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Lenka Veverková

EDITORIAL

Jó, to jsme tehdá v září seděli všichni na terase s výhledem na lesy,
hory, vodu a zapadající slunko a mluvili o divadle. Byli jsme čerstvě
po obědě, popíjeli kávu nebo čaj a líně se rozvalovali v tom teplém
babím létu. V dálce štěbetali ptáčci a vsadila bych se, že jedno z hejn
letících do teplých krajin dokonce vytvořilo na růžovočerveném nebi
jednu usmívající se a jednu mračící se divadelní masku.
Byla by to skoro idylka, kdybych neměla zrovna vytrhnuté tři
moudráky, nateklou tvář a modřinu na bradě. A kdybychom zrovinka
neseděli v Poněšicích a noví členové redakce mi do té mé dvakrát
větší tváře neříkali: „Já si myslím, že by třeba ty editorialy měly bejt
braný vážně…“ Nebolelo to tolik, jak jsem čekala, neboť jsem byla
nadopovaná několika prášky proti bolesti. Zrudla jsem a snažila se
pochopit, že nejsem středobodem vesmíru, natož pak teatrologického časopisu. A o čem bych tak měla psát, když ne o sobě?
Na dlouho jsem se odmlčela a přemýšlela o vážných teatrologických termínech, které neumím používat. Co kdybych jimi vyplnila
celou stranu? Zaujalo by to někoho? Už už jsem chtěla navrhnout, že
napíšu editorial-studii, kterou poté rozšířím ve své diplomové práci,
ale debata se již přesunula jinam. Nikdo nečekal na mé vyjádření.
Podpírala jsem si bradu, jen zlehka, aby mě to nebolelo, a přemýšlela
jsem, proč nejsem Tabery křížený s Osolsoběm a Gadamerem. To by
byl panečku úvodník! Z něj by se citovalo ještě dlouho potom.
Naštěstí pro mě i pro všechny ostatní jsem šéfredaktorkou naposledy a nebudu tedy již měnit zaběhlé tradice. Tedy jednu ano - je to
poprvé, co píšu editorial týden před uzávěrkou, protože už teď vím,
že za týden touhle dobou nebudu stíhat nic. Ale i přesto naivně doufám, že budete Hybris svírat v rukou ještě v uspěchaném čase předvánočním. Za oknem poletující drobounké vločky, na okně purpura,
vy v teplých ponožkách, se svařákem v ruce drobíte linecké nebo
vanilkové rohlíčky mezi stránky časopisu a čtete si o divadle. Idylka!
Jen pozor na moudráky…
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RECENZE

Jeden
pohled,
mnoho úhlů
Tereza Joslová

RITUÁLNÍ VRAŽDA GORGE
MATROMASE
Překlad: Lucie Kolouchová
Režie: Adam Svozil
Dramaturgie: Kristýna Kosová
Scénografie a kostýmy: Jan Tereba
Kostýmy: Barbara Fehérová
Autor hudby a hudební spolupráce: Jakub Borovanský
Hudební spolupráce: Eliška Čonková, Hana Kostrunková,
Jenovéfa Boková, Barbora Tipková
Produkce: Eduard Prokhasko, Kateřina Rundová, Richard
Juan Rozkovec
Hrají: Anna Kratochvílová, Elizaveta Shvachko, Matyáš
Řezníček, Eliška Jansová, Adam Ernest, Ihor Krotovych,
Matěj Vejdělek, Jáchym Kučera, Vít Roleček, Eva
Hacurová, Veronika Lapková
Premiéra: 3. dubna 2015 v Divadle DISK
Psáno z reprízy: 6. dubna 2015

Gorge Mastromas je obyčejný kluk. Jedinou
zajímavostí na malém chlapci je jeho vyspělý
cit pro morálku, v rámci které se vždy
rozhoduje. Jeho eticky správná rozhodnutí
jsou však pokaždé doprovázena osobním
neúspěchem. Ať už je to ztráta respektu ve
skupině spolužáků či neschopnost získat
vysněnou dívku. Gorge je zkrátka už od
samotného začátku loser.

Teprve v momentě, kdy je okolnostmi donucen rozhodovat se
bez ohledu na morálku, pouze ve svůj vlastní prospěch, stává se
úspěšným podnikatelem, jenž mnohem snadněji dosahuje cílů.
Během cesty na vrchol ale pošpiní jméno své rodiny, zanechá
jedno nemanželské dítě (o kterém ani netuší) a zvrácenými prostředky dobije srdce dívky, která o něj nestojí. Po „úspěšném“
životním období přichází morální lekce osudu, která nechává
Gorge na sklonku života opuštěného, aby sám přemítal nad svými
činy. Příběh zní jako vystřižený z filmového plátna, plný dojemných scén podkreslených ještě dojemnější hudbou. Jen díky tomu
9

GORGE JE ZKRÁTKA
UŽ OD SAMOTNÉHO
ZAČÁTKU LOSER.
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opravdu smutno - během čehož už hlasitě natahuje, aby se pak
propadla v teatrální hysterický brekot.
Pro hereckou akci je tak typická ironie a nadhled, které jsou
umocněny nejen oním principem vystupování z postav, ale
i jejich epizodičností. Role herců se ve scénách totiž proměňují
spolu s Gorgeovou životní cestou. Přelévání z postavy do postavy
umožňuje hercům držet si od nich odstup a pojmout je s vtipem
a nadsázkou. Jejich schopnost rychle proměňovat intonaci hlasu,
dikci a tělesné gesto neustále přitahuje divákovu pozornost. Jasný
přerod je patrný ve scéně, kdy herci představují děti nižší třídy
základní školy, a později, kdy znázorňují střední školu. V prvním
případě se nadechují uprostřed věty, valí oči, čímž jsou jejich
výrazy roztomile dětské, v druhém nedbale pronáší věty, sekají
slova a jejich pohyby jsou u dívek ladnější až sexy, u kluků drsňácké. Jediný, kdo vytváří ucelenou hereckou postavu, je Matyáš
Řezníček, představitel Gorge. Toho sledujeme od dětských let až
do stařeckého věku. Jeho přerod z morálně uvědomělého chlapce
v bezpáteřního podnikatele tvoří Řezníček především za pomoci
fyzického gesta. Jako malý chlapec má vytažená ztuhlá ramena
a neustále vykulené oči. Mužem se stává teprve v momentě, kdy
se poprvé zachová nemorálně. Držení těla je od toho okamžiku
uvolněné a sebevědomé. Jako stařec
je Řezníček shrbený a kulhá na jednu
nohu. Nikdy se však neuchyluje k přehnané stylizaci či pitvoření, a tak je
jeho Gorge v každé své životní etapě
přirozený.
Hereckému projevu dává vyniknout
i jednoduché pojetí kostýmů a scény. Hercům k přeměně z postavy do
postavy stačí chvilka soustředění a drobná úprava oděvu, která
změně role předchází. Jedná se o rozpuštění či svázaní vlasů, sundání saka, ohrnutí rukávů a podobě, čemuž dobře slouží jednoduchý všední kostým, u hereček složený ze sukně či kalhot a košile
nebo jednoduchých šatů, u herců z kalhot a košile či džínů a trika,
všechno v tlumených tónech běžných outfitových barev – modré,
černé a bílé. Kostýmy Jana Tereby a Barbory Fehérové tak akcentují epizodičnost jednotlivých postav. S podobnou lehkostí je tvořen i prostor pro hru. V zadní části čtvercového jeviště se nachází
kaskádovitá železná konstrukce připomínající tribunu. Nad ní je
zavěšené v dřevěném rámu natažené plátno, které prostor z vrchu
uzavírá a vytváří tak ucelený dojem interiéru.

JAKO OKO KAMERY SE
STŘÍDAJÍ RŮZNÉ POHLEDY
NA JEDNU SITUACI.
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RECENZE

správnému pohledu na věc se nepromění v srdcervoucí břečku.
Podobnost s hollywoodskými trháky není zcela náhodná. Autor
hry Denis Kelly se kromě psaní divadelních textů věnuje i tvorbě filmových a televizních scénářů. Ve hře Rituální vražda Gorge
Mastromase vychází z jednoduchého příběhu o tzv. self-made-manovi, který je populární především na filmovém plátně. Jeho
potenciální plytkost zkombinoval s divadelním způsobem vyprávění. Kelly oba principy zdařile propojuje tak, že se vzájemně doplňují a podtrhují. Jednoduchost onoho příběhu
je tak ve výsledku exponována jako téma.
Podobně pracuje režisér Adam Svozil ve své
inscenaci společně s 4. ročníkem činoherního
herectví DAMU. Jako oko kamery se střídají různé pohledy na jednu situaci. Každá z nich je nejprve uvedena slovním komentářem herců, kteří
jej vzápětí rozehrají v akci a plynule pokračují
dál v ději. Hned v první scéně, kdy je Gorge ještě
malé dítě, se s tímto principem seznámíme. Vidíme Otce, Matku
a malého Gorge. Rodiče vyprávějí o narození svého syna v nehybném obrazu, kdy Otec i Matka (každý z jedné strany) stojí kolem
Gorge. Ten upřeně kouká před sebe, aniž by na komentáře jakkoliv
reagoval. Poté následuje reakce Gorge, který svým jednáním děj
posune dál v čase.
Svozil proměňuje divákův pohledu na situaci především skrze
hereckou akci, jež je dominantní díky nepřetržité přítomnosti
herců na jevišti. Dobrým příkladem je okamžik, kdy Gorge musí
rozhodnout, zda bude stále kamarádit se svým spolužákem Paulem. Scéna se jakoby zastaví a my sledujeme Gorge, jak se rozhoduje. Spolužák v podání Adama Ernesta nehybně sedí s pohledem
upřeným před sebe. Jeho postava v tuto chvíli dění tedy nijak
nekomentuje, neovlivňuje Gorgeův úsudek. Svozil tak podobně
jako oko kamery divákovi vybírá, která postava je v daný moment
nejdůležitější, a cíleně na ni odvádí veškerou pozornost. Princip
je umocněn ještě postojem ostatních postav, které naléhavými až
krvelačnými pohledy sledují rozpačitého Gorge. Podpoří v situaci
onen potřebný tlak, díky němuž se divák věnuje pouze Gorgovi
a jeho rozhodnutí.
Naopak v momentě, kdy se Gorge konečně dostane velmi blízko své školní lásce Vanese, vytváří k situaci stanovisko přímo
její hlavní aktéři tím, že ze svých postav vystupují a komentují
její akci či pocity ve třetí osobě. Herečka Veronika Lapková jako
Vanesa ve scéně propadne totálnímu citovému zoufalství, otočí
se směrem k divákům a vše okomentuje ve smyslu, že dívce bylo

S PODOBNOU LEHKOSTÍ
JE TVOŘEN I PROSTOR
PRO HRU.
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glosa

Za pódiem se nachází orchestřiště s hudebníky. Ti atmosféru
inscenace dokreslují hrou na cello, housle, lesní roh, jednoduše
na nástroje, které tak často slýcháváme ve filmových soundtracích. Živý hudební doprovod podtrhuje onu přítomnost filmové
stylizace. Vypjaté či zásadní situace v životě Gorge jsou hudebně
tematizovány. Atmosféra příběhu je tedy umocněna a v ten stejný
okamžik shazována, protože se nikdy nerozvine ve skutečnou filmovou symfonii, jaké známe z hollywoodských trháků. Podobně
jako z příběhu Gorge, který na první pohled působí jako z příručky
„Jak psát scénář“, nikdy nebude „story“ s happyendem.
Způsob střídání pohledu na situaci skrze hereckou akci je výrazně dominantní především v úvodní části inscenace, v níž nabere rychlého akčního tempa. První půlka tak přirozeně evokuje
svižnou poetiku filmového vyprávění. Druhá část se však výrazně
proměňuje. Nejen že se skládá z menšího
počtu scén, což už na první pohled působí
ve srovnání s první půlkou těžším a zdlouhavějším dojmem, ale vytrácí se i ono nahlížení jedné situace z různých úhlů. Herci už
nekomentují jednání a pocity své postavy
ani ostatních. Divák přihlíží „běžně“ hraným
scénám v dialogu. Rychlé tempo se vytrácí
a zbytečně je tato výrazná změna akcentována přestávkou. Bez pauzy by pozvolné prodlužování scén a jejich formální proměna přirozeně korespondovala s postupně se
komplikujícím dějem.
Téma morálky se povedlo tvůrcům prostřednictvím nadhledu
a ironie vyprostit z balastu patetičnosti, kterým jej obalila v posledních několika desítkách let hollywoodská produkce. V divadle
se tak stává opět závažným a diváci jej mohou pozorovat z „nového“ úhlu. Dlouho jsem v DISKu neviděla něco s natolik jasně
čitelným režijním stylem, který však není pouhou manýrou, ale
dává prostor hercům předvést svoji tvárnost a cit pro akci. Herecký a režijní princip se v Rituální vraždě Gorge Mastromase zdařile
doplňují.

Minule som zašla do second handu, len tak,
pozrieť, či niečo nenájdem. Po prehrabaní
pár stojanov so starými rozťahanými svetrami a pokrčenými bundami, som našla
celkom prijateľný kabát. Váhala som. Nevedela som, či ho vôbec potrebujem, či je to
ten pravý, či by som si za tie peniaze nemala kúpiť radšej nejakú tú povinnú literatúru.... Skúšala som si ho v kabínke. Chcela
som sa odfotiť a poslať mamke správu, či
si ho mám kúpiť, lebo viete, mamka vám
vždy poradí najlepšie. MMSky sú ale drahé,
zo zahraničia ani nehovorím. Tak som tam
stála a zažívala takmer existencionálnu
chvíľku. Vtom predavačka vyhlásila šťastnú
polhodinku, počas ktorej bola zľava na
všetok tovar až neuveriteľných 20%! Zrazu
bolo všetko vyriešené. Kabát je môj a ja sa
nebojím vyhlásiť, že deus ex machina nie je
divadelný výmysel, ale že existuje a hlavne,
že zasahuje aj v reálnych životoch.

Barbora Forkovičová
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Taková
ta dobře
udělaná
činohra
Lenka Veverková

POVÍDKY Z VÍDEŇSKÉHO LESA
Režie: Josef Kačmarčík
Dramaturgie: Norbert Závodský
Scénografie: Tereza Gsöllhoferová
Kostýmy: Alena Dziarnovich
Autor hudby a hudební nastudování: Jakub Borovanský
Choreografie: Martin Pacek
Produkce: Šárka Mikesková, Petr John, Kristýna Řepová
Hrají studenti KČD: Anna Kratochvílová, Matyáš Řezníček,
Eliška Jansová, Adam Ernest, Ihor Krotovych, Matěj
Vejdělek, Jáchym Kučera, Vít Roleček, Eva Hacurová,
Veronika Lapková
Psáno z premiéry: 18. září a z reprízy 3. listopadu

Ona ho miluje hluboce, on ji rozumně. Ona
žárlí na ni a zlobí se na něho, on vyžírá ji
a ona chce zpět své peníze. A on podřezává
svině. Zní to jako spletitá hra osudu nebo
jako námět mexické telenovely? Studenti 4.
ročníku oboru herectví činoherního divadla
DAMU ve své druhé absolventské inscenaci
Povídky z vídeňského lesa předvádějí takovou
tu dobře udělanou činohru. Tu, co neurazí
a nenadchne? Nebo tu, na kterou je radost
koukat?

Tradiční vídeňské lidové hry inspirovaly rakousko-uherského dramatika Ödöna von Horvátha k reinkarnaci tohoto již tehdy nízkého žánru. Ulice s krámy, malé domky či chudé podnájmy, v nichž
žijí prostí a zcela obyčejní obyvatelé: prodejci hraček, trafikanti,
řezníci, hochštapleři a staré báby – to je typický maloměstský
15

VÍT ROLEČEK JE VE SVÉ
ROLI ROVNĚJŠÍ NEŽ
PRAVÍTKO
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vich. Ani jedna se nesnaží hru z 30. let minulého století posouvat
do současnosti či jinak stylizovat, naopak se drží dobové módy
(střih plavek, halenek a košil) a sází na jednoduchost a efektivnost (obzvláště u scény). Kostýmy na první pohled jasně charakterizují jednotlivé postavy: řezníci mají zkrvavené zástěry, matka
otrhaný svetr, holky z kabaretu u Maxima zase korzety a roztrhané silonky, Marianna postupně střídá několik kusů oblečení –
panenkovské volánkové růžové šaty jak z výlohy hračkárny mění
za ušmudlaný šedivý kabát a šálu a poté za jasně červený kožich,
pod nímž skrývá nahotu před svým otcem. Úpadek postavy je
zcela očividný již na samotném kostýmu. Horváth příběh rozděluje a zaplétá do krátkých scén, které se za sebou střídají v rychlém sledu – co chvíli se ocitáme ve venkovském domě ve Wachau,
poté zase ve vídeňské ulici, lese, kavárně, již zmíněném kabaretu,
v chrámu… Gsöllhoferová vymyslela velmi prosté a funkční řešení: scénu si mění sami herci pomocí paravánů, díky kterým
tvoří jednotlivá dějiště. Poté stačí jen přinést stůl a židli, štafle či
zelený koberec a ocitáme se na jiném místě. Pro zpestření těchto
hluchých míst je využit i živý hudební doprovod, jenž se nachází
v zadní části jeviště na levé straně. Odtud se zpoza paravánů line
Straussův Vídeňský valčík a Na krásném modrém Dunaji. Záměr
inscenátorů mi však není zcela jasný – proč mají na sobě hudebníci kostýmy, jež naznačují, že by do inscenace měli integrálně
patřit, když více než půlku večera nejsou vidět? A když vidět jsou,
nejsou do inscenace nikterak zapojováni,
naopak fungují pouze jako hudební kulisa
a podkres různých situací a především přestavování scény.
Nutno však říci, že přesuny příliš nepomáhají dvouhodinové délce inscenace
(k níž se pojí ještě třicetiminutová přestávka) a diváka po čase přestane bavit opětovné zhasínání a minuta tančení, tedy stěhování nábytku. Inscenace ale neztrácí svůj
rytmus jen kvůli přestavbám a nutno říci,
že na vině není dramaturgie. Vše do sebe zapadá a nedá se tvrdit,
že by nějaká scéna mohla být vyškrtnuta, aby byla celková stopáž
kratší. Scény jsou nepříjemně dlouhé, pokud v nich chybí napětí,
a to se stává, právě když někdo z herců využívá jiný typ herectví
než ostatní. To zapříčiňuje, že se některá místa stylově rozpadají.
Režisér Josef Kačmarčík s dramaturgem Norbertem Závodským
poměrně přesně rozkryli Horváthův expresionismus – zvýraznění
určitého rysu či vlastnosti. Tím pádem lze snadno jedním či

ZACHOVÁVAJÍ SI
IRONICKÝ ODSTUP
A SKVĚLE POINTUJÍ
REPLIKY
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RECENZE

kolorit, do něhož Horváth zasazuje své příběhy, jež bývají stejně
spletité jako mnohoúhelníky vztahů jednotlivých postav. Podobnou strukturu jako Povídky z Vídeňského lesa (1931) mají i ostatní
Horváthovy hry, například Kazimír a Karolina, Neznámá ze Seiny
(obě 1932) či Figarův rozvod (1935). Nejsou to komedie ani tragédie, ale žánrové obrazy, které nám předkládají dění. Horváthova
dramatická struktura má výrazně epický charakter: je založena
na dějových zvratech a četných dramatických situacích, v nichž
postavy různými způsoby ukazují svůj charakter. Nutno však podotknout, že ve světě, který nám Horváth předkládá, panuje určitá
tezovitost a vnitřně čistého člověka by tam
divák těžko pohledal. Všichni jsou tak trochu
morálně zkažení nebo alespoň na cestě ke
zkáze, neboť zachovat si v tomto světě nějakou morální integritu je téměř nemožné.
Ačkoli je Horváth silně sociálně kritický,
své hrdiny nijak nesoudí či nehodnotí,
nedoříkává jednotlivé scény pomocí songů,
jako to dělal Brecht, nepodsouvá divákovi
svou pravdu a stanovisko. Je zcela na nás, zda se rozhodneme
sympatizovat s usměvavým řezníkem, co se ohání nožem a křesťanskou vírou, či spíše s grázlem, který o sobě na rovinu tvrdí, že
není dobrým člověkem.
Povídky z Vídeňského lesa nás zavádí do zdánlivě poklidného
prostředí, kde se všichni znají a navzájem si vidí do talíře. Každodenní rituály (pokec u řeznictví, čtení novin před trafikou…),
drobné šarvátky a pravidelné rozhovory o ničem a o tom, co je
nového, dotvářejí dojem téměř idylického plynutí času. Vše se
téměř neměnně opakuje až do samého konce, avšak my diváci
vidíme a jasně vnímáme proměnu, která se s postavami v průběhu
odehrála. Pokud zjednodušíme a zlineárníme zápletku, můžeme
říci, že hra pojednává o dceři obchodníka s hračkami a kouzly, jež
se v den svých zásnub s křesťansky založeným řezníkem zamiluje
do vypočítavého hejska, se kterým i otěhotní. Ten nejprve odklidí dítě ke své matce a poté ji opustí a donutí ji stát se tanečnicí
a striptérkou v kabaretu. Malé nevinné dítě utrápí hejskova babička průvanem a milý řezník zpět získá svou Mariannu, která už
nyní není naivní malá holčička, ale žena, jež si prošla peklem. Do
toho se míchá světová hospodářská krize, blížící se fašismus, nesnášenlivost vůči Židům a Straussův á dva tři valčík.
„Nic nezkrášlovat, nic nezošklivovat,“ bylo motto Ödöna von
Horvátha: v absolventské inscenaci se tohoto hesla drží i scénografka Tereza Gsöllhoferová a autorka kostýmů Alena Dziarno-

KAČMARČÍK SE
ZÁVODSKÝM
POMĚRNĚ PŘESNĚ
ROZKRYLI HORVÁTHŮV
EXPRESIONISMUS
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byl jen kvůli penězům, je zlý na svou babičku, domů přijde jen,
když potřebuje půjčit dalších pár set šilinků. Hanba mu! Oskar se
označuje za zbožného a čistého člověka. Ach ano, vždyť on Mariannu miluje, vzal by si ji, i když má dítě s někým jiným, jeho city
jsou stálé a nedělá nic špatného. Nebo ano? Oskar nelže, ale to, co
říká, není pravda. Ačkoli je Alfréd zlej kluk, nechybí mu autentičnost a pravdivost, takže se není čemu divit, že mu Marianna dala
přednost před pokryteckým Oskarem. Většina postav si své špatné
vlastnosti neuvědomuje, což je zdrojem dramatických střetů, které jsou pro nás napínavé a baví nás. V průběhu inscenace můžeme
co chvíli změnit názor a sympatizovat pokaždé s někým jiným,
protože se postavy nemají šanci nikdy zachovat zcela správně,
a společně tak kolektivní vinou spějí k tragickému konci.
Oceňuji, že inscenátoři se nesnažili být realističtí při využití
rekvizit a drobných zvukových ozvláštnění, která vytvářejí sami
herci přímo na jevišti. Když Alfréd hraje se svým přítelem Hierlingerem kulečník, není před nimi stůl ani kulečníkové koule, herci
stojí ve volném prostoru a svírají tága, kterými šťouchají do imaginárních koulí. Ty má však v ruce jiný herec, jenž s nimi o kousek
dál o sebe naráží, a vytváří tak známý zvukový efekt. Stejně tak
střelba z pistole je nahrazena dřevěným prkýnkem. Když střílející
Erich připaží, herec v pozadí scény v ten moment pustí napnuté
prkýnko k zemi a ozve se rána. Takových příkladů, které působí
hravě a groteskně, je více, přesto je to pouze velice opatrná snaha
o ozvláštnění nepříliš invenčně pojaté inscenace, která respektuje
text a autora natolik, že zapomíná na svůj názor.
Kačmarčík se Závodským se nesnaží Horváthův text nijak aktualizovat, naopak jej nechávají plně vyznít. A on funguje i o více
než osmdesát let později jako odrazové pole pro to ukázat, jak se
k sobě lidé chovají, když jejich vztahy nejsou založené na citech,
ale na užitku a zisku peněz, obdivu, postavení, obliby. Režijně
velmi klasická inscenace, která je podpořena relativně tradiční
dramaturgickou interpretací, je tzv. povedenou a barvitou činohrou, v níž herci mohou naplno ukázat svůj herecký repertoár.
Otázkou je, zda chválit dobře zvládnuté řemeslo, které nemá ambice být ničím nové a neříká nám nic o tom, jak inscenaci chápali
sami tvůrci, jak ji četli svýma mladýma očima a jak oni vnímají
Horváthův svět.
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dvěma adjektivy charakterizovat každou postavu již od prvního
vstupu herce na scénu. Výborně toto ovládá Kučera v roli sobeckého Kouzelníka, Roleček v dvojroli Ericha a Hierlingera, Ernest
a Jansová ztvárňující grázla a naivku i Hacurová v roli Valérie
a Řezníček v roli Rytmistra. Přesné pohyby, gesta i mimika dávají
najevo, že herci dokážou svou postavu velmi přesně a plasticky
vystihnout. Pro Ericha je typická upjatost, dravost a cílevědomost,
jde si za svým a hlídá se, aby působil, jak má. Vít Roleček je ve
své roli rovnější než pravítko, urputný výraz mu dodávají silné
obroučky brýlí, které si co chvíli posouvá po nose, a jeho rozežranost je stejně nenasytná jako Erich při svém postupu na kariérním
žebříčku. Marianna je naivní, mladá holka, co chce lásku. Eliška
Jansová doširoka otevírá své oči a hloupoučce
mrká na Alfréda, zasněně se usmívá a jakoby
mimoděk si upravuje šaty. Na konci příběhu
z ní již padá její mladická nerozvážnost a ona
se semknutými rty a přivřenýma očima trpce
přijímá svůj úděl. Takovými příklady bych
mohla popisovat mnoho hereckých jednání,
neboť herci své role opravdu ovládají. Zachovávají si ironický odstup a skvěle pointují
repliky. Na této charakterizaci postav poté
fungují, případně nefungují jednotlivé scény
a následně i celá inscenace.
Povídky z Vídeňského lesa spíše než psychologické herectví
vyžadují jistou míru stylizace. Neznamená to, že herec postavu
zploští, naopak ji v tomto směru udělá ještě barvitější. Někteří
herci ovšem sklouzávají k přílišné psychologizaci, což inscenaci
škodí. Sadistický podtext řezníka Oskara je nadbytečné hrát. Napětí působí již to, co nábožensky založený a podle svých slov čistý
člověk říká. „Chtěl bych do tebe vidět, odklopit ti lebku…“ či „Mý
lásce neujdeš,“ zní pro diváka mnohem hrozivěji, pokud to říká
člověk s úsměvem na tváři, který to myslí zcela upřímně, než když
dává najevo i své další stránky osobnosti – máchá kolem sebe nožem a je k Marianně drsný. Najednou nám tu něco nehraje: nevíme, zda Oskar celé své milé a zbožné chování nepředstírá. Nejsme
si jisti, zda jsou jeho slova lásky výhrůžkou, nebo je zamýšlí jako
upřímná vyznání.
Jsou slova, která pronáší jednotlivé postavy, pravdivá? Můžeme to s přesností určit? Nakolik jednají postavy této hry ve svůj
prospěch a jak moc jim záleží na těch druhých? Alfréd sám sebe
označuje za grázla, říkají to o něm všechny postavy na jevišti a my
ho tak také vnímáme – zbouchnul chudinku Marianu, s Valérií
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Jak bude
zítra? Zítra
bude….
Petra Bruzlová

K MAJÁKU, DO STRANY 73
Katedra alternativního a loutkového divadla
Premiéra: 23. října 2015
Režie: Klára Hutečková
Dramaturgie: Kateřina Součková
Scénografie: Lucie Faltýnková, Ha Thanh
Špetlíková
Zvukový design: Jiří Rouš
Hrají: Kateřina Dvořáková, František Hnilička,
Tomáš Hron, Dan Kranich, Sára Märcová, Lucie
Valenová
Psáno z premiéry: 23. října 2015

Na straně 73 románu Virginie Woolfové
se režisérka Klára Hutečková rozhoduje
přerušit tok příběhu a neposunout diváka
k vytouženému cíli – k majáku. Pokud nám jde
o zjištění, čím se stala tato konkrétní strana
přelomová, museli bychom nejspíše držet
v ruce stejné vydání knihy, která Hutečkovou
inspirovala, a nahlédnout do posledních
odstavců, které ohraničují vybraný úsek. Je to
ale potřeba? Záleží na tom, zda se posuneme
o několik stran tam či zpět? Jisté je, že pokud
se opravdu chceme dostat až k majáku, budeme
na to už nejspíš sami.

„Jistě…Pokud bude zítra hezky.“
Román slavné Angličanky plný zasněných monologů, polemik
nad životem a vnitřních úvah prolínajících se v impresionistickém duchu přináší hutný materiál k inscenování. Každá postava
je nesmírně složitá. Vztahy mezi nimi čtenář rozplétá postupně,
jak sleduje jejich vnitřní promluvy, a zároveň je veden jednotícím
tématem celé knihy – vytouženým výletem k nedalekému majá21

NEJPODSTATNĚJŠÍ NA
CESTĚ K MAJÁKU MĚL
BÝT SAMOTNÝ PRŮBĚH.

„Ale ono hezky nebude“
Kombinace textu, akce, pohyblivých rekvizit a zapojení ticha
do opakujících se monotónních činností vytvořilo na jevišti místo
uceleného příběhu určitý pocit. Kateřina Dvořáková v roli Paní
Ramsayové je středem celé scény i bodem, ke kterému se ostatní
vztahují. Pravidelně navléká oka na jehlice, a jak se pomalu točí
klubko vlny, tak jí ubíhají myšlenky. Řady barevné šály přibývají
navzdory tomu, že plést třeba vůbec nechce. Ale snad se domnívá,
že pletením se dostane blíže k majáku, po němž všichni tolik touží. Málokdy vzhlédne od ruční práce, aby pohledem připomněla
svou přítomnost. Nerozumí manželovi, co jen čte spoustu knih,
někdy i více najednou, a nedokáže od nich odtrhnout oči. Možná
si ani neuvědomuje, jak ho irituje svou naivností, že by mohlo
být zítra hezky. Roztáčí se kolečko absurdní hádky mezi manželi
a dokonce i jejich dětmi. Svého otce nesnášejí hlavně malí Ramsayovi (Lucie Valenová a Dan Kranich), jelikož se jim nevěnuje
a každou svou racionální odpovědí jim kazí sny a radost. Pro je-
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jich nekončící činnost bylo vybráno různé sestavování tenisových
míčků. Ty zajistily spojení mezi všemi postavami. Zastupují nejen
neviditelné vztahy mezi dětmi, když si míčky různě posílají a házejí, vztahují se pomocí nich i k oběma rodičům. Otce chodícího
po terase dětmi posílané míčky úspěšně vždy minou. Na matku
dorážejí a bubnují o stěnu, pořád se kutálí další a další a ona je
nestíhá všechny vnímat. Když se míčky přestanou kutálet, odrážet se nebo skákat, všichni se vrátí k předešlé činnosti a jejich
nasazení nebo aktivita se zastaví spolu s nimi. Míčky připomínají
jednotlivé zakuklené prosby, jež dokážou lehce doputovat
na určené místo. Můžete jimi mrsknout úsečnou poznámku,
prásknout nadávku nebo poslat nabídku. Příjemce pak vaši ránu
chytí, může ho taky minout nebo tvrdě zasáhnout. Bohužel kterákoli z postav se pokusí o interakci s druhou, ztroskotá. Nikam
se neposouváme, ale zůstali jsme uprostřed nevyřešitelné situace
a ta nás vtahuje. Dochází nám, že se vše tak lehce nevyřeší, a další
a další zakulacené myšlenky proletí vzduchem do prázdna.
„Proč si myslíte, že nebude hezky, já si myslím, že bude hezky.“
Umělé materiály, co se nafukují a připomínají bouřící moře, nebo
nafukovací hračka, jejíž vzduch proudící přes mikrofon dokonale imitoval zvuk větru, a další manipulace s různými květinami,
hodinami, knihami, dotvářejí samotnou scénu a hercům dávají možnost více rozehrát situace plné ticha. Několik minut se
díváme na pokusy trefit se vystřeleným
míčkem do klavíru a shodit z něj květinu
či zahrát jeden konkrétní tón. Ve větru
se po chvíli mihotají stránky mnoha knih
a jejich tvar nám může připomenout
maják nebo si naráz počteme ve všech
najednou. Postavit pyramidy, unést všechny květiny, nastavit čas na všech hodinách
a další a další úkoly mají před sebou zaneprázdnění herci. Díky těmto vloženým
etudám se představení nestalo statickým, ba právě naopak.
Silný moment dokázal vytvořit nafouknutý igelit v pozadí scény,
napodobující mořské vlny. Jak z něj vzduch pomalu odchází,
během naprostého ticha padá k zemi. A všichni to sledují, herci
i diváci, a všichni uvažují o významu nebo jen pokojně obdivují
nespoutaný a chvíli žijící materiál. Skoro neslyšitelné praskání
igelitu a pohyb je konkrétním záchytným bodem, kde můžeme
naše myšlenky zkusit ukotvit. Ovšem s vyfouknutím se opět

NAHLÍŽÍME POUZE
POSTUPNĚ DO
SOUKROMÝCH EMOCÍ,
SNŮ A DOJMŮ.
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ku. Inscenace čtvrtého ročníku Katedry alternativního a loutkového divadla se jen odrazila od tužby doplout k majáku. Cílem se
stává pokus ukázat beznaděj, únavu ze života a nepochopení se
navzájem. To všechno dohromady přináší smutný obrázek člověka, jak ho nechceme vidět.
Aby dosáhla tísnivé atmosféry, povoluje režisérka Klára Hutečková svým postavám omezený počet replik a vyčlení jim výsek
jeviště, ze kterého jen občas vykročí. Pokud už na sebe jednotlivci
reagují, tak maximálně chápavými či nechápavými pohledy. Stále
se opakující repliky a zvolená intonace vysílané buďto ke konkré
tnímu člověku, nebo jen tak do prostoru,
odhalují problematické rodinné vazby a nespokojenost. Až absurdním dojmem pak působí nepřestávající činnost, kterou si každý
naplňuje volný čas a hledá v ní skrytý smysl.
Tato „civilní akce“ na jevišti dává možnost
každému diváku domýšlet a prožívat své
vlastní asociace a emoce. Jednotlivé scény
nemají vyprávět konkrétní příběh nespokojených členů rodiny
se začátkem, prostředkem a koncem. Nahlížíme pouze postupně
do soukromých emocí, snů a dojmů. V člověku to vyvolává pocit
izolace a odstrčení, když ani ti nebližší nevidí, že jste nešťastní.
Vypadá to, že upřímný hlas se ocitá uvnitř každého a s tím jedině
si ještě dokážeme věci vyjasnit.

Ve stínu Pražského Quadriennale

dostaneme do osamělého chaosu a čekáme na nějakou repliku,
která by nám pomohla se něčeho zachytit. Žádná však nepřijde,
protože představení je u konce.

glosa

„Pojedeme zítra k majáku?“
Nejpodstatnější na cestě k majáku měl být samotný průběh. My
jsme pouze nahlédli a prožili pár hodin z celého života a uvědomili si možná, jak nedosažitelný je cíl - pro někoho vidět maják,
pro jiného porozumět druhému člověku. Proto ukončení stranou
73 a žádné východisko pro postavy i diváky. Každopádně vytvořená inscenace vypovídala o nás lidech, jak se chováme k sobě
navzájem a třeba neumíme být upřímní, a vůbec komunikace
s druhým člověkem už se stala pro nás problémem. Věnujeme svůj
čas aktivitám, které nedávají smysl, či je v hloubi duše nesnášíme. A přece se z tohoto kruhu nedokážeme dostat. Cítíme se tím
stereotypem ochraňováni před vlastní samotou a vlastními myšlenkami. Stálé zalévání umělých květin, nastavování času na příliš
mnoha cifernících, pochod odnikud nikam.
Zpráva o neutěšeném životě se k nám z jeviště dostala skrz pár
vět, několik pohledů a spoustu odražených míčků. Třeba se už
máme konečně probudit.

Jedna DAMU jaro nedělá. Tak znělo heslo loňského ročníku
festivalu Zlomvaz, během jehož konání představili své inscenace studenti sedmi evropských uměleckých škol.
Letošní dvaadvacátý ročník pak motto svého předchůdce
mnohonásobně předčil, když jen v prostorách pražské divadelní fakulty uvedl na 30 inscenací studentů z celého světa.
Příčinou bylo sdružení festivalu Zlomvaz s Pražským
Quadriennale 2015, které nabízelo komplexnější vhled
do tvorby budoucích divadelních profesionálů a možnost
vyzkoušet si organizaci větší a nákladnější mezinárodní akce.
Společným tématem se stal Sdílený prostor: Hudba Počasí
Politika, které mělo poukázat na neviditelné scénografie.
Avšak odpověď na otázku, co si pod tímto pojmem
představit, mi festival už neposkytl. Tematické vymezení
se ukázalo jako příliš volné, umožňující tvůrcům přihlásit
se do programu takřka s čímkoli. Například i s projekty,
které v době přihlášení neměly hotový základní koncept,
což bylo znát především na venkovních performancích. Ani
představení v Disku posléze nevynikala scénografií, jež by
divákům představila nové tendence v oboru, natož aby pak
mezi sebou korespondovala po obsahové stránce.
Úsměvnou složkou festivalu pak byly ambiciózní diskuze
v angličtině, jež musely následovat po každém uvedeném
titulu. Vzhledem k povšechným anotacím jednotlivých inscenací často nezbývalo než improvizovat bezprostředně
po skončení představení, konfrontovat soubor s faktem,
že jej vůbec nějaká diskuse čeká, a následný akt odbýt za
přítomnosti hrstky zůstavších zvědavců.
Jakkoli se tedy letošní Zlomvaz honosil vysokým počtem
multikulturních návštěvníků a pestřejším programem,
ono megalomanské měřítko (a s ním spjatá nepřehlednost
a neucelenost) mělo za následek odcizení, namísto aby
poskytlo potřebný prostor a volnost k setkávání diváků
a tvůrců, studentů uměleckých oborů a divadelních
příznivců.

Ludvík Píza
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Vytúžená
inscenácia
Barbora Forkovičová

TOUHY
Koncept, režie: Tomáš Měcháček, Vráťa Šrámek,
Dora Sulženko-Hoštová
Výprava: Kateřina Soukupová
Produkce: Veronika Bošelová, Pavlína Svobodová,
Andrea Pelechová
Hrají: Kateřina Dvořáková, František Hnilička, Tomáš Hron,
Dan Kranich, Veronika Popovičová, Tereza Nádvorníková,
Lucie Valenová, Sára Märcová
Písané z repríz: 8.10 a 4.11.

Štvrtý ročník katedry alternativního
a loutkového divadla sa podujal na neľahkú
úlohu – a to vytvoriť inscenáciu bez slov.
Tomáš Měcháček, Dora Sulženko-Hoštová
a Vráťa Šrámek vo svojom koncepte
inscenácie Touhy miesto replík stavili na
nonverbálne výrazové prostriedky. Všetko,
čo sa deje na javisku je tak vyjadrené
hlavne pomocou mimiky, pohybu a gest,
významotvorná je v inscenácii aj hudba,
respektíve spev samotných protagonistov.

Vychádzajúc z vlastnej skúsenosti s vnímaním pohybového
a tanečného divadla, mi napadá otázka, či sa vôbec dá z inscenácie pracujúcej primárne s mimojazykovými výrazovými
prostriedkami odčítať jej obsah, alebo posolstvo. Osobne si
myslím, že to predstavuje veľkú výzvu pre diváka, rovnako ako
aj pre kritika, aby sa naozaj zamyslel nad významom prvkov,
ktoré napríklad pri bežnom činohernom predstavení, nie sú
natoľko dôležité, preto možno nie sme zvyknutí primárne
sa nimi zaoberať. Na druhej strane, keďže pohyby tela, pózy
27

PODDÁVAJÚ SA OSUDU,
ALEBO NAŠLI TEN
SPRÁVNY POMER
MEDZI ABSOLÚTNOU
SLOBODOU A ODDANÍM?
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že v akcii pokračuje, alebo ju rozvíja. Individuálne konanie osôb
v strete s ostatnými je tak zväčša prostriedkom k vytvoreniu dramatických situácií. Keď sa scéna obsahovo naplní, z pravidla je
ukončená zhasnutím svetiel – tma v inscenácii zastupuje čas
potrebný na uvoľnenie napätia. Po opätovnom rozsvietení sa
začína nová kapitola, vždy však nadväzujúca na predošlé. Do inscenácie formálne nezapadá iba scéna, v ktorej František Hnilička
stojí sám na javisku a s nastavenými rukami čosi očakáva od
nebies. Samotný obsah výstupu síce korešponduje so zvyškom
inscenácie, no z nej nevyplýva žiadny dôvod, prečo by iba jeden,
a práve tento herec mal byť natoľko markantne odlíšený od
ostatných.
Kto sú tí ľudia a ako sa ocitli na scéne? Trochu to vyzerá,
akoby ich tam niekto poslal a zavrel. Na celej podlahe javiska je
položený krásny zelený trávnik, ktorý vyvoláva dojem čistého,
nepoškvrneného priestoru. Je nám však jasné, že tráva je umelá,
teda nejde o dielo prírody, ale človeka. Šesť mikrofónov visiacich
nad javiskom nám tiež pripomína, že tento priestor je neprirodzený. Celé konanie hercov na javisku môže byť sledované
– prinajmenšom nami, divákmi – a odpočúvané, respektíve aj
nahrávané. Podozrenie, že ich tam uväznila trojica tvorcov, aby
sa s nimi mohli zahrávať a skúšať, ako sa zachovajú v istých podmienkach, sa zdá byť opodstatnené.
Tým by sa vysvetlilo zvláštne správanie niektorých hercov.
Chvíľami totiž vyzerajú, akoby boli postrkovaní k činom nejakou ďalšou osobou
(osobami). Tá je schovaná niekde v pozadí
a poťahuje neviditeľnými nitkami, ktorými
si ich obmotala. Urobila si z nich bábky,
no ponechala im vlastnú vôľu. Vďaka tomu
môže konanie hercov usmerňovať, no
zároveň im v istom momente môže nechať
úplnú slobodu a už len sledovať, ako na
nečakané zvraty zareagujú tieto „pokusné
králiky“ na javisku.
Napríklad v jednej zo scén je dievčina
(Kateřina Dvořáková) poháňaná smerom
k mužom, ktorým sa hádže do náruče.
Tí sú z toho prekvapení, prehadzujú si ju. Konflikt nastane vo
chvíli, keď jej jeden z nich siahne na zadok. Dá mu facku a on
jej ju v obrannom reflexe vráti. Zrazu na krátky moment celé
javisko (a s ním aj hľadisko) zamrzne, každý očakáva, čo sa
stane ďalej. Zásahy „zhora“ sa tuto končia, a od tejto chvíle

JE ZAUJÍMAVÉ
SLEDOVAŤ, AKO SÚ
PROSTREDNÍCTVOM
OČNÉHO KONTAKTU
SCHOPNÍ MEDZI
SEBOU KOMUNIKOVAŤ.

29

RECENZE

či gestá sú v našej – európskej – kultúre v oveľa menšej miere
nositeľmi fixných významov (opäť v kontraste so slovom dominujúcim v činohre), otvárajú priestor pre mnohoraké interpretácie,
z ktorých každá bude ovplyvnená subjektívnym vnemom diváka.
Asi nie je cieľom, aby sa názory všetkých divákov na zmysel
a obsah takejto inscenácie plne zhodovali. Ako spoločné východisko pre naše úvahy a interpretácie však určite môže slúžiť aj
názov inscenácie.
Herci v Touhách spočiatku konajú veľmi neisto. Keď pred nás na
začiatku predstavenia na scénu predstúpia, vyzerajú byť trochu
stratení. Vnímajú našu prítomnosť, vidia naše uprené pohľady
a krvopotne premýšľajú, čo ďalej. Vtedy sa na jediný krát počas
inscenácie uchýlia k slovám, a to tiež len k niekoľ kým. Začnú totiž
prvým, čo im príde na um – pomenujú, čo vidia okolo seba. Herci,
kostýmy, trávnik... po vyčerpaní všetkých nápadov im z tvárí
vyčítame, že sú nervózni a už naozaj nevedia,
čo by nám ešte mohli povedať. Keď nepomôže
ani psí pohľad na osvetľovača, ktorého prosia o zhasnutie svetiel, skúsia využiť radu,
spomenutú na začiatku: „ak nevieš čo máš
robiť, krič!“ a bojazlivý krik pomaly prepukne vo viachlasný rev, ktorý obmäkčí už aj
osvetľovača.
Od začiatku do konca predstavenia sú herci
prítomní na javisku spoločne, pôsobia ako
skupina, ktorej členovia sú navzájom značne
prepojení. To vyčítame hlavne z ich tvárí
a pohľadov, ktoré na seba upierajú počas celej inscenácie. Je zaujímavé sledovať, ako sú prostredníctvom očného kontaktu schopní
medzi sebou komunikovať. Mimikou zas dokážu veľmi presne
tlmočiť atmosféru (napríklad v spomínanom úvode, keď herci
vstúpia na javisko, sú ich pohľady plné nervozity a pocitov trápnosti z toho, že nevedia čo majú robiť), ale aj komentovať dianie
na scéne (keď jeden z hercov začne oduševnene spievať, ostatní
ho vysmejú). Neustále vedomie toho, že na hercov niekto pozerá
(pretože samozrejme okrem nich samotných sme to aj my, diváci)
vytvára istý nátlak, ktorý u nich vyvoláva túžbu konať. Tá vedie
hercov k akcii a v konečnom dôsledku práve vďaka nej vzniká celá
inscenácia.
Touhy sú štruktúrované ako sled spoločných výstupov. Ich
princíp je podobný – herci väčšinou rozohrajú nejakú pohybovú
akciu, zabávajú sa ňou, no po chvíli ich to akoby omrzí, ostane
len jeden/jedna (vždy iný z hercov), ktorý sa od celku odlíši tým,

NEUSTÁLE VEDOMIE
TOHO, ŽE NA HERCOV
NIEKTO POZERÁ VYTVÁRA
NÁTLAK, KTORÝ U NICH
VYVOLÁVA TÚŽBU KONAŤ.
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sako, ktoré si herci následne vymieňajú. Kto ho má oblečené,
stáva sa vodcom skupiny. Túto pozíciu nevyužívajú násilne, skôr
ich baví usmerňovať kroky svojich nasledovníkov, vytvárajú tak
minimalistické tanečné choreografie. V tomto bode sa im podarilo
skrotiť nevypočítateľné zásahy „zhora“ a začať konať – hrať na
javisku, tak ako po tom túžili už na začiatku inscenácie.
Zmena sa odzrkadľuje aj na ich ďalšom počínaní. Herci objavujú
mikrofóny nad sebou, skúmajú, čo dokážu, vytvárajú rôzne zvuky,
a ozvena, poprípade zvukové efekty ich nadchýnajú. Každý sa chce
nejako predviesť, pod mikrofónmi začnú postupne pobehovať,
vyskakujú k nim a náramne si to užívajú. Vtedy sa už úplne stráca
nesmelosť zo začiatku a herci presne vedia, čo majú robiť: to, čo
chcú a čo ich teší. Vo výskokoch, grimasách, či výkrikoch sa skrýva
ich vlastná originalita a osobnosť. Na chvíľu tak naplno dávajú
priechod svojim pocitom, svojmu nadšeniu zo získanej voľnosti.
Čím sú však istejší v konaní, tým je ich hudba silnejšia
a čoraz viac podobná chorálu. Podľa tohto, prebranie kontroly
nad sebou samým ide ruka v ruke s potrebou obracať sa na niečo
vyššie, aj napriek tomu, že je to v princípe to isté, spod čoho
sme sa v počiatku chceli vymaniť. Posledná spievaná scéna je zo
všetkých najpôsobivejšia: hlasy hercov sú čisté, dokonale zladené
a aj bez zosilnenia mikrofónom by boli priam mrazivé. Vďaka
tlmeným svetlám sa javisko premení na intímny priestor ako
stvorený pre kontempláciu nad vlastným bytím, nad túžbami...
Záver predstavenia tvorí krátky obraz všetkých hercov hľadiacich
niekde nahor s nastavenými rukami. Na začiatku túžili konať
na javisku samostatne, bez pomoci. Keď sa im to však podarilo
a oni zistili, čo všetko to obnáša, akoby si uvedomili, že malé usmernenie od iného sa vlastne vždy zíde. Poddávajú sa herci osudu
(vyššej sile, režisérom – akokoľvek to nazveme) za cenu svojej
vôle, alebo práve prostredníctvom nej našli ten správny pomer
medzi absolútnou slobodou a oddaním?
Tak či onak, herci, spočiatku poťahovaní režisérskymi nitkami, dospeli k vytvoreniu inscenácie, ktorá možno nie je jasne
čitateľná na prvý a možno ani na stý raz. No ten, koho neodradí
jej neurčitosť, v nej môže oceniť originálny spôsob spolupráce
a komunikácie medzi hercami na scéne, aj zvláštnosť samotného
konceptu inscenácie. A samozrejme: aj mnoho podnetov na
premýšľanie, či už o problematike interpretácie nonverbálneho
divadla, alebo o prehodnocovaní vlastných túžob.
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sledujeme bezprostredné reakcie ľudí náhle ponechaných bez
pomoci. Fackovanie trvá, až pokiaľ v ňom herci chcú pokračovať.
Okrem princípu ovládania na tejto scéne môžeme vidieť aj
príklad humoru, s akým sa v inscenácii pracuje. Napriek značnej
abstraktnosti celého diela tu vzniká veľmi konkrétna dramatická
situácia. Prvý úder nás prekvapí, druhý už pobaví, rovnako ako
povzbudzovanie zo strany zvyšných hercov. Zrazu nastane až
civilná chvíľa dotýkajúca sa azda každého diváka, a vďaka viace
rým takýmto detailom je inscenácia vtipná a svižná. Popri tom
sledujeme aj rozvíjanie témy túžby na konkrétnych prípadoch
– zaujímavá je dvojitá optika nazerania na túžbu po zblížení,
ktorá je príčinou konfliktu.
Pestrosť inscenácii dodáva aj výrazný hudobný komponent.
Keď herci spievajú, dokážu si sami stáť za svojím konaním. Vo
viacerých scénach totižto skupina začne vydávať zvuky (slabiky, alebo skomolené slová), postupne sa vyvíjajúce do spevu.
Aj tie sa zdajú byť mimovoľné, no hľadanie spoločnej melódie
ich očividne baví a v týchto chvíľach
preberajú nad sebou kontrolu. Spoločne
tak vytvárajú niečo, čo pekne znie a má
úplne iný charakter ako zvyšok ich konania na javisku. Spevy čoraz viac znejú
sakrálne, akoby na javisku stál malý kostolný zbor. Ak je chorál prostriedkom,
pomocou ktorého človek komunikuje
s bohom, znamená to, že aj títo ľudia sa
obracajú na vyšší princíp? Na niekoho, kto
im poradí ako ďalej, čo by v kontexte inscenácie teda mohla byť trojica Měcháček/
Sulženko-Hoštová/Šrámek... Herci však stále váhajú medzi dvoma
možnosťami – zdá sa, že by sa radi vymanili spod cudzej moci,
no zároveň sa k nej obracajú v speve a gestách (nastavené dlane,
pohľady smerujúce k stropu).
Jedna z hudobných scén má však úplne iný charakter. Herci
začnú najprv s rytmom – búchajú si do stehien, tlieskajú – pričom
zrýchľujú, až sa úplne odviažu a na javisku sa rozpúta šialená
diskotéka, kde sa tanec mení na nekontrolovateľné pohyby, do
ktorých herci vkladajú všetku svoju energiu. V tomto maximálnom momente slobody sa jedna z herečiek (Lucie Valenová) uprostred skákajúcich ľudí zastaví a akoby si uvedomila, čo sa práve
udialo – teda že konečne aspoň na chvíľu herci nečakali čo sa
stane, ale konali sami za seba. V tej chvíli herečka využije situáciu
a preberá moc nad ostatnými. Prostriedkom vplyvu sa stáva biele

dialogy
Ludvík Píza
Tereza Kosáková
Helena Jonášová
Hana Lehečková

Nestačí se jen
nechat pasivně
unášet studiem
Tereza Pavelková

V minulých číslech časopisu Hybris se pod rubrikou
Dialogy vždy ukrývaly rozhovory se studenty, absolventy
a pedagogy kateder DAMU. Tři čísla následující, počínaje
tímto, budou výjimečná, protože se skrze sérii rozhovorů
představí Katedra teorie a kritiky (KTK). Ta totiž na jaře
příštího roku slaví dvacáté výročí svého založení.
Jako nově příchozí student magisterského ročníku jsem
využila příležitosti poznat KTK a zeptala se čtyř studentů
na to, jaká je nejenom naše katedra, ale především jací jsou
její studenti - budoucí kritici, teoretikové, dramaturgové…
Na mé otázky odpovídali Ludvík Píza z druhého a Tereza
Kosáková ze třetího ročníku bakalářského studia, Helena
Jonášová z prvního ročníku magisterského studia a Hana
Lehečková, která druhým rokem studuje v doktorském
programu.

33

Ludvík: Rozhodl jsem se v době, kdy
jsem byl už na jiné vysoké. Studoval
jsem angličtinu a francouzštinu pro
komerční praxi v Plzni, kterou jsem
ale vůbec studovat nechtěl. Naopak
DAMU mě lákala odjakživa. Hledal
jsem zároveň nějaký obor, který by
se věnoval spíš psaní, protože jsem
měl pocit, že na režii nemám, že by
mě to nebavilo. Teorie a kritika se
nabízela jako varianta, která je na
práci s textem zaměřena primárně.
To mě oslovilo.
Tereza: Jsem z doktorské rodiny, takže
jsem si dlouhou dobu myslela, že
budu také doktorka. A pak se to
v septimě na gymnáziu zlomilo.
Najednou jsem přišla na to, že bych
to nejspíš úplně nezvládla, tak jsem
začala zvažovat něco více humanitního. V té době mě zaujala žurnalistika,
zároveň jsem si ale dost zásadně
uvědomovala, že nechci psát články
o sportu nebo o politice, která mě
tolik nelákala. Přemýšlela jsem nad
tím, že častokrát periodika stejně vyhledávají někoho, kdo je odborníkem
v dané oblasti. A tím, že mě bavila
kultura, tak jsem, skoro na poslední
chvíli v oktávě, narazila na obor
Teorie a kritika a říkala jsem si, že
by bylo fajn to zkusit. Byla to přesně

Ludvík Píza

ta oblast, která mě zajímá a která by
mě bavila i v nějakém dlouhodobém
horizontu.
Helena: Já jsem studovala Fakultu
sociálních věd Univerzity Karlovy.
Studium zde jsem zakončila rigorózní
zkouškou. Věnovala jsem se výzkumu
divadelního plakátu, což byl vlastně
důvod, proč jsem se chtěla zabývat
i nadále divadelní vizualitou a teorií
obecně. Zajímá mě tedy více teorie
než divadelní kritika.
Hana: Na KTK jsem přišla z gymplu,
v devatenácti po maturitě. Co se týče
rozhodnutí pro obor teorie a kritika,
jeho náplň mě zaujala hned na první
dobrou. Má mimochodem skvěle
čtivou anotaci na webových stránkách
DAMU. S čím jsem ale měla problém,
byl samotný jeho název. Teorie
a kritika mi vždycky znělo hrozně
„suše“ a „nesympaticky“. Když jsem
byla v prváku, začala jsem poznávat
nejen studenty DAMU, ale i studenty
z jiných vysokých škol. Vždycky se mě
někdo zeptal, co studuješ, a já jsem
řekla DAMU, oni se vždycky rozzářili
jako „jé, DAMU“, a ptali se mě, co na
DAMU studuji. Když jsem odpověděla,
že teorii a kritiku, vždycky bylo vidět,
jak ten rozzářený pohled najednou
zhasnul. I kvůli tomu jsem se první
dva roky zdráhala přiznávat, jaký obor
vlastně studuji. Teď už to ale říkám
hrdě!
Studium na DAMU pro mě bylo snem
již od mala. Měla jsem tedy velká
očekávání týkající se především
prostředí, které je pro mě inspirující
v tom, jak je propojeno s uměleckou
praxí. Jaká byla Vaše očekávání od
katedry a jak se nakonec naplnila?
35
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Osobně jsem se pro studium oboru
teorie a kritika rozhodla po střední
škole. Před tím jsem zvažovala
herectví, režii i dramaturgii. Tehdy
jsem však poznala, jak moc mě baví
psaní, ať už o divadle nebo o čemkoliv
jiném. Kdy jste se pro studium tohoto
oboru rozhodli Vy? Odkud jste na
KTK přišli?
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„jo, tohle je přesně to, co chci dělat
a kde chci být“, ale naopak jsem ze
začátku hodně pochybovala. Vždycky
mě překvapovali lidé, co na katedru šli
s jasným přesvědčením, že to je to, co
chtějí dělat a kde chtějí být. Zajímavé
je, že v průběhu studia u nich zájem
často nakonec opadl a ze školy odešli
nebo se jí nevěnovali naplno. U mě to
bylo naopak. Já jsem katedru přijala za
svou až v průběhu studia a nebyla to
pro mě samozřejmost.
Studovala jsem na Filozofické fakultě
v Brně, na Katedře divadelních
studií. Dle mého názoru je studium
divadelní vědy jednak mnohem
více zaměřeno na historii divadla
a zároveň je i teoretičtější. Činnost
studentů KTK je přirozeně velmi
úzce spojena s divadlem DISK, ať
už je to recenzování jednotlivých
inscenací, organizování tzv. DISK_USE
či stáže při přípravě absolventské
inscenace. Myslím si, že v tomto
směru jsou možnosti získávání
praktických zkušeností nabízené
brněnskou katedrou omezenější. Jaké
zásadní rozdíly mezi divadelní vědou
a studiem na KTK vidíte Vy?
Ludvík: O divadelní vědě jsem neuvažoval. Díval jsem se třeba na požadavky
k přijímacím zkouškám a přišlo mi,
že jsou právě hodně zaměření na
historii, jsou extrémně nároční
a nebylo to to, co bych chtěl dělat.
Šlo mi i o mé vlastní psaní. Měl jsem
pocit, že tam je studium zaměřeno
právě víc historicky a víc jako exaktně
než tady. Znal jsem i nějaké lidi,
kteří mi říkali, že s tím nejsou úplně
spokojení. Mě lákalo na DAMU to,

že kolektiv funguje jinak než na
klasických vysokých školách, což jsem
znal z Plzně, ze Západočeské univerzity. Tam je v posluchárně třeba sto
padesát lidí, kteří se neznají. A šance
se s někým seznámit je nulová. Mám
pocit, že tady na DAMU jsou lidi,
kteří to fakt chtějí dělat, ač časem
třeba zjistí, že jim něco nevyhovuje.
Ale není to takový problém, jako na
univerzitách, kde je těch lidí, kteří to
dělat nechtějí, opravdu velké množství.
Tereza: Já to tedy můžu srovnávat
jenom s tím, co jsem se dozvěděla
o divadelní vědě na UK. Tam se
studuje na teatrologa, experta na
nějaké historické období. Častokrát
si to studenti propojují nebo kombinují i s nějakým jazykem. Historické
období probírají třeba jeden semestr,
což je tady probráno za hodinu a půl
a zbytek je už samostudium nebo
vlastní zájem. Takže mi přijde, že na
divadelní vědě toho lidé, co se týče
historie, vědí o mnoho víc. Myslím si,
že ten hlavní rozdíl je v praxi psaní.
Zrovna na UK je kritický seminář, ale
je to spíše volitelná záležitost. Není
to pro ně ten hlavní povinný předmět,
který se táhne celým studiem.
Helena: Pro mě je spojení s fakultou
a s těmi všemi obory tady důležité
právě proto, že se věnuji i produkci
a zároveň také tématu, které je spíše
scénografické. Moji diplomku vede
docentka z oboru scénografie. Je to
pro mě naprosto zásadní a určující
také z těch praktických, produkčních
důvodů. Vidím třeba, co by šlo dále
dělat s kritikou, časopisem, apod.
Myslím, že je to hodně dobré spojení.
Praktické i teoretické.

Hana: Vlastně souhlasím s tím, co
říkáš. To, že je teorie a kritika na
půdě DAMU, vnímám pozitivně, ale
má to i svá úskalí. Postavení katedry
je částečně rozporuplné – jsme sice
součástí školy, ale zároveň bychom
měli také „stát někde opodál“, abychom si udrželi určitou nezávislost,
která je u divadelní kritiky myslím
potřeba. Z pozice studenta se tyhle
„nůžky“ rozevírají v průběhu studia
víc a víc. Studium začínáš s tím, že
máš spoustu společných předmětů se
studenty z jiných oborů a vnímáš je
jako spolužáky a parťáky. Jak se ale
v průběhu studia víc zaměřuješ na
kritiku a teorii, přestáváš mít logicky
tolik společných předmětů s ostatními obory. Zatímco ostatní obory
„se potřebují“, musí projít studiem
společně, kritika si vlastně vystačí
sama. Je to do jisté míry přirozený
vývoj událostí.
Mile mě po příchodu na KTK
překvapilo, že studium zde není
jen o „teorii a kritice“, ale že se
studentům dostává základů režie,
dramaturgie a v jisté míře i herectví.
Navštěvujeme také předměty tvůrčího
psaní či překladu textů. Která z těchto
oblastí je Vám nejblíže, která Vás
nejvíce baví?
Ludvík: Baví mě jednak tvůrčí psaní, to
rozhodně, a interpretační semináře.
Liší se od semináře historie, kde se
taky věnujeme analýze textu, ale
zabýváme se tím, co chtěl autor
sdělit, jestli je tam kritika společnosti,
atd. Zatímco na interpretačním
semináři už vlastně sestavuješ nějaký
dramaturgický koncept, uvažuješ
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Ludvík: Byl jsem na dni otevřených dveří
a myslím si, že tam bylo vše prezentováno docela věcně, nic nezkrášlovali.
Studium, alespoň v bakaláři, nabízí
možnost vyzkoušet si fakt všechno.
Máš náhled do nějakých praktičtějších
věcí, ale zároveň je důraz kladený
na texty, analýzu, interpretaci. V tomhle ohledu to tedy pro mě splnilo
očekávání. Zároveň, když už člověk
tady na škole je, tak vidí, jak je těžké
se prosadit nebo uplatnit ještě někde
jinde. Nějaké možnosti katedra nabízí,
ale pak už je jen na tobě, jak moc se
chceš začleňovat.
Tereza: Vůbec si teď nevzpomínám
na nějaká svá očekávání. KTK mě
překvapila především v tom, jak má
koncipovaný studijní plán. Student
projde, především v bakalářském
programu, výukou skoro každé katedry. Má tedy povědomí o tom, jak se
inscenace prakticky vytváří. Vůbec mě
třeba nenapadlo, že bych měla hodiny
s režiséry. Líbí se mi i to, že nemáme
jednoho pedagoga na kritiku, názory
na ni se tedy během každého roku
proměňují.
Helena: Neměla jsem žádná očekávání
a jsem naprosto spokojená s tím, jak
to teď je.
Hana: Upřímně řečeno si nevzpomínám,
jaká byla má očekávání od katedry,
protože to bylo hodně spojené s tím,
že přišla velká životní změna obecně.
Odstěhuješ se od rodičů, bydlíš sama,
živíš se sama, žiješ v cizím městě,
poznáváš nové lidi a tak. V mém
případě šlo spíš o nějaká očekávání
od nové životní etapy celkově. Co se
ale týče katedry, tak jsem rozhodně
nebyla zklamaná či frustrovaná. Je
fakt, že jsem na KTK nešla s pocitem

nad tím, proč by se to dnes mělo hrát
a jestli jsou tam motivy, které rezonují
s dneškem.
Tereza: Já si myslím, že ta praxe je
trošku i past, která spoustu lidí na
naší katedře zláká právě k tomu,
aby měnili obor. Už nechtějí být jen
přijímatelem finálního produktu, ale
chtějí být součástí kreativní části.
Častokrát právě základy z dalších
oborů ukážou, že chtějí víc tvořit. Mě
osobně baví interpretační semináře.
Baví mě hledat různé výkladové
roviny a spíš tedy inklinuju k analýze,
k dramaturgii. Ráda třeba srovnávám
dvě inscenace nebo je podrobně analyzuju. Kritika mi přijde jako skvělý
útvar, kde člověk inscenaci vykládá,
ale zároveň musí i kreativně pojmout
celý text. Je to přece jenom i sebeprezentace autora, toho, jestli má k psaní
kritiky dostatečné znalosti a zároveň
dokáže strhnout ke čtení.
Helena: Zajímají mne oba okruhy, tedy
psaní i překlad. Psaní se stalo mou
zásadní potřebou, ale je to pro mne
tak intimní záležitost, že bych zatím
ani konzultace nevyhledávala, tedy
ani daný předmět. U překladu je to
něco jiného, na tyto předměty se moc
těším.
Hana: Určitě text obecně - ať už četba,
reflexe nebo psaní. Vidím za tím určitou matematiku, ve které je možné
hledat způsob myšlení člověka obecně
a skrze kterou je možné vytvářet
nové skutečnosti. Vnímám ho ale
i lehce „sakrálně“ a v zásadě souzním
s představou, že mi text a slovo dávají
nahlédnout do nějaké jiné oblasti,
která je mimo moji každodenní žitou
skutečnost a která by mi jinak zůstala
nepoznaná.
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Díky časopisu Hybris si studenti
magisterských ročníků mohou
vyzkoušet praktikování divadelní
kritiky, od vymýšlení koncepce
každého čísla až po samotné psaní
a publikování svých textů. Jakou
praktickou divadelní činnost, z těch
co katedra nabízí, jste si během studia
vyzkoušeli a ceníte si ji nejvíce?
Ludvík: Praktická činnost z hlediska
psaní? Zlomvaz je vlastně jediná
taková příležitost, která se nám tady
naskytla. My jsme se tam přihlásili
dobrovolně, teď už je to pro druháky
povinné. Sami si sestavujeme podobu
časopisu Obratel. A potom se ještě
nabízely možnosti v průběhu, že
jsme mohli například recenzovat
Skupovu Plzeň. Občas se nějaká
příležitost naskytne, ale není jich
mnoho. Teď máme například předmět
se šéfredaktorem Divadelních novin
a ten mluví o tom, že by nám později
nabídl možnost napsat nějakou recenzi. Ale je to jedno velké kdyby. Podstatný bude výstup z tohoto předmětu.
Tereza: Mně přijde, že náš obor není
špatný, ale pokud se jedinec chce
nějak prakticky realizovat, vyžaduje
to od něj hlubší zájem a iniciativu
především mimo katedru a výuku.
V bakaláři to je jinak časopis Obratel,
který tady pravidelně probíhá v rámci
festivalu Zlomvaz. První ročník se
při práci na něm seznamuje s formou
festivalového časopisu, který vychází
každý den. Druhý ročník, stalo se to
od minulého roku pravidlem, pak Obratel organizuje. Jejich starost je psát
v časovém presu, zajišťovat komunikaci s dalšími lidmi - grafiky, redaktory a zajišťovat korekturu. My jsme teď

Tereza Kosáková
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Ta zkušenost je obohacující nejen
profesně, ale i z lidského hlediska.
Většina předmětů na naší katedře
probíhá formou seminární diskuze
nad přečtenými texty. Zajímá mě,
zda jste se během studia setkali
i s odlišným typem výuky? Jaký
předmět Vás nejvíce zaujal a rádi
na něj vzpomínáte?
Ludvík: Seminář třeba není Scénická
propedeutika, kterou jsme měli v prváku. To byla vlastně jedna z těch
praktických hodin, kde si můžeš
vyzkoušet, jak rozehrát dramatickou
situaci, nějaké základní principy
divadla, mizanscénu, rozestavění
v prostoru a tak. A teď v druháku
máme Dialogické jednání, kterého
jsme se všichni báli. Je to něco úplně
jiného, než co člověk od KTK čeká.
Tam jsme vlastně sami za sebe,
v prázdném prostoru a jasně vymezeném čase pro zkoušení. Dostáváme akorát komentář od doktorky
Martiny Musilové. Ještě nemám sám
srovnané pocity, ale asi se tím člověk
někam posune.
Tereza: Trochu jsme postrádali sezna
movací kurz, proto mě v tomhle
ohledu bavilo Dialogické jednání.
Uvolnilo nás to, ale hlavně jsme se
o sobě dozvěděli spoustu věci
a enormně nás to posunulo jako
kolektiv. Byl to skvělý předmět
v kontrastu k seminářům, kde člověk
sedí a diskutuje nad díly, které se
konkrétně probírají. A samozřejmě
beru jako obrovské štěstí, že jsme měli
možnost mít poslední výuku s nedávno zesnulými pedagogy – doc. Josefem
Vinařem a doc. Majkou Bokovou.

Helena: Mě baví všechno. Zatím nemám
jediný nudný předmět. Jsem schopna
si i v takových těch složitějších,
teoretičtějších na kritice najít svoje,
takže absolutně nemám problém.
Ale úplně nejvíc mně baví předmět
Producentská dramaturgie, kde
děláme rozbor dramaturgie s Evou
Sukovou z Dejvického divadla. To je
pro mě spojení teorie a produkce a je
to výborné.
Hana: Studovala jsem také na KATaPu
dvouletý kurz Kreativní pedagogiky,
na základě kterého jsem získala pedagogické minimum. Studium na KATaP
je založeno na psychosomatických
disciplínách, na učení se skrze vlastní
zkušenost a sebereflexi vlastních
psychofyzických zážitků a prožitků.
Absolvování kurzu pro mě bylo
osobnostně dost zásadní, na druhou
stranu mě nikdy nelákalo věnovat se
tomu i prezenčně. Psychosomatické
disciplíny, jak to vnímám já, vyžadují
totiž i velkou míru „otevírání se“
ostatním, ale i sobě. A pro moji
povahu je něco takového do určité
míry nátlakové a násilné. KATaP jsem
ale vždycky brala jako skvělé doplnění
mého studia na KTK právě v tom,
jak moc odlišná ta katedra je. V tu
dobu jsem měla ze svého studia na
DAMU takový pocit naplnění - právě
i díky tomu, že jsem nebyla zaměřená
čistě jednostranně. Na KATaP jsem si
vyčistila hlavu od KTK a naopak. Ale
vždycky pro mě byla KTK to hlavní.
Recenzování inscenací ostatních
kateder může být pro Vás přece
jenom do jisté míry obtížné. Studenti
jsou Vaši známí, kolegové, přátelé.
Dostali jste se někdy do situace, kdy

jste v sobě během psaní recenze
řešili osobní zaujetí vůči tvůrcům
inscenace?
Ludvík: Zatím jsem takovou recenzi
nepsal. Recenze, které píšeme my, se
zatím nedostanou mezi lidi, kteří tady
ty inscenace dělají. Takže to se nás
týká asi fakt až ve vyšších ročnících.
Je ale pravda, že je to takové dilema,
které jsem si úplně nevyřešil, jestli
je dobře ty lidi znát nebo ne. Mez
objektivity se pak hodně stírá. Nebo
schopnost udržet si odstup. Otázkou
je, jestli kritik odstup má mít. Já se
vždycky samozřejmě snažím vyzdvihnout víc nějaká pozitiva, když se mě
absolventi ptají, jaké to bylo. Začnu
pozitivy a pak přejdu k negativům.
Většinou se nikdo neurazil. Přijde mi,
že o zpětnou vazbu stojí, ale je důležité vychytat situaci, kdy jim to člověk
může říct a kdy ne.
Tereza: Do velké míry naše kritiky zůstávají pořád jako školní práce, které
si nikdo nepřečte. Ještě jsem nedošla
do pozice, kdy bych recenzovala někoho, koho bych doopravdy znala. Takže
je to pro mě teď snazší. Vím, že příští
rok už budou absolvovat herci a další
rok i naši režiséři, ale na to stejně
působí spoustu faktorů. Talent kritika
musí být i v tom, podat negativní názor nějakým neurážlivým, důstojným
způsobem.
Helena: Určitě ano, protože jsem se
zabývala psaním článků z kulturní
oblasti a rybníček je tak malý, že ty
lidi stejně vždycky znáš. Nemám problém vytvořit si odstup. Co mi třeba
trošičku vadí, je, že se Hybris nijak
zvlášť nevěnuje věcem mimo DAMU,
že je do sebe hodně zapouzdřený.
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měli výjimečný ročník, protože byl
spojený s PQ, takže jsme psali česky
a ve stejném rozsahu i anglicky. A to
kvantum inscenací a délka festivalu
se znatelně rozšířily, takže to byla
speciální zkušenost.
Helena: V tomto nejsem ve stejné
situaci jako kolegové-spolustudenti.
Je mi o dost více než jim a už 15 let
pracuji, z toho 10 let právě přímo
v médiích: pracovala jsem jako
mediální analytik pro EU, v PR pro
kulturní organizace, psala články…
Není to tedy pro mne první zkušenost jako pro mnohé. To ovšem nic
nemění na tom, že se považuji za
člena týmu a názory kolegů jsou pro
mne cenné. Budu ale samozřejmě
ráda, pokud budu moci své praktické
zkušenosti nějak využít právě pro
Hybris.
Hana: Jsem ráda, že jsem byla šéfredaktorkou Obratle. Původně se mi
do toho vůbec jít nechtělo, nepřišla
jsem si jako ten správný vůdcovský
typ. Ostatní z ročníku se k tomu ale
taky neměli, takže jsem po všech
těch debatách, kdo to teda povede,
řekla, že mě to už nebaví a upsala
jsem se k tomu. A přestože to bylo
náročné, myslím, že jsme to s mojí
zástupkyní Evou Petelíkovou zvládly
obstojně a s ostatními členy redakce
jsme si těch pět dní beze spánku
nakonec fakt užili. To byla pro mě
dost zásadní zkušenost. Pak samozřejmě Hybris. Díky tomu, že na
jednom textu pracuješ třeba i měsíc,
dostáváš komentáře a reflexe od
svých spolužáků, získáváš také čím
dál tím jasnější představu o tom, jak
funguje slovo, text a jak se do nich
promítají způsoby myšlení autora.

Jistě se již každý z Vás minimálně
jednou setkal s otázkou „Co z Tebe
bude?“. Ani já se podobné otázce
nevyhnu a to i přesto, že ji nemám
ráda. Kde byste se jako absolventi
KTK rádi uplatnili?
Ludvík: Rozhodně bych rád psal do
nějakého periodika, ale vím, že není
možné se tím uživit. Takže spíš
bych chtěl dělat dramaturga, ať už
v nějakém městském divadle, což není
úplně něco, kam bych směřoval, ale
prostě dramaturga. Třeba v nějakém
nezávislém divadle nebo tak. A pak
nějak různě, co se naskytne kolem.
Tereza: Za tři roky jsem poznala, že
mě psaní recenzí baví, každopádně
si stále stojím za tím, abych podávala kvalitní výkony. Častokrát se
v časovém presu kvalita mých prací
snižuje. Proto si nejsem jistá, jestli
chci být kritik na plný úvazek. Ani si
nemyslím, že to vůbec jde, protože
spousta takových lidí se k tomu věnu42

je třeba pedagogické činnosti. Takže
si myslím, že se nebudu vyhýbat psaní
o divadle, ale v takovém množství,
které z toho neudělá rutinu, která
by poškozovala mé vlastní jméno,
nepodávala nic kvalitního a nebyla
nějakým způsobem plnohodnotná.
Kulturní sektor je strašně otevřený
a možností je spousta. Často je to
i o osobním zájmu. Já se vlastně už
od maturity držím toho, že bych ráda
vykonávala nějakou kreativní práci
v kultuře a s uplatněním je stále otevřené. Možností je víc.
Helena: Já mám v tomhle docela jasno.
Chtěla bych se věnovat výzkumu
divadelního plakátu a teoretické
scénografii.
Hana: Představa, že se kritikou nebo
teorií uživíš, je hodně naivní. Kromě
toho, že studuješ, je podle mého
potřeba dělat v průběhu studia i něco
dalšího vedle. Ten obor je výborný
v tom, že kultivuje tvůj způsob
psaní, myšlení, logické argumentace
a krom jiného ti dává i celkem komplexní divadelní a kulturní přehled.
Ale přijde mi trochu jako hazard
s budoucností spoléhat na to, že
absolvováním studia máš automaticky
nárok na nějakou práci hodnou tvého
VŠ diplomu. Musíš pro to udělat něco
sám a rozhodně nestačí se jen nechat
pasivně unášet studiem, které ti katedra nabízí a sveřepě se soustřeďovat
pouze na studium, jako to děláš na základce či na střední. Už při studiu by
si měl člověk osahávat nějaký terén,
kde by se mohl profesně uplatnit. Já
jsem se v průběhu studia zaměřovala
na práci s dětmi, tvorbu pro děti a na
vlastní dramatickou tvorbu. To jsou
oblasti, do kterých mířím.

Myslím si, že většina studentů KTK
tíhne spíše k divadelní kritice než
k teoretickému myšlení a psaní
o divadle. Jaký je na to Váš názor?
Jakou motivaci a ambici by podle
Vás měl mít takový absolvent KTK,
který se chce v dnešní době stát
divadelním teoretikem?
Ludvík: Asi nemůže mít moc vysoké
životní nároky, pakliže chce dělat
teorii. Nebo musí být naopak hodně
dobře zajištěný, že si jako může
dovolit jenom číst, uvažovat a mít ten
prostor přemýšlet o divadle, chodit na
všechna představení a dávat si je do
nějakých širších souvislostí.
Tereza: Přijde mi, že teorie je nutný
základ i pro výkon kritiky. To, co se
tady z teorie učí, je ale spíše základ,
než že by to z člověka udělalo ihned
teoretika. Musí mít mnohem hlubší
a dlouhodobější zájem v takovém
rozsahu, který je pro nás pro
studenty nepředstavitelný. Zároveň
se většinou teoretik také nevěnuje
jenom samostatnému výzkumu, ale
vykonává ji většinou i s jinou profesí,
takže je to únosné třeba i po finanční
stránce.
Helena: Já jsem zrovna ten, kdo chce být
teoretikem. Pro mě to znamená mít
nějaké téma, které člověka pohltí a je
ochoten pro něho obětovat spoustu
času a studia, protože teorie není
tak lehce přístupná. Třeba já sama se
tomu musím hodně věnovat, nemám
totiž kunsthistorické, ani divadelně-vědné zázemí. Pokud si ale člověk
ve studijním plánu najde takové
předměty, které mu znalosti doplní,
tak je absolutně bez problémů a je to
radostný proces. Tak já to vnímám.

Necítím v tom žádnou tíhu. Mě osobně by samotná kritika nebavila.
Hana: Teorie je těžká a je k ní potřeba
analytické až matematické myšlení
a zároveň velká schopnost abstrakce.
Člověk, který se jí chce věnovat,
musí disponovat i obrovskou pílí,
vytrvalostí a schopností koncentrace.
Jedním z důvodů, proč k teorii tolik
studentů netíhne, může být i to, že
na KTK jde většina lidí rovnou po
maturitě. Jsou mladí, roztěkaní a neustálení, a pokud se chce člověk teorii
skutečně věnovat, vyžaduje to jistou
vnitřní disciplinovanost, do které
tihle studenti musí teprve dorůst.
Druhým důvodem může být i to, že
pořád panuje stereotypní přesvědčení,
že teorie je odtržená od reality a vytváří jen jakési rádoby intelektuální
hry pro určitou vybranou skupinku
lidí a ve skutečnosti nemá pro realitu
žádný přínos. A proto vlastně není
„pravdivá“. A není „cool“.
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Myslím, že recenze by měly být i na
představení, která se uvádějí všude
po Praze nebo i mimo ni. Čímž by
se i vyřešil problém, že se tady lidi
navzájem znají.
Hana: To je sice pravda, ale není to můj
případ. S lidmi z ostatních kateder
jsem se obecně moc aktivně nestýkala, až na pár výjimek, samozřejmě,
a pravděpodobnost střetu zájmů
byla spíš menší než větší. Je fakt,
že se třeba stalo, že někdo z tvůrců
komentoval v Kafe DAMU můj článek
a někdo ze spolužáků to zaslechl
a doneslo se to ke mně. Mě osobně
to netrápí, vždycky jsem si říkala, že
pravděpodobně ani neví, jak vypadám.

Čtěte
Jodorowského!

NÁZORY

David Pizinger

Asi před deseti lety mě uhranul a duševně
poznamenal magický snímek Alejandra
Jodorowského Svatá krev. Druhé setkání přinesl
mexický western El Topo, Krtek, který kdysi
okouzlil Johna Lennona a Yoko Ono. V obou
filmech se snoubí obrazy násilí, pojednané
jako krvavý karneval, s poetikou surrealistů
a psychoanalýzou.

1
JODOROWSKY Alejandro, Psychomagie.
Nástin panické
terapie, Malvern,
Praha 2015, ISBN
978-80-7530-012-6.

Letos na jaře vyšel v nakladatelství Malvern překlad Jodorowského knihy Psychomagie. Nástin panické terapie, která odkrývá myšlení a duchovní cestu autora. Kniha mě zaujala silou a vehemencí,
se kterou předkládá podstatnou souvislost tvorby a skutečnosti,
prožívané jako umělecký akt. Jodorowsky slovem Psychomagie
rozumí okultně-surrealistickou praxi, kterou převzal od mexických čarodějů. „V samém srdci (hlavního) města se rozkládá tržiště
Sonora, kde se prodává výhradně zboží magické povahy: barevné
svíčky, sušené ryby podobné ďáblům, obrázky svatých, léčivé byliny,
posvěcená mýdla, tarotové karty, amulety, sádrové sošky Panenky
z Guadalupe proměněné v kostlivce.“1 Podobné obrázky a děje jako
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na tržišti Sonora vytváří a produkuje také imaginace Alejandra Jodorowského. Kniha Psychomagie hovoří o spojení tvorby a magie
se záměrem uzdravovat drastickými prostředky. O tom proč my,
civilizovaní lidé, potřebujeme zrovna drastické prostředky také
pojednává celá kniha. Tvůrčí a terapeutická metoda Jodorowského
začíná u výkladu karet a předpisu magických procedur. Klienti za
jeho služby platí dopisy, ve kterých popisují průběh akcí, výsledky
a sny. Obrazy z terapie a snů vytváří rezervoár fantazií pro situace do filmů, divadelních akcí a komixů.
Nezvyklý rozsah tvorby a metodika práce, která osciluje mezi
šílenstvím a tvořivým životem, ukazuje umění jako pohanskou
formou náboženství, nebo duchovní cestu, chcete-li. Jodorowsky
ji definoval programem Panického hnutí. Název (Panique) odkazoval „k bohu Panovi a řeckému kořeni jeho jména, pan, úplný, celý,
veškerý... Pan, kozočlověk, je zvrácený bůh pomatenosti mezi profánním a posvátným … Zmatení a polymorfie jsou klíčová slova (v pojetí)
paniky, ale kromě toho si francouzský výraz panique uchovává jistý
speciální význam. Výraz Panique se skládá ze slov Pan plus nique,
což znamená: Pan jebá …vše“2.
Kniha Psychomagie je zdrojem osobních, důvěrných i vyšinutých zpráv o povaze univerza. Je to sonda, která přináší historické
popisy happeningů z padesátých a šedesátých let, nazývaných
efemérní a poetické akty. Knihu lze číst také jako nástin provokativní terapie panikou. Je současně popisem cesty, která vedla
k filmům El Topo nebo Svatá krev a od nich vede stále dál do spící
tkáně života.

2
ARRABAL Fernando,
Kámen bláznivosti. Kniha panická,
Daphin, Slavonice
2012, ISBN 978-807272-408-6.

Virtuální flirt aneb jak to vidí kritička
Jeden „like“ - Nejspíš omyl.
Dva „likes“ - Asi si opravdu myslí, že jsem hezká!
Tři „likes“ - Určitě se kvůli mně rozejde se svou přítelkyní!
Čtyři „likes“ - Měla bych si koupit nové šaty na naše první rande.
Pět „likes“ - Jak asi budou vypadat naše děti…?
Šest „likes“ - Ten chlap je fakt divnej.
Sedm „likes“ - Měla bych zavolat policii!
Osm „likes“ - Haló! Myslím, že mě pronásleduje nějaký úchyl!
OFFLINE

Petra Bruzlová

glos

a

ALEJANDRO JODOROWSKY. Psychomagie. Nástin panické terapie.
Malvern, Praha 2015
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Kateřina Kykalová

Erasmus ve Francii? Tato země byla již třetím
rokem zvolena za nejhorší místo ke studijní stáži
z celé Evropy; studenti si stěžují především na
neflexibilní rozvrhy a přerostlou byrokracii, pod
což se můžu jedině podepsat.1 Na druhou stranu
jim však stát nabízí poměrně vysoký příspěvek na
bydlení, nespočet přírodních i historických krás,
bohatou gastronomii (už jste někdy viděli v české
menze slávky?) a velké množství multikulturních
zážitků.
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2
MAUGUE, Yves.
Palmarès - Bordeaux reste la
première ville où les
Français aimeraient
vivre. France Bleu
Gironde, 29.6.2015,
Přístup z: https://
www.francebleu.
fr/infos/societe/
palmares-bordeaux-reste-la-premiere-ville-ou-les-francais-aimeraient-vivre-1435568940
3
Tamtéž.
4
Podrobnější informace o nabízených
studijních programech na stránkách
univerzity: http://
www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/
formations/offre_de_
formation.html

Za slovíčko Francie si ovšem většina lidí téměř jako synonymum
nejspíš dosadí Paříž. Ale co takhle Bordeaux, které i letos vyhrálo
anketu o město, ve kterém by Francouzi nejraději žili? 2 Z hlediska
populace deváté největší město Francie láká svou geografickou
polohou, která zajišťuje obyvatelům mírné klima, slunce, necelou
hodinku k oceánu (turisté ocení především nejvyšší písečnou
dunu Evropy) a spoustu vína všude kolem.3 Velké plus představuje
také zrekonstruovaná tramvajová síť, která svými třemi linkami
a krátkými intervaly mezi jednotlivými spoji připomíná pražské
metro. K tomu všemu se Bordeaux pyšní navíc krásným historickým centrem s turistickou atrakcí největšího vodního zrcadla na
světě a v porovnáví s Paříží podstatně nižšími nájmy.
Vedle dvou pařížských vysokých škol je to právě Université
Bordeaux Montaigne, s níž má DAMU uzavřenou smlouvu v rámci
programu Erasmus+. Na Katedře umění Fakulty humanitních
věd zde lze v bakalářském stupni studovat program Divadelních
studií, který seznamuje posluchače s divadelní historií, teorií
a kritikou a z praktických oborů především s režií a scénografií.
První ročník studia magisterského s názvem Historie a analýza
hudby, tance a divadla je orientován spíše teoreticky a na scénická umění všeobecně, v ročníku druhém má student možnost
v teorii pokračovat, anebo zvolit praktické zaměření s názvem
Režie a scénografie.4
Předmětem, který posluchače provází po celé bakalářské studium, je krinomen, jehož název pochází z řečtiny a značí kritickou diskusi. K ní se všechny tři ročníky scházejí jednou týdně
ve školním divadle, kde se usadí do lavic na čtyřech elevacích,
rozmístěných do kruhu. Diskuse moderují studenti třetího ročníku a na programu jsou rozbory inscenací Théâtre national de
Bordeaux en Aquitaine (TnBA) a dalších bordeauxských divadel,
jako jsou divadla Carré a Collones, Glob anebo třeba Manufacture
Atlantique. Na představení chodí posluchači divadelních studií
Université Montaigne za speciální ceny v rámci jakéhosi „Klubu
mladého diváka“. Na rozdíl od DISK_USE se zde tedy rozebírají
inscenace profesionálních divadel a bez přítomnosti tvůrců; účast
všech studentů je naopak povinná.
Výjimečně jsou některé seance věnovány speciálním hostům
-tvůrcům, v takovém případě se ovšem tito tvůrci neúčastní
kritické diskuse nad představením, ale odpovídají studentům na
otázky ohledně své práce a názorů obecně. Tak tomu bylo i v případě krinomenu z 5. listopadu 2015, jenž nabídl setkání s režisérem Jean-Pierrem Vincentem, který do Bordeaux zavítal v rámci
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Do Bordeaux
na den
s Jean-Pierrem
Vincentem

1
BARET, Daniel.
Chystáte se studovat
v rámci Erasmu? Vyhněte se Francii. Reflex, 20.9.2015, Přístup z: http://www.
reflex.cz/clanek/
zajimavosti/66447/
chystate-se-studovat-v-ramci-erasmu-vyhnete-se-francii.
html
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5
Inscenaci Jean-Pierre
Vincent nazkoušel
v marseilleském Théâtre
du Gymnase v dubnu
2015 (http://www.
lestheatres.net/fr/saison-2014-2015/297/
en-attendant-godot)
a od září do prosince
s ní cestuje po Francii.
V TnBA ji diváci mohli
zhlédnout v období od
3. do 7.11. (http://www.
tnba.org/evenements/
en-attendant-godot),
poslední dvě plánované
zastávky jsou v Théâatre
national de Strasbourg (18.-28.11.2015,
http://www.tns.fr/
en-attendant-godot)
a v pařížském divadle
Bouffes du Nord (4.27.12.2015, http://www.
bouffesdunord.com/fr/
saison/554247ce7dd1f/
en-attendant-godot).
6
Heslo Jean-Pierre
Vincent na francouzské
Wikipedii, Přístup z:
https://fr.wikipedia.org/
wiki/Jean-Pierre_Vincent
7
Volné tlumočení
Vincentova povídání na
krinomenu 5.11.2015.
8
Tamtéž.
9
Program TnBA k inscenaci.

10 kterou je potřeba zachránit. Žízněte po kultuře, po světě, chtějte

Rozhovor publikovaný v tiskové zprávě
TnBA k inscenaci,
Přístup z: http://
www.tnba.org/sites/
default/files/PDF/
dpresse_en_attendant_godot_0.pdf
11

Volné tlumočení
Vincentova povídání na krinomenu
5.11.2015.

být nejlepší, a pokud nechcete být nejlepší ve svém oboru, dělejte
něco jiného.“11
Vincentovo povídání protkané zajímavými názory a zábavnými
historkami mě na večerní představení velmi navnadilo. Po všech
těch politických apelech jsem jela do divadla s očekáváním, že
uvidím něco naléhavě aktuálního. Jaké překvapení mě čekalo,
když jsem dvě a půl hodiny poslouchala důvěrně známý text na
velmi tradiční scéně a v tradičních kostýmech. Buřinky, omšelé
pánské obleky i Pozzova červená vesta a kabát s kožešinovým límcem odkazovaly kamsi k blíže neurčené minulosti a svou univerzálností navozovaly dojem bezčasí. Jeviště bylo téměř po celém
povrchu po diagonále vysypané pískem, vlevo na této cestě ležel
kámen, vpravo stál po celé představení holý strom a pás prázdného jeviště mezi cestou a diváky vytvářel předscénu.
Více pozornosti již přitahovala obloha na plátně za hrací
plochou, která dotvářela představu onoho podivného bezčasí: na
nebe temně modré barvy evokující noc vrhal reflektor žluté slunce. To bylo zcela nehybné, ovšem na konci obou dějství vždy po
pomyslné kružnici plynule zapadlo a na druhé straně ho stejným
pohybem vystřídal bílý měsíc. V tomto naivním pohybu bylo cosi
až loutkového – zvlášť z horních řad sálu Antoina-Viteze vypadali
v tom okamžiku Vladimír s Estragonem jako dvě nepatrné figurky
na divadle světa, nad nímž neviditelný loutkovodič při časovém
posunu jen zamává sluníčkem na drátku. Tak jako v žádné z Beckettových her se však opravdového zásahu shora nedočkáme:
loutkovodič místo aby sestoupil na scénu jako „deus ex machina“
a přinesl postavám rozhřešení a zápletce rozřešení, pouze se
baví marností a absurdností jejich počínání v situaci, kterou jim
připravil.
Distance mezi mnou a herci, která z hlediska scénografie
podtrhla závěrečné vyznění obou dějství, však na druhé straně
podstatně znesnadňovala koncentraci na hereckou akci. Vincent
v programu k inscenaci říká: „Hra je prošpikovaná humorem,
slovním i gestikulačním, a množstvím gagů, které se otevřeně
hlásí k dědictví anglo-amerických burlesek.“ Já osobně jsem
v inscenaci z této komické roviny ocenila jen etudu vyměňování klobouků, v níž herci svými zrychlenými prkennými pohyby
zvládli perfektně napodobit grotesku němého filmu. Po většinu
času jsem však namísto toho, co Vincent nazývá gestikulačním
humorem a gagy, viděla vzdáleností zmenšené herce víceméně
jen gesty ilustrovat pronášený text, což – pravda, výjimečně –
doplnili akcí podstatně odvážnější, například ve chvíli, kdy na
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turné se svou inscenací Beckettova Čekání na Godota.5 Jelikož jsem
v rámci jednoho dne zvládla absolvovat zmíněný krinomen, večerní
představení Vincentovy inscenace v TnBA i další diskusi po něm
a setkání s touto osobností pro mě bylo velice inspirativní, rozhodla
jsem se o zážitek podělit i ve svém příspěvku ze studijní stáže.
Jean-Pierre Vincent se narodil v roce 1942 v Paříži, kde se v divadelním spolku na gymnáziu v roce 1958 seznámil s Patricem Chéreauem, díky němuž se začal zajímat o politické divadlo. V roce 1975
byl jmenován ředitelem Théâtre national de Strasbourg, v letech
1983-86 pak působil jako předseda správní rady Comédie-Française.
V roce 1990 vystřídal Chéreaua v čele Théâtre Nanterre-Amandiers,
kde zůstal až do roku 2001. Po odchodu založil společně s dramatikem Bernardem Chartreuxem divadelní společnost Studio Libre,
s níž uvedl několik inscenací v pařížských národních divadlech
Théâtre de la Colline a Odéonu. Vedle Théâtre de l‘Odéon je členem
správní rady například také Avignonského festivalu, hercem a pedagogem.6
Když se rozhodl inscenovat Čekání na Godota, všichni se prý
divili, že si člověk, který vždy režíroval spíše politické hry Bertolta
Brechta (Maloměšťácká svatba, V houštinách měst, Matka) vybral
tuto metafyzickou, katastrofickou hru. Jean-Pierre Vincent ale tvrdí,
že i Beckettova hra se dá vnímat politicky, a zasazuje ji do poválečného kontextu, kdy psychicky otřesení lidé bez prostředků hledali
naději v populistických heslech komunistů, stejně jako dva vandráci
u Godota, na kterého marně čekají do skonání světa. I dnes se podle
Vincenta lidé podřizují systému, kterému nerozumějí, mají pocit,
že se nedá nic dělat, a čekají: „Společnost se depolitizovala, lid se
změnil ve veřejnost a politiku vnímá jako pokleslou. Politika je ale
od slova polis, je to něco, co se týká nás všech, naší společnosti.
A divadlo bez politiky je pro mě jako stůl bez nohy.“7
Oproti dnešku však vidí v Čekání na Godota jeden podstatný
rozdíl – hra se odehrává po katastrofě, kdežto nás katastrofa teprve
čeká: „Mnohé civilizace před námi vymřely, my možná vymřeme
také, nesmíme před tím zavírat oči. Jako homo sapiens sapiens se
stále zdokonalujeme, osidlujeme Měsíc, ale někde musí být strop.“8
Podobně hovoří režisér o konci světa či humanity i v programu
k inscenaci: „Čím dál tím více mají lidé pocit, že nemají moc nad
svým životem, nad životem obecně. Ačkoli mají vlastní potenciál,
cítí se být manipulovaní. Čekáme na konec, ale ten zkrátka nepřichází. A tak se snažíme zabavit, bavíme se.“9 „Nevím, jak lidé
prožívali rozpad Římské říše. Ale musí to tomu být podobné.“10
Celý krinomen zakončil režisér radou pro studenty divadla: „Buďte ambiciózní – pro sebe, pro nás, pro svou zemi, Evropu, planetu,

Vladimírovu radu, aby si mrkev vychutnal, začal ji Estragon perverzně olizovat. Vtipy, kterým se publikum smálo, byly většinou obsažené v replikách postav.
Tato skutečnost publikum rozdělila do dvou táborů, jak jsem
mohla pozorovat na diskusi po představení. Z úst několika studentů, kteří hru znali, zazněla otázka, zda tvůrci příliš nerespektovali
autora a nebáli se v procesu kreace pustit dál než jen tradičně
přetlumočit Beckettovu hru. Režisér odpověděl, že aktualizací je již
fakt, že hru čte či zkouší jako člověk dnešní doby tady a teď, a není
tedy třeba ji nějak zásadně modernizovat, a vyjádřil jednoznačnou
spokojenost s vlastní inscenací. Jiní diváci s ním tento dojem sdíleli;
z těch, co se zapojili do diskuse, se ale většina přiznala, že hru nikdy
nečetla a vyjadřovala tak toto nadšení převážně nad Beckettovým
textem.
S tím Vincent zacházel velmi pietně: „Bylo třeba začít od začátku, to znamená od nuly. Dnes máme všechny možné druhy divadel,
od nejchudších po ty nejbohatší, od estetik chudého umění k pozůstatkům starého divadla. Můžeme se pokojně vrátit k původním
scénickým poznámkám starého Sama.“12 Ty prý režisér respektoval jako nedílnou součást textu – velmi ho inspirovalo především
ticho, jehož je v inscenaci poměrně dost, avšak vždy na místech
již předepsaných Beckettem. Stejně tak se Vincent vyhýbá všem
možným interpretacím jména Godot a říká: „Přijměme jako fakt, že
Godot je prostě pan Godot, pán, to samo už je hodně. Dokonce víc
než dost. Godot je často jednoduše synonymem čekání. Je třeba ho
pojmenovat. Zkrátka aby se mluvilo, co bychom jinak – vyloučíme-li
sebevraždu – dělali? Je to také jakýsi nejvyšší Pozzo, dobrý patron,
který bude mít klíč od „konce“, představa vysvobození, které na sebe
nechá čekat...“13
Z Vincentova Čekání na Godota jsem spíše než politiku cítila
touhu po sdělení metafyzickém, jak by tomu ostatně i mělo být.
Ozývalo se skrze akcentované ticho, v němž naopak jako by se utápěly střídmé náznaky komiky. Přemýšlení o představení mě osobně
posunulo dál na cestě k poznání, jak moc se vztahuji k budoucnosti
a jak moc tím ochuzuji své konkrétní jednání v přítomnosti. Také
často nevědomky čekám na to, co bude, o zkouškovém si maluji
vysněné bydlení a rodinu v těch nejkrásnějších barvách, ale v té
prokrastinaci pro to přitom zapomínám něco dělat. Politiku jsem
se v inscenaci snažila hledat až na popud Vincentova volání po
angažovanosti a humanitě na navštívených diskusích a v přečtených
rozhovorech. [Edit z Čech, kam jsem přiletěla na týdenní návštěvu
v pátek 13. listopadu:] A Vincentovým slovům o blížící se katastrofě
jsem porozuměla až s odstupem času...
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12
Rozhovor publikovaný v tiskové zprávě
TnBA k inscenaci,
Přístup z: http://
www.tnba.org/sites/
default/files/PDF/
dpresse_en_attendant_godot_0.pdf
13
Tamtéž.

Kateřina Holá

Přestože si časopis Hybris klade za úkol reflektovat a informovat o školní činnosti všech kateder,
málokdy se nám podaří do čísla kromě recenzí
absolventských inscenací v divadle DISK zahrnout
i zprávu o dění na jiných katedrách. Není proto
od věci připomenout, že se letos v říjnu uskutečnil 4. ročník festivalu Děti – výchova – divadlo,
který každoročně prezentuje zajímavé projekty
souborů z mateřských, základních i středních škol
a připomíná, že i dětské divadlo může být plnohodnotným kulturním zážitkem.
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Divadelní
výchova dítek
v Čechách

Třídenní přehlídku divadelní tvorby dětských a studentských souborů, na níž se může širší veřejnost seznámit s principy dramatické výchovy a kde mohou odborníci i studenti katedry načerpat
inspiraci, pořádá katedra výchovné dramatiky společně se Sdružením pro tvořivou dramatiku. Festival se snaží o průřez trendy
v současném divadelním dění v dětských či studentských dramatických skupinách, ale zároveň poskytuje prostor mnohým diskuzím mezi pedagogy, absolventy i studenty o tom, jakými cestami
se dramatická výchova a tvorba dětí i pro děti ubírá. Přehlídka má
každoročně i zaštiťující téma, jež je možné v současné dramatické
výchově vystopovat - letos jím byla cesta dětí k loutkám.
Pořadatelé (studenti KVD) vybírají účinkující soubory a recitátory na národních přehlídkách dětského divadla a recitace, letos
například na Dětské scéně ve Svitavách, Mladé scéně v Ústí nad
Orlicí a na Loutkářské Chrudimi. Není však podmínkou, aby se
soubory pozvané na DVD předtím účastnily národních přehlídek,
inscenace musí být především kvalitní, aktuální a pro diváky
i studenty inspirativní. Festival se rovněž snaží vybírat převážně
soubory, které vedou studenti nebo absolventi katedry, aby byla
provázanost mezi pořadateli a účinkujícími co největší.
Těžištěm festivalového programu jsou logicky děti. Nejenže
prezentují své školní projekty a recitují, ale jsou předmětem
festivalových diskuzí mezi odborníky i laickou veřejností. Jen
výjimečně se na přehlídce objevují soubory dospělých, letos šlo
o večerní představení Paprsky slunce Jakuba Maksymova a Tomáše
Loužného, v němž účinkovali studenti DAMU. Druhé představení
dospělých byly Jarní medvědiny, projekt současné studentky KVD
Jitky Míčkové spojený s dílnou pro děti z mateřských škol. Jeviště
divadla DISK jinak ale ovládli dětští herci.
Už před třemi lety se v časopise Hybris zmiňoval ve spojení
s přehlídkou DVD starý bonmot, že „děti a psi na jeviště nepatří“. To možná platí v profesionálních divadlech u inscenací pro
dospělé obecenstvo, jelikož děti i psi na sebe nezáměrně strhují
velkou pozornost a narušují diváckou soustředěnost. Úsloví se
pochopitelně nevztahuje na divadlo dětské, jehož legitimitu
zpochybňuje málokdo. I v něm ale bohužel platí, že dítě na jevišti diváka často vytrhuje z iluze fikčního světa. Divák během
představení vnímá herecké postavy, které jsou hlavním zdrojem
sluchových i zrakových vjemů, na jejichž podkladě si vytváří
významové představy. V dětském divadle se ale víc než kdekoliv
jinde necháme často rozptýlit – ať už tím, jak je dítě šikovné nebo
naopak roztomile neohrabané, jak krásně recituje nebo jak velmi
nápadně připomíná kamarádovi zapomenutou repliku. Tyto mi-
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lech v hodinách tělocviku tak vtipně a chytře, že mi příběh tlustého chlapce, který by si přál být svižný, štíhlý a mrštný, utkvěl
dodnes v paměti.
Byť jsem zde nastínila několik úskalí při kritickém posuzování
dětského divadla, i tak se ale na festivalu DVD dalo vysledovat
několik tendencí, kterými se dramatická výchova ubírá. Děti
povětšinou raději vypovídají o něčem, co je jim samým blízké,
což bylo zcela evidentní u souborů starších 12 let. Oba letos vystupující soubory, Mrož v krabici a DS Čtvrtek, jako by založily
své inscenace na hypotéze, že je v pubertě těžké najít své místo
ve světě a být jiný. Děti (resp. mladí dospělí) jsou nepochopeni
rodiči, učiteli i svými vrstevníky a válčí své malé války na všech
frontách a utíkají ke svým telefonům a iPodům - hudbou totiž
přehluší všechny své běsy. Případně si na důkaz svého vzdoru zapálí cigaretu.
Je jasné, že děti v tomto věku chtějí být spoluautory inscenace a vypovídat převážně o sobě a své současné situaci, mám
ale pocit, že je to mnohdy na úkor kvality výsledného produktu.
Nejde přeci za každou cenu o sdělování, ale o divadelní prožitek.
Účinkovat v Shakespearově Večeru tříkrálovém bylo jedním z mých
nejsilnějších zážitků ze školního dramatického kroužku, schovat
se za dramatickou postavu a Shakespearovy verše mi pomohlo
zbavit se studu a výsledek byl příjemný nejen pro nás, ale i pro
publikum. U dětí starších dvanácti let jako by však neexistovalo
nic než autorská tvorba, dramatickému textu se všichni obloukem
vyhýbají a výsledné inscenace jsou mnohdy rozpačité a herectví
strojené. Být na jevišti sám za sebe je daleko komplikovanější herecký úkol, než se stylizovat do role Romea. Ale možná, že dětský
herec naopak potřebuje jasnou roli, do níž se může stylizovat, aby
se nebál a na jevišti působil přirozeně. Hrát sám sebe je náročné
i pro dospělé, neboť to je role, kterou nemůžeme nahlédnout
zvenčí a snadno uchopit. Na přehlídce DVD bylo evidentní, že
herectví pak zbytečně sklouzává k netečnému postávání na jevišti
(protože takhle „přeci stojím normálně”).
Druhým směrem, jímž se současná dramatická výchova ubírá, je loutkové divadlo. Dvě krátké inscenace letos představily
soubory ze středních škol Oslovy (s inscenací Oslovi) a Malé dvě
(O Šmolíčkovi). Obě jsou založeny na jednoduchých a poučných
příbězích pro děti (jak už to u loutkového divadla často bývá), ale
koncipovány tak, aby osobitým humorem a bez šišlání bavily i dospělé, které děti doprovází. Loutka dává dětem možnost schovat
se za ni, jevištní postavu totiž netvoří dítě samo. Znak zde vzniká
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moumělecké aspekty narušují divácké vnímání a recipient si není
schopen v mysli utvořit umělou obrazovou představu, tj. dramatickou osobu. Proto ne vždy vnímáme dětské herce jako jejich postavy.
Často vidíme na jevišti pouze Péťu a Aničku, jak se snaží znakovat
Jeníčka s Mařenkou, zatímco ve skutečnosti už pro nás přestali být
nositeli významu.
Dalším problematickým aspektem při uměleckém posuzování dětského divadla je, že v jeho případě bývá (na rozdíl od divadla profesionálního) proces tvorby důležitější než produkt. Smysl dětského
divadla tkví především v radosti samotných účastníků. Děti by se
v dramatickém kroužku měly učit poznávat samy sebe i svět kolem,
socializovat se, kultivovat svůj projev, učit se o divadle a zejména by
se měly bavit. Pedagog se zaměřuje především na skupinovou práci
a osobnostní vývoj jednotlivců. Baví-li se u výsledné inscenace i publikum, je vlastně sekundární.
Kdyby byl ale samotný proces tvorby to jediné, na čem záleží a co
děti někam posouvá, nemusely by se výsledky jejich dramatických
pokusů nikdy veřejně prezentovat. Komunikace s publikem jistě
přispívá k vývoji malých herců a vidina veřejného vystoupení nutí
pedagogy dětské hraní usměrňovat do sevřenějšího divadelního
celku. Jestliže proces již od začátku směřuje k nastudování a prezentování inscenace, je nutné i v případě dětského divadla zvážit dramaturgicko-režijní koncepci. Přezíravost odborníků si totiž divadlo
hrané dětmi zavinilo částečně samo, když se čas od času uchyluje
k roztomilému, ale bezobsažnému „blbnutí” dětí na jevišti nebo
k inscenacím připomínajícím spíš neohrabanou recitaci než vědomé
vyprávění příběhu za pomoci neverbální složky divadelního sdělení.
Přehlídka DVD se ale důsledným dramaturgickým výběrem snaží
prezentovat zajímavé projekty, které mohou veřejnost přesvědčit
o tom, že dětská inscenace může být celkem obsažným, srozumitelným i působivým celkem.
Kdo má ale být tím divákem, k němuž sdělení dětské inscenace
směřuje? Hrdí rodiče, kteří si celé představení nahrávají na telefon,
aby se šikovným dítkem mohli chlubit všem svým přátelům? Odborníci, kteří se zaměřují především na proces a posuzují, zda se s dětmi správně dramaticko-výchovně pracovalo?
Divákem by ideálně měl být každý, kdo je ochoten otevřít se specifickému divadelnímu zážitku a přimhouřit oči nad drobnými nepřesnostmi. Přistoupíme-li na pravidla dětské hry, dostane se nám
mnohdy příjemnějšího divadelního zážitku než od profesionálních
souborů. Za sebe uvádím například představení souboru HOP-HOP
Zápisník Norberta Borovičky. Inscenace vypráví o Norbertových trab-

ze vztahu dvou rovnocenných prvků: výtvarného, jenž se podílí na
vizuální složce jevištní postavy, a herce. Při animaci loutky jsou naopak dětští herci bezprostřední a hravější.
Dětské divadlo je amatérské a jen těžko se mu podaří přilákat
stejné publikum jako divadlu profesionálnímu. Také s největší
pravděpodobností nepočítá s divadelní kritikou, proto považuji
za problematické dětská představení hodnotit. To ale nic nemění
na tom, že by se nemělo přehlížet jako neplnohodnotné, jak tomu
bývá i u katedry výchovné dramatiky, jež rovněž často stojí stranou
divadelního dění DAMU. Festival DVD dokazuje, že s trochou vůle
a píle mohou ve školních “dramaťácích” vznikat inscenace hodné
pozornosti širší veřejnosti. Člověk se sice neubrání jisté shovívavosti
a dojetí nad dětskými (především malými) herci, to však neudrží
jeho pozornost po dobu celého představení. Diváka roztomilost
neošálí na dlouho, dříve nebo později ho začne nudit, a proto by
i dětské divadlo mělo vyprávět příběh, ať už o Norbertu Borovičkovi
nebo o tom, jak si pan Brum vyrazil na procházku se svým domem.
Protože byť je proces důležitější, na výsledný produkt by se úplně
zapomínat nemělo. Dobré divadlo totiž baví každého diváka i herce.
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DUCHOVNÍ SMRT V BENÁTKÁCH
S. d. Ch.
Režie: Barbara Herz
Dramaturgie: Ilona Smejkalová
Scéna, kostýmy, výběr hudby: Barbara Herz a kolektiv
(s laskavým přispěním Marka Cpina)
Hrají: Dalibor Buš j. h., Jan Grygar, Martin Veselý,
Jiří Svoboda j. h., Tereza Marečková j. h.
Premiéra: 9. 6. 2015 v divadle Reduta

Duchovní smrt?
Jak se to
vezme...
Anna Smrčková

Třetí říjnový týden se v Divadle v Dlouhé
uskutečnil 7. ročník festivalu 13+. Divadelní
přehlídka nejen pro teenagery, jak zní
její podtitul, přináší pravidelně výběr
mimopražských inscenací zaměřených
hlavně na mladou generaci. Letošní ročník
byl zakončen inscenací Národního divadla
Brno Duchovní smrt v Benátkách. Vítězný text
dramatické soutěže Alfréda Radoka (2013)
nastudovala v divadle Reduta na sklonku
minulé sezóny mladá režisérka Barbara Herz.

Drama Duchovní smrt v Benátkách (nesoucí žánrový podtitul
loutková mortalita jako podobenství o zániku maskulinity) obsahuje
tajemný filozoficko-duchovní rozměr. Zaobírá se podstatou smrti
a dotýká se samotného procesu umírání. Smrt jako produkt, jejž si
můžeme opatřit, stojí v protikladu k základní lidské potřebě žít.
Existenciální rozjímání o tom, co může člověka naplnit, zároveň
ukazuje, že se pud sebezáchovy projeví i u těch nejotrlejších
z nás. S. d. Ch. nastoluje otázky smyslu lidské existence, divadla
a odpovědnosti každého z nás za své činy. Co je člověk ochoten
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1
Ch., d. S. Lidská trilogie. Praha: Divus,
2014. 77 s.

krok, ta druhá už se prakticky soustředí pouze na obrazové ztvárnění a text výrazně odsunuje do pozadí.
A právě vizuální stránka inscenace tvoří zásadní problém. Text
přitom nabízí široké možnosti výtvarného uchopení a ponechává
velký prostor pro fantazii a imaginaci tvůrců. Scéna a kostýmy ho
však v podstatě neberou v potaz. Baronet je oděn do upnutých
kalhot s leopardím vzorem, kolem krku má připevněnou vázanku
a přes záda přehozený oranžový kožich. Jeho výslednému image
rozevlátého floutka napomáhá i účes (vlasy má punkově vyčesány
nahoru). Vizáž lokaje Lubomíra stojí v kontrastu k jeho pánovi,
neboť je oblečen do klasického historického kostýmu (bílá paruka,
frak, lakýrky). Vše ostatní je rovněž hodně prvoplánové; Kašparovi zdobí hlavu kašpárkovská čepice, Smrt/ka přichází s kosou
v ruce a řeznickou zástěrou kolem pasu, Anděl má na zádech
připevněna velká černá křídla, se kterými vráží do všeho kolem
sebe, a Ďábel si před zraky diváků připevňuje za trenýrky velký
červený čertovský ocas. Scénografické řešení přeci jen přináší
více prostoru pro divákovu vlastní interpretaci. Scéna evokuje
ošuntělý zámecký salon, jenž je v první třetině představení extrémně zakouřený. Uprostřed jeviště je zažloutlé kanape, kolem
něhož jsou po jevišti rozprostřeny smaltované lavory a keramické
nočníky (zčásti naplněné vodou). Všude se povalují kusy novin
a knihy různých barev i velikostí. Celá místnost má daleko do
obydlí šlechtice, který může mít všechno na světě. Od zvednutí
opony je jasné, že osud jejího majitele nemůže skončit dobře. Ze
středu jeviště vede středem hlediště lávka, která má připomínat
benátské můstky, její praktické využití je ovšem minimální.
Výsledku nepomáhá ani práce se světly. Ty se dramaticky mění
v momentech, kdy na řadu přichází filozofie a metafyzika. Jako by
diváci nemohli o významu pronášených slov sami přemýšlet.
V textu vystupuje čtrnáct postav. V Národním divadle v Brně,
kde vynechávají dva motýly, benátského lva, spratky (potomky Baroneta a Ženy) a Nudu, účinkuje pět herců. Čtyři muže
doplňuje herečka Tereza Marečková, jež doprovází svoje kolegy
na housle a monotónním, rádoby znuděným tónem odříkává
některé scénické poznámky. Výběr těchto pasáží je matoucí.
Marečková například logicky vynechává příchody a odchody
jednotlivých postav, leč neoznamuje konce obrazů, vyjma toho
zásadního čtvrtého a posledního. Herečka je v programu uvedena
jako Valkýra, čímž odkazuje na další postavu, se kterou se Baronet v průběhu paralýzy potká – hudebního skladatele Richarda
Wagnera, přesněji jeho ducha, protože Wagner už má na rozdíl od
svého paralyzovaného přítele fyzickou smrt za sebou.
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podřídit svým tužbám? Kde je hranice únosnosti? A co musíme obětovat pro to, abychom ji vůbec mohli překročit? Na poslední otázku
dává autor nekompromisní odpověď: svoji duši. Jedině za předpokladu, že popřeme sami sebe (své pravé já), můžeme vstoupit do fáze
totální fyzické paralýzy a naskytne se nám možnost psychicky oddělit naši mysl a tělo. Fyzická schránka odumře a zůstanou nám jen
prázdné myšlenky, které postupně dohání člověka k touze po vlastní
sebedestrukci.
Ústřední postavou hry je místní Baronet, spílající městským
holubům, gondolám a obyvatelstvu. Největší rozkoš mu činí
experimentování s dosud nepoznaným. Prozkoumávání fyzických
a psychických slastí je jeho životním údělem. Nicméně na začátku
hry zjistí, že i uskutečňování všemožných excesů má své limity. Baronetova vášeň zkoušet stále nové věci se naplno projeví v otázce života a smrti. V textu je smrt jakási prapodivná dvojpohlavní, přesněji řečeno bezpohlavní bytost ledabyle skloňující v jedné větě ženský
a mužský rod. A jak sám/sama odpovídá na Baronetův dotaz, co tedy
je: „Jak se to vezme. Obojí v jistém smyslu.“ 1 Baronetovi je nabídnuta
místo reálné fyzické smrti smrt duchovní. Tu přichází nedočkavému šlechtici zprostředkovat ředitel Divadla bří Mrštíků. Samotný
akt pak vykonají další metafyzické bytosti: Anděl duchovní smrti
a Ďábel bez přívlastku. Baronet ale brzy zjišťuje, že duchovní smrt je
prakticky totožná s totálním fyzickým ochrnutím. Jediným východiskem z tohoto stavu je pomoc od dvou odpudivých kreatur, Kašpara a Ženy, kteří ho mohou svým dotykem zachránit. Cenou je ovšem
fakt, že se Baronet začne dotyčným bytostem až příliš podobat. Po
dlouhé úvaze nakonec jejich služby přijímá a v závěrečném obrazu
se stává rozpolcenou karikaturou mezi nimi.
Hlavní kvalitou textu jsou samotné dialogy založené na různorodých slovních hříčkách, zároveň obsahující černý humor a ironický
podtón. Skrze postavu ředitele Národního divadla se S. d. Ch. vysmívá divadelnímu publiku, kritikům i tvůrcům. Narážky jsou ukryté
pod silnou vrstvou transcendentálního smýšlení, intertextualita
vytváří základnu pro Vojtíškův jazyk. Krátké repliky kladou nárok
na dodržování rytmu při jejich pronášení. V inscenaci je však každá
druhá věta vyřčena vážně, čímž se úplně vytrácí ona hravá lehkost.
Režisérka Herz spolu s dramaturgyní Ilonou Smejkalovou pojímají
Vojtíškův text rozpolceně, inscenace totiž postrádá jasné směřování.
Na jednu stranu se tváří jako přesná stylizace autorova textu, kdy
se tvůrci snaží prezentovat všechny jeho filozofické teze, nicméně
konkrétní téma nebo její poslání úplně vymizelo. Hlubšího smyslu,
natož morálního ponaučení se divák nedobere, a to i přes minimální
textové úpravy. První polovina udržuje s Vojtíškovými myšlenkami
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S. d. Ch.

Sisigmund de Chals neboli Miroslav Vojtíšek (nar. 1970) je muž
mnoha profesí: dramatik, spisovatel, loutkoherec, tvůrce koláží
a komiksů, autor vesnického románu Studená vlna (2012). Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, publikuje v kulturních
periodikách Umělec, A2 či Svět a divadlo. V divadelním uskupení
Dramatický seminář Varlén uvádí všechny své hry ve formátu
experimentálních loutkoher nebo scénických čtení. Kromě divadelní činnosti se věnuje i hudbě, kde se prosadil především jako
textař, skladatel, kytarista a frontman kapely Ruce naší Dory.
V posledních letech se proslavil dvojnásobným vítězstvím v anonymní soutěži o Cenu Alfréda Radoka: Zátiší ve Slovanu (2012)
a Duchovní smrt v Benátkách (2013). V nakladatelství Divus vychází soubory jeho textů doplněné vlastními fotografiemi, fotomontážemi a kolážemi (Česká trilogie (2010), Umělecká trilogie (2012),
Lidská trilogie (2014)). V roce 2014 mu vyšly v nakladatelství Rubato hry Fantom Morgalu, Uskutečněná debata, Misantropium a Divadelní Brno. Čtvrt století se živil jako správce hřbitova, hrobník
a exhumátor.
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Wagnera, Baronetova lokaje Lubomíra a Ženu hraje Jan Grygar.
Především jako stařičký sluha přesnými pohyby připomíná Čechovova Firse – flegmatického dobráka, oddaného svému pánovi za
každou cenu. Nedělá si nic z Baronetova lamentování a vždy je připraven vyplnit všechna šlechticova přání. Trojroli ztvárňuje také Jiří
Svoboda. Představuje Ďábla bez přívlastku – partnera svého andělského protějšku ukřičeného perverzního Kašpara Zaujme především
v roli ředitele brněnského Národního divadla bří Mrštíků. A to nejen
proto, že ihned po svém příchodu na jeviště laškovnými gesty rozhazuje divákům lízátka zabalená v papíru s reklamním logem divadla
(aby si je potom v roli Ďábla bez přívlastku od jednoho z nich zase
vzal). Jako ředitel divadelní instituce působí všemi možnými dojmy,
jen ne „tuctově“, jak ho lokaj Lubomír při příchodu označí. Svobodovou poslední úlohou je vtíravý, ukřičený a místy oplzle perverzní
Kašpar. Ten naopak působí velmi usedle a stydlivě. Obchodníka či
obchodnici se smrtí a Anděla duchovní smrti hraje Martin Veselý.
V poloze hermafrodití osobnosti přesvědčivě zobrazuje onu rozpolcenost. Výslednému efektu napomáhá strnulost jeho těla a drobné,
leč přesné úšklebky a tiky v obličeji. Nejvíce pozornosti má Dalibor
Buš v roli excentrického Baroneta. Diváky si získá především obrovskou energií vkládanou do svého mluveného, výrazového a pohybového projevu. Svůj part si patřičně užívá, což je patrné už při jeho
příchodu, kdy se všemožně proplétá mezi diváky a pohotově reaguje
na jejich poznámky. Tvůrci ho interpretují jako člověka schopného
pro zakoušení nového udělat úplně cokoli.
Přestože Duchovní smrt v Benátkách úplně nezapadá do kontextu
současné české dramatiky, má v ní rozhodně své místo. Originálně myšlenkově vystavěná hra o touze a zániku může provokovat
nejen tématy, ale i svébytným humorem. Poselství hry se ale na
jevišti utápí v řadě primitivních vtipů, a tvůrci tak využívají potenciál originálního textu velmi neobratně. Zdařilé herecké výkony
zůstávají ve výsledném tvaru v pozadí. Inscenovat náročný text plný
historických, kulturních a duchovních odkazů, navíc primárně určený pro loutkové divadlo, je bezesporu úkol nelehký. A z pohledu
dramaturgie divadla také velice odvážný. Výsledek bohužel zůstává
na půli cesty. Další možnost posoudit spolupráci Herz a S. d. Ch. budeme mít na konci této sezóny. Ve Studiu HaDivadla bude uvedena
autorova novinka Dokonalost (Show must go on!).

hra

Poločas
rozpadu
LENKA VEVERKOVÁ
Narodila se roku 1991 v Praze, vyrostla na vesnici,
vystudovala gymnázium a chtěla být Danielou Drtinovou. Nyní žije na Letné, studuje teorii a kritiku
na DAMU, pracuje v Českém rozhlase jako dramaturgyně dětské tvorby a raději by byla Kateřinou
Winterovou. Má ráda kvalitní literaturu, kvalitní
víno a kvalitní hudbu, často ale čte hromady špatných pohádek, pije dvě deci bílýho rozlejvanýho
a tajně poslouchá rádiovej popík.

PŘED ZAČÁTKEM

Janík
Rybičková
Florián
Zapisovatelka
Německy mluvící žena
Španělsky mluvící žena
Neznámý muž
Lidé

Janík: Tak se tu posaďte. Notebook máte?
Zapisovatelka: Mám.
Janík: Kafe si vezměte tamhle. Ať tu
neusnete. Já jdu ještě na jedno rychlý
cigáro. Vy nekouříte?
Zapisovatelka: Já ne. Ale kafe si vezmu.
Janík: A koláč si dejte. Za pět minut
začínáme. Ať pak nedrobíte. Pak
budou chlebíčky. Ale to až po skončení
první půlky.
Zapisovatelka: Já jsem snídala. Ale
děkuju.
Janík odchází
Rybičková: Za pět minut začínáme. Za
pět minut! (přechází po místnosti sem
a tam)
Florián: Kafe jste měla? Není moc dobrý,
ale dejte si. Bude to dlouhý. Kouříte?
Zapisovatelka: Ne, já nekouřim. A pro
kafe si dojdu, nebojte.
Florián: Já jsem hned zpátky. Jdu jenom
ven si dát jedno rychlý. Než to začne.
(odchází)
Rybičková: Čtyři minuty. Vy nekouříte?
Zapisovatelka: Ne, já ne.
Rybičková: Tak já si ještě skočim taky na
jedno rychlý. Nezapomeňte si dát to
kafe. (odchází)
Janík: (přichází) Všechno připravený?
Notebook nabitej?
Zapisovatelka: Nabitej.
Janík: Kafe jste si dala?
Zapisovatelka: Dala.
Janík: Jestli kouříte, tak si rychle dojděte
na jedno...
Zapisovatelka: Nekouřim.
Florián: (přichází a jí koláč)
Janík: Nesněz to všechno. Ať na ně zbyde
taky něco. Dej si radši kafe. Bude to
dlouhý.
Florián: (s plnou pusou) Pak už nezbydou,
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OSOBY

PRVNÍ POLOVINA
Janík: Tak… tak já vás tady vítám na
sympóziu (začíná číst) ČOSDAT
Poločas rozpadu, které se koná v rámci největší divadelní události celého
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roku – Pražského Quadriennale. Mám
číst i to obecný?
Rybičková: Přečti to všechno, on třeba
mezitím někdo dojde.
Zapisovatelka: Mám to psát, když už je to
někde napsaný?
Rybičková: Čtěte. Teda pište. Aspoň se
procvičíte.
Janík: Pražské Quadriennale je nejvýznamnější mezinárodní přehlídka
v oblasti divadla a scénografie na
světě s tradicí od roku 1967, která
se v Praze koná každé 4 roky.Tento
ročník se ponese v duchu živé výstavy,
která během 11 dní nabídne desetitisícům návštěvníků prezentaci děl
z více než 78 zemí celého světa. Mně
to fakt přijde zbytečný číst…
Rybičková: Tak už začni s Poločasem
rozpadu.
Janík: Jo… E… (hledá v textu) Sympozium
Poločas rozpadu je rozděleno do dvou
bloků. První blok představí činnost
domácí organizace ČOSDAT a je
určen zejména českým profesionálům
i studentům. Druhý je zaměřen na
zmapování situace v dalších zemích
střední Evropy, pojmenování společných oborových problémů a navázání
kontaktů s potenciálními partnerskými organizacemi. (vzhlédne od papírů)
Rybičková: No pokračuj. (povzbudivé
mrknutí)
Janík: Už tam nic není. Tak já nevím.
Máme se tu navzájem představovat?
Když jsme tu… sami.
Florián: Nutno říci, že původní záměr se
nepovedl…
Zapisovatelka píše
Rybičková: Tohle zapisovat nemusíte,
slečno.
Zapisovatelka maže

Florián: Jen ať to tam klidně je, ať se ví,
že nikdo nepřišel. To taky o něčem
svědčí.
Zapisovatelka píše
Janík: Prvním bodem programu měla být
prezentace jednotlivých komisí. Tak
to je podle mě na zváženou. Máme si
tu prezentovat jednotlivé komise?
Florián: To je asi nesmysl, když se jich
účastníme a navzájem se známe.
Rybičková: Na druhou stranu – tohle je
konečně příležitost, kdy si konečně
můžeme říct, jaké jsou problémy
jednotlivých komisí. Jak to vidíme dál.
Jaké máme plány. Sice se známe, ale
zároveň o sobě nic nevíme.
Florián (šeptem k Janíkovi): Já si asi dojdu
pro kafe… Chceš taky? (odchází)
Rybičková: (zvyšuje hlas) Máme konečně prostor, kdy si konečně můžeme
říci, jak fungujeme. Vždyť takových
setkání je hrozně málo. A když už
nějaká setkání jsou, tak pak nejsou
dostatečně tvůrčí. Nevzniká na nich
nic nového. Zapisujete to?
Zapisovatelka: Nic no-vé-ho. Ano, ano.
Rybičková: Musíme si říci, že OISTAT je
prostě organizace, kde se tu a tam
schází staří pánové a dámy a nic se
tam nerealizuje. Neberte to jako kritizování, to je konstruktivní posouvání.
Chceme se přece všichni posunout
dál, nebo ne?
Janík mezitím otevírá ústa, ukazuje
rukama, ale vše bez zvuku: Přines mi
taky! Velký! Bez mlíka! Cukr! Dva! Dva
cuk-ry!
Rybičková: Oni nic nedělají. Jen se schází
a mluví, jen se baví o tom, jak všemu
rozumí, ale nic nepodnikají. Nejsou
proaktivní. Otázkou je, jak dlouho je
tento stav udržitelný. Jak dlouho to

budeme tolerovat?! (bezhlasně) Mně
taky kafe! S mlíkem!
Janík: Takže kde jsme to… Jo! Tato skupina starých je nutně na odchodu. Vždyť
oni ani neznají nová pravidla, neorientují se v grantech, nemají základní
přehled o možnostech a nabídkách,
které jsou kolem nás. Vyplňování
grantů je přitom naprosto základní
věc. Bez grantů se nehneme. Nikam.
(vstává si pro kávu)
Florián (šeptem): Tady dvě kávy. (na
zapisovatelku) Nedáte si ještě jedno?
Zapisovatelka: (píše a hláskuje si) Ještě
je-dno. Ne-dám. (maže)
Rybičková: Je tu jasný mezigenerační
rozpor v chápání věci. Exekutiva nemá
rozdávat úkoly. Exekutiva rozhoduje
o fungování a vedení organizace. A já
si myslím, že na plané řeči není čas. Je
jen na nás, kdo tu platformu využije.
Kdo se dostane do exekutivy. Tohle
místo se nám tu přímo nabízí. Jen po
něm skočit. No tak kdo?
vstoupí
Německy mluvící žena: Hallo!
Janík: Á, dobrý den, tak se tu posaďte.
Rybičková: Dejte si kafe! Bude to dlouhý!
Německy mluvící žena: Entschuldigung.
Ich spreche kein Tschechisch. Ich kam
zu dem Vortrag.
Janík: Panebože, ona nemluví česky.
Florián: Tak to se toho moc nedozví…
Rybičková: No, aspoň to kafe jí můžeme
dát…
Janík: Bitte, die Kaffe hier. Gut, naja. Diese Vortag nicht in Deutch. In Tschechisch. Trinken Kaffe. Kaffe ist gut.
Německy mluvící žena: Danke.
Florián: To bysme měli.
Janík: Zapište, že přišel jeden host, ano?
Zapisovatelka: Ano.
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se na to vrhnou všichni…
Rybičková: (přichází) Už je celá! Sedněte
si na místa. Jsou otevřený vstupní
dveře?
Florián: Jsou.
Rybičková: Cedule vyndaná?
Florián: Taky.
Janík: Tak dáme jim ještě pět minut?
Florián: Pět minut dáme… Přece jenom je
brzo ráno.
Rybičková: Dneska nikdo nechodí včas.
Dáme jim pět minut a on někdo…
Janík: Projektor funguje?
Florián: Funguje. Ale že tu nikdo není…
to je divný.
Janík: Tak je brzo ráno. Devět. Devět
nula dva. Dáme pět minut a on někdo
dojde.
Rybičková: Tak jedna slečna tu je, ne?
Támhleta.
Janík: To je naše zapisovatelka.
Rybičková: Aha, takže jsme tu, hm, jenom
my sami.
Florián: Tak si slečno sedněte sem k nám.
Ať nesedíte tam v rohu.
Chvilka šramocení
Dlouhá chvíle mlčení a pokukování na
hodinky
Rybičková: Tak asi začneme?
Janík: Asi nemá cenu čekat.
Florián: Já bych začal, on někdo dojde
v průběhu.
Zapisovatelka: Tak mám začít?
Rybičková: Pište.

Takhle máme svázaný ruce.. Pokud se
exekutiva neomladí, nevytvoříme ani
jeden projekt. Nenapíšeme ani jeden
grant. Budeme kopat za Floriána.
Janík: Za Floriána?
Rybičková: Znáš někoho lepšího? Neznáš. Pojďme navrhnout Floriána do
exekutivy. Musíme ho podpořit, aby
se objevil všude. Aby byl vidět. Je to
neznámá tvář. Ale mladá. V Cardiffu
tohle neřeší. Florián se musí objevit
všude a teprve pak se rozhodneme,
jestli půjde jenom do exekutivy, nebo
ho nominujeme na prezidenta.
Janík: Je pravda, že je mladej. Je ale taky
dost nezkušenej. No… proč… proč
nejsem navrženej… Proč není navrženej někdo… jinej?
Rybičková: Má potenciál. Energii. Nadšení. Dravost. Podívej se, jak je ochotnej.
(Florián přichází) Vezmi mi ještě jedno
kafe, jo?
Florián: Velký?
Rybičková: Velký. (Florián s úsměvem
odchází) Volby jsou a musí bejt prakticistní. ČR si chce udržovat dobrý
vztahy s vedením PQ. Je jen na nás,
koho tam dosadíme. Ale nesmíme to
posrat.
Janík: Kdyby to tady bylo jako v Cardiffu.
To by bylo. Tady je to malej rybníček.
Není z čeho vybírat. Malý ryby. Skoro
žádný ryby. Na západě do toho vkládají vlastní invenci, ale my tady - !
Rybičková: Nedochází tu k diskuzi. Už jen
proto musíme generačně vyměnit vedení, abychom se dostali k aktivitám,
které chceme a musíme. Ano, musíme
dělat. Výměny škol, setkávání se. Ve
vedení OISTATU musí být naši lidi,
aby řekli: „Pojď dělat digitál. Pojď dělat performance. Pojď točit.“ Bude nás
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Rybičková: Bylo na tom plakátu uvedený,
že první blok je jenom v češtině?
Janík: Bylo.
Rybičková: Tak to nechápu, co tu dělá.
Asi přišla na kafe. Já je znám tyhlety…
takovýhle typy. Kafe zadarmo. Naja.
Schmeck? Schmekt dir Kaffe?
Janík: No tak. Pojďme se vrátit zpátky
k tématu.
Rybičková: Kde že jsme to…? Můžete mi
přečíst poslední zápisek?
Zapisovatelka: Přišel jeden host.
Rybičková: A ten předtím?
Zapisovatelka: Tohle místo se nám tu
přímo nabízí. Jen po něm skočit. No
tak kdo?
Rybičková: Přesně! Kdo? Exekutivu tvoří
osm lidí, kteří jsou na kongresu voleni
na čtyři roky. Volba probíhá zespoda komisí. Do ní se tlačí čím dál tím
víc Američanů. A tomu my musíme
zabránit!
Janík: Funguje to jako všude jinde. Je to
prostě politika. Dáš si s někým pivo,
bavíš se s nim… Musíš prostě všude
mít svoje lidi. Je potřeba mít svý lidi
všude. Je potřeba se tam dostat a šance je právě teď.
Rybičková: Čím dál tím víc Američanů se
tlačí do komise. Kdo jsou ti noví exekutoři? Dá se s někým z nich spolupracovat? Jde o to, jak ovlivnit komisi,
která pak ovlivní exekutivu.
Florián: Já si asi musím odskočit…
Janík: Musí se tvořit konkrétní projekty
na konkrétních základech. Pokud nemáme konkrétní základy, projekt jde
logicky dolu. Potřebujeme základy, na
kterých můžeme stavět.
Florián: Já jsem hned zpátky. (odchází)
Rybičková: Musíme tam dosadit svý lidi
a teprve pak s tím můžeme něco dělat.
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zkontrolovat. Jsem moc zvědavá, jak
to budeš vysvětlovat, až se nám vrátí
evaluace celýho projektu. Ale dost
o tom. Dost o nás. Kde jsou ti mladí?
Ti draví? Ti, co chtějí něco tvořit. Co ti
teď dělají?
Florián: Včera byla ta afterparty. Tak asi
spí.
Janík: Spí! Spí. To se mi snad zdá. To je
arogance. My jsme připravili všechno.
Prezentace, přednášky. A oni? Spí po
párty. To je ta mladá generace?!
Rybičková: Za mě tohle nebejvalo. Dnešní
studenti jsou radši na tom fejsbuku
než na přednášce. Říkám jim – přijďte.
Přihlásí se deset a přijde pět a z toho
tři pozdě. To je arogance! To je přístup! Ani sem nepřišli lidi. Nikoho to
nezajímá. Sympozia nikoho nezajímají. Tohle měla být akce… naše akce!
Janík: Připravujeme to měsíc. Snažíme se
vyvolat diskuzi se světem. Proč my tu
sedíme?
Rybičková: Protože nás zajímá, co se děje,
a protože chceme cítit, že se něco
děje. Chceme se potkávat. Chceme mít
pevnou strukturu i téma. Lidi se musí
propojit! Musí spolu komunikovat!
Ale když se to neděje…. TAK SE TO
NEDĚJE! Tady není žádný dialog!
Janík: Studenti ani nevědí, že OISTAT
existuje! Nevědí ani, že ČOSDAT
existuje. A to jsem ho spoluzaložil já.
Vlastníma rukama!
Rybičková: Ale zdá se mi, že tu stále
vedeme debaty nad smysluplností
něčeho naprosto základního. O tom
se netřeba bavit. Měli bychom se
spíše zamyslet, jak ČOSDAT a OISTAT
efektivně propojit a vymyslet obsah
grantu!
Janík: No ale co praktická rovina? Kdo
to udělá? ČOSDAT je schopný dodat

informace, máme své vlastní grantové
psáče, specialisty na granty, lidi, se
kterými je možnost evropské granty
konzultovat a otevřeně se s nimi bavit.
Kdo nás ale propojí?
Rybičková: Jsme na to produkčně schopni? Jsme schopni uhlídat ideovou
stránku projektu? Jestliže ano, teprve
pak má smysl investovat do profesionála, do zodpovědného člověka, který
s námi několik let bude spolupracovat.
Střídání je na škodu, chceme jednoho
jediného. A toho také budeme nejdřív
muset najít.
Florián zívá
Rybičková kouká na hodinky: Ještě chvíli.
To vydržíš. Jsou jenom dvě cesty. Ven
a ven.
Zapisovatelka: Jakže jste to říkala?
Rybičková: Ven a ven!
Zapisovatelka: Dvě cesty. Ven a ven, ano,
píšu to.
Janík: No ano, musíme exportovat. Je to
jediná možnost. V Cardiffu jsem se
toho tolik naučil. Výjezdní zasedání
jsou velmi potřebná. Musí tu být
možnost dostat se do ciziny. Každý
musí mít svoje priority. Já chci ven
a ven.
Rybičková: ČOSDAT je provozní a ideový
projekt. Výjezdy jsou samozřejmě
součástí naší ideje. Důležité ale je ptát
se: V jakém formátu se má ČOSDAT
zapojit? Co pro to udělat? Co můžeme
poskytnout? ČOSDAT je sdružení,
ČOSDAT by měl lidi získávat. Jak se
o nás ale mají lidé dozvědět? Jak je
motivovat? ČOSDAT by měl být pro
lidi víc sexy, ČOSDAT není výzkumný
akademický projekt jako OISTAT.
ČOSDAT musí lidi přesvědčit, že za to
stojí. ČOSDAT iniciuje věci, informuje
a pomáhá projektu, dělají to všichni

lidi v něm.
Janík: Jak se ale propojit? Je důležité
o sobě vědět. Propojit světy. Vést diskuze, které mohou odstartovat něco
jiného.
Polední zvony
Florián: Je dvanáct.
Rybičková: Tak to rozpouštíme. Šup,
šup, ven. Finíto. Alles. Po obědě. Po
O-BĚ-DĚ – vony mi snad nerozumí!
Po obědě pokračování. Teď nazdar!
Čus! Arivederči. (významně posunkuje
a mává na rozloučenou)
Němka i Španělka odchází
Zapisovatelka se balí
Během přestávky
Rybičková: Konečně! Si myslely, že ještě
něco dostanou. To tak. Najíst se
přijdou, ale že by uměly česky, to ne.
Naše český chlebíčky by chtěly. Ať si jí
ty svoje brátwursty… A… pizzy!
Florián: Jé, pizzu bych si dal.
Janík: Nemáme. Ale všichni povinně
si vezmou chlebíček. Je jich tu sto,
protože jsme očekávali trošku víc lidí.
Takže každej povinně sní tři chlebíčky.
Rybičková: Jé, hermelínovej. A šunkovej.
A lososovej. Ten jsem naposledy měla
v Oslu. Ani v Cardiffu takový nedělali.
Florián: Po chlebíčkách přijdou zákusky.
Ale zatím se nevejdou na stůl, tak jsou
v krabicích.
Rybičková: Jé, a můžu aspoň nakouknout?
Janík: Zapisujete často?
Zapisovatelka: Ani ne, jen občas.
Janík: Ale my už se odněkud známe, že
jo?
Rybičková: Indiánek. A rakvička. Ježiši
a hořický trubičky. Jezte ty chlebíčky,
ať už se to může dát na ten stůl.
Zapisovatelka: Já musim na oběd domů.
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to bavit jen, když uvidíme výsledky.
A hmatatelný výsledky. Ne prezentace. Ale instalace!
Janík: Přátelé, není tu prostor, kde bychom si mohli povídat, kde bychom
si mohli vyměňovat názory. Vždyť my
se vůbec nesetkáváme. Kde hledat
kontakty pro naše lidi? Jak je vzdělávat? Kde hledat nové cesty? Jsme tady
tak zakonzervovaní… Svázáni konvencemi!
Rybičková: To se změní jen za předpokladu, že budeme mít project leadera.
Ten to hodí na papír, propočítá, představí ho a pak se můžou začít shánět
peníze. Žá-dat o gra-nt. Exekutiva
nevymýšlí projekty, to dělají pracovní
skupiny, a ty pak musí přijít za exekutivou a dohodnout se s nimi. Máte
v ČOSDATU někoho aktivního?
Janík: Aktivního říkáš (přemýšlí)…
přichází
Španělsky mluvící žena: Buenos días.
Siento llegar tarde.
Rybičková: No to snad.
Florián: Ta nám taky nebude rozumět.
Kafe? Buena Kafe.
Španělsky mluvící žena: Losiento, pensé
que la conferencia sería en español.
Rybičková: Dejte jí to kafe. A koláč. Eňoňůňo koláč! Bueno!
Janík: A z Čechů nikdo nepřijde. No to se
mi snad zdá.
Rybičková: Fakt jste to tam napsali? Že je
to jenom češtině?
Florián: Napsali! Napsal jsem to tam.
„Sympozium probíhá v českém jazyce.“
Rybičková: Jakym jazykem si to tam
napsal?
Florián: No… česky…
Janík: Potenciál… Energii…
Rybičková: Mlč. Tys to po něm měl

DRUHÁ POLOVINA
Mnohem více lidí, desítky lidí
Janík: Je mi potěšením vás přivítat na
druhé části (začíná číst) ČOSDAT
Poločas rozpadu. Sympozium je
rozděleno do dvou bloků. A hm…. Jo…
Druhý – to jako tenhle - je zaměřen
na zmapování situace v dalších
zemích střední Evropy, pojmenování
společných oborových problémů
a navázání kontaktů s potenciálními
partnerskými organizacemi. (vzhlédne
od papírů) Vás tu je!
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Florián: Tolik jsme vás ani nečekali.
Rybičková: Ale rádi vás tu vidíme!
Zapisovatelka píše
Janík: No… takže… Měli bychom tu…
ehm… mluvit… o…
Rybičková: Mluvit o navázání kontaktu
s vámi, potenciálními partnerskými
organizacemi. To jste vy! V první
polovině našeho sympozia jsme
dospěli k závěru, že je důležité se
setkávat a komunikovat spolu. Tvorba
projektu totiž není individuální
prací. Jde o celou skupinu. Musíme
navzájem spolupracovat a až poté
můžeme něco tvořit. Jedině tak něco
dokážeme.
Janík: Ano, nelze to dělat individuálně,
musíme se spojit. Propojovat se. Jako
například teď. Jsem hrozně rád, že
máme tuto příležitost a mohli jsme se
tu takto sejít a poznat se.
Rybičková: Ano. Sejít se tváří v tvář je
mnohem lepší než si vyměňovat
desítky, stovky a tisíce emailů.
Zdvořilostní fráze, slova díků…
A většinou se ani nic nedohodne, vždy
se zůstane u pouhých slov. Reporty,
granty, osnovy, projekty, popsané
stohy papírů a nic z toho.
Janík: Jedině když se sejdeme, když si
konečně spolu sedneme, můžeme
mluvit o svých plánech, navzájem se
inspirovat, poznat se, poznat zvyky
těch druhých, inspirovat se. Zjistíte
třeba, že někde to dělají lépe. Možná
jinak. Jinak než jste byli zvyklí. A to
vás… inspiruje. Proto jsme tu.
Zapisovatelka buší do klávesnice
Rybičková: Chceme tím říct, že je skvělé,
že jsme se mohli tady spolu takto
sejít. Příště se můžeme sejít třeba
někde jinde. V Londýně, v Paříži,
v Tokiu, v Madridu, v Cardiffu, ach

ano, v Cardiffu, na Floridě… I v New
Yorku. Cestování je velmi důležité
zvláště v naší oblasti. Vidět nové věci,
nové lidi. Inspirovat se.
Florián: Došlo nám kafe.
Zmatené hlasy, otáčení se, volání: Ach,
káva? Už opravdu není? Polovina lidí
odchází, v rukou drží zákusky.
Florián: Máme ještě džusy! A po skončení
bude přípitek! Šampaňské!
Někteří se vracejí, nepokoj utichá
Janík: Ještě předtím, než se dostaneme
k nějakému tomu plánování. Rád
bych vám zdůraznil, jak je důležité
se navzájem propojovat. Společně
růst a stavět na stejných základech.
Kooperovat spolu. Podílet se na nějaké
aktivitě. Získávat nové zkušenosti
a učit se jeden od druhého.
Rybičková: A právě to nám umožní
granty Evropské unie. Od toho tu
jsou. Apeluji na vás, poproste svého
psáče grantů, aby se zúčastnil školení na psaní grantů právě pro tento
účel. Není to nic těžkého. Školení je
sice poměrně drahé, ale i na něj se dá
získat grant. O tom se dozvíte více
v informační brožuře, která leží před
vámi na stole.
Janík: Díky tomuto grantu budeme mít
možnost cestovat po světě, vzájemně
se setkávat a být v tvůrčím procesu.
Jiskra nikdy nevyhasne.
Florián: Támhle se někdo hlásí!
Janík: Ano, první dotaz? To je úžasné,
jací aktivní jedinci jsou mezi námi.
Nebojí se zvednout ruku a přidat se do
diskuze. Takové jedince potřebujeme.
Povídejte!
Neznámý muž: Zní to jako by všude byly
granty, jen sednout a napsat je.
Rybičková: No…
Neznámý muž: Chtěl jsem tím říci, proč

nějaký ten grant nenapíšeme tady
spolu. Nebo proč společně, když jsme
všichni tady, nevymyslíme nějaký
projekt?
Zapisovatelka: Mám to psát tohleto?
Rybičková: Radši jo, kdyžtak to smažeme.
Neznámý muž: Pište to všechno. Sedíme
tady. Už jsme se sešli. Můžeme začít.
Můžeme společně něco vymyslet. Nějaký projekt. Sepsat ho, získat peníze
a zorganizovat jej!
Janík: No to snad…
Rybičková: Kdo to sakra…
Florián: Kdo ho sem pozval?!
Rybičková: Nějakej aktivista.
Janík: Víte, pane… (chvilka ticha) Ceníme
si vaší aktivity. To jistě ano… Jistě…
Ale… Všechno má svůj čas, jak jistě
víte. Jistě už jste nějaký projekt pořádal, když o tom tak mluvíte…
Neznámý muž: Ano… Šlo to bez grantů,
i částečně bez peněz. Měl jsem tým
lidí, co byli nadšení pro věc, měli jsme
plány, sepsali je, zorganizovali akci…
Rybičková: A? Jak to dopadlo?
Neznámý muž: Vyšlo to. Vyšlo to, vydělali
jsme peníze a ty jsme investovali do
dalšího projektu.
Janík: A kam jste jeli na výjezdní zasedání?
Neznámý muž: Na to jsme nejeli, neměli
jsme na něj peníze…
Janík: Ha! A tady to máme.
Rybičková: (smích) Bez výjezdního
zasedání těžko získáte cenné kontakty
na exekutivu, na komisi a další. Mohla
bych pokračovat. Je důležité mít své
známé a kontakty. Jinak se nikam
nepodíváte!
Neznámý muž: Sedíme tady všichni
společně, pojďme se teda zamyslet,
co bychom mohli uspořádat. Nějaké
divadlo? Instalaci? Performance?
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Janík: Ale vrátíte se, že jo?
Florián: Vezměte si na cestu chlebíček.
Rybičkovej.
Zapisovatelka: Děkuju, ale já budu
obědvat doma. (odchází)
Florián (na Janíka): Pěkná, co?
Janík: Pěkná no. A jak rychle píše!
Rybičková: Jak vám chutná?
Janík (kašle)
Florián: Napsal bych do zápisu, že se
má objednat víc hermelínovejch
a víc lososovejch. Ale zapisovatelka
zmizela.
Rybičková: Jak zmizela?
Janík: Jenom na oběd. Bože, já bych si
taky dal pořádnej voběd. A ne tyhle
chlebíčky. Přijde mi, že nejim nic
jinýho než jednohubky a chlebíčky.
Všude to stejný. Když maj někde řízky,
tak je to jó hogofogo akce.
Rybičková: Není to, co to bejvalo.
Pamatuju si, jak jsme dřív chodili i na
obědy. No fakt. Měli jsme normálně
placený diety. To se ti teď nepoštěstí.
(s plnou pusou) Jen voschlý chlebíčky.
Florián: Mně to chutná. (s plnou pusou)
Tenhleten jsem ještě neměl.

Janík: Tak to prrrr. Pomalu, pomalu…
Tohle se musí nejdřív promyslet, to
nejde jen tak střílet od boku nápady.
Chce to brainstormovat. Ale to se
nedělá v takto velkých skupinách. To
se dělá v malých skupinách. A dele
gáti, kteří mají ty správné kontakty,
se poté propojí s těmi lidmi nahoře
a může se začít organizovat nějaký
ten event!
Rybičková: Vy si to představujete jak
Hurvínek válku. Tohle je divadlo,
pane! ČOSDAT, OISTAT, PQ, ČR!
Potřebujeme delegáty, kteří se budou
setkávat, předávat si znalosti, spolupracovat, ukazovat si navzájem, jak se
co dělá… je to složité vysvětlovat…
Neznámý muž: Co tedy přesně ta vaše
organizace dělá?
Janík: Je to … celá škála aktivit, které
pokrýváme, děláme toho doopravdy
spoustu. Něco se chystá… Je to od
fundraisingu po psaní grantů, tvoření
projektů, po zpětné analýzy a hodnocení….
Neznámý muž: Dobře, pojďme si alespoň
společně dát nějaký deadline.
Rybičková: To je konečně nápad. Bez
deadlinů já nepracuju!
Neznámý muž: Řekněme si, do kdy
vymyslíme koncept našeho projektu.
Pak se setkáme, předložíme si nápady,
vybereme ten nejlepší a začneme na
něm pracovat.
Janík: Takhle rychle to opravdu… Deadline teď opravdu nejsme schopni určit.
Dobře… (rozhlíží se kolem) Floriáne
(potichu) Zbav se ho…
Rybičková: Ano, můžeme si dát
deadline…
Janík: Cože?
Rybičková: Dáme si deadline, do kdy si
musíme dát deadline. Říkám do srpna.
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V srpnu si napíšeme a řekneme si, kdy
by se nám hodil deadline.
Janík: To je výborný nápad, bohužel jsem
v srpnu na dovolené. Mohli bychom to
posunout na září?
Rybičková: V září je výjezdovka v Cardiffu. V říjnu si napíšeme, kdy by
nám vyhovoval deadline deadlinu.
A dáme vám včas vědět. Začíná to mít
poměrně přesné obrysy, no ne?
Florián: A jéjé, čas se nám nachýlil ke
konci. Nějaké dotazy?
Neznámý muž: Já bych…
Florián: Nikdo? Nevadí. Zvu vás na malé
pohoštění, které jsme si pro vás
připravili.
Všichni se zvedají a hrnou se ke stolům,
rány židlí, někdo padá na zem, zapisovatelka se balí
Rybičková: (smích) Nebojte, na všechny
se dostane, na všechny se dostane. Máme ještě slané tyčinky
a brambůrky!
Janík: To s tím deadlinem rovnou smažte,
deadliny se nikdy nepíšou. Je to
snadno dohledatelný.
Zapisovatelka: A co tam mám teda
napsat?
Janík: Že návštěvnost byla nad očekávání
vysoká. Že se musí navýšit počet židlí,
skleniček i chlebíčků. Šampaňského
o dvě krabice více.
Rybičková: Janíku, pojď sem, nebo na
tebe nezbyde. Ty lidi si berou do
ubrousků i na cestu!
Zapisovatelka: Mám smazat i to s tim
chlápkem?
Janík: Smažte to, v zápisu na to stejně
není kolonka. A do grantu si to
nedáte.
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