavedená u více společností. Tak poctivě
objednávám – jen ten milion zatím nikde. Ale psali mi,
že dobře dělám. Tři miliony, milion a čtvrt, osm set tisíc
a dvě auta jsem už vyhrála.

BĚLKA (oddělá kryt příručního vysavače a prohlíží si
vnitřek): Bohužel, Vilmo…

BĚLKA: A kde to všechno máš?

VILMA: Snad jsi něco neulomila?

VILMA: Objednávám dál, aby na mě nezanevřeli. Oni si
nejspíš myslí, že jsem nějaká firma, když tolik objednávám. Psali mi, že mám stálý nárok na výhru a kde bych
chtěla večeřet. Tak jsem jim poslala děkovný dopis za to,
že mi vyšlapali cestu k pohádkovému bohatství. Oni by
chtěli, abych vyhrála a jela k moři… Proč nejíte?

BĚLKA: Není co.

ZDĚŇKA: Trochu jsem nadrobila, když jsem jedla tyčinku. Promiň, Vilmo, smetu to do dlaně.

VILMA: Je to zkrátka příruční vysavač. (vezme Bělce
příruční vysavač, nasadí kryt zpátky a vrátí vysavač
do skříně) Raději vám ukážu knihy, které jsem si objednala. Moment! (odejde do kuchyně)

VILMA: Kdeže, Zděňko, na to mám techniku. (otevře
skříň a vytáhne z ní příruční vysavač) Příruční vysavač
– nesmí chybět v žádné domácnosti. (zapne příruční
vysavač a snaží se ze stolku vysát drobky) Je na baterie, člověk ušetří elektřinu.

Vilma vypne příruční vysavač a podá ho Bělce.

VILMA: Jak to že ne?
BĚLKA: Je tam jen vrtulka. Nic nesaje, všechno se jen
rozfouká.

ZDĚŇKA: Zajímalo by mě, jak vyjde s penzí, když kupuje tolik věcí.

BĚLKA: Pozor, Vilmo! Foukáš ty drobky na mě!

BĚLKA: Věcí? Dreků!
ZDĚŇKA: Nejlepší bude, když se jí zeptáš.

VILMA: Jak bych je na tebe mohla foukat, když je vysávám?

VILMA (vrací se z kuchyně se spoustou knih): Pět
z nich jsem už přečetla. Je to samá detektivka.

BĚLKA: Dost, Vilmo! Vždyť to vůbec nesaje! Dost!

BĚLKA: Poslyš, Vilmo, z čeho to platíš?

VILMA: Jak to že ne? (přiloží si příruční vysavač k dlani) Fouká to. Jen si sáhni.

VILMA: Co?

BĚLKA: Vysavač má sát dovnitř, ne ven.
VILMA: Jak který.
BĚLKA: Půjč mi ho.

BĚLKA: Všechno.
VILMA: Platím přes poštu.
BĚLKA: A kde na to bereš? Tolik věcí…
VILMA: Krásných věcí. Nezapomínej, Bělko, že vyhraju
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výhru. Buď té dobroty a udělej na stolku místo na ty
americké romány.
Bělka odsune krabice s příbory ke kraji stolku.
VILMA: Jen se ztrácím v těch cizích jménech.
ZDĚŇKA: Já mám nejraději Babičku Boženy Němcové.
Tam se ve jménech neztratíš. Barunka, Adélka, Jeník,
Vilímek, Prošková, Sultán, Viktorka, Tyrl, babička…
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BĚLKA: Ano, Babička je čtivá a dobře pochopitelná. Nedávno jsem ji viděla v režii Martina Františáka. Velmi
mě to zklamalo.
ZDĚŇKA: Mě zklamalo, když v Katolickém týdeníku psali, že Viktorka ve skutečnosti všechny z té knihy přežila.
BĚLKA: Copak nezemřela při srážce s bleskem?
ZDĚŇKA: Prý je to jen literární fikce.
BĚLKA: To je škoda. Co jsem se u toho jako děvče naplakala…
ZDĚŇKA: Na hřbitově v Červeném Kostelci má pomník.
BĚLKA: V Kostelci? Nevyrábějí se tam ty Kostelecké
uzeniny?
ZDĚŇKA: Je to možné.
VILMA: A hádejte, co donesu teď. Uvidíte. Moment.
(odejde do kuchyně)
BĚLKA: Už jsem si dělala naděje, že přinese něco
k snědku… Ale mám nápad. (vezme ze stolku jednu knihu a vytrhne z ní několik stránek)

ZDĚŇKA: Jejda, Bělko, co to děláš?
BĚLKA: Trhám!
ZDĚŇKA: Proč, probůh?
BĚLKA: Neváží si návštěvy – tak co. (vloží listy zpět
do knihy a vrátí ji zpátky na stolek) A nic není poznat.
VILMA (vrací se z kuchyně s velkou krabicí): Objednala
jsem si sadu TOP 30 – papírový box. Kromě balíčků
se semínky různých květin obsahuje lopatku, zahradnické nůžky a výsuvný čtyřhranný zadešťovač. (položí
krabici na stolek) Podívejte, co umí příroda vykouzlit. (vyndává balíčky se semínky rostlin a podává je
Bělce, která je předává Zděňce) Hrachor širokolistý,
hvozdík bradatý, kejklířka velkokvětá, len vytrvalý – ten
má blankytně modré kvítky jako studánky. Maceška
zahradní, mochyně peruánská –
BĚLKA: Mochyně? Ta se mi vždycky líbila.
ZDĚŇKA: Já ji mám doma sušenou ve váze.
Zatímco Vilma vyndává další balíčky, schová si Bělka balíček s mochyní peruánskou do tašky na kolečkách.
VILMA: Potom je tu lilie bílá, mák alpský, pomněnka
modrá, pryšec mnohobarevný, růže čínská, suchopýr
statice tatarika a rozkvetlá louka. To si můžete zasadit
celou louku…
BĚLKA: Budeš to sázet do truhlíků nebo do květináčů?
ZDĚŇKA: Do bytu se lépe hodí květináče.
BĚLKA: Zato v truhlíku máš víc místa.

VILMA (vezme Zděňce balíčky a vrátí je do krabice):
Sázet se s tím nebudu, ještě by to poschlo. Takto mám
květiny na obrázcích. Ale, děvčata, zase nemáte co
pít. Přinesu pití a další překvapení. Moment! (odnese
prázdnou zavařovací sklenici do kuchyně)
ZDĚŇKA: Vidělas, Bělko, jak mi to zase vzala? (vstane)
Já ti dám, babo! (vezme termosku a hodí s ní o zem
tak silně, že se v ní rozbije skleněná výplň) To má za to,
že je na mě taková. (posadí se) A hned je mi líp. (vrátí
termosku na stůl)
BĚLKA: To věřím.
VILMA (vrací se z kuchyně s meruňkovým nálevem
a sadou cédéček): Nejkrásnější melodie pop průmyslu. (položí meruňkový nálev na stolek a ukazuje sadu
cédéček) Šest kompaktních disků s nejznámějšími melodiemi.
BĚLKA: Mohla bys nějakou pustit.
VILMA: Je mi líto, Bělko, není na čem. Aspoň se na ně
podívejte. (podá Bělce sadu cédéček) A teď Všechny
divy světa! Moment! (odběhne do kuchyně)
BĚLKA: Podej mi vidličku.
ZDĚŇKA: K čemu?
BĚLKA (vyndá ze sady jedno cédéčko): Rychle!
Zděňka vezme ze sady příborů vidličku a podá ji Bělce,
která vidličkou poškrábe jedno cédéčko, dá ho zpátky
do obalu a vidličku hodí pod stůl.
VILMA (vrací se z kuchyně s šanonem): Všechny divy
světa. Chodí mi pravidelně, každý měsíc jedno balení.
Mám jich zatím devětatřicet. Prohlédněte si hlavně

ty fotografie. (podá šanon Bělce) Také mám Všechny
země světa. Rozproudí nejednu debatu, urovnají přátelské spory a pomohou s domácími úkoly. Hned vám
je donesu. Moment! (odejde do kuchyně)
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BĚLKA (vytrhne z šanonu jeden list a schová si ho
do tašky na kolečkách): Egyptské pyramidy jsem
vždycky chtěla navštívit.
ZDĚŇKA: Tak já si vezmu tu Eiffelovku. Kde jsem ji
zahlédla? Tady. (vytrhne z šanonu další list, složí ho
a schová si ho do kapsy)
BĚLKA: Počkej, vezmu pro tchýni Oty Zoufalého ten
bermudský trojúhelník. (vytrhne z šanonu další list,
zavře šanon a položí ho na stolek)
VILMA (vrací se z kuchyně s dalším šanonem): Všechny země světa. U každého státu je mapa, panorama
hlavního města a povídání o lidech i přírodě. Nepál prý
není samá hora a jezdí se tam na slonech mezi stády
nosorožců. (podá Bělce šanon)
ZDĚŇKA: Já bych na slona vylézt nesvedla.
BĚLKA (položí šanon na kanape): Já ano, jen bych musela mít při ruce žebřík.
VILMA: A v Pobřeží slonoviny je přísný zákaz šarlatánství a urážky hlavy státu. V Namibii se jezdí vlevo, povolená rychlost je sto dvacet kilometrů v hodině. Koupání
v řekách se nedoporučuje s ohledem na možnost střetu
s krokodýly nebo hrochy.
ZDĚŇKA: Já žasnu, jak se, Vilmo, vyznáš…
VILMA: Je však dobré znát telefonní čísla záchranné
služby. Ve Windhoeku je to 211111, ve Swakompundu
405731, v Keetmanshoopu 23388, ve Walvis Bay 5433
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a v Tsumebu 21056.

BĚLKA: Melodie ustala. Tak jsem skříňku zavřela.

ZDĚŇKA (spráskne ruce): Klidně bys mohla procestovat celý svět.

VILMA: Dobře jsi udělala. Půjč, znovu ji natáhnu.

VILMA: Až vyhraju výhru, na všechna místa, která zde
jsou, se osobně podívám. A teď přijde baletka.

Někdo zazvoní.

ZDĚŇKA: Kdo?

VILMA: Jen mi ji půjč.

BĚLKA: Prý baletka.

BĚLKA: Zvonek, Vilmo, někdo zvoní. Ta hudba hraje tak
optimisticky…

VILMA: Je v předsíni. Moment! (odejde do předsíně)
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BĚLKA: Už jsme ji slyšely.

ZDĚŇKA: Nikoho jsem tam neviděla.
VILMA (přinese z předsíně hrací skříňku, postaví ji
na stolek a otevře ji – začne hrát melodie a ve skříňce
se roztočí baletka): Baletka...
ZDĚŇKA: Taková baletka!
VILMA (směje se): Je umělá, ale tančí jako živá.
ZDĚŇKA: Co jsem se zamlada natančila.
VILMA: A teď – Všechno, co nás přesahuje ve dvou dílech. Moment… (odejde do kuchyně)
BĚLKA: Myslím, že dobaletila. (ulomí baletku, zavře
hrací skříňku, melodie ustane)
ZDĚŇKA: Panenko skákavá… Co teď?
Vilma se vrací z kuchyně se Vším, co nás přesahuje
ve dvou dílech, Bělka v panice vezme hrací skříňku
do ruky.
VILMA: Copak? Baletka už dotančila?

VILMA: Ano?
Znovu někdo zazvoní.
VILMA: Vlasta…
BĚLKA: Jako vždy s výrazným zpožděním.
ZDĚŇKA: Patrně se jí podařilo ten zalomený klíč vysunout.
Vilma položí Všechno, co nás přesahuje ve dvou dílech
na křeslo a odejde do předsíně.
BĚLKA (vrátí hrací skříňku na stolek): To bylo o fous.
ZDĚŇKA: Počkej – mám pocit, jako bych slyšela mužský hlas…
BĚLKA: Vážně? (vstane, jde ke dveřím do předsíně
a poslouchá) To skutečně nebude Vlasta. (posadí se)
Vilma se vrátí z předsíně, je silně rozrušená.
ZDĚŇKA: Stalo se něco, Vilmo?
VILMA: Kdepak.

Vstoupí Muž. Cosi v chování žen naznačuje, jako by
Muž byl ztělesněním smrti.
VILMA: Představím vás. To je… to je… no… a toto jsou
děvčata.
BĚLKA (vstane a podá Muži ruku): Těší mě. Běla Biskupová.
MUŽ (stiskne Bělce ruku): Jindřich Holinka. Nezdržím
se dlouho.
BĚLKA: Máte slušivou uniformu, pane Holinka…
MUŽ: To není uniforma.
BĚLKA: Ne? Já myslela, že ano…
ZDĚŇKA (polohlasně Vilmě): Proč vlastně přišel?
VILMA: Kdo?

MUŽ (rozhlíží se po místnosti): Označím majetek v odpovídající cenové výši.
VILMA: Přece mi nemůžete sebrat všechny ty krásné
věci!
MUŽ: Zajímá mě vybavení domácnosti.
VILMA: Tak… pojďte se mnou. (odvede Muže do kuchyně)
BĚLKA: Říkala jsem ti, že jí na to nemůže stačit jeden
důchod.
ZDĚŇKA: Měla jsi pravdu, Bělko. Je bankrot.
Vilma se vrací z kuchyně.
ZDĚŇKA: Jejda, celá se třeseš.
BĚLKA: Aby ne, když se topí v dluzích.

MUŽ: Kvůli exekuci majetku na základě rozhodnutí
soudu.

VILMA: Tak mě napadá – co když mi přijedou předat
výhru a já budu za mřížemi? Napíšu jim, ať mi ji přivezou tam.

VILMA: Já o ničem nevím, děvčata.

Muž se vrátí z kuchyně, kontroluje dokumenty.

MUŽ: Soudní řízení proběhlo bez účasti Vilmy Zdráhalové. Rozhodnutí bylo doručeno poštou. (vyndá z aktovky
složku s dokumenty a propisku, aktovku položí na zem)

BĚLKA: Jak vám to jde, pane Holinka?

VILMA: Já čtu pouze poštu, ve které se vyznám. Ostatní
mě nezajímá.

VILMA: Koupelnu a záchod.

BĚLKA: Ty jsi, Vilmo, bankrot!
VILMA: Budu inkasovat výhru, už jsem to panu exekutorovi říkala v předsíni.

tvorba

MUŽ: Máte ještě další místnosti?

MUŽ: Je v koupelně pračka?
VILMA: Ano, tudy.
Muž odejde do předsíně.
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VILMA: Vyvíjí se to slibně. Na kdeco lepí štítky, ale věci
z objednávky nechává být.
Muž se vrátí z předsíně.

VILMA: Děvčata! Vždyť jste ještě téměř nic neviděly!
Vánoční svícen, stroj na cukrovou vatu, porcelánové
panenky, vycpaného tchoře!

BĚLKA: Posadíte se k nám, pane Holinka?

BĚLKA: Bohužel, Vilmo.

MUŽ: Ne, ještě mám práci. (dívá se do dokumentů)
K dovršení požadované částky něco schází. Budu muset zabavit – budu muset zabavit všechno. (lepí štítky
na stolek, kanape, křesla, skříň, pak předá Vilmě potvrzení) Pročtěte si poučení o dalším postupu. (vrátí
složku s dokumenty do aktovky) Na shledanou.

ZDĚŇKA: Promiň...

BĚLKA (vezme tašku na kolečkách): Bylo to přínosné
setkání.

BĚLKA: Mockrát mě těšilo, pane Holinka.

ZDĚŇKA: Děkujeme za pohoštění.

Muž odchází, Vilma s ním jde do předsíně.

Bělka a Zděňka jdou k předsíni.

ZDĚŇKA: Plavcová měla kloub nebo koleno?

BĚLKA: Nazdar, Vilmo, nazdar.

BĚLKA: Kyčel přece.

ZDĚŇKA: Sbohem…

ZDĚŇKA: A jak jí to dopadlo?

VILMA: Počkejte přece!

BĚLKA: Jak jsem říkala, v Úrazovce byla.

Bělka a Zděňka se zastaví.

ZDĚŇKA: Moje známá byla v Bohunicích.

VILMA: Mám lehátko, na kterém se člověk opaluje dvakrát rychleji!

Vilma se vrátí z předsíně.
BĚLKA (vstane): Těšilo nás, Vilmo. Už musíme.
VILMA: Jen se, Bělko, posaď. Donesu vám ukázat stavebnici Mladý chemik. Moment.
BĚLKA: Bohužel, Vilmo. Jdeme.
ZDĚŇKA: I já už půjdu. Musím vyvenčit Lézinku, nezlob
se. (vstane)

VILMA: Je jako živý, ten tchoř.

BĚLKA: My odcházíme, Vilmo.
Bělka a Zděňka odejdou do předsíně.
HLAS BĚLKY: To byl tedy očistec…
VILMA (volá za nimi): Zděňko! Ještě mám extrakt
ze zeleného čaje proti rakovině!
HLAS ZDĚŇKY: Buď sbohem, Vilmo…
VILMA: V čínském lékařství se užívá od nepaměti!

HLAS BĚLKY: Zapneš se venku, pojď.
VILMA: Bělka… Zděňka… Měly naspěch… Ale dobře jim
u mě bylo. (vyndá ze skříně vánoční svícen) Takových
krásných věcí jsem jim ukázala… Jen škoda těch rozbitých skleniček. Musím celou sadu objednat znovu.
Aspoň se mi zvýší šance na výhru. Prý dětské housle,
taková hloupost. (zapojí vánoční svícen do zásuvky)
Loni jsem měla bohaté Vánoce… Všechny důležité výhry
získává nejlepší zákaznice – Vilma Zdráhalová… (ukloní
se) Děkuji, děkuji vám… – Teď, když se dluhy vyrovnaly, můžu dál bez obav objednávat. Nač otálet, život je
krátký.
Konec

Pavel Trtílek se narodil 6. září 1977 v Brně. Vystudoval
divadelní dramaturgii na JAMU, kde nyní působí jako
pedagog. Je autorem dvacítky divadelních her a spoluautorem několika překladů z francouzštiny (Ionesco,
Tardieu, Beckett, Pinget, Dubillard, většina společně
s Janem Krupou). Jeho hra Poslední večeře získala 2.
místo v soutěži Ceny Alfréda Radoka za rok 2003, hry
Špína, Můj krásný svět (spoluautor Jan Krupa) a Večer
umělců se dostaly do finále této soutěže. Za hru Pět
set milionů Číňanů míří na Západ hledat si nevěsty
obdržel v roce 2010 italskou cenu Lago Gerundo, hra
Večer umělců byla roku 2011 oceněna v soutěži Cena
Konstantina Trepleva a jeho hra Sestřičky získala v roce
2012 Cenu diváků na Festivalu současné evropské dramatiky Les Eurotopiques ve francouzském Lille. Román
Poslední kniha, vydaný roku 2013 nakladatelstvím Větrné mlýny, je jeho prozaickým debutem.
Jan Krupa se narodil 7. září 1984 v Brně. Absolvoval
obor Francouzský jazyk a literatura na Katedře romanistiky FF MU. V současnosti studuje divadelní dramaturgii v magisterském stupni na JAMU. Věnuje se překladům divadelních her z francouzštiny – z oblasti
tzv. absurdní dramatiky autorů jako Tardieu, Pinget,
Dubillard (společně s Pavlem Trtílkem), ze současné
dramatiky se zaměřuje například na texty Philippa
Minyany. Na tvorbě divadelních her se podílí většinou
ve spolupráci s Pavlem Trtílkem (hry Můj krásný svět,
Modelky, O králi, který proměnil svoji dceru ve zlato,
Vůně třešňových květů), jeho samostatnou autorskou
prvotinou je hra Lžičky lží z roku 2011. V roce 2012
obdržel za překlad hry Philippa Minyany Vulkán čestné
uznání v rámci soutěže Cena Evalda Schorma.
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Vezměte
mobily
husám
Michal Pavata

Na setmělé scéně stojí starý sluha Firs a něco si pro sebe
mumlá. Z dáli jsou slyšet údery seker, jak Lopachinovi
mužici kácejí višňový sad. Zvuk slábne, ztrácí se, nebo
jsme si na něj zvykli. A pak už jen ticho, nikde ani
živáčka, všichni jsou pryč. Odjeli a na Firse zapomněli.
Nechali ho tady a jako všichni správní bankrotáři
vyrazili do Paříže. Starý muž uléhá v prázdném domě
se zabedněnými okny, vypadá to, že každou chvíli
se na něj může zřítit strop. A nám se zdá, jako bychom
znovu slyšeli jeho dialog s Jašou z první poloviny
hry: „To bylo ještě před tím neštěstím.“ „Před jakým
neštěstím, dědku?“ „Když zrušili nevolnictví!“ Teď
se starý muž zachumlal do přikrývek a naposledy usíná.
Nehodí se už do tohoto světa. Slyšíme dumku, melodii
táhlou a širokou jako šírá Rus, carské samoděržaví,
zapadlá gubernie, Bůh vysoko a car-báťuška daleko,
pravoslavné ikony... a do toho zazvonil ve třetí řadě
MOBIL.
Bylo po iluzi. Seděli jsme o sto padesát let později
v centru Prahy. Herci to mohli zabalit a my v hledišti
taky. Sledoval jsem majitelku mobilu, jak není schopna
přístroj vypnout. Protože měla nastaveno zesilování,
byla její Nokia čím dál hlasitější. Mezi sedadla jí spadl
program, brejle, lístek od šatny a klíče od bytu. Její
partner se jí snažil pomoci a jak se o mobilní telefon
tahali, zapomněli, že mají zapnutou vibraci, mobil
spadl na zem a vibroval mezi řadami. Byl velmi mobilní.
Doskákal až k mému sousedovi a ten jej vypnul. Zazněl
potlesk, který byl nejen odměnou pro něj, ale i aplausem
závěrečným. Přicházeli herci ve starodávných kostýmech
z doby hluboce před mobilem.
Toto přihodilo se před pár lety, kdy mobilů nebylo ještě
tolik. Dnes už každé divadlo na začátku představení žádá
návštěvníky, aby své miláčky vypnuli. Leckdy marně.
Dnes je štěstí hrát v podzemních prostorách, kde není
signál. Divadla na povrchu to mají horší. Viděl jsem
nudící se dívku, jak v průběhu spektáklu někomu volá,
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že ji to moc nebaví a že asi půjde domů a jestli by na ni
Jarda nepočkal, protože by mohli ještě zajít na dýzu, tady
je to takový jako vážný a pořád jen mluvěj ve verších.
Změnil jsem se v protivného dědka a předal telefonistku,
za spokojeného souhlasu diváků, uvaděčce. „Co je, vždyť
jsem šeptala,“ divila se husa, která je zvyklá z domova
nahlas komentovat večer co večer příběhy na televizní
obrazovce.
Ve vlaku do Kolína je ticho. Jen pražce a koleje mají svůj
jednotvárný rytmus. V kupé je klid, starší dáma si čte, její
manžel podřimuje, malá vnučka si tiše hraje s panenkou.
V Libni přistupuje další husa. Bez pozdravu usedne
na volné místo a začne „mobilovat“. Vede neuvěřitelně
zbytečný monolog, ze kterého se dozvídáme, že Karel
se už neozval a že by si ji vzal, kdyby měla auto, protože
to žlutý embaso není jeho, to má pučený. Následuje výčet
špatných Karlových vlastností a stručná charakteristika
jeho rodiny. Padají i vulgární výrazy. Starší dáma už
dávno odložila časopis, vzhůru je i její manžel. Vnučka
s pootevřenou pusou poslouchá tu divnou pohádku.
Jedinou naší nadějí jsou Kyje u Prahy. Tam nemá asi
minutu jízdy O2 pokrytí. Husa je ovšem v obraze. „Já
teď za chvíli ztratím signál, ale hned ti zas zavolám.“
„Doufám, že nezavoláte. To vám doma neřekli, že je
velmi neslušné telefonovat v kupé?“ pravila starší dáma.
„Prosím vás, pani, já si vás vůbec nevšímám.“ „To je
právě to neslušné, že si nás nevšímáte a že se chováte,
jako bychom tady vůbec nebyli.“ „Já si můžu dělat co
chci.“ „To nemůžete,“ povídám, „vaše svoboda, huso,
končí tam, kde začíná svoboda toho druhého.“ „Starejte
se o sebe,“ zakejhala husa. „To právě dělám. Tady bude
klid, jako býval ve vlacích ještě před tím neštěstím.“
„Před jakým neštěstím?“ „Když začali prodávat mobily
i husám.“
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